
 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

1 

  

 

 

 
 يةناسنإلاجملة العلوم  

 

 

 َؿف ضُٕٚخ  - ًخػهًٛخ يؾك  

Journal of Human Sciences 

 داب / الخوساآلتصذرها كلية 

 جاهعة الورقة . ليثيا

Al - Marqab University- Faculty of 

Arts- alkhomes 

 

 م2021هارس

 

 (ISSI)3781-2710/ تصنيف الرقن الذولي 

 (55/2021يذاع القانوني تذار الكتة الوطنية )رقن اإل

 

 

 

 

 

 

 

22 

 دلعذا

 الثاني

 والعشروى

 

 

 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ڈ  ژ    ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 

  چژ  ڑ      ڑ  

صدق اهلل العظيم                                                                                                                                                  

 (23آيه  –رةالبق)سورة  

 

  

 

 

 
 
 
 
 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

3 

  

 

 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان       بكشينةأنكر عمر عبد السبلـ أد.  -
 عضػكان   المكلى محمد حسيف الدبار عبدد.  -
 عضػكان                   فكزية محمد عمي مراد د. -
 تنفيذ          د. أحمد مريحيؿ حريبش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية  /نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب المجمة عممية ثقافية محكمة 
كاديمية المعنية بالمشكبلت األداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات اآل

 . اإلنسانيةكالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك 

 آراءالعدد تعبر عف  كالكتابات التي كردت في ىذا كاألفكار اآلراءكافة  
كال تتحمؿ  ،م ىيئة تحرير المجمةأصحابيا فقط، كال تعكس بالضركرة ر أ

 تجاىيا.  ةمسؤكليية أة المجم

 :تيآلا العنوان إلىُتوّجو جميع المراسبلت 

   اإلنسانيةىيئة تحرير مجمة العموم 

  (40770داب الخمس جامعة المرقب الخمس /ليبيا ص.ب )اآلمكتب المجمة بكمية 

 (د. أنور 00218925217277ىاتف )

 ( د. فوزية 00218924778614) أو -(د. عبد المولى 00218917071718)  
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 hsj@elmergib.edu.ly.com               لكتروني:اإل البريد 
journal.alkhomes@gmail.com 

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

 قواعد ومعايير النشر

التي تتسـ بكضكح  ،صيمةاألتيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث  -
في المغة  كدقة التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة ،المنيج

كالتاريخ  ،دباألكالشعر ك  ،سبلميةإلاكالدراسات  ،جميزيةنإلاك  ،لعربيةا
كما يتصؿ  ،كالتربية كعمـ النفس االجتماع،كالفمسفة كعمـ  ،كالجغرافيا

 بيا مف حقكؿ المعرفة.

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة  -
يد عدد الصفحات عف خمس صفحات ال يز  أفعمى  ،داخؿ الجامعة

 مطبكعة.

كمراجعات الكتب  ،نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة -
كنشر البحكث كالدراسات  ،كاالجتماعية اإلنسانيةالمتعمقة بالعمكـ 

 .كاإلنسانيةتقدـ المعرفة العممية  التيالعممية النقدية اليادفة 

تاريخ إصدارىا ثبلثة  يتجاكز الأترحب المجمة بعركض الكتب عمى  -
يذكر  أفك  ،أعكاـ كال يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف

 عنكاف - )اسـ المؤلؼ كامبلن  اآلتيةالباحث في عرضو المعمكمات 

mailto:hsj@elmergib.edu.ly.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 -اسـ الناشر - عدد صفحات الكتاب -كتاريخ النشر مكاف - الكتاب
السالفة الذكر بمغة  البياناتتكتب  - نبذة مختصرة عف مضمكنو

 .الكتاب(

 ضوابط عامة لممجمة

عمى  مالعممي النزيو اليادؼ كيحتك  باألسمكبيتسـ البحث  أفػػػػ يجب 
 عداد البحكث.إمقكمات كمعايير المنيجية العممية في 

 أفكلـ يسبؽ  ،تككف أصيمة أفييشترط في البحكث المقدمة لممجمة  -
د يتعي  أفك  ،أية جية ناشرة أك ،دمت لمنشر في مجمة أخرلقي  أكشرت ني 

و سيمتـز بكافة أنب عند تقديـ البحث، كتقديـ إقرار االباحث بذلؾ خطين 
و ال يجكز يككف البحث أنالشركط كالضكابط المقررة في المجمة، كما 

كتاب  أكدكتكراه( منشكرة،  –مف رسالة )ماجستير  اجزءن  أك فصبلن 
 منشكر.

 أك اإلنجميزيةالمغة با تقبؿ بحكثن  أفكيمكف  ،ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية 
 رل، بعد مكافقة ىيئة التحرير.بأية لغة أخ

كتيعدُّ قراراتيا  ،تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث -
لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح  إذانيائية، كتبمغ الباحث باعتذارىا فقط 

شارة اإلب إالا لممجمة كال يجكز النقؿ منو ا محفكظن البحث بعد قبكلو حقن 
 مجمة.ال إلى
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ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره  -
كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ ، في مجمة الكمية

 قبؿ.يي 

المجمة  إلىالكاردة  كالمقاالتتخضع جميع الدراسات كالبحكث  -
ؿ لمفحص العممي، بعرضيا عمى ميحكّْميف مختصيف ) محكـ كاحد لك

مدل صبلحية  بحث( تختارىـ ىيئة التحرير عمى نحك سرم لتقدير
كذلؾ حسب تقدير  ؛خرآمحكـ  إلىيرسؿ  أفالبحث لمنشر، كيمكف 

 ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ  -
ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ  أفمدعمان بالمبررات عمى 

كيككف  ،البحث إليو، كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث إرساؿ
 القرار إما:

 قبول البحث دون تعديبلت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديبلت وا 

 رفض البحث.*

المحكميف  آراءتقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف ب -
بالتعديؿ البحث في حاؿ يسمح  أكالمقاؿ  فاك اكمقترحاتيـ إذ

كبعد مكافقة الييئة  ،كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت طمبيا المقيـ
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بإجراء التعديبلت يطمب مف  ا مشركطن قبكؿ البحث لمنشر قبكالن  عمى
ريخ أسبكعيف مف تا تتجاكزخذ بالتعديبلت في فترة ال األالباحث 

خذ ألايبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية  ااستبلمو لمبحث، كيقدـ تقريرن 
 ظات كالتعديبلت المطمكبة.ك حبالمم

كمف حؽ المدقؽ  ،المدقؽ المغكم إلىترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر  -
 أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ. تتجاكزيرفض البحث الذم  أفالمغكم 

 أفالمجمة مف المحكـ، عمى  إلىتنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا  -
 تككف مستكفية الشركط السالفة الذكر.

 ،الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة -
ىيئة تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في  أفكما 

 ىذه البحكث.

تتضمف  اإلمكاف(  مختصرة قدر (cvعممية الترفؽ مع البحث السيرة  -
خصصو الدقيؽ، كجامعتو تك  ،كدرجتو العممية ،الثبلثي لمباحث االسـ

كالياتؼ ليسيؿ  اإللكتركنيمؤلفاتو، كالبريد  أىـكميتو كقسمو، ك ك 
 بو. االتصاؿ

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

 إلىترسؿ  أككتب المجمة الكائف بمقر الكمية، م إلىتقدـ البحكث  -
 .اإللكتركنيبريد المجمة 
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صندكؽ البريد  أك اإللكتركنيد رساؿ البحث عف طريؽ البريإتـ  إذا - 
 ببلغ الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.إيتـ 

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

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

 أفكيجب  ،كاإلنجميزيةعربية بالمغتيف ال العنكافالبحث: يكتب  عنكاف-
 ،كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح ،اإلمكافا قدر مختصرن  العنكافيككف 

ستقصاء كأسمكب البحث الاحاطة ك إلاكيتبع المنيجية العممية مف حيث 
 العممي.

ث اسمو كدرجتو العممية لى مف البحك األيذكر الباحث عمى الصفحة  -
 مؿ بيا. كاديمية التي يعألاالمؤسسة  أككالجامعة 

 :اآلتيتيفبإحدل الطريقتيف  ايككف البحث مصكغن  أف -

: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث الميدانيةالبحكث  -1
 أفكمبرراتو كمدل الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب 

يتضمف البحث الكممات المفتاحية )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض 
، ثـ يعرض نتائج البحث بياناتوة تحميؿ طريقة البحث كأدكاتو، ككيفي

 قائمة المراجع. اكالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيرن كمناقشتيا 
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مة يميد فييا لمشكمة البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقد -2
العمكـ كالمعارؼ  إلى اإلضافةيتو كقيمتو في أىمفييا  االبحث مبينن 

غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ العرض بع أقساـ عمى درجة مف  إلىد ذلؾ كا 
فيما بينيا، بحيث يعرض في كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف  االستقبلؿ

إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما يمييا، ثـ يختـ 
 يثبت قائمة المراجع. االمكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيرن 

يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف  -
( كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، A4) الكرقة

لكتركنية إالبحث فقط، كنسخة  عنكافتقدـ كيكتب عمييا  األخرلكالنسخ 
 (.MS Word) ( باستخداـ البرنامج الحاسكبيCDعمى)

 30 كال تزيد عف ،صفحة 20تقؿ صفحات البحث عف  الأيجب  -
كقائمة  ،كالجداكؿ ،األشكاؿك  ،بما في ذلؾ صفحات الرسكـ ،صفحة

 المراجع.
( في حدكد كاإلنجميزية)بالمغة العربية  ممخصافيرفؽ مع البحث  -
( كممة لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في 150)

 الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص. يتجاكزالبحث كال  عنكافالصفحة  أعمى

 األخرلتككف اليكامش  سـ مف جية التجميد بينما 3ييترؾ ىامش مقداره  -
مسافة كنصؼ، يككف نكع الخط المستخدـ في  األسطرسـ، المسافة بيف  2.5

كمسافة كنصؼ بخط  اإلنجميزيةلمغة  Times New Roman 12المتف 
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 
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الجدكؿ  كعنكافكأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ  جداكؿفي حالة كجكد  -
لممحتكل كتكتب الحكاشي  ابحيث يككف مكجزن  األعمىالشكؿ كالصكرة في  أك

 الجداكؿاتباع نظاـ  الجداكؿكما يشترط لتنظيـ  ،بشكؿ مختصر األسفؿفي 
 .12كيككف الخط بحجـ  ،المعترؼ بو في جياز الحاسكب

 كاألشكاؿ الجداكؿبما في ذلؾ  ا متسمسبلن الصفحات ترقيمن ترقـ  أفيجب  -
 حات كقائمة المراجع .كالصكر كالمك 

المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة  إلىييشار : طريقة التوثيق
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ 3(، )2(، )1ىكذا: ) األعمى إلىتكضع بيف قكسيف 

كثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحات البحث، كتككف أرقاـ الت
( 6عند الرقـ ) انتيتمثبلن قد  األكلىت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة ناك إذاصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقـ ) أفف

 :تياآلكيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك  -

ا بالبنط ب مكتكبن الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتا :الن أك 
النشػر، كسنتو،  كمكافالمترجـ، كالطبعة، كالناشر،  أك ،الغامؽ، كاسـ المحقؽ

عمرك بف  عثمافكالصفحة. مثاؿ: أبك  - تعددت المجمدات أف -كرقـ المجمد 
، 2. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكافبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. كيشار 40ص ،3ج ـ،1965مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 
 ج، ص. :الحيكاف: الجاحظ، تياآلعمى النحك  ثانيةعند كركده مرة 

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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ا بالبنط الغامؽ، : الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبن اثانين  
 أكالمخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة  كمكافا بالبنط الغامؽ، كاسـ المخطكط مكتكبن 

الممؾ  السمطاف، الفضؿ المأثكر مف سيرة الكنانيعمي الصفحة. مثاؿ: شافع بف 
(، كرقة 424، مجمكعة مارش رقـ )بأكسفكرد البدليافالمنصكر. مخطكط مكتبة 

50. 

بيف عبلمتي  االمقالة مكضكعن  عنكافثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، 
السنة، بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد ك  اكاسـ الدكرية مكتكبن  "،  تنصيص "

 -األندلسيكرقـ الصفحة، مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث 
، الثانيمدخؿ"، مجمة جامعة القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد 

 .179ـ، ص1995ى/ 1415سنة 

بيف قكسيف  القرآنية ياتاآلالنبكية: تكتب  حاديثكاأل القرآنية ياتاآلا: رابعن   
. كتثبت يةاآلكرقـ  ،السكرة إلى اإلشارةمع  ﴿ ﴾العثماني مزىريف بالخط

 .مظانيابعد تخريجيا مف » « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف  حاديثاأل

)اسـ الباحث( في  ونفس االسـمبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار 
 عضاء ىيئة التدريس لمنشر.أماـ جميع أكذلؾ لفتح المجاؿ  ؛عدديف متتاليف
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 معي بحقوق اإلنسانبرنامج مقترح لتنمية وعي الشباب الجا
 من منظور الخدمة االجتماعية   

 أبوبكر عمي ضو عبدالعزيزد.إعداد:                                            
___________________________________________________ 

 مقدمة :ال
يا لذا كمدل تقدم ،ييعد الشباب في أم مجتمع المرآة التي تعكس كاقع المجتمعات   

فإف أىمية الشباب تزداد خاصة في المجتمعات النامية بشكؿ خاص، كألىمية 
المرحمة اتفقت االتجاىات المعاصرة في العمـك االجتماعية عمى أىمية دراسة 

 كضاعو كقضاياه .أ
كالشؾ أف مينة الخدمة االجتماعية كنسؽ اجتماعي تتكامؿ مع نسؽ التعميـ    

في كضع برامج  يكتستطيع أف تقـك بدكر رئيس ،ائفوالجامعي كتدعمو لمقياـ بكظ
كعيو بقضايا ىامة منيا حقكؽ  ةالتكجيو كالتكعية التي تيسيـ في إعداده كتنمي

ككيفية تفعيميا مف خبلؿ تخطيط كتنفيذ برامج التدخؿ الميني في ضكء  ،اإلنساف
ل كمد ،ىداؼ كاستراتيجيات مينية، لذلؾ سكؼ يتـ استيداؼ الشباب الجامعيأ

دراكو لحقكؽ اإلنساف ،كعيو كمحاكلة كضع برنامج ميني لرفع  ،كتممس معارفو كا 
 كتنمية كعي الشباب الجامعي بقضايا حقكؽ اإلنساف.    

 مشكمة البحث:
تيعد مينة الخدمة االجتماعية مف الميف اإلنسانية التي تستيدؼ تحقيؽ الرفاىية     

كسابو الميارات في مكاجية  ،و االجتماعيئلئلنساف منذ ظيكرىا كزيادة أدا كا 
المشكبلت، كما تيتـ المينة باالستجابة لمظركؼ كالتغيرات التي تمر بيا 

 المجتمعات.

                                                 
 رئيس قسـ الخدمة االجتماعية كمية التربية جامعة بني كليد. .أستاذ مشارؾ 
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كمف الجدير بالذكر أنو ال يمكف تحقيؽ أىداؼ التنمية اإلنسانية  دكف رعاية   
القكل البشرية كالتي مف بينيا رعاية الشباب كتنمية كعيو بحقكؽ اإلنساف، خاصة 

كتحكؿ المجتمعات إلى كحدات تنمكية  ،ظؿ التغيرات كتداعيات الحياة المعاصرة في
 كانحسار بعض القيـ لمتعاطؼ كالرحمة كالنظرة اإلنسانية. ،إنتاجية لممنافسة العالمية

غمب المجتمعات بالدعكة لتحقيؽ كتفعيؿ أصبح االىتماـ متزايد مف أىذا كلقد   
حياة الديمقراطية، إضافة إلى ما نادت بو حقكؽ اإلنساف باعتبار ذلؾ أساس ال

كأكدت عميو  ،األدياف السماكية بأنيا حقكؽ ككاجبات مرتبطة بمتطمبات البشر
كدت عمى أـ التي 1948كمنيا ىيئة األمـ المتحدة في  ،المكاثيؽ كالمنظمات الدكلية

 .1الحقكؽ المدنية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 
ىتماـ العالمي بيذه الحقكؽ يأتي دكر الخدمة االجتماعية التي تعتمد عمى كمف اال  

أساس فمسفي كمبادئ كقيـ تنادم بتحقيؽ العدالة كحؽ تقرير المصير كحرية التعبير 
كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ معارفيا العممية كممارستيا المينية في مجاالت متنكعة، 

ىـ أساس المجتمع كيتميزكف كمختمؼ الفئات كمف أىميا فئة الشباب باعتبار 
 .2بالحيكية كالنشاط كالميؿ لمتجديد كالتغيير

كيمكف تفعيؿ كممارسة ىذه الحقكؽ اإلنسانية مف خبلؿ المؤسسات التي مف بينيا  
الجامعات بالتخطيط كالتنفيذ لبعض البرامج اليادفة كمٌدىـ بالحقائؽ كالمعمكمات 

يات تحقؽ تنمية كعييـ كتفعيؿ الحقكؽ كباستخداـ أساليب مينية كميارات كاستراتيج
يـ ئـ تحقيؽ التكافؽ كالتكيؼ لمشباب بما يترتب عميو زيادة انتماتاإلنسانية، كمف 

 لممجتمع.

                                                 
ـ، 2004 القاىرة، دار القاىرة لمنشر كالتكزيع، نساف في مئة عاـ،ؽ اإلعمرك جمعة: منظكمة حقك  1
 .59،ص2ج

 .37ـ، ص2004محمد رفعت قاسـ: الخدمة االجتماعية كحقكؽ اإلنساف، جامعة حمكاف،  2
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كنظران الرتباط األساس الفمسفي لمخدمة االجتماعية ببعض القيـ كالحقائؽ    
كألف ؛ اإلنسافكالمبادئ المينية المستمدة مف النظرة اإلنسانية لكيفية التعامؿ مع 

دراكو  التغيير يتكقؼ عمى دكر الشباب كيرتبط بكعيو بقضايا عصره كمشكبلتو كا 
لمكقفو كشعكره بالمسؤكلية االجتماعية، لذا فإف سبلمة إعداده ىي مقياس تقدـ 

ىذا كأشارت دراسة في نتائجيا ألىمية الخدمة االجتماعية في  ،كتطكر المجتمعات
اىتماـ األخصائي االجتماعي بدراسة كفيـ ىذه  تفعيؿ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ

زالة المعكقات  الحقكؽ كالدعكة لممارستيا أثناء عممو مع كحدات العمؿ المختمفة كا 
التي تحكؿ دكف ممارستيا، لذا اتجو الباحث لمتركيز عمى فئة الشباب الجامعي مف 

كعية خبلؿ التكصؿ إلى برنامج مقترح مف منظكر مينة الخدمة االجتماعية لت
 الشباب الجامعي كتنمية كعيو بحقكؽ اإلنساف. 

 أىمية البحث:
التكعية بحقكؽ اإلنساف تيسيـ في تحقيؽ التنمية اإلنسانية التي يقع عبء تحقيقيا  .1

 عمى الشباب باعتبارىـ القكل المحركة لعجمة التنمية.
ـ يمكف أف تيسيـ نتائج البحث الحالي في إثراء التراث النظرم المرتبط بتصمي .2

 البرامج التي تساعد في تنمية كعي الشباب بحقكؽ اإلنساف.
ستقبؿ تزايد االىتماـ العالمي كالمحمي بقضية حقكؽ اإلنساف باعتبارىا الكسيمة لم .3

 .أفضؿ كمجتمع ينعـ بالتنمية
مسؤكلية مينة الخدمة االجتماعية كدكرىا في تكعية الشباب بالحقكؽ األساسية بما  .4

 لتنمية اإلنسانية.ييسيـ في تحقيؽ أىداؼ ا
تيعد الجامعات مف المؤسسات التي يقع عمييا العبء في تكعية كخدمة المجتمع  .5

 باعتبار الشباب يقضي كقت طكيؿ بيا.
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ساعد عمى مكاجية بعض مشكبلت ياعتقاد الباحث بأف تفعيؿ حقكؽ اإلنساف  .6
كالكرامة  الشباب المرتبطة بالسمبية كعدـ الكالء كاالنتماء بما يحقؽ األمف كاألماف

 اإلنسانية لمجميع. 
 أىداف البحث: 

 التعرؼ عمى ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي. .1
 التعرؼ عمى مستكل إدراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف. .2
 التعرؼ عمى مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف. .3
جامعي بحقكؽ اإلنساف مف التعرؼ عمى البرنامج المقترح لتنمية كعي الشباب ال .4

 منظكر الخدمة االجتماعية.
 تساؤالت البحث:

 ما ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي؟ .1
 ما مستكل ادراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف؟ .2
 ما مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف؟ .3
اإلنساف مف منظكر ما البرنامج المقترح لتنمية كعي الشباب الجامعي بحقكؽ  .4

 الخدمة االجتماعية ؟
 المفاىيم والمصطمحات:    
 :مفيوم الوعي 

أم حفظو  ،يعرؼ الكعي لغكيان عمى أنو كعي الشيء، يعيو كعيان أك كعاه    
، فالكعي يشير إلى اإلدراؾ القائـ عمى المعرفة 1كفيمو، كيمثؿ الفيـ كسبلمة اإلدراؾ

، مف حيث أسبابيا كأساليب مكاجيتياة كالفيـ لمعبلقات كالمشكبلت المحيط
كبمعناه العاـ  باإلضافة إلى المكارد كاالمكانيات المتاحة لتحقيؽ األىداؼ المرغكبة

                                                 
 .275ىػ، ص 1307ميرية، ابف منظكر: لساف العرب، القاىرة، المطبعة األ 1
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لمامو بالخصائص الشخصية لذاتو  يتمثؿ في إدراؾ الفرد لكظائفو الذىنية كالبدنية كا 
تكيؼ مع كذلؾ بيدؼ ال ؛كعضك في الجماعة التي ينتمي إلييا كبالعالـ المحيط بو

المجتمع كتطكير االنماط السمككية كالنيكض بيا إلى المستكل االجتماعي 
 .1المناسب"

كما يشير الكعي إلى " إدراؾ الناس كتصكراتيـ لمعالـ المكضكعي المحيط بيـ،     
، كىك الفرد كتجعمو يسمؾ منيجان معينان كىك عبارة عف مجمؿ األفكار كالمعارؼ لدل 

" كأيضان يعني الكعي " إدراؾ  2بيا الشخص نحك مكقؼ معيف االستجابات التي يقـك
بو كمعرفة الفرد بجكانب شيء معيف بمعنى إدراكو بأفكاره كمشاعره بالبيئة المحيطة 

، كىك عممية عقمية معرفية سابقة عمى االستجابة ما ىك صحيح كما ىك خطأ
 . " 3النيائية 
شير إلى "عممية المساعدة التي أما فيما يتعمؽ بمفيـك تنمية الكعي فيك ي     

حساسان بكضع اجتماعي أك أثران أك ا  يصبح الفرد أك الجماعة مف خبلليا أكثر إدراكان ك 
فكرة معينة ليا األكلكية في الكقت الحاضر عمى الرغـ مف االىتماـ الضعيؼ 

، كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف لمباحث أف يضع تعريفان اجرائيان لمكعي بما 4تجاىو"
 ع طبيعة البحث الحالي كذلؾ فيما يمي: يتكافؽ م

                                                 
ـ، 1984الشخصية، بيركت، دار النيضة العربية، عمي عبدالرازؽ جمبي: المجتمع كالثقافة  1

 . 105ص

ـ، 1975براىيـ مذككر كآخركف: معجـ العمـك االجتماعية، القاىرة، الييئة المصرية لمكتاب، إ 2
 .644ص

أحمد محمد السنيكرم كآخركف: الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب،   3
 .391ص  ـ،1997دار السعيد، 

4 Balck ,jan: Development in theory and perspective, London :Baulder 

press, 2000,p.137. 
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  ىي العممية التي يككف عندىا الشباب الجامعي عمى دراية كافية باألمكر
 المحيطة بيـ.

  تقـك ىذه العممية عمى مجمكعة مف األفكار كالتصكرات كالمشاعر كالدكافع
 الخاصة بالشباب الجامعي.

 دراؾ فعمي لحق كقيـ السياسية ما يتمتع بو الشباب الجامعي بمعرفة كا 
 كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية.

  تستيدؼ ىذه العممية مساندة كمساعدة الشباب الجامعي عمى اإلدراؾ الكامؿ
 حقكقيـ مع القدرة عمى التعامؿ مع ىذه الحقكؽ بشكؿ أكثر فعالية.ل

 مفيوم البرنامج: 
كمكجية عيٌرؼ بأنو "مجمكعة مف األنشطة التي تعتمد عمى بعضيا البعض،   

" كؿ ما تمارسو  :، ككذلؾ عيٌرؼ بأنو1لتحقيؽ غرض أك مجمكعة أغراض معينة "
شباع رغبات أعضائيا، فالبرنامج ليس مجرد  الجماعة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كا 
األنشطة التي يمارسيا األعضاء، فيك مضمكف أك محتكل ككسائؿ لمتعبير كأسمكب 

ساسية لتحقيؽ النمك أ"كسيمة أك أداة  :و"، كىناؾ مف عٌرؼ البرنامج بأن2لئلدارة 
االجتماعي كالنفسي المتكامؿ لمفرد كالجماعة، التي تكضع كتنفذ بمعرفة الجماعة 

شباع رغباتيـ   ". 3كبمساعدة األخصائي االجتماعي لمقابمة حاجاتيـ كا 

                                                 
أحمد شفيؽ السكرم: قامكس الخدمة االجتماعية كالخدمات االجتماعية،  دار المعرفة الجامعية،  1

 .407، ص2000اإلسكندرية، 

التطبيؽ، بؿ برنت لمطباعة، كآخركف: خدمة الجماعة بيف النظرية ك  ،محمد شمس الديف أحمد 2
 .47ـ، ص1988القاىرة ،

، 1985محمد صالح بيجت: عمميات خدمة الجماعة، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث،  3
 .187ص
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"عبارة عف الخطكات التنفيذية لعممية التخطيط لخطة  :كما عيٌرؼ البرنامج عمى أنو
مكانات  ،سمفان  صممت  ". 1كما يتطمبو ذلؾ مف تكزيع زمني كطرؽ تنفيذ كا 

عمى أكجو  مكيعتبر البرنامج ىك المفيـك أك المدرؾ أك الفكرة المجردة التي تحتك   
النشاط المختمفة كالعبلقات كالتفاعبلت كالخبرات، لمفرد كالجماعة التي تكضع كتنفذ 

شباع رغباتيـ، كأف عممية التفاعؿ ىي  بمساعدة األخصائي لمقابمة حاجاتيـ كا 
 . 2العامؿ األساسي لنمك األعضاء 

كما حدده قامكس الخدمة االجتماعية " أنو مجمكعة   programكيقصد بالبرنامج 
األنشطة التي تعتمد عمى بعضيا البعض كالمكجية لتحقيؽ غرض أك مجمكعة مف 

 . 3األغراض"
 : University Youth's مفيوم الشباب الجامعي

ىناؾ مف يرل أف مرحمة الشػباب تتصػؼ بصػفات كخصػائص نفسػية كاجتماعيػة  
منيػػا: شػػعكر الشػػاب باالسػػتقبلؿ فػػي تفكيػػره كتكػػكيف رأم خػػاص بػػو، كشػػعكر الشػػاب 

كبرغبتػػو فػػي أداء كاجبػػو نحكىػػا، كشػػعكره بقدرتػػو  ،بحقػػكؽ الجماعػػة التػػي يعػػيش فييػػا
لميػػػػؿ لبلىتمػػػػاـ بػػػػاألمكر عمػػػػى التفكيػػػػر فػػػػي الجكانػػػػب المعنكيػػػػة كارتفػػػػاع مفاىيمػػػػو، كا

 .4السياسية كاالجتماعية، كزيادة ثقتو بنفسو 

                                                 
عبدالحميد شرؼ: البرامج في التربية الرياضية بيف النظرية كالتطبيؽ، مركز الكتاب لمنشر،  1

 .98ـ، ص 1996القاىرة، 
يف أحمد : العمؿ مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية ، القاىرة ، مطبعة محمد شمس الد 2

 . 6891يـك المستشفيات ، 
بكبكر عمي ضك: برامج األندية كعبلقتيا بتحقيؽ التنمية البشرية لمشباب الميبي، بحث منشكر أ  3

 ـ.2017ديسمبر  24بمجمة جامعة الزيتكنة، عدد 
ب الميبي كبعض مشكبلتو االجتماعية، منشكرات جامعة طرابمس، عمي الحكات: دراسة عف الشبا 4

 .22 ، 21ص  ـ،1980
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" ىـ الذيف يدرسكا مقرر دراسي في الجامعة أك في  :كييعٌرؼ الشباب الجامعي بأنيـ 
" كؿ طالب أك  :" كما يعرؼ الشباب الجامعي عمى أنو 1أم مؤسسة لمتعميـ العالي

  .2معي"طالبة ذكر أك أنثى يمر بمرحمة التعميـ الجا
كالفئػػة المعنيػػة  فػػي ىػػذا البحػػث ىػػـ الطػػبلب الجػػامعييف الدارسػػيف لمقػػرر دراسػػي     

في الجامعة بيدؼ الحصكؿ عمى شيادة عممية، كىـ ال ينفصمكف عف عامة الشػباب 
إال أنيػػـ ليػػـ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ مسػػئكلية الػػكعي بمػػا يتميػػزكف بػػو مػػف تكػػكيف معرفػػي 

مػػؿ المسػػؤكليات، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ تعتبػػر كعممػػي بحيػػث يجعميػػـ قػػادريف عمػػى تح
، كيعػػػرفيـ الباحػػػث الفئػػػة ىػػػي األسػػػاس الػػػذم يبنػػػى عميػػػو التقػػػدـ فػػػي كػػػؿ المجػػػاالت

 :إجرائيان 
  ( 23 : 21يقع في المرحمة العمرية مف) 
 .طالب بكمية التربية 
 أف يككف مف اإلناث كالذككر. 
 لبحث.حصكلو عمى درجة ضعيفة عمى مقياس الكعي البيئي المطبؽ في ا 

 الشباب وتنمية الوعي:
 :3سمات كخصائص الكعي ىي (1
 يتضمف الكعي مجمكعة مف األفكار كالتصكرات كالمشاعر. .أ 
 كيتأثر بالكاقع المحيط باإلنساف. ،يختمؼ الكعي مف مجتمع آلخر .ب 
 الكعي سكاء كاف فردم أك اجتماعي يعد بمثابة نقطة البداية لتغيير الكاقع.  .ج 

                                                 
محمد شمس الديف أحمد: االشراؼ في العمؿ مع الجماعات، القاىرة، المطبعة العالمية،  1

 .49ـ، ص1986
ماىر ابك المعاطي كآخركف: الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب،  2

 .25ـ، ص2000ة حمكاف، جامع
3 Estelleb  freeman ,Small Group Conriournner  Rairing In 

Comparatire;N.Y:Rotledg Press,1999,P.121 
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 .اعمة كمترابطةجتماعي مككنات متفلمكعي اال .د 
 لمكعي مستكيات جماعية كفردية كمجتمعية. .ق 

 : 1مستكيات الكعي: كيمكف عرضيا فيما يمي  (2
 الكعي بالعبلقات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية. .أ 
 مكانات كمكارد المجتمع.إدراؾ ما يتعمؽ مف ا  الكعي بالمجتمعات كمعرفة ك  .ب 
 الكعي بالتغير االجتماعي كما يقتضيو مف إدراؾ. .ج 
 الكعي بالطبيعة المحيطة كمككناتيا كمكاردىا المادية كالبشرية.  .د 
 الكعي بضركرة كجكد ثقافة متغيرة. .ق 

 :2المراحؿ األساسية في تنمية الكعي ىي  (3
دراؾ كجكد شيء ما إكتبدا بزيادة الكعي ب ،المرحمة األكلى: التعرؼ عمى الخمؿ .أ 

 .األنساؽ المؤسسية أك االجتماعية غير طبيعي بيف
 الثانية: فيـ أعضاء الجماعة لذاتيـ كلممحيط.المرحمة  .ب 
 المرحمة الثالثة: زيادة فيـ أفراد الجماعة لعبلقاتيـ بالنسؽ. .ج 
 المرحمة الرابعة: تشكيؿ البدائؿ بما يتمشى مع احتياجات أفراد الجماعة. .د 
 المرحمة الخامسة: التأثير في اآلخريف. .ق 

 الموجيات النظرية لمبحث: 
 :النظرية المعرفية

ي إحدل النظريات التي تيتـ بالتفاعؿ بيف العكامؿ العقمية كالعكامؿ البيئية كى    
كىي مدرسة لمعبلج ) ييعرؼ بالعبلج المعرفي السمككي ( تيدؼ لتصحيح األخطاء 
المعرفية لمعمبلء بالنسبة لعالميـ كألنفسيـ، إضافة لمحاكلة تعديؿ السمكؾ مف خبلؿ 

                                                 
ـ، 1999محمكد محمد محمكد كآخركف: خبرات كتجارب في التنمية، القاىرة، مطبعة العمرانية،  1

 .33ص 
 .96،  94المرجع السابؽ، ص  2



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

25 

  

 

رية المعرفية باألفراد كذلؾ مف خبلؿ تغيير تغيير طريقة تفكير الفرد، كتيتـ النظ
، 1أفكارىـ في المكاقؼ كزيادة إدراكيـ كتفسيراتيـ لمظركؼ كالمكاقؼ التي يمركف بيا

كىي بذلؾ تستخدـ كإطار منيجي لعبلج مشكبلت األفراد الذيف يعانكف مف افتقاد 
يـ أىميا ، كتعتمد النظرية المعرفية عمى مجمكعة مف المفاى2المعرفة كعدـ الكعي
كىك الجانب التنظيمي لمتفكير، بمعنى ىك ينظـ اختيار  ،إعادة البناء المعرفي

األفكار كاكتساب جكانب معرفية جديدة لتحؿ محؿ األفكار الخاطئة ليحدث تعديؿ 
لممحتكل المعرفي لدل الفرد )الشاب الجامعي(، كمف ثـ تغيير السمكؾ غير السميـ 

 .تفكير العقبلني الكاعيتمد عمى الكتشكيؿ سمكؾ جديد يع
تتشكؿ مف مجمكعة مف  كيستند البحث الحالي عمى تحديد األفكار التي   

كيشمؿ المعارؼ كالمعمكمات النظرية، الجانب  ،: الجانب المعرفيالمقكمات ىي
كيشمؿ االنفعاالت كالمشاعر كاألحاسيس الداخمية، كعف طريقو يميؿ  ،الكجداني

 ،كيشعر بالسعادة الختياره، الجانب السمككي ،اه معيفالشاب الجامعي إلى قيمة كاتج
كيقـك الفرد بممارستيا  ،أك االتجاه إلى سمكؾ ظاىرم ،أك العممي حيث تترجـ القيمة

 أم يحرص عمى استخدامو في الحياة اليكمية.
مما سبؽ يحاكؿ الباحث استخداـ ىذا المدخؿ العبلجي في تصحيح بعض   

الجامعي)عينة البحث( كصياغة تصكر مقترح  األفكار الخاطئة لدل الشباب
 لتزكيدىـ بالمعارؼ كاالتجاىات االيجابية كتنمية كعييـ بحقكؽ اإلنساف  .

 

                                                 
، 1984 ماؿ صادؽ: عمـ النفس التربكم، القاىرة ، مكتبة االنجمك المصرية،فؤاد أبك حطب، أ 1

 .12ص
، 1997عبد الفتاح عثماف: خدمة الفرد في إطار التعددية المعاصرة، القاىرة، مكتبة عيف شمس،  2

 .264ص
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 اإلجراءات المنيجية لمدراسة :
 نكع البحث كالمنيج المستخدـ: .1

ييعد ىذا البحث مف الدراسات الكصفية التي تيتـ بالتعرؼ عمى الكاقع الراىف    
ع الحقائؽ كتحميميا كتفسيرىا الستخبلص دالالتيا إلصدار لمجتمع البحث كجم

نسب المناىج ىك أتعميمات بشأف المكقؼ الذم يقـك الباحث بدراستو، لذا فإف 
 المنيج الكصفي باستخداـ العينة العمدية.

 أدكات البحث: .2
 المعامبلت االحصائية. .أ 
األداة مقياس كعي الشباب الجامعي بحقكؽ اإلنساف: مف إعداد الباحث كىك  .ب 

 الرئيسة، كقد استند الباحث في تصميمو إلى الخطكات العممية كىي:
 .االطبلع عمى الدراسات كالبحكث العممية المرتبطة بمكضكع البحث 
 .االطبلع عمى بعض المقاييس كاالختبارات ذات الصمة 
 :تحديد ابعاد المقياس بما يحقؽ أىداؼ البحث كاإلجابة عف تساؤالتو كىي كاآلتي 

 األكؿ: ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي.البعد 
 البعد الثاني: مستكل ادراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف.

 البعد الثالث: مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف.
  الصدؽ كالثبات لممقياس: قاـ الباحث باختبار الصدؽ الظاىرم ألداة البحث

( محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس ) تخصص 9) كذلؾ بعرضيا عمى عدد
% 80خدمة اجتماعية ،عمـ اجتماع( كتـ اختيار العبارات التي حصمت عمى نسبة 

 فما فكؽ.
كقد تـ حساب الصدؽ الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات كالتي تراكحت 

لممقياس (، كبمغت قيمة معامؿ الصدؽ الذاتي لمدرجة الكمية  0.92،0.96ما بيف )
 كىي تسمح بالتطبيؽ الميداني. 0.96
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كلثبات المقياس  قاـ الباحث باستخداـ طريقة إعادة االختبار بتطبيقو عمى عينة 
يؽ بعد اسبكعيف مف التطبيؽ ( شبابان جامعييف، ثـ ايعيد التطب10عشكائية قكاميا )

كحت ما بيف تطبيقيف التي ترا، كبإيجاد معامؿ ارتباط "بيرسكف" بيف درجات الاألكؿ
، كىي معامؿ ثبات مرتفعة ، مما يعطي 0.01عند مستكل معنكية  0.93، 0.86

  .مؤشر لثبات المقياس كمف ثـ امكانية التطبيؽ
كلتصحيح المقياس تضمنت كؿ عبارة ثبلث استجابات ) مكافؽ ، إلى حد ما ، غير 

 بية.( عمى التكالي ، كالعكس في العبارات السم1، 2، 3مكافؽ ( بدرجات ) 
 ( يكضح صدؽ كثبات أداة البحث .1الجدكؿ رقـ )

 
 مجاالت البحث: .3

ػػػ المجاؿ البشرم: تمثؿ في الشباب الجامعي المسجميف بالفصؿ النيائي )سنة 
ـ في كمية التربية جامعة بني كليد، كقد حدد الباحث 2018التخرج( لفصؿ الربيع 

 بعض الشركط الختيار عينة البحث ىي: 
كران كاف أـ أنثى ، حسب التعريؼ ( سنة  ذ23ػػػػ ػ 21أف يتراكح عمره ما بيف) .أ 

 االجرائي لمشاب الجامعي في ىذا البحث.
 أف يككف قد تحصؿ عمى درجة ضعيفة عمى المقياس المستخدـ في البحث. .ب 
 أف ال يككف ممف طيبقت عمييـ أداة البحث أثناء حساب الثبات. .ج 

 معامؿ الصدؽ معامؿ الثبات األبعاد ـ
 0.96 0.93 ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي 1
 0.93 0.87 مستكل ادراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف 2
 0.94 0.88 مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف 3

 0.94 0.89 مكع الكميالمج
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قة ( طالب كطالبة تـ اختيارىـ بطر 42كبتطبيؽ الباحث لمشركط بمغ حجـ العينة )
 عمدية.

ػػػػ المجاؿ المكاني: تـ تطبيؽ البحث كمية التربية/ جامعة بني كليد ػ ليبيا، كذلؾ 
 لؤلسباب كالمبررات اآلتية: 

 .عمؿ الباحث كعضك ىيئة تدريس بالكمية 
  نتائج دراسات سابقة عف حاجة الشباب الجامعي لمتكجيو كاالرشاد ما أظيرتو

 كتنمية لمكعي.  
  مبلحظات الباحث عمى الشباب الجامعي لمظاىر ضعؼ الكعي بحقكؽ

 اإلنساف.
  رغبة الباحث في تنمية المجتمع المحمي كخدمتو مف خبلؿ المساىمة في تنمية

 كعي الشباب الجامعي بحقكؽ اإلنساف.   
 ـ.2019جراء البحث إاؿ الزمني: تـ ػػػػ المج

 
 
 
 

 % ؾ الحالة االجتماعية
 61.9 26 عزبأ

 26.2 11 متزكج
 7.1 03 مطمؽ
 4.8 02 أرمؿ
 100 42 المجمكع
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 اإلجراءات المنيجية :
  42يكضح تكزيع عينة البحث حسب الجنس ف=  (2الجدكؿ رقـ ) 
 خصائص عينة البحث:  

 % ؾ الجنس
 21.4 09 ذكر
 78.6 33 أنثى

 100 42 المجمكع
 

ث في % مف عينة البح21.4( يتضح أف نسبة الذككر بمغت 2مف الجدكؿ ر قـ )
، كلعؿ ذلؾ راجعان لرغبة االناث في االلتحاؽ %78.6يف بمغت نسبة اإلناث ح

بكميات التربية كالعمؿ كمعممات كأخصائيات اجتماعيات كنجد ىذه الرغبة تقؿ لدل 
 الذككر. 

 42يكضح تكزيع عينة البحث حسب العمر ف=  (3الجدكؿ رقـ )
 % ؾ العمر بالسنكات

21 04 9.5 
22 31 73.8 
23 07 16.7 

 100 42 المجمكع
ممف  ( أف أعمى نسبة سيجمت لمشباب الجامعي3تظير بيانات الجدكؿ رقـ )    

كىذا يشير إلى العمر المناسب لمطالب ، %73.8سنة( كبمغت  22عمرىـ )
%، كىذا يشير 16.7سنة( بنسبة  23الجامعي في سنة التخرج، تمييا ممف عمرىـ)

دراسية، أك أف الطالب الجامعي أكقؼ قيده ربما إلى مف تعثر في بعض المقررات ال
سنة( كىي ربما  21% ممف أعمارىـ )9.5ألم ظرؼ كاف، كأخيران أتت نسبة 
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سنكات، كعمكمان كافة   5تتكافؽ مع المرحمة الجامعية لمف التحقكا بالدراسة في عمر 
نتائج الجدكؿ تيعد مؤشرات طبيعية لمسف الطبيعية لممرحمة الجامعية لمدراسة 

 كميات ذات نظاـ أربع سنكات كالتي منيا كميات التربية.بال
  

 42يكضح تكزيع عينة البحث حسب الحالة االجتماعية ف= (4الجدكؿ رقـ )

 
 

     
 العبارة                   االستجابة

مج  غير مكافؽ إلى حد ما  مكافؽ
 ؾ

متكسط 
الكزف 
كية المرجح

معن
ة ال

درج
 

 % ؾ % ؾ % ؾ

 ضعيؼ 1.40 59 69 29 21.4 09 9.5 04 المعمومات عن حقوق اإلنساناعرف بعض  1

 ضعيؼ 1.16 49 88.1 37 7.1 03 4.8 02 لدي معرفة عن العمل السياسي 2

 ضعيؼ 1.64 69 40.5 17 54.8 23 4.8 02 لدي فكرة عن حقوقي التعميمية  3

 ضعيؼ 1.30 55 69 29 31 13 00 00 عرف حقوقي السياسية أ 4

 ضعيؼ 1.45 61 71.4 30 12 05 16.6 07 اإلنسان تعني توفير حياة كريمة حقوق  5

 ضعيؼ 2.14 90 33 14 19 08 48 20 عرف واجباتي نحو وطنيأ 6

 ضعيؼ 2.26 95 16.6 07 40.4 17 43 18 حقوق اإلنسان الناس متساوين أمام القانون 7

 ضعيؼ 2.23 94 31 13 14.2 06 54.8 23 دانتوإعرف أن المتيم بريء حتى تتم أ 8

 ضعيؼ 1.42 60 69 29 19 08 12 05 حقوق اإلنسان ىي التمتع بكافة حقوقي  9

 ضعيؼ 2.38 100 19 08 24 10 57 24 التزم بواجباتي نحو المجتمع  10

 ضعيؼ 1.95 82 38.1 16 28.6 12 33.3 14 عرف من حقي المساىمة في التجمع السمميأ 11

 ضعيؼ 2.33 98 12 05 43 18 45 19 نسان ىانة الناس ضد حقوق اإل إ 12

 متكسط 2.52 106 07 03 33 14 60 25 والمعاممة السيئة ضد حقوق اإلنسان التعذيب 13

 ضعيؼ 2.40 101 9.5 04 40.5 17 50 21 ضرار باآلخرينمن واجبي عدم اإل 14

    1119              المجمكع 
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البحث حسب الحالة االجتماعية،  ( تكزيع عينة4تكضح بيانات الجدكؿ رقـ )  
% سجمت 26.2%، تمييا نسبة 61.9عزب إذ بمغت أكسجمت أعمى نسبة لحالة 

إلى فئة متزكج كىذا يؤشر إلى ارتفاع نسبة الزكاج المبكر لدل الشباب الجامعي، ثـ 
% سجمت إلى فئة 4.8%، كأخيران جاءت نسبة 7.1أتت فئة مطمؽ ثالثاي بنسبة 

مؤشرات مرتبطة بأثار الزكاج المبكر حيث كجكد المطمقات أرمؿ، كلعؿ ىذه ال
كىذا يدعك  ،كاألرامؿ بالمجتمع بسف مبكرة بؿ الزالت في مرحمة الدراسة الجامعية

إلى تناكؿ ىذه المؤشرات بالدراسة كالبحث العممي كالتعامؿ معيا عمميان مف بعض 
 كمف بينيا الخدمة االجتماعية.        ،الميف

 ؤالت:مناقشة التسا
 التساؤؿ األكؿ: ما ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي؟

 (5الجدكؿ رقـ )         
 42ف = يكضح استجابة المبحكثيف نحك ماىية حقكؽ اإلنساف 

 63.43المتكسط الكزني لمبعد =                                                 
( المتعمؽ باستجابة المبحكثيف الشباب الجامعي 5)باستقراء بيانات الجدكؿ رقـ     

نحك ماىية حقكؽ اإلنساف يتضح أف االستجابات كالدالالت تتكزع احصائيان كفؽ 
(، كقد جاء ترتيب عبارات بيعد 63.43(  بمتكسط كزني )1119مجمكع األكزاف )

ماىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب الجامعي )عينة البحث(  عمى النحك 
 اآلتي: 
جاءت عبارة )التعذيب كالمعاممة السيئة ضد حقكؽ اإلنساف( بمتكسط كزني     

( بمستكل معنكية متكسط، في حيف جاءت كؿ عبارات البعد بمستكل 2.52مرجح )
( سجؿ لعبارة )لدم معرفة عف 1.16ضعيؼ يتراكح متكسط الكزف المرجح بيف )

ة )مف كاجبي عدـ اإلضرار ( لعبار 2.40العمؿ السياسي( كمتكسط كزف مرجح )
باآلخريف(، كبيذا يبلحظ ضعؼ كنقص الكعي لدل الشباب الجامعي بحقكقيـ 
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التعميمية كحقكقيـ السياسة ككجباتيـ نحك مجتمعيـ كالتمتع بحقكقيـ المتنكعة، كلعؿ 
ذلؾ راجعان في األساس إلى ضعؼ معرفة الشباب الجامعي بماىية حقكؽ اإلنساف، 

بمعارؼ كمعمكمات تيسيـ في تنمية ثقافتيـ ككعييـ بحقكؽ مما يتطمب تزكيدىـ 
 اإلنساف باعتبارىا مطمب كطني كدكلي كعالمي. 

 ؟     دراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافإمستكل  التساؤؿ الثاني: ما  
 (6الجدكؿ رقـ )        

    دراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافإيكضح استجابة المبحكثيف نحك مستكل 
  42ف = 

   
 العبارة                   االستجابة 

متكسط  مج ؾ غير مكافؽ إلى حد ما  مكافؽ
الكزف 
كية المرجح

معن
ة ال

درج
 

 % ؾ % ؾ % ؾ

 ضعيؼ 1.76 74 45.2 19 33.4 14 21.4 09 حصكلي عمى حقكقي يزيد مف كالئي لممجتمع 1

 ضعيؼ 1.92 81 33.4 14 40.4 17 26.2 11 درؾ معنى ممارسة الديمقراطية أ 2
 متكسط 2.59 104 4.8 02 31 13 64.2 27 مف حقي الحصكؿ عمى أجر مقابؿ عممي  3
 ضعيؼ 1.21 51 83.3 35 11.9 05 4.8 02 درؾ ما تعنيو حقكؽ اإلنساف أ 4
 ضعيؼ 1.09 46 92.8 39 4.8 02 2.4 01 ىمية النقابات في المجتمع أدرؾ أ 5
 ضعيؼ 1.30 55 76.2 32 16.7 07 7.1 03 كؽ اإلنساف درؾ أف الظمـ ضد حقأ 6
 ضعيؼ 1.66 70 57.2 24 19 08 23.8 10 درؾ ذلؾ أنساني إحقكؽ اإلنساف مطمب  7
 ضعيؼ 2.47 104 21.4 09 45.2 19 33.4 14 درؾ معنى الحقكؽ السياسية أ 8
 ضعيؼ 1.88 79 31 13 50 21 19 08 مصمحتي قبؿ مصالح اآلخريف  9
 ضعيؼ 1.38 58 73.8 31 14.3 06 11.9 05 مارس حقكقيأؾ لماذا ال در أ 10
 ضعيؼ 1.52 64 66.7 28 14.3 06 19 08 لمعمؿ التطكعي أىمية كقيمة ادرؾ ىذا 11
 ضعيؼ 1.61 68 54.7 23 28.6 12 16.7 07 لممجتمع ادرؾ أف تفعيؿ حقكؽ اإلنساف يصمح 12
 ضعيؼ 1.09 46 90.5 38 9.5 04 00 00 مف حقي التمتع بأم جنسية  13
 ضعيؼ 1.16 49 88.1 37 7.1 03 4.8 02 درؾ قيمة حؽ تقرير المصيرأ 14
 ضعيؼ 2.11 89 33.3 14 21.4 09 45.3 19 درؾ حقكقي التعميمية بالكميةأ 15

  1038      المجمكع
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   54.92المتكسط الكزني لمبعد =  

استجابة المبحكثيف الشباب الجامعي ( المتعمؽ ب6باستقراء بيانات الجدكؿ رقـ )    
يتضح أف االستجابات  مستكل إدراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافنحك 

، (54.92بمتكسط كزني )( 1038حصائيان كفؽ مجمكع األكزاف )إكالدالالت تتكزع 
مف  دراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافإمستكل كقد جاء ترتيب عبارات بيعد 

جامعي )عينة البحث( عمى النحك اآلتي: جاءت عبارتي كجية نظر الشباب ال
درؾ ما تعنيو حقكؽ اإلنساف ( )مف حقي التمتع بأم جنسية( بمتكسط كزني قدره أ)
( كىك مستكل ضعيؼ جدان حسب المقياس المطبؽ بالبحث مما يؤشر إلى 1.09)

كليـ دراكيـ بما حإنشطة كمعمكمات لزيادة مستكل أحاجة الشباب الجامعي لبرامج ك 
كعف مجتمعيـ حتى يككنكا مكاطنيف فاعميف، في حيف جاءت بدرجة متكسط لعبارة 

( كقد 2.59)مف حقي الحصكؿ عمى أجر مقابؿ عممي( بمتكسط كزني مرجح قدره )
يككف ىذا ألىمية الجكانب االقتصادية كالتركيز عمييا مف الشباب الجامعي )عينة 

 البحث (.
( كلعؿ 2.47( ك)1.16تكسط كزني يتراكح ما بيف )ىذا كقد أتت باقي العبارات بم  

ضعؼ مستكل ادراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنساف راجعان لمتنشئة االجتماعية 
بكسائميا المتعددة منيا ما يرتبط باألسرة كمنيا مرتبط بالمدرسة كغياب األنشطة 

لمساجد ػػػػ كالبرامج المكجية لمسمكؾ إضافة إلى غياب دكر المؤسسات الدينية ػػػػ ا
 حيث تيعد إحدل الركائز في تككيف الشخصية المنشكدة.

 ؟   مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافالتساؤؿ الثالث: ما 
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يكضح استجابة المبحكثيف نحك مظاىر ممارسة الشباب الجامعي  (7الجدكؿ رقـ )
 42ف =      لحقكؽ اإلنساف

  ـ
 ستجابةالعبارة                   اال  

متكسط  مج ؾ غير مكافؽ إلى حد ما  مكافؽ
الكزف 
 المرجح

جة 
 در

 % ؾ % ؾ % ؾ

 ضعيؼ 1.76 74 45.2 19 33.4 14 21.4 09 اىتـ بتكعية اآلخريف نحك المشاركة السياسية  1

 ضعيؼ 1.92 81 33.4 14 40.4 17 26.2 11 أفكر باالنضماـ لحزب سياسي 2
 متكسط 2.59 104 4.8 02 31 13 64.2 27 ي أشارؾ في العمؿ التطكع 3
 ضعيؼ 1.21 51 83.3 35 11.9 05 4.8 02 اىتـ بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  4
 ضعيؼ 1.09 46 92.8 39 4.8 02 2.4 01 شارؾ في اختيار اتحاد الطمبة أ 5
 ضعيؼ 1.30 55 76.2 32 16.7 07 7.1 03 ساعد الناس في مكاجية مشكبلتيـ أ 6
 ضعيؼ 1.66 70 57.2 24 19 08 23.8 10 م عضكية في جمعية خيرية لد 7
 ضعيؼ 1.59 67 59.6 25 21.4 09 19 08 أشارؾ بإثارة اىتماـ اآلخريف بحقكؽ اإلنساف  8
 ضعيؼ 1.88 79 31 13 50 21 19 08 أساعد اآلخريف في التسجيؿ باالنتخابات  9
 ضعيؼ 1.38 58 73.8 31 14.3 06 11.9 05 أشارؾ في ندكات خاصة بالمرأة  10
 ضعيؼ 1.52 64 66.7 28 14.3 06 19 08 اىتـ بحضكر االجتماعات بالنادم الرياضي 11
 ضعيؼ 1.61 68 54.7 23 28.6 12 16.7 07 أشارؾ في الندكات السياسية  12
 ضعيؼ 1.09 46 90.5 38 9.5 04 00 00 أشارؾ في االنتخابات المحمية  13
 ضعيؼ 1.16 49 88.1 37 7.1 03 4.8 02 خريف نحك المشاركة السياسية اىتـ بتكعية اآل 14
 ضعيؼ 2.11 89 33.3 14 21.4 09 45.3 19 أفكر باالنضماـ لحزب سياسي 15
  1001              المجمكع 

 52.96 المتكسط الكزني لمبعد =                                 

( المتعمؽ باستجابة المبحكثيف الشباب الجامعي 7باستقراء بيانات الجدكؿ رقـ )    
يتضح أف االستجابات  مظاىر ممارسة الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافنحك 

(، 52.96(  بمتكسط كزني )1001كالدالالت تتكزع احصائيان كفؽ مجمكع األكزاف )
مف  مستكل ادراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ اإلنسافكقد جاء ترتيب عبارات بيعد 

نظر الشباب الجامعي )عينة البحث( عمى النحك اآلتي: أتت عبارة )أشارؾ كجية 
( بما يشير إلى المستكل المتكسط 2.59في العمؿ التطكعي( بكزف مرجح قدره )

حسب المقياس المطبؽ في البحث في حيف جاءت باقي مظاىر الممارسة 
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الطمبة( )أشارؾ  ( لعبارتي )اشارؾ في اختيار اتحاد1.16)العبارات( تتراكح ما بيف)
( لعبارة ) أفكر باالنضماـ  2.11في االنتخابات المحمية( كمتكسط كزف مرجح ) 

أك سمكؾ  ،لحزب سياسي( كيعتقد الباحث أف ضعؼ مستكل مظاىر الممارسة
كبالتالي عف ضعؼ مستكل  ،الشباب الجامعي يرجع لضعؼ معارؼ كمعمكمات
السابقيف باعتبار أنو ال تتـ  االدراؾ لدييـ كىك ما اكضحتو نتائج الجدكليف

االستجابة الصحيحة إال بتكافر معمكمات كمستكل ادراؾ مناسب، كىذا ما يمكف أف 
دكار مينية كالقياـ أتقـك بو مينة الخدمة االجتماعية باستخداـ استراتيجيات ككسائؿ ك 
 بتطبيؽ برنامج لتنمية كعي الشباب الجامعي بحقكؽ اإلنساف. 

 ح متكسط استجابة المبحكثيف نحك حقكؽ اإلنسافيكض (7الجدكؿ رقـ )

مجمكع  البعد 
 األكزاف

 المتكسط
 المرجح

 الدرجة 

 ضعيؼ 63.43 1119 ماىية حقكؽ اإلنساف  1
دراؾ الشباب الجامعي إمستكل  2

 لحقكؽ اإلنساف    
 ضعيؼ   54.92 1038

مظاىر ممارسة الشباب  3
 الجامعي لحقكؽ اإلنساف     

 ؼضعي 52.96 1001

 ضعيؼ 43.24 3158 المجمكع 
نساف في ( تتضح ضعؼ استجابة الشباب الجامعي نحك حقكؽ اإل7مف الجدكؿ )

( أما استجابة الشباب 43.24المجمكع الكمي حيث بمغ المتكسط المرجح العاـ )
( لبيعد ماىية 63.43الجامعي حسب أبعاد المقياس كما يمي: أعمى متكسط كاف )

دراؾ الشباب الجامعي لحقكؽ إتكسط البيعد الثاني مستكل حقكؽ اإلنساف، يمييا م
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( ثـ أتى متكسط  بيعد مظاىر ممارسة الشباب الجامعي 54.92اإلنساف بمقدار )
 ( بدرجات ضعيؼ حسب مقياس أداة البحث.52.96لحقكؽ اإلنساف بمقدار)

كىذه المؤشرات تعطي معنى مفاده حاجة الشباب الجامعي لتنمية كعييـ بحقكؽ 
نساف مما يتطمب التعامؿ مع ىذه النتائج بشكؿ عممي مف خبلؿ القياـ بأنشطة اإل

كبرامج تيسيـ في تنمية كعييـ بحقكؽ اإلنساف، كىذا ما سكؼ يقـك بو الباحث مف 
خبلؿ صياغة برنامج مقترح مف منظكر مينة الخدمة االجتماعية لتنمية كعي 

 الشباب الجامعي بحقكؽ اإلنساف.   
 ة لمبحث:النتائج العام

كضحت النتائج أف نسبة الذككر أقؿ مف أفي ما يتعمؽ بخصائص عينة البحث  (1
% (، كفي ما يتعمؽ 28.6% ػػػػػػ ػ21.4نسبة اإلناث حيث جاءت عمى التكالي )

بعمر المبحكثيف جاءت النتائج متكافقة مع الفترة الزمنية لمدراسة الجامعية حيث 
مف عينة البحث، أما الحالة  %(73.8سنة ) 22عمارىـ أبمغت نسبة ممف 

كلعؿ  ،عزبألفئة  %(61.9)كىي  ،االجتماعية لمشباب عينة فسجمت أعمى نسبة
ذلؾ يرجع إلى تأجيؿ الزكاج إلى ما بعد الدراسة كالحصكؿ عمى دخؿ كاالستقرار 

 أك ربما لرغبتيـ في مكاصمة دراستيـ العميا. ،النفسي
ىية حقكؽ اإلنساف مف كجية نظر الشباب فيما يتعمؽ بالتساؤؿ األكؿ كمفاده ما ما  (2

ظيرت النتائج ضعؼ ثقافة ككعي كمعرفة الشباب الجامعي بحقكؽ أالجامعي؟ 
( مما يشير إلى حاجة الشباب  63.43اإلنساف حيث بمغ المتكسط  الكزني لمبعد)

 الجامعي عينة البحث لمعمكمات كمعارؼ مرتبطة بحقكؽ اإلنساف.
عمؽ بالتساؤؿ الثاني ضعؼ إدراؾ الشباب الجامعي ظيرت نتائج البحث في ما يتأ (3

( كيأتي في المستكل  54.92لحقكؽ االنساف حيث بمغ المتكسط الكزني لمبعد) 
كيفسر الباحث ذلؾ بأف  ،الضعيؼ حسب درجة المقياس المستخدـ في البحث

اإلدراؾ يأتي بعد تمقي الشخص) الشاب الجامعي ( المعارؼ البلزمة حكؿ مكضكع 
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كىذه النتائج تتفؽ مع اإلطار النظرم كتعريفات الكعي المشار  ،نسافحقكؽ اإل
 إلييا في البحث الحالي.

تيبيف النتائج فيما يرتبط بالتساؤؿ الثالث أف مظاىر ممارسة )سمكؾ( الشباب  (4
الجامعي لحقكؽ اإلنساف كانت في المستكل الضعيؼ حسب المتكسط الكزني لمبعد 

السمكؾ أك مظاىر الممارسة مرتبطة بالجانب  بما يشير أف 52.96)الذم بمغ )
دراؾ الشاب الجامعي لمكاقع المحيط  ،المعرفي لمشخص كمف ثـ تككف االستجابة كا 

كبذلؾ يأتي السمكؾ كالممارسة بما تحصؿ عميو مف معارؼ كمعمكمات تككف  ،بو
 مكجيات لسمككو كممارساتو اليكمية كجزء مف سمككو الشخصي اليكمي.

ج ضعؼ استجابة العينة )الشباب الجامعي( عمى مقياس البحث، كضحت النتائأ  (5
( بمتكسط كزني مرجح 3158حيث بمغ مجمكع التكرارات لكافة أبعاد المقياس )

 ( .43.24كمي )
 

 البرنامج المقترح لتنمية وعي الشباب الجامعي بحقوق اإلنسان 
 من منظور الخدمة االجتماعية.

 أىداف البرنامج:
تيدؼ البرنامج ىدؼ رئيس مؤداه تنمية كعي الشباب الجامعي اليدؼ الرئيس: يس

 ىي: ،كيمكف تحقيؽ أىداؼ فرعية ،بحقكؽ اإلنساف
  .تدعيـ كتنمية المسؤكلية االجتماعية لمشباب الجامعي 
 .تنمية كعي الشباب الجامعي بالمتغيرات المستحدثة 
 شطة.تاحة الفرصة لمشباب الجامعي إلظيار طاقاتيـ الكامنة خبلؿ األنإ 
  كتأكيد المفاىيـ التي تؤكد اليكية الكطنية. ،نشر ثقافة المكاطنة 
   تدريب الشباب الجامعي عمى ميارات حرية التعبير كالحكار كالمشاركة السياسية

 عف طريؽ االشتراؾ في أنشطة البرنامج.
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 فمسفة البرنامج:
 .إشباع الحاجات اإلنسانية تتحقؽ عف طريؽ الجماعات 
 كتنمية القدرة  ،حقكؽ اإلنسانية يتـ مف خبلؿ اتباع النيظـ الجامعيةتنمية الكعي بال

 عمى القيادة كالتبعية كاإليماف باألىداؼ المشتركة.
 .القدرة عمى تحمؿ المسئكلية كااللتزاـ بالبرنامج 
 .تحديد التكنيكات التي مف شأنيا إحداث التغيير المنشكد 
 مناخ ديمقراطي. تشجيع ركح التعاكف بيف فريؽ العمؿ بغرض تحقيؽ 
  اإليماف بالحقكؽ اإلنسانية لؤلعضاء، لذلؾ يجب أف تككف البرامج نابعة منيـ

 كتيدؼ إلى تحقيؽ احتياجاتيـ كرغباتيـ.
 األسس واالعتبارات التي يقوم عمييا البرنامج :

o .ارتباط البرنامج المقترح بخصائص الشباب الجامعي كاحتياجاتيـ 
o ى التغيير كتنمية الكعي لدييـ بؿ كالتأثير في النظر لمشباب بأنيـ قادركف عم

 المحيطيف بيـ. 
o كاالستفادة مف الفنييف  ،اعتماد البرنامج المقترح عمى منظكمة العمؿ الفريقي

 كالمتخصصيف في مجاؿ العمؿ مع الشباب الجامعي.
o  مراعاة المركنة في البرنامج المقترح كالتنكع في أنشطتو بما ييسيـ في تحقيؽ

 األىداؼ.
o  اىتماـ البرنامج المقترح بالمكاقؼ كالتدريبات العممية التي مف شأنيا إثارة النشاط

 الذاتي لدل الشباب الجامعي.
o  اعتماد البرنامج المقترح عمى ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي كآراء خبراء

 كنتائج الدراسات السابقة كالمتخصصيف في رعاية الشباب. ،الخدمة االجتماعية
o  البرنامج المقترح عمى خطكات تنمية الكعي مف خبلؿ كضع تكصيؼ اعتماد

 . خصائي االجتماعي في ىذا البرنامجدقيؽ لطبيعة األدكار التي يقـك بيا األ
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 االستراتيجيات:
 .دارة الكمية  اإلقناع: مع الشباب الجامعي كا 
 .المشاركة: مع جميع المفردات داخؿ كخارج المؤسسة ػػػ الكمية ػػػػ 

دكر الخبير كالمنشط كاالستشارم كالكسيط المينية لؤلخصائي االجتماعي: األدوار 
 كالمنمي.

 ساليب المينية:التكنيكات أو األ
  المناقشة الجماعية: لتزكيد جماعة الشباب الجامعي بالنكاحي المعرفية عف حقكؽ

 كمناقشة العكلمة ،كالتشجيع عمى اتخاذ القرارات ،م بحريةأاإلنساف كالتعبير عف الر 
كممارسة الحياة السياسية كمناقشة الكاقع ككيفية  ،كتييئة المناخ الديمقراطي ،كآثارىا

 كالتفاعؿ االيجابي مع القضايا المطركحة. ،تككيف اتجاىات ايجابية
  المحاضرات: كقد يشارؾ فييا متخصصكف مف القانكف كعمـ االجتماع كاالقتصاد

كيدىـ بمعارؼ كمعمكمات لتز  ؛كرجاؿ الديف كالمتخصصيف في رعاية الشباب
 كحقائؽ تسيـ في مجمميا في تنمية كعي الشباب الجامعي حكؿ حقكؽ اإلنساف.

  حقكؽ  ،لى تفعيؿ المشاركة ككاجب كطني كالتعرؼ عمى الحقكؽإالندكات: تيدؼ
تاحة الفرصة الكتساب معمكمات سياسية كتكضيح آداب كفف ا  ككاجبات المكاطنة، ك 

ككيفية إلقاء األسئمة كمناقشة  ،ب السياسي كاالجتماعيالحكار كالتخفيؼ مف االغترا
كتكسيع معارؼ الشباب نحك العمؿ السياسي كالثقافي،  ،القضايا المجتمعية

 كتكضيح الضمانات القانكنية كالدستكرية التي تضمف األمف كاألماف.
 تاحة ا  كممارسة الحياة الديمقراطية ك  ،لعب الدكر: لتحقيؽ التدريب عمى االنتخابات

كالتدريب عمى  الفرصة لمشباب الجامعي لمتعرؼ عمى قضايا كمشكبلت المجتمع،
كبذلؾ يتـ بناء شخصية  ،كساب الشباب الحقكؽ الثقافية كالسياسيةا  ك  ،البرلماف

  .الشباب كتعديؿ معارفيـ الخاطئة
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  الزيارات: لمتعرؼ عمى بعض الحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كزيارة
كبعض مؤسسات المجتمع المدني كاالطبلع عمى أىدافيا كنظميا  ،لبمديةالمجالس ا

كحضكر بعض االجتماعات بيا إف أمكف، كمناقشة قضايا محمية لمقرل كاألحياء 
 مع طرح حمكؿ كتكصيات. 

 كاتساع معارؼ الشباب  ،الرحبلت: لتييئة الفرصة الكتساب الخبرات الجماعية
ب عمى المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة كااللتزاـ بالنظاـ الجماعي كالتدري

كتنمية ركح الكالء كاالنتماء لممجتمع،  ،كزيادة التفاعؿ االجتماعي بيف الشباب
كسابيـ الثقافة كتنمية القدرة عمى القيادة كالتبعية كغرس القيـ االيجابية لدل ا  ك 

كسابيـ ا  الشباب الجامعي عف البيئة، ككيفية قضاء كقت فراغيـ بشكؿ ايجابي، ك 
الثقافة كميارات االعتماد عمى النفس كالتعرؼ عمى المشكمة ككيفية التعامؿ معيا 

 كمف ثـ الفيـ الحقيقي لمديمقراطية كتنمية كعييـ بحقكقيـ ككاجباتيـ. 
 المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج : 

سيؽ أسبكع بكاقع ممارسة مرتيف أسبكعيان لكؿ نشاط كيتـ التن 12يتـ تنفيذ خبلؿ     
 مع إدارة الكمية كفريؽ العمؿ المشارؾ في التنفيذ مع مراعاة المركنة في التطبيؽ.

 تقويم البرنامج:
كأيضان تقكيـ جماعة الشباب  ،ىداؼلتقكيـ البرنامج كمدل مناسبتو لتحقيؽ األ  

 كمدل استفادتيـ يمكف لمباحث استخداـ بعض األساليب لمتقكيـ منيا:
 نشطة.لشباب في بعض المكاقؼ اثناء ممارسة األالمبلحظة العممية لسمكؾ ا 
 .مقياس كعي الشباب الجامعي بحقكؽ االنساف المستخدـ في البحث الحالي 
  .تحميؿ محتكل التقارير الدكرية بعد كؿ نشاط 
 .آراء كمبلحظات الشباب المشارؾ في البرنامج 
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 متطمبات تحقيق أىداف البرنامج المقترح )عوامل نجاحو(:
طار فيـ المتغيرات المحمية إخصائي االجتماعي لمعمؿ مع الشباب في إعداد األ .1

 كالعالمية، كالربط بينيا كبيف التجديد في الممارسة المينية.
اإليماف الكامؿ مف قبؿ الجامعة بأنيا صاحبة رسالة تيسيـ مف خبلليا في بناء  .2

 المجتمع كتشارؾ في مكاجية مشكبلتو.
يعمؿ مع الشباب بأنو قادر عمى تنمية كعي  اقتناع األخصائي االجتماعي الذم .3

حداث التغيير مف خبلؿ امتبلكو بصيرة اجتماعية تجعؿ نظرتو إلى ا  الشباب ك 
 مسائؿ المجتمع كقضاياه نظرة شاممة كجديدة كليست مقمدة.

ممارسة العمؿ الفريقي القائـ عمى التعاكف بيف مفردات كمككنات الجامعة  .4
   .كاالنساؽ المجتمعية األخرل

كأخيران فإف الباحث يعتقد أف كضع برنامج مقترح لتنمية كعي الشباب الجامعي     
بحقكؽ اإلنساف مف منظكر الخدمة االجتماعية يتطمب المزيد مف الجيكد البحثية 

 .لتتكامؿ الرؤل في تحقيؽ أىداؼ الممارسة المينية الميدانية الفاعمة
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 أساليب اإلنشاء غير الطمبي في شعر عمر بن أبي ربيعة
 د.عبدا أحمد الوتوات إعداد:                                                  

___________________________________________________                                                 
 مقدمة:ال

غنيّّ  أنو ذلؾ: في ككٍجييييـ الطمبي، اإلنشاء بدراسة الببلغيكف اىتـٌ 
 كاالستفياـ كالنيي األمر كىي - أساليبو كأفٌ  الببلغية، كالمبلحظات باالعتبارات

 الطمبي، غير اإلنشاء بخبلؼ كىذا معانييا، غير ابي كييراد ترد قد - كالتمني كالنداء
 في إال تستعمؿ ال كىي اإلنشاء، معنى إلى قمتني  أخبار األصؿ في فأساليبو أكثرىا

 كىذا ... كالذـ كذلؾ كالمدح كالتعجب القىسـ، ىك فالقىسـ ليا، التي كضعت معانييا
 تكمف بؿ  الجمالية كالمزايا الببلغية االعتبارات مف خالية األساليب أف تمؾ يعني ال

  .دقيقة كاعتبارات ببلغية كراءىا مبلحظات
ذا ما تأممنا  بو، الميقسىـ كاختبلؼ كتعٌدد مكاقعو، الكريـ، القرآف في القىسىـ أسمكب كا 

 .الببلغية األسرار مف كثيرنا ذلؾ كراء تجد القسىـ كأجكبة
حى، حيث قاؿ سبحانو: َحى والّميِل إَذا  مف ذلؾ قىسـي ا جٌؿ شأنو بالضُّ ﴿والضُّ

كراموكىذا القىسـ يىقصد بو إنعاـ ا تعالى عمى رسك  (1)َسَجى﴾  لو، لو عميو السبلـ كا 
عطائو ـه  فيك لو، تصديقو كذلؾ متضمفه  يرضيو، ما كا   كعمى نبٌكتو، صٌحة عمى قسى
ـه عمى كىك اآلخرة، في جزائو  آياتو مف عظيمتيف بآيتيف كأقسـ كالمعاد النبكة قسى
  .كالنيار الميؿ كىما: كحكمتو كرحمتو، ربكبيتو عمى دالتيف

                                                 

  جامعة مصراتة -كمية التربية فٙ ػكٕ ْٛئخ انزلرٚص 
 .  2، 1ضٕرح انكؾٗ، اٜٚزبٌ:( 1)1
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فيو مطابقتو مع  نكر الضُّحى الذم يأتي بعد ظبلـ الميؿ  كالمتأمؿ ليذا القىسـ يجد
 كدَّعى  أعداؤه: قاؿ حتى عنو، احتباسو بعد كافاه الذم الكحي نكر كىك ،لمميقسىـ عميو

 . ربَّو محمده 
احتباسو  ظممة بعد كنكره، الكحي ضكء عمى الميؿ ظممة بعد النيار بضكء فأقسـ ا
ا، كاحتجابو الجيؿ  ظممة فمؽ الذم ىك النيار ضكء عف لميؿا ظممة فالؽ فإف كأيضن
ا. لمعقؿ كىذاف لمحٌس، فيذاف كالنبكة الكحي بنكر كالشرؾ اقتضت  الذم فإف كأيضن
 إلى النيار بضكء ىداىـ بؿ سرمدنا، الميؿ ظممة في عباده يترؾ ال أف رحمتو

 ييدييـ بؿ كالغي، الجيؿ ظممة في يتركيـ أف بو يميؽ ال مصالحيـ كمعايشيـ،
 بو المقسـ ارتباط حسف فيناؾ ، ـتيكآخر دنياىـ مصالح إلى الكحي كالنبكة بنكر

 .معانييا عمى كىناؾ جبلؿه  األلفاظ، ىذه في كركنؽ جزالةه  كىناؾ عميو، بالمقسـ
﴿والنَّجِم إَذا  كقكلو سبحانو: ،(1)﴿َفبل ُأقِسُم ِبمواِقِع النُّجوم﴾ كمنو قكلو تعالى:

 كال تسقط فبل إلى ما في حفظ النجـك في مكاقعيا حيث كٌجو النظر (2)َىَوى﴾
 مف النجـك ىكم يبعثو كما كالضبط، الصيانة ىذه عمى قديرة قدرة مف تضطرب،

 إلى االطمئناف النفس في يبعث بخالقو إعجاب مثاري  األمريف ككبل النفس، في رىبة
 .(3)فيو  القسـ مكضع ىك يككف خبرو 

أنكاعه عديدة مف أساليب اإلنشاء غير كقد كردت في شعر عمر بف أبي ربيعة 
الطمبي منيا: أسمكب القسـ، كأسمكبا المدح كالذـ، كأسمكب التعجب، كغيرىا مف 

                                                 
 .  76،  75ضٕرح انٕالؼخ، اٜٚزبٌ:  (1)1

 . 1ضٕرح انُغى، اٜٚخ:( 2)

، 3يٍ ثالغخ انمرآٌ، أؽًل أؽًل ثلٔ٘، َٓكخ يؿر نهطجبػخ ٔانُػر ٔانزٕزٚغ، ل( 3)

 . 171و، ؼ  2004
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ىماؿ أساليب اإلنشاء  األساليب، كقد آثرتي اختيار أساليب اإلنشاء غير الطمبي كا 
تي الطمبية منيا في شعر ىذا الشاعر لعدة أسباب منيا: أٌف األساليب الطمبية قد قم

بدراستيا في لقاء سابؽ مع ىذا الشاعر، فأردتي أف أكمؿ الحديث عف ىذه األساليب 
 خبايا عف الكشؼ في ليا مكانتيا األساليب ىذه بشقييا في ىذا العمؿ، كذلؾ ألف

 في سيما ال قيمتيا، كأبٌيف عف أسرارىا، أكشؼ أف فأردت األسرار، كخفايا النفس،
لـ أعثر ليا عمى  األساليب تمؾ كألف األمكم،أبرز شعراء العصر   مف كاحد شعر

 دراسة مستقمة عٌرفٍت بيا كتناكلتيا .
ثـ بالتعريؼ باإلنشاء الطمبي كغير  ،كقد بدأ الباحث ىذا العمؿ بمقدمة 

الطمبي كاىتماـ الببلغييف بيما، ثـ قاـ بتكضيح أساليب اإلنشاء غير الطمبي في 
 كىي عمى النحك التالي:  ،مباحث
ـي المقٌدر -سـ كأنكاعو  أسمكب القى  األول:المبحث   . القىسى

 . أسمكبا المدح كالذـ المبحث الثاني:
 . أسمكب التعجب المبحث الثالث:

 أواًل : األساليب اإلنشائية ومفيوميا:
 : اإلنشاء لغةً 

المساف: "نشأ: أنشأه ا:  صاحب قاؿ كاإلبداع، اإليجاد ىك اإلنشاء
  .(1)خمقو"

 ًحا:اإلنشاء اصطبل
 ،(2)"الكبلـ كمو إٌما خبر أك إنشاء"  عاشكر: ابف قاؿ الخبر، عكس اإلنشاء

 .(1)بقكلو: "ما ًسكل الخبر مما أفاد طمبنا أك قسيمو" نيف3الخ كعٌرفو
                                                 

  ْـ، يبكح: )ٌ.ظ.أ(1435، 8نطبٌ انؼرة، اثٍ يُظٕر، كار ؾبكر ثٛرٔد، ل  (1)
  .    22ْـ ، ؼ 1426، 1ػبغٕر، أقٕاء انطهف، ليٕعس انجالغخ، يؾًل انطبْر ثٍ  (2)
3  
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 تنزيمو ففي ،(2)لذاتو" كالكذب الصدؽ يحتمؿ ال الذم "الكبلـ تعريفيـ لو بأنو: أما
 .تناكلو عدـ عمينا كيجب ا، أدب مع سكء القرآنية اآليات عمى

الطمبي: " ىك ما يستدعي مطمكبنا غير  طمبي وغير طمبي، كاإلنشاء ضرباف:
 كمف أنكاعو : األمر، النيي، االستفياـ، النداء، التمني.( 3)حاصؿ كقت الطمب" 

غير الطمبي: ىك الذم ال يستدعي مطمكبنا، إال أنو ينشئ أمرنا مرغكبنا في إنشائو 
(4) 

       : القسـ، المدح كالذـ ، التعجب  . كأشير أنكاعو
كقػػد اىػػتـٌ الببلغيػػكف بدراسػػة اإلنشػػاء الطمبػػي، ككٍجييييػػـ فػػي ذلػػؾ أٌنػػو " كثيػػر 

بخػػبلؼ اإلنشػػاء غيػػر الطمبػػي الػػذم لػػيس كراءه  (5)االعتبػػارات كتتػػكارد عميػػو المعػػاني"
مفػػة يرٌكػػزكف طمػػب، فقػػد أىممػػو الببلغٌيػػكف كلػػـ ييمقػػكا لػػو بػػاالن، فنجػػدىـ فػػي كتػػبيـ المخت

                                                                                                                 

، 1انُظى انمرآَٙ فٙ آٚبد انغٓبك، َبؾر ثٍ ػجل انرؽًٍ انقٍُٛ، يكزجخ انزٕثخ، ل  (1)
  .   253ْـ، ؼ 1416

ْـ، 1419، 1ُٚظر:ػهى انًؼبَٙ، ثطَٕٛٙ ػجلانفزبػ فٕٛك، يؤضطخ انًقزبر، انمبْرح، ل (2)

خ ٔرطٕرْب، أؽًل يطهٕة، يطجؼخ انًغًغ ، ٔيؼغى انًؿطهؾبد انجالغ2/63ٛ

، ٔانجالغخ فَُٕٓب ٔأفُبَٓب، )ػهى انًؼبَٙ( فكم 1/332و،1983انؼهًٙ انؼرالٙ، 

  .    147ْـ، ؼ 1417، 4ؽطٍ ػجبش، كار انفرلبٌ، إرثل ، ل 
ثغٛخ اإلٚكبػ نزهقٛؽ انًفزبػ فٙ ػهٕو انجالغخ، ػجل انًزؼبل انؿؼٛل٘، يكزجخ  (3)

   2/28ْـ  1420، اٜكاة، انمبْرح 
ُٚظر: انجالغخ انؼرثٛخ، ػجلانرؽًٍ ثٍ ؽطٍ انًٛلاَٙ ، كار انمهى ، كيػك ، انلار  (4)

  2/65ٔػهى انًؼبَٙ، ثطَٕٛٙ فٕٛك،  1/224و ،  1996، 1انػبيٛخ، ثٛرٔد، ل 
،  2القاىرة ، ط  –، مصر ، مكتبة كىبةسىمحمد محمد أبك مك ت التراكيب، دالال (5)

 . 192ـ ، ص  1987



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

48 

  

 

عمػػػػى األسػػػػاليب الطمبيػػػػة، كيىٍتبىعػػػػكف بعضػػػػيـ الػػػػبعض فػػػػي الحػػػػديث عنيػػػػا، كقػػػػد تنٌبػػػػو 
الببلغيػػػكف الميحػػػدثكف ليػػػذا األمػػػر كأشػػػاركا إليػػػو، نػػػذكر مػػػنيـ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال 
الحصر )أحمد مطمكب( الذم قاؿ: "كال ييتُـّ الببلغيكف بيذه األسػاليب اإلنشػائية لقٌمػة 

كألٌف معظميا أخبار نيقمٍت مف معانييػا األصػمية، أمػا اإلنشػاء  ،يااألغراض المتعمقة ب
ػػػا فيػػػو مػػػف تفػػػٌنفو فػػػي القىػػػكؿ لخركجػػػو عػػػف أغراضػػػو  الػػػذم يعنػػػكف بػػػو فيػػػك الطمبػػػي ًلمى

 (1)الحقيقية إلى أغراض مجازية تيفيىـي مف سياؽ الكبلـ "
فيو عمماء " كاعمـ أٌف اإلنشاء غير الطمبي ال تبحثي  ككذلؾ ما قالو أحمد الياشمي:

ٌنما المبحكث عنو  الببلغة ، ألٌف أكثر صيغو في األصؿ أخبار نيقمت إلى إنشاء ، كا 
 (2)في عمـ المعاني ىك اإلنشاء الطمبي لما يمتاز بو مف لطائؼ ببلغية "

 كيمكف أف نرٌجع سبب غفمة الببلغييف عف ىذا النكع مف األسمكب إلى أمريف: 
 قة بو. قٌمة األغراض الببلغية المتعم – 1
 كألٌف أكثر صيغو ىي أخبار نيقمت إلى إنشاء.  – 2

فػػػأقكؿ أٌف السػػػبب األٌكؿ بػػػأف عػػػدـ اىتمػػػاميـ بيػػػذا النػػػكع مػػػف اإلنشػػػاء لقٌمػػػة 
األغراض الببلغية كلعدـ كجكد مزايػا ببلغيػة، ففيػو ميػؿه عػف الحػؽ كبيعػده عػف العػدؿ، 

مح كاألنفػع، فمػك كػاف األمػر ألف الكثرة كالقمة لـ تكػف فػي يػكـو مػف األٌيػاـ مقياسنػا لؤلصػ
                                                 

 ، ـ1980، بغداد، 1المعاني، البياف، البديع، أحمد مطمكب، ط  ،الببلغة العربية (1)

 .87ص 

المعاني كالبياف كالبػديع، تػأليؼ: أحمػد الياشػمي، دار إحيػاء التػراث جكاىر الببلغة في  (2)
 .76، ص 12لبناف  ط  –، بيركت العربي
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كػػذلؾ لكانػػت مٌمػػة الكفػػر ىػػـ الػػذيف عمػػى الحػػؽ كالمؤمنػػكف عمػػى الباطػػؿ، قػػاؿ تعػػالى: 
  (1)﴾ ُثّمٌة ِمَن اأَلّولْيَن َوَقمْيٌل ِمَن اآلِخِرينَ ﴿

كالكاقع أٌف اإلنشاء غير الطمبي ليس بقميؿ، بؿ حالو حاؿ كثير مف فنكف الببلغة، 
معاني، كيحتكم عمى أنكاع مف المعاني كالمدلكالت التي كفيو جانبه ميـ مف عمـ ال

 تدعـي لغتنا كتٍعضدي بىبلغتىيا كفنكنىيا . 
كأٌما السبب الثاني بأٌف أكثر أنكاعو أخبار نيقمٍت إلى إنشاء، فيكفي مف الببلغة    

نقميا إلى اإلنشاء ألنيا بمجرد النقؿ تعتبر عمبلن ببلغينا يدعك إلى الدراسة كبياف 
 دىا كأعاجيب مرامييا.   مقاص

كقد أشار سعد الديف التفتازاني إشارة ضمنية إلى ىذا بقكلو معٌمقنا عمى قكؿ 
الخطيب:" كاإلنشاء إٍف كاف طمبنا استدعى مطمكبنا غير حاصؿ كقت الطمب" قاؿ:" 
كالغرض أٌف جميع أنكاع الطمب يستدعي ذلؾ، حتى إذا كاف المطمكب حاصبلن 

 (2)ناىا الحقيقي كيتكلد منيا بحسب القرائف ما يناسب المقاـ"يمتنع إجراؤىا عمى مع
، فقػد  كميما يكف مف أمر فإف إىماؿ الببلغييف ليذا األسمكب لػيس لػو مبػرره
نجد أٌف  "لمتعجب كالقىسـ مكاقع متقنة كفاعمة في النفس فعػؿ أقػكل األسػاليب كأدخميػا 

ا ذكرنػا فػي مقدمػة البحػث كمػ -كنمحػظ ذلػؾ فػي القػرآف الكػريـ  (3)في بحث الببلغػة "
ا بػػػالنجـ كمػػػا ىػػػكل - ػػػمن ، كغيػػػره بػػػالخٌنس  ،حيػػػث نػػػرل ىنػػػا قىسى كىنػػػاؾ بمكاقػػػع النجػػػـك

الجكارم الكنس، كآخر بالتٌيف كالزيتكف، كالكشؼ عػف ىػذا القىسػـ لػيس مػف نافمػة عمػؿ 
 الببلغييف، فيك ال يقٌؿ أىمٌيةن عف األساليب الطمبية.  

 
                                                 

 .  14،  13ضٕرح انٕالؼخ، اٜٚزبٌ:  (1)

مطبعػػة سػػنده،  ،ق(792السػػمرقندم، ت) لتفتػػازانيعمػػى التمخػػيص، سػػعد الػػديف ا مطػػٌكؿ (2)
  224ص ق، 1310

 .  192كالالد انزراكٛت، يؾًل أثٕيٕضٗ، ؼ  (3)
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 المبحث األول: أسموب القسم:
دأ بأسمكب القسـ باعتباره أكثر األساليب غير الطمبية كركدنا في شعر نب

الشاعر، فقد كرد في اثنيف كسبعيف بيتنا مف أبيات قصائد عمر بف أبي ربيعة ، 
ىك أٌف الشاعر كاف يخاطب نفسيات مختمفة، فيك  -حسب رأيي –كسببي ذلؾ 

"كسيمةه مف كسائؿ يحتاج في بعض األحياف لكي يؤٌكد حديثو بيذا القسـ فالقسـ
كمف ذلؾ يتبٌيف لنا أىمية أسمكب القسـ بكصفو كسيمة  (1)تككيد الخبر لدل السامع"
 ميٌمة في تحقيؽ المعاني.

مؼ المتكمـ يريد أف قاؿ ابف أبي اإلصبع عف القىسـ: "كىك  فيحمؼ شيء عمى الحى
 أك لغيره، اذمِّ  يككف ما أك لقىدىره، تنكيو أك لشأنو تعظيـ أك لو فخره  فيو يككف بما

ا مخرج المكعظة كالزىد" كالترقؽ، الغزؿ مجرل جارينا  (2)أك خارجن
كبنػػاءن عمػػى  (3)، ًمػػف"ىػػي: "البػػاء، الػػكاك، التػػاء، الػػبلـ، المػػيـ المكسػػكرةكأدكات القسػػـ 

االسػػتقراء الػػذم قمػػتي بػػو عمػػى شػػعر الشػػاعر، كجػػدتي أٌف الشػػاعر قػػد جػػاء اسػػتخدامو 
 ة األكلى فاستخدمو في تسع عشرة مرة . في المرتب لحرؼ القسـ )الباء(

 :(4) كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ عمر بف أبي ربيعة) مف الكامؿ(
مي ًبقىطيعىةو       ًبالمىًو أىحًمؼي صاًدقان أىيمانا  قيمتي ًاسمىعي ال تىعجى

                                                 

، ، دار الكتػػاب العربػػيقػػرآف، البػػف قػيـ الجكزيػػة، ت: يكسػػؼ شػاىيفالتبيػاف فػػي أقسػاـ ال (1)
بػػف قػػٌيـ الجكزيػػة ، ، اكعمػػـ البيػػاف إلػػى عمػػـك القػػرآف، كينظػػر: الفكائػػد المشػػٌكؽ  3)د.ت( ص 

 . 117لبناف ، ص  –دار الكتب العممية ، بيركت 

بػػػػديع القػػػػرآف، ابػػػػف أبػػػػي اإلصػػػػبع المصػػػػرم، ت: محمػػػػد حفنػػػػي شػػػػرؼ، نيضػػػػة مصػػػػر  (2)
 .112لمطباعة كالنشر كالتكزيع )د.ت(، ص 

 .108، ص ـ1980، الككيت، 1أساليب ببلغية، أحمد مطمكب، ط  (3)

ق 1416، 2د، دار الكتػاب العربػي، ط قػدـ لػو: فػايز محمػ أبػي ربيعػة، ديكاف عمر بػف (4)
 .269ـ، ص 1996 -
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 ،كيطمب منيا عدـ االستعجاؿ في البعد كالقطيعة ،يتحدث الشاعر إلى صاحبتو
 عمى صدقو. كيحمؼ با دليبلن 

 : (1)كمنو أيضان قكلو )مف البسيط( 
 ًبالمىًو ما ًنمتي ًمف نىكـو تىقىرُّ ًبًو       عىيني كىال زاؿى قىمبي بىعدىكيـ كىًمدا

ييقًسـي الشاعر بأنو لـ يتذكؽ طعـ النـك منذ أف حاؿ البىيفي بينو كبيف صاحبتو، كأف 
ا.  قمبو لـ يزؿ منذ فراقيـ مريضن

 : (2)الكامؿ(  كقاؿ أيضان )مف
مفىةى صاًدؽو لىـ يىكًذبً  يا يىمينان بىرَّةن       ًبالمىًو حى عىمتي أيثًمجي  فىجى

 :(3) )مف الخفيؼ( كمف استخدامو صيغة القسـ با قكلو
بللىًة لىٌما       أىف تىبىٍمًت الفيؤادى أىف تىصًدقينا  قيمتي ًبالمىًو ذم الجى

وي ذلؾ يستحمؼ الشاعر صاحبتو بعد أف سأليا  فصٌدتوي كلـ تكترث لسؤالو، فغاضى
د، كطمب منيا أف تىصديؽى في قكليا  كاٌتيميا بأنيا قد أفسدت قمبو لما تبديو مف الصَّ

 معو. 
 : (4)كقكلو أيضان ) مف مجزكء الكافر( 

 أىىكى يا أيخًت ًبالمىًو الػ       ذم لىـ يىكًف عىف اسمي
مرأةن أخرل، حيث استحمفتيا طالبةن ىذه حكاية عمى لساف صاحبتو التي تستحمؼ ا

 الحقيقة، ىؿ عمر ىك الذم ذكر اسميا صراحةن دكف أف ييكٌنى بًو ؟
كجاء في المرتبة الثانية في استخداـ حركؼ القسػـ حػرؼ )الػكاك( حيػث اسػتخدمو فػي 

 :  (1)ثماني عشرة مرة، كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو )مف الطكيؿ( 
                                                 

 .104المصدر السابؽ، ص  (1)
 .  80المصدر السابؽ ، ص  (2)

 .  387المصدر السابؽ ، ص  (3)

 .345المصدر السابؽ، ص  (4)
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ـى مىف كينتى تىحذىري  فىكى المىًو ما أىدرم أىتىعجيؿي  ةو       سىرىت ًبؾى أىـ قىد نا  حاجى
يتحدث الشاعر عمى لساف صاحبتو كىي مستغربة مف مجيء عمػر ميبكػرنا كتتسػاءؿ: 
 ىؿ السبب ىك العجمة أـ مف كاف يخافو عمر قد ناـى كزاؿ الخكؼ الذم كاف بسببو. 

 :(2)كمنو أيضان قكلو )مف الطكيؿ( 
بًَّؾ أىيّْمان       كىال ذاتى بىعؿو يا ىينىيدىةي فىًاعمىميفىكى المىًو ما أىحبىب  تي حي

يؤكػػد الشػػاعر ليينيػػدة بأسػػمكب القسػػـ بأنػػو لػػـ يحبػػب أبػػدنا مثػػؿ حبيػػا فمتعممػػي ذلػػؾ كال 
 تأخذؾ الظنكف كالمراد أنو لـ يحبب مثؿ حبيا امرأة قىٍط .

 : (3)كقكلو أيضان)مف الكامؿ(
يّْتان لىحدم    كىالمىًو ال أىنسى مىقالىتىيا    مَّفى مى ٌتى أيضى  حى

ا حتى يقسـ الشاعر في البيت الماضي عمى أنو لف ينسى كبلـ صاحبتو كذكرياتي
ع في القبر  . المكت كحتى يكضى

كجاء في المرتبة الثالثة حرؼ القسـ )التاء( فجاءت في مكضع كاحد فقط كىك قكلو 
 : (4))مف مجزكء الرجز( 

بَّيا     ياتىنا أىك أيقبىري    تىالمىًو أىنسى حي  حى
 . عيا أك المكتكالمراد ال أنسى حٌبيا حيث حذؼ حرؼ النفي، فأما أف أعيش م

 أنواع الُمقَسم بو في شعره:
تنٌكعٍت أساليب القسـ لدل شاعرنا، فيي تتمٌثؿي في القسـ با كبالٌربّْ   

ـ )با( كىذا كباسـ المكصكؿ )الذم(، غير أف ىذه األدكات كاف أكثرىا كركدنا القس
بدىيه ألف المؤمفى ال يككف أحده أحٌب إليو كال أعظـ مف خالقو، كمف ىنا أمىرى ا 
                                                                                                                 

 .125المصدر السابؽ، ص  (1)

    .311المصدر السابؽ، ص  (2)
 .108بؽ، ص المصدر السا (3)

 .184المصدر السابؽ، ص  (4)
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جٌؿ شأنو عبادىه بأف ال يقسمكا إاٌل بو سبحانو بذاتو أك بإحدل صفاتو، ككما رأينا في 
ء األبيات الماضية، فإف القىسـ بمفظ الجبللة قد تغٌير الحرؼ المسبكؽ بو فأحياننا بالتا

 كأحياننا أخرل بالباء كالكاك.  
كمػف أنػػكاع القىسػػـ التػػي جػاء بيػػا الشػػاعر: القسػػـ )بػالٌرب(، فقػػد كردت ىػػذه الكممػػة فػػي 
أكثر مف بيت في ديكاف الشاعر، كأتت في جميع أحكاليػا مضػافةن سػكاء لكممػة بعػدىا 
أك لضػػػػمير، فمػػػػف اسػػػػتخدامو ليػػػػذه الكممػػػػة لضػػػػمير قكلػػػػو فػػػػي بيتػػػػيف متتػػػػالييف )مػػػػف 

 :   (1)يؼ(الخف
ٌبي يا بىكري ما كافى ًمٌما رى  فىًاستيًفزَّت ًلقىكًلًو ثيَـّ قالىت:       ال كى
تمػػػا ٌبي حى  قيؿى حىرؼه فىبل تيراعىفَّ ًمنوي       بىؿ نىرل كىصمىوي كىرى
 : (2) كمثاؿ إضافة كممة )الٌرب( إلى اسـ بعدىا قكلو )مف مجزكء الخفيؼ(

ٍنًؾ الًكدادى ال     ـٍ يىخي رىبّْ المىكاًسـً    لى  ال كى
 : (3)كمنو أيضان قكلو )مف الكامؿ(

 ىىذا الميغيرمُّ الَّذم كيٌنا ًبًو       نىيذم كىرىبّْ البىيًت يا أىترابي
ا القسـ باسـ المكصكؿ )الذم(، كىك اسـ  كمف األسماء التي أقسـ بيا الشاعر أيضن

ستخدـ عمر اسـ المكصكؿ مبيـ ال يتضح إاٌل بصمتو كما قاؿ النحكٌيكف، كعندما ا
)الذم( جاء بصمتو في جميع أبياتو جممةن فعمية، كقد كرد القىسـ باسـ المكصكؿ في 

)مف الكامؿ، كالمنسرح،  ثبلث مناسبات، كىي قكلو في أبيات مف قصائد مختمفة
 :   (4) كالبسيط عمى الترتيب(

ػػػػػػػػػػػدان       بً  ال َوالَّذي مَّ  النكًر كىاإًلسبلـً ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف القىيّْـً بىعىثى النىًبيَّ ميحى
                                                 

 .336المصدر السابؽ، ص  (29)

 .346المصدر السابؽ، ص  (30)
 .60المصدر السابؽ، ص  (31)

 .90، 251، 330المصدر السابؽ، ص  (32)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

54 

  

 

ةو ريفىؽي  ال َوالَّذي ـى الًعبادي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي        ًبكيؿّْ فىجٍّ ًمف ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ  أىحرى
بًُّؾ ًمف قىم ال َوالَّذيفىقيمتي  جيجي لىوي       ما مىجَّ حي جَّ الحى  بي كىال نىيىجاحى

ػػػد( ككرد فػػػي  كمػػػا اسػػػتخدـ الشػػػاعر بعػػػض األلفػػػاظ األخػػػرل لمقىسػػػـ منيػػػا: القسػػػـ )بالجى
 :   (1) شعره مرةن كاحدة في قكلو)مف الطكيؿ(

مى األىرًض مىعشىرا َوَجد كَ أكلىًئؾى ىيـ قىكمي   ال أىرل       لىييـ شىبىيان فيمىف عى
ـ بػػو الشػػعراء عنػػدما يكػػكف الغػػرض كىػػك أبػػك األب، كعػػادة مػػا يقسػػ ،فقػػد أقسػػـ بالجػػد

 كما ىك في البيت.  ،الشعرم ىك الفخر
كىػػك المىطعػػـ كالمىشػػرب كمػػا  ،)العػػيش( قسػػـ بيػػا الشػػاعرأكمػػف األلفػػاظ األخػػرل التػػي 

ككرد ىذا القىسػـ فػي مكضػعيف، األٌكؿ فػي قصػيدتو الشػييرة )أمػف  ،(2)تككف بو الحياة 
 :(3) آؿ نعـ( حيث يقكؿ)مف الطكيؿ(

يًت نىعتنا فىمىـ أىكيف       أىىىذا   أىنساهي ًإلى يىكـً أيقبىري  َوَعيِشكِ الَّذم أىطرى
 :(4) كالمكضع الثاني في قكلو )مف الكامؿ(

يَّ ًإف لىـ تىخريجً  َوَعيشِ قالىت  ينىبّْيىفَّ الحى تي       ألى ًة ًإخكى رمى  أىبي كىحي
بلـ حريـ عمى المسمـ أف كاألصؿ أٌف ىذه األلفاظ ال تصمح لمقىسىـ، فمنذ أف جاء اإلس

يحمؼ بغير ا أك إحدل صفاتو، لكف الشاعر ىنا كنظرنا لما يحممو شعره مف نزعة 
غزلٌية كقصصية تحتاج إلى التنكيع كالتغيير في مخاطبة المتمقي إلقناعو كتأكيد ما 

عراء كذلؾ تأٌثر الشاعر ببعض ش ،يقكلو الشاعر، لجأ إلى تنكيع أدكات القسـ
 . مرئ القيس مثبلن، جعمو ييقًسـ بغير االجاىمية كا

                                                 

 .188المصدر السابؽ، ص  (33)

 .ينظر: لساف العرب، ابف منظكر، مادة ) ع. م .ش( (34)

 .124الديكاف، ص  (35)

 .91، ص المصدر السابؽ (36)
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كىػك قكلػو  ،ككرد ذلػؾ فػي مكضػع كاحػد ،كمف األشياء التي أقسـ بيػا الشػاعر )األب(
 :(1) ) مف الكافر(
كتى الغىكاني       كىال شيربى الَّتي ًىيى كىالفيصكصً  َوَأبيكَ فىبل   ما صى

 الَقسُم الُمقدَّر :
فقد حذؼ الشاعر حػرؼ القسػـ البػاء  كىي ظاىرة أسمكبية في شعر الشاعر،

أك التػػاء أك الػػكاك فػػي قكلػػو: )عمػػرؾ( ، كىػػك يضػػيفيا إلػػى لفػػظ الجبللػػة )عمػػرؾ ا( 
    (2)كالتقدير )أحمؼ بتعميرؾ ا( أم بإقرارؾ لو بالبقاء

 : (3) كقد تكٌرر ىذا المفظ في أربع مٌرات، مف ذلؾ قكلو )مف الخفيؼ(
 ٌني       عىمرىؾى المىوى ساًدران أىـ ًبظىفّْ أىًبًعمـو أىتىيتى ما ًجئتى مً 

) لقػد أك لػئف( كىػي كثيػرة فػي  كأحياننا يدؿ عمى القىسـ المحػذكؼ بعػض األلفػاظ مثػؿ:
شعر عمر فػ)البلـ( في )لقد( كاقعة في جكاب قسـ مقٌدر، تقديره )كا لقػد ...( فػدٌلت 

ذىؼى القىسػػـ لئليجػػاز، ككرد ىػػذه الػػبلـ مػػع )قػػد( عمػػى القىسػػـ المقػػٌدر لتككيػػد الخبػػر، كحػػ
ىػػذا النػػكع فػػي شػػعر شػػاعرنا فػػي ثػػبلثو كثبلثػػيف مػػرةن، كعػػادة مػػا يػػأتي بػػو الشػػاعر فػػي 

 :(4)كما في قكلو )مف الكافر( ،بداية البيت
ياًة ًإلى العيركؽً  َلَقد  دىبَّ اليىكل لىًؾ في فيؤادم       دىبيبى دىـً الحى

 :  (5) كمثمو أيضان )مف الطكيؿ(
نبىري  كافى  َلَقد مىيًو ًسخابه فيًو ديرّّ كىعى ؤذىرو       عى تفي يىكـى بانكا ًبجي  حى

                                                 

 .203انًؿلر انطبثك، ؼ  (37)

 .277ْبيع انلٕٚاٌ، ؼ  (38)

 .   369انلٕٚاٌ، ؼ  (39)

 .   253انًؿلر انطبثك، ؼ  (40)

 .   178انًؿلر انطبثك، ؼ  (41)
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ففي البيتيف الماضييف كما شابييما في ديكاف الشاعر حذؼ الشاعر القسـ، كدٌؿ 
 عميو قكلو :)لقد(  

 
ا، كىي مكٌكنة مف )البلـ المفتكحة مع أٍف(  أٌما أمثمة لفظة )لئف( فيي كثيرة أيضن

 :(1) ألف( كمف أمثمة ىذا القسـ المحذكؼ في شعره قكلو )مف الطكيؿ(كالتقدير )كا 
 كافى ًإٌياهي لىقىد حاؿى بىعدىنا       عىًف العىيًد كىاإًلنسافي قىد يىتىغىيَّري  َلِئن  

ا )مف الطكيؿ(  :  (2) كقكلو أيضن
يتى في الن ٌقان فىما أىرل       كىًمثًؿ األيلى أىطرى دَّثتى حى  اًس أىربىعالىًئف كافى ما حى

 : (3) كىك قكلو )مف الكامؿ( ،كقد اجتمعت األداتاف في بيت كاحد
ًممتي  َوَلَقد ـي أىنَّوي لىـ ييذًنبً  َلِئن عى  عىدىدتي ذينكبىوي       أىف سىكؼى يىزعي

كعمى ىذا النػكع مػف القىسىػـ المحػذكؼ يقػكؿ النحكٌيػكف: "كحيثمػا قيػؿ )ألفعمػٌف( أك )لقػد 
ـٍ ميقٌدرة " فعؿ( أك )لئف فعؿ( كلـ تتقدـ جممة قسـ، فثٌمة جممة قىسى

(4).  
 
 
 
 
 

                                                 

 .122انًؿلر انطبثك، ؼ  (42)

 .209انًؿلر انطبثك، ؼ  (43)

 . 80انًؿلر انطبثك، ؼ   (44)

ف ، أبػػك محمػػد عبػػد ا جمػػاؿ الػػديف بػػف يكسػػؼ بػػب عػػف كتػػب األعاريػػبمغنػػي المبيػػ (45)
د، مطبعػػة المػػدني، القػػاىرة، : محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػأحمػػد بػػف ىشػػاـ األنصػػارم، ت

2/644       . 
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 المبحث الثاني: أسموبا المدح والذَّم:
 : أواًل أسموب المدح

تيعىد قصيدة المدح مف أىـ قصائد الشعر العربي؛ ألنيا حافظت عمى 
المنظكمة األخبلقية العربية  كشٌكمٍت النمكذج األخبلقي الذم ينبغي أف ينسج عمى 

 كرسمت الصكرة التي يرغب الشاعر في أف يراىا في الممدكح. منكالو،
كقد ارتبط المدح منذ العصر الجاىمي بغيره مف األغراض، كالغزؿ الذم يقـك عمى 
ذكر محاسف المحبكبة، أك الرثاء الذم يقـك عمى ذكر محاسف الميت، كفي بعض 

قصيدة المدح األحياف يككف المديح كسيمة لمتكٌسب عند بعض الشعراء، كشٌكمٍت 
انعكاسنا طبيعينا لمظاىر الحياة الثقافية، حيث سٌجمت مآثر العرب كأخبلقيـ كأياميـ 

 التي قامت عمى المركءة.     
كييعتبر المدح مف أساليب اإلنشاء غير الطمبية، كييعبَّر عف أسمكب المدح بأدكاتو  

بَّذا( ككذلؾ األفعاؿ المحٌكلة إلى الم ،عديدة منيا )ًنعـى  دح كأٍف تقكؿ: طاب عميه كحى
سيفى  مقنا نفسنا كحى  . خي

ة )حٌبذا( فقد كردت في كأكثري أساليب المدح كركدنا في شعره ىي التي جاءت بصيغ
 : عنا، نكرد منيا األبيات التاليةمكض ثبلثة عشر

 : (1) يقكؿ عمر بف أبي ربيعة)مف الخفيؼ(
ؿُّ اإًلزارارىجعييا ًإلىييا يىدىييا       في يىدم ًدرعي  َحبَّذا  يا تىحي

 : (2) )مف الكامؿ( كقكلو
مكؿي  يا َحبَّذا  أىمثاليوي  َوَحبَّذا شىخصه ىيناؾى      َوَحبَّذا  ًتمؾى الحي

 :(3) )مف اليزج( ككذلؾ قكلو
                                                 

      .156الديكاف، ص  (46)

      .292المصدر السابؽ، ص  (47)
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مىف أيسًكنيا أىرضا َحبَّذا أىال يا  نىجده       كى
ٌيا ًقدكا البيغضا  َحبَّذا كىحى لك لي حى  ما ىيـ       كى

 :(1) )مف الطكيؿ( قكلوككذلؾ 
ديثي الميبسمىؿي  َحّبذالىقىٍد بىسمىمىٍت ليمىى غىداةى لقيتييا       فىيا   ذاؾى الحى

أٌما بالنسبة إلى األفعاؿ المحٌكلىة إلى المدح ، فيي كثيرةه في شعر الشاعر، 
كذلؾ ألٌف معظـ قصائده كاف يقكليا في صاحباتو لو، فكاف يتغٌزؿ بيٌف كييمقي في 

حدة ما كاف يختمجي في نفسو مف مشاعر الشكؽ كالمحبة، فانطبع شعره بالغزؿ كؿ كا
كمدًح صاحباتو؛ كذلؾ بذكر محاسنيٌف أحياننا أك ذكر صفاتيفَّ في أحياف أخرل، 

)مف  كمف األبيات الٌدالة عمى المدح كاستخدـ فييا الشاعر فعؿ المدح قكلو
 : (2)البسيط(

ًريقىتً  يا طيبَ  بًح فىاعتىدىالطىعـً ثىناياىا كى  يا       ًإذا ًاستىقىؿَّ عىمكدي الصي
كقد استخدـ  ،فالشاعر في ىذا البيت يمتدح المحبكبة كما فييا مف جماؿ في الًخمقة

" الٌداؿ عمى االستحساف كالمدحالفعؿ "ًطي  .بى
 : (3))مف الطكيؿ( عر لفعمي المدح في بيت كاحد قكلواكمف استخداـ الش
 مىنظىرً  َويا ُحسنَ ناؾى لىيىكتيوي       ًبميستىمىعو ًمنيا لىيكو ما ىي  َفيا طيبَ 

فقد تحدث الشاعر عف ذكرياتو مع صاحبتو كليكه الذم يصفو بأنو عظيـ كجميؿ، 
 كيمدح كذلؾ حسف منظر الحبيبة في قكلو )كيا حسف منظر( .

                                                                                                                 

      .207المصدر السابؽ، ص  (48)

      .306بؽ، ص المصدر السا (49)

 .         278المصدر السابؽ، ص  (50)

 .        131المصدر السابؽ، ص  (51)
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 كمف الظكاىر األسمكبية لدل الشاعر في أسمكب المدح أنو ييكٌرري صيغة المدح كذلؾ
)مف  لممبالغة فيو كاإلطناب كالزيادة فيو كتقكيتو، كمثاؿ تكرار صيغة المدح قكلو

 : (1)المتقارب(
مَّمتي ًمنوي األىذل       َأال َحبَّذا َحبَّذا َحبَّذا بيبه تىحى  حى

ذا َويا َحبَّذا ـى المىيؿي كىًاجمىكَّ  بىردي أىنياًبًو       ًإذا أىظمىػػػػػػػػػػػػ
البيتػػيف السػػابقيف أسػػمكبى المػػدح )حٌبػػذا( أربػػع مػػٌرات كذلػػؾ نػػاتجه  كػػٌرر الشػػاعر فػػي   

عػػف مكانػػة صػػاحبتو فػػي قمبػػو، فيػػك يحبػػذيىا رغػػـ مػػا سػػٌببتو لػػو مػػف أذىل، كلػػيس ذلػػؾ 
ظيػػػار محاسػػػنيا، فػػػالتكرار ىنػػػا   فحسػػػب إنمػػػا باشػػػر فػػػي البيػػػت الثػػػاني بػػػالتغٌزؿ فييػػػا كا 

 لممبالغة في المدح .
 بيا ييعنىى العبارة، مف ىامة جية "إلحاحه عمى بلئكة(:الم )نازؾ ذكرتٍ  كما فالتكرار

 الناقد بيا ينتفع قٌيمة نفسية داللة ذك بذلؾ كىك بسكاىا، عنايتو مف الشاعر أىكثر
 الفكرة مفتاح أىيدينا في يضع إذ كاتبو، نفسية كيحٌمؿ يدرس النص الذم األىدبي

 (2)الشاعر"  عمى المتسمطة
 :(3) كقكلو)مف اليزج(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػف أيسًكنيا أىرضا َحبَّذا اأىال ي مى  نىجده       كى
ٌيا ًقدكا البيغضا  َحبَّذا كىحى لك لي حى  ما ىيـ       كى
ا)مف الكامؿ(   :(4)كقكلو أيضن

مكؿي  يا َحبَّذا  أىمثاليوي  َوَحبَّذا شىخصه ىيناؾى       َوَحبَّذا ًتمؾى الحي
                                                 

 .      121المصدر السابؽ، ص  (52)

، 5قضػػػػػػايا الشػػػػػػعر المعاصػػػػػػر، نػػػػػػازؾ المبلئكػػػػػػة، دار العمػػػػػػـ لممبليػػػػػػيف، بيػػػػػػركت، ط  (53)
     . 276ـ، ص1978

      .207الديكاف، ص  (54)

      .292ص  المصدر السابؽ، (55)
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ة )ال أبالؾ( كىي كممة تىصميحي أف كما استخدـ الشاعر في بيتو مف قصائده كمم
 :(1) )مف الخفيؼ( تككف لممدح كتصمح أف تككف لمذـ، كذلؾ في قكلو

لىقىد قيمتي  تفي في أىف أىزكرى الًرفاقا ال َأبا َلكَ كى  دىعني       ًإفَّ حى
كمعناىا عمى المدح، أٌف المخاطىب ال يعتمد عمى مجًدًه القديـ حتى ييضيؼ إليو 

 كالمعنى عمى الذـ ظاىره ككاضح. ،مىجدنا حديثنا
كمف األساليب التي أتى بيا عمر بف أبي ربيعة في المدح أسمكب التنكير، فالتنكير 

 :(3))مف مجزكء الرمؿ( كمف ذلؾ قكلو( 2)يكسب المدح قكةن كفخامة
بَّذا ذاؾى   قىد شىفى قىرحى نيدكبي       َغزاالً  حى

ىنا محبكبتو، كشٌبييا بالغزاؿ، ككصفيا فقد نٌكر الشاعر)الغزاؿ( كالمقصكد بو     
 بأنيا قد شىفٍت آثارى جركحو التي أيصيب بيا.  

)مف  أما أسمكب المدح )ًنعـ( فمـ يرد في شعر الشاعر إال في بيتو كاحد كىك قكلو
 : (4)المنسرح(

ًردي  ِنعمَ  قىفقىؼى الصى يران كى دى الػ       لىيؿي سيحى  ًشعاري الفىتى ًإذا بىرى
 موب الذم:ثانًيا أس
ككذلؾ األفعاؿ المحٌكلة إلى الٌذـ مثؿ قكلؾ:  ،ًمف صيغو )بئس( ك)ال حٌبذا(     

بيث فبلفه أصبلن( نا قد اشتير بأنو شاعر الغزؿ األٌكؿ، كأٌف إكحيث  ،)خى ٌف شاعرى
معظـ ديكانو يتحدث عف قصائد التشبيب كالغزؿ كالجماؿ، فإٌننا نجدهي قميبلن ما 

فقد عاش الشاعر مترفنا  ،ىك أسمكب الذـ، كال غرابة في ذلؾيستخدـ ىذا األسمكب ك 
                                                 

     .238المصدر السابؽ، ص  (56)
، ىػكارم مػف ببلغػة القػرآف الكػريـ فػي المػدح كالػذـ( ينظر: مجمػة القػرآف الكػريـ، مقػاؿ: 57)

      .75 الجزائر, ص  -العدد الثاني  1431/ جمادم األكؿ  5طالبي، 
     . 67الديكاف، ص ( 58)
      .    119المصدر السابؽ، ص ( 59)

http://www.majala-koraan.net/index.php/2008-07-25-18-01-24/159-2009-01-12-13-44-37.html
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منٌعمنا ال ييٌمو مف ىذه الحياة سكل عيش ممٌذاتيا، فقد خمى أسمكب الشاعر تقريبنا 
مف أساليب الذـ، فيك لـ يدخؿ في مشاحنات مع أحد أك نقائض مع الغير مثؿ 

 جأ التيمي( كغيرىـ. )جرير( أك)الفرزدؽ( عمى سبيؿ المثاؿ أك )جرير( ك)عمر بف ل
صيغة الذـ )بئس( إاٌل في ثبلثة عمى كمف خبلؿ استقرائنا لديكاف الشاعر لـ نعثر 

 :   (1))مف الخفيؼ( كىك قكلو ،أبيات فقط
 قيمتى لىيسى ذاؾى كىذاكا ِبئَسما قيمتى أىنتى المىمكؿي في غىيًر شىيءو      

ىذه الصفة بأنيا ذميمة يخاطب الشاعر العاتب كيمكمو عمى كثرة كبلمو، كيصؼ 
(، كفي غير ىذه المكاضع يكتفي الشاعر بتكجيو المـك كالعتاب  فيقكؿ: )بئسما قيمتى
لمكاشح أك الشخص الذم يريد قىطعى الصمةى بينو كبيف صاحبتو بدكف أف يكٌجو لو أم 
نكع مف أساليب الذـ، حيث يقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ في الٌشامتيف الذيف شىمىتيكا بو 

 :  (2))مف الطكيؿ( تقٌطعت السبؿي بينو كبيف مف يحببعدما 
مىفو أىضحى ًبنا قىد تىقىمَّبا بان ًبالشاًمتيفى ًبيىجًرنا       كىال زى  فىبل مىرحى

 فيك لـ يرحب بيؤالء الشامتيف كال بالزمف الذم أصبح متقمبنا، بعد فراؽ محبكبتو. 
ظاىرنا، ففي استخدامو لػ)نعـ( أٌما فاعؿ )نعـ كبئس( فقد جاء في كؿّْ أحكالو اسمنا 

جاء فاعؿ )نعـ( اسمنا مضافنا، كما رأينا في قكلو: )نعـ شعار...(، كفي الحاالت 
ا، حيث يقكؿ ( فقد جاء فاعميا اسمنا مضافنا أيضن  الثبلثة التي استخدـ فييا )بئسى

 :  (3))مف الخفيؼ، كالمنسرح، كالخفيؼ عمى الترتيب(
مىفتى  ػػػػػػػػكًضًع األىمانىًة أىنتا ِبئَس ذوًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىػػػػػػيدو        ثيَـّ لىـ تكًؼ ًإذ حى  مى

نىحفي نىتبىعيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ        أىلػػػػػػػػػػػػػػػػىيسى ًبالمىًو  فىكنا كى ٌتى جى نىعكا ِبئَس ماحى  صى

                                                 

 .254المصدر السابؽ، ص  (60)
  .   53المصدر السابؽ، ص  (61)

     .   254، 221، 83المصدر السابؽ، ص  (62)
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 يسى ذاؾى كىذاكاقيمتى لى ِبئَس ما قيمتى أىنتى المىمكؿي في غىيًر شىيءو        
أٌمػا فيمػػا يػأتي بعػػد )نعػـ كبػػئس( فمػو أغػػراضه متعػٌددة كاإليجػػاز، حتػى ال يكػػكف ىنػػاؾ 
، أك يككف الغرض مف ذلػؾ اإلبيػاـ، كػأف تقػكؿ  إطالة في صفات الممدكح أك المذمـك
: بػئس مػا فعمػت، فػبل تريػد مػف أحػػدو أف يعػرؼ الفعػؿ الػذم قػاـ بػو، كقػد جػػاء  لشػخصو

 كقكلو : )بئس ما قمتى ...( ،ي قكلو :)بئس ما صنعكا(ذلؾ في شعر الشاعر ف
ػا فػي أغمػب ، كحبػذا كال حبػذا( فجػاا االسـ الذم أتػى بعػد )نعػـ كبػئسأمٌ  ء اسػمنا مرفكعن

 .  المكاضع
( فػي بيػت  أٌما األفعاؿ الداٌلة عمى الذـ، فمـ ييكثر منيا الشػاعر كػذلؾ، فػكرد لفػظ )قىػٌبحى

 :  (1)كاحد، كىك قكلو )مف الخفيؼ(
دىعتا َقبَّحَ ف تيًجدَّ الًكصاؿى ًمنؾى فىًإٌنا       إً   المىوي بىعدىىا مىف خى

 المبحث الثالث: أسموب التعّجب: 
فالتعٌجػب إذنا شػعكره داخمػي ه  (2)ىك استعظاـ أمرو ظاىر المزية خافي السبب

أك ال مثيػػؿ لػػو مجيػػكؿ الحقيقػػة أك خفػػي  ،تنفعػػؿ بػػو الػػنفس حػػيف تسػػتعظـ أمػػرنا نػػادرنا
كػػػالتي تبػػػدك عمػػػى الكجػػػو مػػػف  ،كقػػػد يترتػػػب عمػػػى ىػػػذا ظيػػػكر آثػػػار خارجيػػػة السػػػبب،

سػبب، فمتػى عيػرؼى السػبب كال يعػرؼ ال ،العبكسة أك الطبلقة عمى قدر تأثر النفس بو
 .  بطؿ العجب

   أساليب التعجــب:
تنقسػػػػػـ أسػػػػػاليب التعجػػػػػب إلػػػػػى قسػػػػػميف: قياسػػػػػي كسػػػػػماعي، فالقياسػػػػػي لػػػػػو 

﴿َفَمـــا  قكلػػػو تعػػػالى: ،مثػػػاؿ الصػػػيغة األكلػػػىف ،ك)أفعػػػؿ بػػػو( ،)مػػػا أفعمػػػو( صػػػيغتاف:

                                                 

      .    83المصدر السابؽ، ص  (63)

ـ، 2004، 4راىيـ أنػػػيس كآخػػػركف، مكتبػػػة الشػػػركؽ الدكليػػػػة، ط المعجػػػـ الكسػػػيط، إبػػػ (64)
2/590  . 
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ػرأة أكلئػؾ الكفػار عمػى اقتػراؼ  ،(1)َأْصَبَرُىم َعَمى الّناِر﴾ كالتعجػب ىنػا لممػؤمنيف مػف جي
أنكاع المعاصي التي أكجبت ليػـ النػار. كالكاقػع أٌف الشػاعر لػـ يسػتخدـ ىػذا األسػمكب 

 :(2)نسرح(كىك قكلو )مف الم ،في مكاقع عدة، بؿ اكتفى بذكره في بيتيف
فاءى  ما َأحَسنَ  دَّ كىالصى  ًمنيا الًيجرافى كىالعيذري  َوما       َأقَبحَ الكي

يحى نىفسي يا ًحبَّ  ما نىجكدي ًبشىيءو       كى  ما َأجفاكاقىد بيمينا كى
فالشػػػاعر فػػػي البيػػػت األكؿ يستحسػػػفي كيتعٌجػػػبي مػػػف أٌيػػػاـ الػػػكٌد كالصػػػفاء كالمحٌبػػػة بينػػػو 

تعٌجبي مف أياـ اليىجًر كالقطيعة بينو كبينيا. كىػذا التعٌجػب كيستقًبحي كي ،كبيف صاحبتو
 ييبٌيفي ما بنفس الشاعر مف لكعةو كحنيف لتمؾ األياـ التي كانت بينو كبيف مف يحب.

 كفي البيت الثاني يتعٌجب مف جفاء صاحبتو رغـ ما جاد بو مف أشياء.
نقػػكؿ:  أٌمػػا ثػػاني أسػػاليب التعٌجػػب ىػػك مػػا جػػاء عمػػى صػػيغة )أفعػػؿ بػػو( كػػأف

)أصػدؽ بمحمػػد كأصػػدؽ بػو( كىػػذه الصػػيغة القياسػية لمتعٌجػػب لػػـ تختمػؼ عػػف سػػابقتيا 
 :(3)مف حيث كثرة الكركد، فقد كردت في بيتو كاحد فقط، كىك قكلو )مف الكامؿ(

يىفكزي مىف ًىيى في الًشتاًء ًشعاريهي       أ  دكفى المىحاًؼ ًشعارا كِرْم ِبياكى
 التعجب السماعي: 

لذم ال كزف كال قاعدة لو، كلمتعجب السماعي في العربية ىك التعجب ا
 ألفاظ كثيرة ال يتعرض ليا النحاة في باب التعجب مثؿ: أبيت اٌلمعف، ك درؾ،

 ، كمنو االستفياـ الخارج إلى التعجب، كقكلو تعالى:كقاتمو ا مف رجؿ، ...إلخ

                                                 

          .175سكرة البقرة، مف اآلية  (65)

      .    254، 191الديكاف، ص  (66)

 .  146، ص المصدر السابؽ (67)
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َوأصَحاُب الّشماِل َما ﴿كقكلو تعالى: ،(1)﴾َكيَف َتكُفروَن ِباِ وُكنُتم أْمواًتا َفأْحَياُكم﴿
 كغيرىا مف اآليات الكريمة. ،(2)﴾أصَحاُب الّشَمال

كقد استخدـ الشاعر التعٌجب السماعي في مكاضع كثيرة، كاستعمؿ لذلؾ 
أساليب اإلنشاء الطمبية كاالستفياـ كالنداء كغير ذلؾ، فيي تخرج عف أغراضيا 

يـ مف السياؽ، كالكاقع أٌف التعجب السماعي التي كضعت ليا إلى أغراضو أخرل تيف
أجمؿ بكثير مف ذلؾ الذم تحكمو أكزافه معٌينة، كذلؾ ألٌنو يساعد  -حسب رأيي –

الشاعر عمى اإلبداع كالتفٌنف في أصناؼ القكؿ، فتارة يتعٌجب الشاعر بأسمكب 
ب، مما االستفياـ بطريقة جميمة، كيتخٌمؿي ىذا التعجب نكعه مف الحيرة عمى المتعجّْ 

ذا ما استعرضنا ليذه األنكاع لدل الشاعر لما استطعنا أف  ماالن كحيكية، كا  يزيده جى
نكمؿ ما جاء عمى ىذا األسمكب كذلؾ لكثرتو، فمف أنكاع التعٌجب الذم جاء 

 :(3)باستخداـ أساليب اإلنشاء الطمبي قكلو )مف الكافر(
شىؼَّ ًسجؼي القىزّْ عىنيا        ؟تً  َأَشمٌس أىقكؿي كى  مؾى أىـ قىمىره مينيري

فالشاعر في ىذا البيت يستخدـ أسمكب االستفياـ، غير إٌنو ليس استفيامنا حقيقينا، 
شةو كحيرة كما رأل مف جماليا، فاستفيـ كىك في دى ،فقد ذىىمىوي منظر صاحبتو
 : (4))مف الطكيؿ( ، كعمى ىذا النحك قكلوكتعٌجبو مف ىذا الجماؿ

 ًببىمدىةو       ًكبلنا ًبيا ثاكو كىال نىتىكىمَّـي ؟ كىثيران أىف نىككفى  أَليَس 
يتعٌجبي الشاعر بأسمكب االستفياـ ، كيؼ يككف مع صاحبتو مقيماف في بمدة كاحدة 
كال يمتقياف أك يتكمماف، فيك استفياـ مخمكطه بالدىشة كالعتاب كالتعجب كعدـ الرضا 

 عمى الحالة التي كصؿ إلييا الشاعر. 
                                                 

      .   28، سكرة البقرة، مف اآلية (68)

     . 41، سكرة الكاقعة، اآلية (69)
        .176ص الديكاف،  (70)

      .   320، ص المصدر السابؽ (71)
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 :(1)مف الكافر(كمثمو أيضا قكلو)
ما ىىمَّت ًبقىطعيأََأىُجُرىا   كىأىقعيدي ال أىراىا       كىأىقطىعييا كى

فيك يتعٌجب كيستبعد فكرة أف ييجر صاحبتو كاالبتعاد عنيا كقطعيا، كيستخدـ في 
 ذلؾ أسمكب االستفياـ الذم خرج إلى غرض التعجب. 

عٌبػػػر بػػػو عػػػف لي ؛كفػػػي بعػػػض األحيػػػاف يسػػػتخدـ الشػػػاعر أسػػػمكبنا طمبينػػػا آخػػػر
، كىػػػػذا األسػػػػمكب ىػػػػك أسػػػػمكب )النػػػػداء(، فالشػػػػاعر ينػػػػادم  تعٌجبػػػػو مػػػػف مكقػػػػؼو معػػػػيفو

كمػػف ىػػذا المكقػػؼ، فتػػارة ينػػادم الميػػؿ، كتػػارة  ،المتعجػػب منػػو، لػػيس إاٌل لمتعجػػب منػػو
ينػػادم المكػػاف، كأحياننػػا أخػػرل ينػػادم الحػػكادث، إلػػى غيػػر ذلػػؾ، فاسػػتخدامو ألسػػمكب 

ػػا  فمػػف أمثمػػة  ،بحسػػب مكقػػؼ الشػػاعر كعكاطفػػو كأحاسيسػػوالنػػداء لمتعٌجػػب جػػاء متنٌكعن
 :(2)تعجبو بيذا األسمكب قكلو )مف الطكيؿ(

ري  ما كافى لىيمى قىبؿى ذىًلؾى يىقصي رى طكليوي       كى  فىيا لىؾى ًمف لىيؿو تىقاصى
فالشػػاعر يستقصػػر الميػػؿ الطكيػػؿ، كذلػػؾ بعػػد لقػػاء محبكبتػػو، كيسػػتخدـ أسػػمكب النػػداء، 

بو مػف ىػذا الميػؿ الػذم اكتمػؿ بسػرعة فائقػة بعػد أف كػاف طػكيبلن الػذم تحػٌكؿ إلػى تعٌجػ
ا قكلو )مف الطكيؿ(، كلـ يكتمؿ  :  (3)كمف ىذا النكع أيضن

مىينا ميكىدّْري  مىجًمس       لىنا لىـ ييكىدّْرهي عى يا لىؾى ًمف مىمينى ىيناؾى كى  كى
أف  فيك ينادم المكاف الذم كاف يجالس فيو صاحبتو في أكقات الصفاء، بدكف

يتدٌخؿ الرقيب عمييما، كلـ ينٌغص عمييما خمكتيما، فيك يستذكر ذلؾ المجمس 
رقة كاألسى عمى تمؾ األياـ كذلؾ المكاف.   كيتعجب بنكعو مف الحي

 

                                                 

   .  223، ص بؽالمصدر السا (72)

      .126، ص المصدر السابؽ (73)

 .  ، الصفحة نفسياالمصدر السابؽ (74)
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 بعض األلفاظ التي تفيد التعجب:
ىنػػاؾ بعػػض األلفػػاظ تسػػتخدـ لمتعٌجػػب، كىػػي ألفػػاظه سػػماعية، سيػػمعت عػػف 

كىػي فعػؿه مػاضو يفيػد  ،(كفىكمف ىذه األلفاظ ) العرب كاستيخدمت في ىذا المكضع،
أم أٌنػػو ال شػػاىد أفضػػؿ  (1)﴿وَكَفــى ِبــاِ َحِســيًبا﴾التعجػػب، كعميػػو جػػاء قكلػػو تعػػالى: 

مػا أيمػرتـ مف ا تعالى فيمػا بيػنكـ كبيػنيـ، ككفػى بػو تعػالى محاسػبنا لكػـ، فػبل تخػالفكا 
كأنمػػا يريػػد ا أف يقػػكؿ لنػػا بػػو كال تجػػاكزكا مػػا حػػٌد لكػػـ، كفػػي اآليػػة الكريمػػة تعجػػب، 

 :)ما أكفى ا حسيبا(.
 :(2كقد استخدـ شاعرنا ىذا المفظ في مكضع كاحد، بقكلو )مف الطكيؿ(

ننا أىف تىجمىعى الداري شىممىنا       كىأيمسي قىريبنا ال أىزكريًؾ كيمثيما َكفى زى  حى
كرىػا كال يمتقػي فالشاعر يتعٌجبي مف مكقفو مع صاحبتو، بأف صارت بعيدة عنػو ال يز 

 بيا، فقاؿ:
 ) كفى حزننا ...( 

ٍسػب(، كغالبنػا مػػا تػأتي مضػافة إلػػى  كمػف األلفػاظ األخػرل التػػي تػدٌؿ عمػى التعجػػب )حى
 .  رنا، كأف تقكؿ: حسبؾ بزيدو رجبلن ما بعدىا سكاء كاف اسمنا أك ضمي

ككردٍت ىذه العبارة في شعر عمر أربع مٌرات، ككانت في جميعيا مضافة، يقػكؿ فػي 
 :(3)، كمف الخفيؼ()مف الكافرقصائد متفرقة

ميًع الناسً ػػػػػػػػأىال يا مىف أيًحبُّ ًبكيؿّْ نىفسػػػػػػػػ   مىف ىيكى ًمف جى  َحسبي ػػػػػي      كى
 الَّذم بي       ًإفَّ بي يا عىتيؽي ما قىد كىفانػػػػػػػػػػػػي َحسبيال تىميمني عىتيؽي 
 كىًالتىًمس لػػػػػػػي الدىكاءى ًعندى الطىبيبً       الَّذم بي  َحسبيال تىميمني عىتيؽي 

                                                 

      .   6، مف اآلية سكرة النساء (75)

  .352الديكاف، ص  (76)
         .366، 71،  378، 82، ص الديكاف (77)
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ـي األىحػػػػػػػػأىٌني ًبًذكرىًة ًىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َفِبَحسبي       ـي العىقًؿ داًئ  ػػزافً ػػػػػػػػػػػػػػػػدو        ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئ
تعجػػب، كيجمعيػػا ففػػي األبيػػات السػػابقة يسػػتخدـ الشػػاعر لفظػػة )حسػػب( الٌدالػػة عمػػى ال

مع لفظة )كفى( في البيت الثػاني ليزيػد مػف قػٌكة التعجػب الػذم يقصػده، فيػك يقػكؿ إٌف 
 الذم نزؿ بي مف ألـ الحب يكفيني، فبل أطيؽ احتماؿ شيء بعده.  

كقد ييتعٌجبي أحيانان بػ)الـ القسـ( التي تدخؿ عمى لفظ الجبللة )ا( كمنػو مػا جػاء فػي 
كالتقػدير: كاً ي  (1) أفػرحي بتكبػًة العبػد ..." ُ عميػو كسػمـ: "قكؿ رسكؿ ا صػمى ا 

ا مف فرح العبد بالتكبة.   أكثري فرحن
كقػػد قػػرف عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة التعجػػب بػػبلـ القىسػػـ بمفظػػة )دٌرهي( فنجػػده يقػػكؿ: ) دٌره 

)مػػػػػف  أك دٌرىػػػػػا( ليشػػػػػٌكؿ بػػػػػذلؾ أسػػػػػمكبنا لمتعٌجػػػػػب، ككردت فػػػػػي بيتػػػػػيف، حيػػػػػث يقػػػػػكؿ
 :  (2)(الخفيؼ

قالىت       ًإفَّ   كىيؼى تابا ِلمَِّو َدرَّهُ بىعىثىت ًلمًكصاًؿ نىحكم كى
مى غىيًر ذىنبو       ًإفَّ   ًمف قىتيؿً  ِلمَِّو َدرَّىاقيًتمىٍت باًطبلن عى

ففػػػي البيػػػت األٌكؿ يتحػػػدث الشػػػاعر عمػػػى لسػػػاف صػػػاحبتو بأسػػػمكب قصصػػػي، كىػػػي 
ا كعػٌز الػنفس عنيػػا، كفػي البيػػت تتعٌجػب مػف عمػػر الػذم اختػار أف يصػػبر عمػى فراقيػػ

 الثاني يتعٌجب مف صاحبتو التي قيتمٍت بالباطؿ، فاستخدـ لفظة ) دٌرىا(.
كمػػػف الصػػػيغ غيػػػر القياسػػػية ألسػػػمكب التعجػػػب، أف يتعجػػػب بالمصػػػدر )عجػػػب( كمػػػا 

﴿َواتََّخـــَذ  يشػػتؽ منػػو، كقكلػػػو تعػػالى حكايػػػةن عػػف سػػػيدنا مكسػػى كفتػػػاه يكشػػع بػػف نػػػكف:
بنا(، " (3)َبْحِر َعَجًبا﴾َسِبيَمُو ِفي الْ  ألنو يحكي ما حدث كيتعجب منػو،  ؛كىنا يقكؿ)عىجى

                                                 

 –كثيػر، بيػركت  ، دار ابفبف إسماعيؿ البخارم، باب التكبة ، محمدبخارمصحيح ال (78)
         .5/2324لبناف، 

    .304، 55الديكاف، ص  (79)

         .63، مف اآلية سكرة الكيؼ (80)
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ػػػٍكبى  ككيػػػؼ أف الحػػػكت المشػػػكٌم تىػػػديبُّ فيػػػو الحيػػػاة حتػػػى يقفػػػز مػػػف المكتػػػؿ كيتجػػػو صى
 (1)الماء، فيذا حقنا عجيبة مف العجائب؛ ألنيا خرجٍت عف المألكؼ"

جػاءت فػي مكاقػؼ تػدٌؿ  كفي شعر عمر كردت لفظة التعجب فػي مػٌرات كثيػرة، ككميػا
 عمػى تعٌجػب الشػػاعر مػف المكاقػؼ التػػي يمػر بيػػا، فمػف اسػتخداماتو ليػػذه الكممػة قكلػػو

 :(2))مف الكامؿ(
ًبسىمًع ًتربىييا تيراًجعينا َعَجًبا مىكًقًفنا       كى  ًلمىكًقًفيا كى

فيك يتعٌجب باستخداـ فعؿ التعجب )عجبنا( مف مكقؼ الشاعر كمكقؼ صاحبتو 
ؾ مف أتراب صاحبتو المساكية ليٌف في السف بنقؿ الكبلـ الذم يدكر كيتعٌجب كذل

ا قكلو، حكليما  : (3))مف الكامؿ( كمثمو أيضن
با        ـي  َعَجًباقىد كينتي أىٍغنىى في السَّفاىىًة كىالصّْ  ًلما تىأتي ًبًو األىٌيا

منشػػغبلن فالشػػاعر يتحٌسػػر عمػػى أيامػػو الخػػكالي كأيػػاـ شػػبابو التػػي كٌلػػت، فقػػد كػػاف فييػػا 
لكػف األيػاـ أتػٍت بأشػياء أخػرل بػٌدلت حالػو كأحكالػو، كىػك يتعٌجػب مػف  ،بميكه كسػفاىتو

 ىذه األياـ التي أتٍت بأشياء غير محٌببة لنفسو. 
كمنيػا:  ،ألفاظه مف كثرة اسػتعماليا أفػادت المػدح كالتعجػب في المغة العربيةو

أك  ،ة إٌمػا لمػنفسكقد جاءت في شعر عمػر فػي أربػع مكاضػع، كىػي مضػاف ،(4))كيح(
 :(5)القمب، كقد أفادت معنى التعجب، كمف ذلؾ قكلو)مف الخفيؼ(

ما نىجكدي ًبشىيءو         يا ًحبَّ ما أىجفاكاَويَح َنفسي قىد بيمينا كى
                                                 

، محمد متكلي الشعراكم، مطابع أخبػار تفسير الشعراكم، خكاطرم حكؿ القرآف الكريـ (81)
،            .15/2187)د.ت(  اليـك

         .393الديكاف، ص  (82)

         .353المصدر السابؽ، ص  (83)

         .، ابف منظكر، مادة )ك.م.ح(لساف العرب (84)

         .254الديكاف، ص  (85)
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، ثػـ أٌكػد ىػذا التعجػب فػي آخػر البيػت ،فالشاعر فػي ىػذا البيػت يتعٌجػب بكممػة )كيػح(
 ب القياسي. حيث اجتمع التعجب غير القياسي مع التعجٌ 

 :  (1)كمف ىذا النكع أيضان قكلو )مف المديد(
ًتيا         ما دىىى عيمىرا َويَح َقمبيًلمَّتي قالىت ًلجارى

 كىي متعٌجبة مٌما حٌؿ بعيمر.   ،فيي حكاية عف صاحبتو التي تخاطب جارتيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

          .175المصدر السابؽ، ص  (86)
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 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فيك مف  ،ف مف خبلؿ الدراسة أىمية الشاعر عمر بف أبي ربيعةكبعد ... فقد تبيٌ 

ا، كما أٌف الشاعر قد أجادى إلى  ا أدبينا كاضحن الشعراء الذيف استطاعكا أف يترككا نتاجن
مكاناتيا في تشكيؿ األساليب اإلنشائية غير  حدو كبير في استغبلؿ طاقات المغة كا 

 كتكظيفيا في ًشعره.   ،الطمبية المختمفة
د تبٌيف لمباحث أىمية دراسة أساليب اإلنشاء بنكعييا الطمبية كغير الطمبية، لما كق

ليما مف معافو كأغراضو ببلغية كثيرة تظير مف خبلؿ سياؽ الجممة، كأٌف األساليب 
 اإلنشائية غير الطمبية ال تقؿ أىميةن عف األساليب اإلنشائية الطمبية.

كأفاد عدة معافو داخؿ  ،في ديكاف الشاعركقد مىٌثؿ أسمكب القسـ المساحة األكبر  
كمف ىذه المعاني: التككيد، كالتكريـ، كالطمأنة، كاستخدـ في ذلؾ  ،سياؽ القصيدة

مختمؼ أساليب القسـ كالكاك كالتاء كالباء، كنٌكع الشاعر في استخداـ المقسـ بو عمى 
 حسب المكقؼ الذم يشغمو أك يمر بو. 

م ذكال ،األساليب الجميمة التي استخدميا الشاعركمٌثؿ أسمكب القسـ المقٌدر أحد 
 يدؿ عميو ألفاظ متعددة داخؿ البيت الشعرم أك القصيدة. 

كغير  ،استخدـ الشاعر أسمكب المدح في أثناء حديثو عف الغزؿ كالمدح كالفخر
ككذلؾ استخدـ األفعاؿ  ،ك)حبذا( ،ذلؾ، كاستخدـ األداتيف المستخدمتيف )نعـ(

 ح.المحٌكلة إلى المد
لـ يكثر الشاعر مف أساليب الذـ، كالسبب في ذلؾ أٌف أغمب شعره جاء لمغزؿ 

 كالفخر كالرثاء، فمـ يدخؿ في مساجبلت شعرية مع شعراء قبائؿ أخرل. 
في أسمكب التعجب استخدـ الشاعر أسمكب التعجب القياسي كالسماعي، كقرنيا 

قٌكة كتأثيرنا لدل المتمقي، كما فزادتيا  ،بأساليب اإلنشاء الطمبية كاالستفياـ كالنداء
ك)الـ  ،ك)حسب( ،)كفى( :مثؿ ،استخدـ الشاعر بعض األلفاظ التي أفادٍت التعجب

 كغيرىا.    ،القسـ(
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 المصادر والمراجعقائمة 
 القرآن الكريم: قالون عن نافع.

 ـ.1980، ، الككيت1، ط أساليب ببلغية، أحمد مطمكب -
محمػػد حفنػػي شػػرؼ، نيضػػة مصػػر  :، تمصػػرمبػػديع القػػرآف، ابػػف أبػػي اإلصػػبع ال -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع )د.ت(. 
، مكتبة بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة، عبد المتعاؿ الصعيدم -

 ق.1420اآلداب، القاىرة، 
الببلغة العربية، عبدالرحمف بف حسف الميداني، دار القمـ، دمشؽ، الدار الشامية،  -

 .ـ1996، 1، ط بيركت
 .ـ1980، بغداد، 1، ط الببلغة العربية، المعاني، البياف، البديع، أحمد مطمكب -
 فنكنيا كأفنانيا، )عمـ المعاني( فضؿ حسف عباس، دار الفرقاف، إربد،  ،الببلغة -
 ق.1417، 4ط 
التبياف في أقساـ القرآف، البف قيـ الجكزية، ت: يكسؼ شاىيف، دار الكتاب  -

 .العربي، )د.ت(
فسير الشعراكم، خكاطرم حكؿ القرآف الكريـ، محمد متكلي الشعراكم، مطابع ت -

،  .)د.ت( أخبار اليـك
، دار إحياء التراث بلغة في المعاني كالبياف كالبديع، أحمد الياشميجكاىر الب -

 لبناف. –بيركت  12العربي، ط 
، 2ط رة، القاى –، مصرمحمد محمد أبك مكسى، مكتبة كىبة ،دالالت التراكيب -

 .ـ1987
، 2تػػػاب العربػػػي، ط : فػػػايز محمػػػد، دار الكقػػػدـ لػػػو ،ديػػػكاف عمػػػر بػػػف أبػػػي ربيعػػػة -

 .ـ1996 -ق 1416
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، دار ابف كثيػر، بيػركت بف إسماعيؿ البخارم، باب التكبة ، محمدصحيح البخارم -
 .لبناف –
 ق.1419، 1ط، عمـ المعاني، بسيكني عبدالفتاح فيكد، مؤسسة المختار، القاىرة -
كائػػػػد المشػػػػٌكؽ إلػػػػى عمػػػػـك القػػػػرآف كعمػػػػـ البيػػػػاف، ابػػػػف قػػػػٌيـ الجكزيػػػػة، دار الكتػػػػب الف -

 لبناف. –العممية، بيركت 
، 5، ط قضػػػػايا الشػػػػعر المعاصػػػػر، نػػػػازؾ المبلئكػػػػة، دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف، بيػػػػركت -

 .ـ1978
 .ق1435، 8لساف العرب، ابف منظكر، دار صادر بيركت، ط  -
، ىكارم مف ببلغة القرآف الكريـ في المدح كالذـ، مقاؿ: مجمة القرآف الكريـ -

 .الجزائر  -ق، العدد الثاني 1431 / جمادم األكؿ5طالبي، 
ق(، مطبعة 792قندم، ت)مطٌكؿ عمى التمخيص، سعد الديف التفتازاني السمر  -

 .ق1310 سنده،
معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا، أحمد مطمكب،مطبعة المجمع العممي  -

 .ـ1983العراقي، 
 .ـ2004، 4خركف، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط ، إبراىيـ أنيس كآالمعجـ الكسيط -
، أبك محمد عبد ا جماؿ الديف بف يكسؼ بف مغني المبيب عف كتب األعاريب -

م، ت: محمد محي الديف عبد الحميد، مطبعة ىشاـ األنصار  أحمد بف
 .     المدني، القاىرة

يضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، أحمد أحمد بدكم، نمف ببلغة القرآف -
 .ـ2004، 3ط

 ق.    1426 ،1أضكاء السمؼ، ط ، محمد الطاىر بف عاشكر،مكجز الببلغة -
، ط بد الرحمف الخنيف، مكتبة التكبةبف ع ، ناصرالنظـ القرآني في آيات الجياد -

 *  *   *                 ق1416، 1

http://www.majala-koraan.net/index.php/2008-07-25-18-01-24/159-2009-01-12-13-44-37.html
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 التكوين البيداغوجي الختصاصيي المكتبات
 والمعمومات وتسويق خدمات المعمومات
 .د.ماجدة حامد عزو*أ: إعداد                                                         

 د.محمود عمى كعبور                           

__________________________________________________________________ 

 مقدمة:ال

نخفاض مكارد ىذه اأصبح التسكيؽ ضركرة لممكتبات كمؤسسات المعمكمات في ظؿ 
كدخكؿ منافسيف جدد في مجاؿ خدمات  ،كتراجع الدعـ الحككمي ،المؤسسات

تساع رقعة المعرفة بأيسر الطرؽ ا التكنكلكجيا مفالمعمكمات، كفي ما ساىمت بو 
لى برامج تتكافؽ مع ىذه االمكانيات المتاحة، كاألىـ تكفر قدرات إزدياد الحاجة اك 

خاصة لمستخدمي ىذه االمكانيات سكاء كانكا مف القائميف عمى المكتبات 
كبذلؾ لـ  أك مف جميكر المستفيديف مف ىذه المؤسسات، ،كمؤسسات المعمكمات

طراؼ الثبلثة المتمثمة في تعد عمميات التسكيؽ في ىذه المؤسسات قائمة عمى األ
كجميكر المستفيديف  ،كالقكل العاممة عمى التسكيؽ ،المعمكمات المطمكب تسكيقيا

المستيدفيف بعممية التسكيؽ فقط، بؿ تعدت ذلؾ لمدل تكفر مكاصفات خاصة في 
 ىؤالء األطراؼ. 

كتسكيؽ خدمات  ،اج الفكرل حكؿ التسكيؽ عمكمن مف خبلؿ دراسة مسحية لمنتا
المعمكمات بشكؿ خاص، كبما تكفر لمباحثيف مف خبرة عممية في مجاؿ التدريس في 

                                                 
 عبيؼخ لراثهص )نٛجٛب( -ة *ػكٕ ْٛئخ انزلرٚص ٔرئٛص لطى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثكهٛخ اٜكا

عبيؼخ لراثهص  -لطى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثكهٛخ اٜكاة ئخ رلرٚص ٔيُطك انلراضبد انؼهٛب.** ػكٕ ْٛ

 )نٛجٛب(
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تخصص المكتبات كالمعمكمات لمدة تزيد عمى ثبلثيف عاـ، كانطبلقا مف التعريفات 
مف  كالمفاىيـ المتعددة لمتسكيؽ عمى أنو نظاـ متكامؿ تتفاعؿ مف خبللو مجمكعة

الخدمات أك األفكار  األنشطة اليادفة إلي تخطيط كتسعير كتكزيع كتركيج لمسمع أك
لحاجات المستيمؾ، كأنو العممية التي تنطكم عمي تخطيط كتنفيذ المفاىيـ أك 
التصكرات الخاصة باألفكار كالسمع كالخدمات كتسعيرىا كتركيجيا كتكزيعيا لخمؽ 

 األفراد كالمؤسسات بشكؿ عاـ.  عمميات تبادؿ قادرة عمي تحقيؽ أىداؼ

عممية التسكيؽ في المكتبات كمؤسسات  كبما تـ الكقكؼ عميو مف تكافؽ بيف
عمى أنو عممية مكائمة بيف  Rosenberg1 كبيف ركح تعريؼ ركزنبرج ،المعمكمات

األىداؼ )أىداؼ مؤسسات المعمكمات( كالقدرات )قدرات المؤسسة المكجستية ككفاءة 
ليتمكف المنتج مف تقديـ مزيج تسكيقي )المنتج، الخدمة، اإلعبلف، القكل العاممة( 

التركيج، التسعير( يتقابؿ مع حاجات المستيمكيف )جميكر المستخدميف لمؤسسة 
المعمكمات( داخؿ حدكد المجتمع، كىذا المجتمع ىك مؤسسات المعمكمات كمجتمع 

لمتسكيؽ    Howardكالبيئة الخارجية كمجتمع خارجي، ككفؽ تعريؼ ىاكراد داخمي،
عمى أنو يتضمف تحديد حاجات كرغبات المستيمكيف كتفيميا في ضكء طاقات 

ثـ تعريؼ المختصيف بيا لكي يشكمكا المنتجات كفقاى لمحاجات السابؽ  ،المنشأة
 ثـ تكصيؿ ىذا كمو إلى المستيمؾ مرة أخرم. ،تحديدىا
قساـ ألية مف مخرجات تساؤؿ الدراسة األكؿ: ىؿ يمكف لمقكل العاممة الحا تبمكر

يتمقكنو مف برامج تككيف )بيداغكجية( أف يحققكا ما كرد  المكتبات كالمعمكمات كبما
في ىذا التعريؼ بتحديد حاجات المستفيديف كرغباتيـ بدقة كتفيميا كتحميميا كتحديد 

كفي  ،الخدمات التي يريدكف تسكيقيا كاستخداميا في تحديد ،متطمباتيا المكجستية
 يج تسكيقي فاعؿ ليذه الخدمات؟تشكيؿ مز 

                                                 
  .25 – 23:  صـ 1998 السكندرية: المكتب العربي الحديث، ،التسكيؽ ،محمد سعيد عبد الفتاح 1
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ككمكاطنيف يجعميـ في حاجة لمعرفة المزيد عف  ،كما أف تحكؿ الخريحيف كعمبلء  
يجاد الفرصة المناسبة ا  ك  ،ليخدميـ في البحث عف الكظيفة المبلئمة ؛عمـ التسكيؽ

لمعمؿ مف بيف العركض التسكيقية لمكظائؼ بمطابقة قدراتيـ المكتسبة مف خبلؿ 
لتعميمة التي تمقكىا كمقارنتيا مع رغباتيـ في الحصكؿ عمى فرصة مف بيف البرامج ا

 عركض العمؿ التي يتـ تسكيقيا. 
أقساـ المكتبات كالمعمكمات القدرة عمى  كىؿ يمتمؾ خريج ،كيبرز تسأكؿ آخر مفاده

لى مزيج تسكيقي يتكافؽ إدخكؿ مناظرات الكظائؼ المعركضة كالنجاح فييا بالتحكؿ 
عمى أنو عممية مكائمة بيف أىداؼ    Rosenbergيؼ ركز نبرجمع ركح تعر 

 ليتمكنكا مف تقديـ أنفسيـ كمنتج ضمف مزيج تسكيقي؟ ؛العرض المؤسسي كقدراتيـ
عمى أف التسكيؽ ىك النشاط الذم ييدار كفقاى لخطة   1ككفؽ تعريؼ النجار

 تسعير عتبار مجمكعة مف العناصر األساسية المتمثمة فيفي اال ذمكضكعية تأخ
كخمؽ األفكار الجديدة ألساليب  ،المنتجات المراد تسكيقيا، كتحديد كيفية تركيجيا
: ل التالياؤ. يتبادر لمذىن التستكزيعيا بغية تحقيؽ أىداؼ المستيمكيف كالمنظمات

عداد كتقديـ مقرراتيا الدراسية كفؽ خطة مكضكعية إقساـ العممية في ىؿ تعمؿ األ
لعمؿ بخمؽ خريجيف تتكافؽ قدراتيـ مف العركض تتكافؽ مع متطمبات سكؽ ا

 عداد مزيج لتسكيؽ خريجيياالتسكيقية المتاحة لمكظائؼ؟ بؿ تتجاكز برامجيـ ذلؾ إل
     .بمكاصفات تجعميـ قادريف عمى ذلؾ

كمع تغير مفيـك التسكيؽ في السنكات األخيرة نظراى لتغير الظركؼ التي تحيط بو  
مجمكعة مف األنشطة تتعمؽ  تـ عمى أنو عممية أكاآلف، حيث أصبح النظر إليو ي

لى إضافة باإل تخاذ القرارات، كبالقكم العاممة، كغيرىا،اقتصاد، كبباالك بالتكزيع، 
مظاىر الثكرة التكنكلكجية الرقمية فى مجاؿ الذكاء الصناعى كالركبكتيكس، كالنانك 

                                                 

 القاىرة: المكتب الجامعي الحديث، ،كالبيع كاالعبلفيؽ صكؿ العممية لمتسك األالنجار، نبيؿ الحسيني  1
   .11ص  ـ2006
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كمية، كانترنت تكنكلكجى، كسبلسؿ الكتؿ، كالتكنكلكجيا الحيكية، كالحكسبة ال
فرزتيا الثكرات الصناعية أمما  ىاكغير  ،األشياء، كتكنكلكجيا الطباعة ثبلثية األبعاد

المؤثرة عمى  ياتداعيات ليا المتعاقبة كتكجتيا الثكرة الرابعة بمنتجاتيا القادرة التي
كيمكف تسخيرىا لتسكيؽ خدمات  ،مختمؼ المجاالت، منيا مجاؿ التسكيؽ عمكما

 المعمكمات.
ؿ الرئيسي ليذه الدراسة الذم مفاده: ماىي مكاصفات اختصاصي اؤ التس يبرز ليذاك 

المكتبات كالمعمكمات الذيف يضطمعكف بميمة التسكيؽ في مؤسسات المعمكمات في 
 ظؿ ما سبؽ؟

 كؿ ىذه التساؤالت كانت منطمؽ إلعداد ىذه الدراسة ضمف المحاكر الرئيسية التالية:

كمراكز  ،امج التسكيقية في مؤسسات المكتباتعداد البر ا  القكل العاممة ك  .1
فرزتيا الثكرة أ المعمكمات باالستفادة مف مظاىر الثكرة التكنكلكجية الرقمية التي

 الصناعية الرابعة.
المقررات الدراسية ألقساـ المكتبات كالمعمكمات كمتطمبات سكؽ العمؿ  .2

 كبرامجيا لتسكيؽ خريجييا.   
ة بيف أىداؼ العركض التسكيقية لسكؽ العمؿ ف كالقدرة عمى المكائمك الخريج .3

كقدراتيـ عمى النجاح في مناظرات الكظائؼ المعركضة بتقديـ أنفسيـ كمنتج 
 ضمف مزيج تسكيقي.

كلدراسة ىذا المكضكع تـ استيخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمبرامج العممية لقسـ 
بإجراء تحميؿ كمقارنة في المكتبات كالمعمكمات في برامج الدراسات الجامعية كالعميا 
البرامج بيدؼ تحديد  اإطار اإلنتاح الفكرم في المجاؿ، كمطابقتيا عمى ىذ

طمعكف بميمة التسكيؽ في تالمكتبات كالمعمكمات الذيف سي مكاصفات اختصاصيٌ 
 مؤسسات المعمكمات كتسكيؽ أنفسيـ كالمتطمبات التعميمية البلزمة لذلؾ.  
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عداد البرامج التسويقية في مؤسسات المكتبات ا  و  المحور األول: القوى العاممة
فرزتيا أومراكز المعمومات باالستفادة من مظاىر الثورة التكنولوجية الرقمية التي 

 الثورة الصناعية الرابعة.
لى مجتمع المعرفة إا في التحكؿ مف مجتمع المعمكمات ا أساسين تمعب المعمكمات دكرن 

كخدمة كمصدر ميـ مف مصادر  ،عة إستراتيجيةكسم ا،ستثمارين ا اي أصبحت مكردن تال
الدخؿ القكمي، كمجاؿ نشط لمقكم العاممة، كزد ذلؾ لئلمكانات التي تكفرىا 

تصاالت ناتج الثكرات الصناعية المتعاقبة، كالتي تـ تكنكلكجيا المعمكمات كاال
ف التكجيات إجياؿ المختمفة لبلنترنت كلممكتبات، استخداـ تطبيقاتيا في األ

نكلكجية كما نتج عنيا كـ  تغييرات ىيكمية في أنماط اإلنتاج كالتكزيع كالدخؿ التك
 ،كتغيرات ىيكمية في االقتصاد ،ثير قكم عمى األنظمة االقتصاديةأصبح ليا  تأ

كتغيير في تكزيع الدخؿ كالثركات، ككفؽ ما  ،كأساليب اإلنتاج كتغييرات ديمكجرافية
رغـ مف ىذه التأثيرات، فإف ما يشيده العالـ فإنو "عمى ال  1حدل الدراساتإتؤكده 

في الفترة األخيرة مف ابتكارات يينبئ بقدـك ثكرة صناعية رابعة قد تككف آثارىا أقكل 
كتسعي مجتمعات القرف   بصكرة مممكسة مف أم تغيرات شيدىا العالـ تاريخيان."

تصاالت ستفادة القصكم مف مزايا ثكرة تكنكلكجيا االاال إلىالكاحد كالعشريف 
إمكاناتيا في كافة األنشطة كالمجاالت، كتطبيقات الحككمات  ستثماراكالمعمكمات ك 

كفيما يتعمؽ  ،2كغيرىا، ،كتسكيؽ المعمكمات ،اإللكتركنية كالتجارة اإللكتركنية
فقد تـ إدخاؿ آليات سكؽ جديدة  ،بتسكيؽ المعمكمات في ظؿ مزايا ىذه الثكرات

السمع كالخدمات كاألفكار  ا في أداء خدماتيا لتكفيرلمؤسسات المعمكمات تستند إليي
لممستفيديف الحالييف كالمتكقعيف بالكمية كالمكاصفات كالجكدة المناسبة، كبما يتماشى 

                                                 
1

انًطزمجم نهلراضبد  -كٛف رٕظف انلٔل انضٕرح انؿُبػٛخ انراثؼخ فٙ فليخ الزؿبكارٓب ؽًل انؿفزٙ .أ 

 https://futureuae.com:  يزبػ ػهٗ  -ثؾبد انًزمليخ.ٔاأل
2
َٕفًجر، ، كزٕثرأ) 4ك ػل ،10يظ  -َذ. يكزجبد.   -".كارح انًكزجبد انرلًٛخإغبٍْٛ.  "غرٚف كبيم  

 .14ؼ-(. 2009ركٚطًج

https://futureuae.com/ar/MainPage/Item/2761/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81
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كبأيسر الطرؽ المتاحة،  ،مع أذكاقيـ في الكقت كالمكاف المناسبيف كبأقؿ كمفة ممكنة
بات كمراكز المعمكمات كبذلؾ أصبح التسكيؽ أداة متطكرة إلدارة خدمات المكت

 كمصادرىا  لضماف جكدتيا.
كىكذا مف خبلؿ ما تـ الكقكؼ عميو مف تكافؽ بيف عممية التسكيؽ في المكتبات 

كفؽ ما سبؽ   Rosenbergكبيف ركح تعريؼ ركز نبرج ،كمؤسسات المعمكمات
ذكره مف أنو مكائمة بيف األىداؼ كالقدرات لتقديـ مزيج تسكيقي يمبي حاجات 

المستخدميف داخؿ حدكد المجتمع الداخمي كالخارجي، ككفؽ ماسبؽ عرضو جميكر 
بأف التسكيؽ قائـ عدد مف العناصر تمثؿ المزيج التسكيقي  Howardعف ىاكراد

القائـ عمى حاجات كرغبات المستيمكيف كقدرات المؤسسة كالمختصيف عمى تشكيؿ 
ة العديد مف منتجات كتكصيميا لممستيمؾ مرة أخرم، كعمى الرغـ مف مشارك

ال أنو يظؿ الدكر الرئيسي لعنصر القكل إالعناصر في تحقيؽ عممية تسكيؽ ناجعة 
 العاممة ما يمتمككنو مف قدرات في ىذا النجاح، كقبؿ الخكض في دراسة المحكر
األكؿ ليذه الدراسة استكجب التسمسؿ المنطقي لعرض المكضكع، تعريؼ المزيج 

 إحداىا كمدخؿ لمدراسة كالتحميؿ. مادعتانكاعو، الذم سيتـ أالتسكيقي ك 

" مجمكعة الخطط كالسياسات كالعمميات التي تمارسيا اإلدارة  المزيج التسويقي ىو
ف كؿ عنصر مف عناصر أك  ،التسكيقية بيدؼ إشباع حاجات كرغبات المستيمكيف

ال يتخذ المزيج التسكيقي نمطان   1المزيج التسكيقي يؤثر كيتأثر بالعنصر األخر"
ان، بؿ يتغير مف حيف آلخر كفقان لتغير معطيات السكؽ، كتمثؿ عناصر المزيج ثابت

أما مف منظكر المكتبات فيك  ،2"التسكيقي العكامؿ المتغيرة في استراتيجية التسكيؽ

                                                 
 -طنية. مجمة مكتبة الممؾ فيد الك  -بك معرافي. "تسكيؽ خدمات المعمكمات في المكتبات". أبيجة  1

 176ص -ىػ(. 1327)1مج، عد 
 34ص  -.1993بنغازم: جامعة قاريكنس، -بكبكر مصطفى بعيرة. التسكيؽ كدكره في التنمية. أ 2
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المزيج الذم يخطط بحيث يتضمف مككنات أك صفات تتككف كؿ منيا مف عدد مف 
كتسكيؽ خدمات محددة تقدميا العناصر حسب خطة تيدؼ لتحقيؽ أىداؼ تسكيقية 

حكؿ عناصر المزيج التسكيقي تعريؼ بسيط لو عمى أنو  1قدمت دراسة  ،المكتبة
كبالسعر  ،كفي الكقت المناسب ،مزيج منو في المكاف كضع المنتج المناسب أك

لى أف الجزء الصعب ىك القياـ بذلؾ بشكؿ جيد، حيث ىناؾ إشارت أالمناسب، ك 
المزيج  ، كما أكدت عمى أفجكانب خطة العمؿ حاجة لمعرفة كؿ جانب مف

مف تسكيؽ الخدمات،  P 7لمتسكيؽ، ك 4Pالتسكيقي يرتبط في الغالب بنقاط 
التي تـ تطكيرىا في التسعينيات ظيرت العديد مف النماذج لممزيج  4Csكنظريات 

التسكيقي مف خبلؿ االطبلع عمى عدد مف الدراسات يمكف حصر ىذه النماذج فيما 
 يمي:

 :4Ps وال: المزيج التسويقي الرباعي أ
نشطة التسكيقية في صكرة برامج متكاممة ىك النمكذج الذم يتـ فيو تقسيـ األ
 P الذم تـ تسميتو بالرباعية McCarthy لمتكاصؿ مع الزبكف، كفؽ نمكذج مكارتي

 المكاف كPlaceالسعرك Priceالمنتج كProduct يتككف ىذا النمكذج مف:
Promotion 2 ج.التركي  

 :4Cs-4Psثانيا: المزيج التسويقي الرباعي  
عاـ   Lauterbonىذا النمكذج لممزيج التسكيقي الذم قدمو لكتر بكف يعتبر

التسكيقي تغير فييا المفيـك الرباعي  ـ، ضمف كرقة بحثية نقمة في المنظكر1550

                                                 
1

The Marketing Mix 4P‟s and 7P‟s Explained. in: The Marketing Mix: Marketing 

Mix difinition Mix of 4P‟s and 7P‟s.- in avalibl  at:  https://marketingmix.co.uk/ 
2
  Philip Kotler, KellerKevin .MarketingManegment.- Prentice Hall: 

Pearson, 2012.p 421 

https://marketingmix.co.uk/
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فؽ ما ك  1الذم قدمو مكارثي الى ىذا النمكذج الذم يرتكزعمى الزبكف كليس المنتج 
 يمي:

 المكاف كPlace السعر ك  Price   المنتج ك 4Ps  ( Productمف  
Promotion ) التركيج 

    ك المبلئمة Conveninece ك الكمفة Costكالزبكف 4Cs(  Customerلىإ 
   Communication )(.43، ص1998)عبدالفتاح،  االتصاالت 

 :7Ps ثالثا: المزيج التسويقي السباعي
الذم  Kotlerفإف المزيج التسكيقي  لككتمر Keshav 2ي دراسة لػكفؽ ما كرد ف

ضافة عناصر جديدة لو إبعد  شيكعا، ـ يعتبر األكثر 1510 عاـبداياتو كانت 
، Political Powerالسياسية   كالقكة  Public Opinionالعامة تمثمت في اآلراء

بكمز مف  ضاؼ كؿأ الخدمات كاالقتصاد المبني عمى المعرفة نتيجة االتجاه نحكك 
 ىي: Ps 3السابقة ثبلثة عناصر أخرل  لمعناصر Booms &Bitnerكبتنر

People ،الناس Process ،العمميةPhysical Evidence   البيئة  كأالدليؿ
مف نيكمس  تيجة ظيكر متغيرات أخرل اقترح كؿالمادية، كفي إطار التجديد ن

جديدة لممزيج التسكيقي  ضافة عناصرإـ 1540 سنة   Nickels ,Jolsonكجكلسف
 :يذا أصبح ىذا النمكذج كفؽ ما يمي، كبPackging تتعمؽ بعممية التعبئة 
  Kotler :Product : يتككف مف المزيج التسكيقي  لككتمر 7Psالمزيج التسكيقي  

الدليؿ   Physical Evidenceالعممية ك  Processالناس ك People المنتج ك 
القكة    Political Powerاآلراء العامة ك  Public Opinionك البيئة المادية كأ

التعبئة  كىك Nickels ,Jolsonلى العنصر الذم اقترحو إضافة ، باإلالسياسية
 .Packgi  كالرـز

                                                 
1
 يؿلر ضبثك -انفزبػ.  انزطٕٚك. يؾًل ضؼٛلػجل 
2

Keshav Bhatia-Marketing mix.-in: www.slideshare.net/kehavbhatia 
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 7Csو 7Ps رابعا: المزيج التسويقي السباعي الموسع 
تـ عرض  (Keshav, 2010) 1كفؽ ذات الدراسة السابقة حكؿ المزيج التسكيقي لػ 

ذج مركب لممزيج التسكيقي قائـ عمى سباعيتيف تقكماف عمى المنتج كالجميكر، نمك 
ضافة ثبلثة عناصر إحيث تـ  4Cs-4Psتتكافؽ مع المزيج التسكيقي الرباعي  
كىذا ما جعمو يكتسب تسمية النمكذج  ،تخص كاجية الزبكف ككاجية المؤسسة

 التسكيقي الخدمي المكسع .
 التالية: يتكون من العناصر 7Csلواجية الزبونوبذلك أصبح المزيج التسويقي 

االتصاالت  ،Convenineceالمبلئمة  ،Costالتكاليؼ  ،Customerالزبكف 
Communication،  االىتماـCaring ، التنسيؽCo-ordinated التأكيد ،

Confirmation . 
 :تكون من العناصر التاليةي 7Psالمؤسسة والمزيج التسويقي لواجية

 Product ج ، منتال •Price ر، السع•Place ف ،المكا•Promotion  ج التركي
،•People س،الناProcess ة ،العممي•Physical Evidence  .الدليؿ المادم  

 :8Psخامسا: المزيج الخدمي الثماني 
إف ىذا المزيج ظير حديثا في البحكث التسكيقية 2عبد الفتاح  ذكرت دراسة لػ

كشرط إلدارة التكاليؼ، كفيما يتعمؽ بالنكعية فيتـ نتاجية إضافة عنصر جكدة االب
عادة ىندسة إستخداـ اتحديدىا مف الزبكف، كلتحسيف االنتاجية تقـك المؤسسات ب

كبذلؾ أصبحت عناصر ىذا المزيج مككنة مما  ،عادة العرض كؿ مرحمةا  العمميات ك 
 يمي:

                                                 
1

Keshav Bhatia-Marketing mix.Ibid 
2
 يؿلر ضبثك -انفزبػ. انزطٕٚك. يؾًل ضؼٛلػجل 
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Product ،المنتج •Price ،السعر •Place ،المكاف  •Promotion ركيج،الت  
•Peopleالناس ،Process ،العممية •Physical Evidence المادم  الدليؿ

،Productivity and quality  كالجكدة.  االنتاجية 
 :Electronic Marketing Mixسادسا: المزيج التسويقي االلكتروني 

كنتيجة لكؿ التطكرات ك التغييرات التي صاحبت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
ظير ىذا الشكؿ مف المزيج  ؿ خاص ما أتاحتو شبكة االنترنت مف إمكانياتكبشك

مجتمع تـ تسميتو مزيج  ,kalynam, McIntyre لػ 2، ككما كرد بدراسة ػ 1التسكيقي
الذم يتككف مف  4PsCustomer services Communityخدمة العمبلء

 كالتركيج  Site   Sales كمبيعات المكقع Privacyالتالية: الخصكصية  العناصر
Promotion مف كالتخصيص كاألSecurity Personlization. 

ككفؽ ما سبؽ عرضو مف نماذج لممزيج التسكيقي في ىذه الدراسة سيتـ تبني  
االكؿ  في دراسة المحكرThe     Marketing Mix 7psالسباعيالمزيج التسكيقي 

أقساـ المكتبات ليذه الدراسة المتعمؽ بالقكل العاممة الحالية مف مخرجات 
كالمعمكمات كقدرة برامج التككيف )البيداغكجية( التي تمقكىا في منحيـ إمكانية تحديد 
حاجات المستفيديف كرغباتيـ بدقة كتفيميا كتحميميا كتحديد متطمباتيا المكجستية 

ستخداميا في تحديد الخدمات التي يريدكف تسكيقيا كفي تشكيؿ مزيج تسكيقي اك 
 ت. فاعؿ ليذه الخدما

عداد البرامج التسويقية في المكتبات  ضمن المحور المتعمق بالقوى العاممة وا 
فرزتيا أومراكز المعمومات باالستفادة من مظاىر الثورة التكنولوجية الرقمية التي 

 جيالالثورة الصناعية الرابعة، يمكن حصر ىذه المظاىر وانعكاسيا عمى األ

                                                 
1
 ٔائم، كار :ػًبٌ - .االَزرَذ ػجر انزطٕٚمٙ انًسٚظرػُبؾ :االنكزرَٔٙ انزطٕٚكفبرح. ثٕإٔٚضف  

 ؼ 2004.392
2

Kirthikalynam, Shelby McIntyre. “The E. marketing Mix: A contribution of the E. 

Journal of the Academy of Marketing Science.no.. -Tailing”. - (2002)49  -pp48  
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ات في أجيال المكتبات والخدمات التي المختمفة لمويب وما نتج عنيا من تغيير 
 تقدميا فيما يمي:

بداية ظيكر شبكة  : كانت1.0والمكتبة  web 1.o أوال: الجيل األول لمويب
عبلقة كاحد ىك مكقع  في  Tim   Burners Leeـ عمى يد1989عاـ الكيب لم

ي مكانية اإلبحار كالتنقؿ فتاحة إإمف خبلؿ إنترنت إلى متعدد كىـ المستخدميف، 
صاحب كجكد ىذا الجيؿ ، 1 ستخداـ كصبلت النص الفائؽاالمكاقع كالصفحات ب

لى صانع كمزكد إفيو دكر المكتبييف  كؿ لممكتبات الذم تطكرظيكر الجيؿ األ
كفؽ المزيج التسكيقي الذم يعمؿ عمى تجميع كتنظيـ مصادر  الخدمة الذم يعتبر

 .المعمكمات كاتاحتيا لممستفيديف 

اـ ع Dale Doughrtyىذا الجيؿ عمى يد  ظير :2.0ثاني لمويبثانيا: الجيل ال
فراد كالمكاقع كالمشاركة كالتفاعؿ بيف األ ، حيث كفرت الكيب فضاء لمحكار2004

لى متفاعميف إفراد مف متمقيف ، حيث تحكؿ فييا األعبلقة متعدد إلى متعدد في
ية مف خبلؿ ، مثؿ التطبيقات التي تعتمد عمى الشبكات االجتماع 2 كمشاركيف

نو أىذا الجيؿ  أىـ ما ميز خميفة فإف لػ 3تفاعؿ المستخدميف أنفسيـ، كفؽ دراسة
أسمكب جديد يعتمد عمى دعـ االتصاؿ بيف المستخدميف، كما ينتج عنو  فمسفة أك

مف إثراء المحتكل الرقمي عمى اإلنترنت، كالتعاكف بيف مختمؼ المستخدميف في بناء 

                                                 
1

Sareh Aghaei, et.... "Evolution of the World Wide Web: from web 1.0 to web 4.0" 

/by SarehAghaei Mohammad Ali Nematbakhsh, HadiKhosraviFarsani. -in:  

l of WebInternational Journa Vol.3, No.1,   -IJWesT). and Semantic Technology (

(January 2012). :ٍَمال ػ 

إنٗ انٕٚت  1.0رؽهخ انًكزجبد يٍ انٕٚت "ٚبضر ٕٚضف ػجل انًؼطٙ، َبؾر يزؼت انقرُٚظ. 

 176 ؼ(. 2016ٔانًؼهٕيبد )اػهى(.)ُٚبٚر،  .يغهخ االرؾبك انؼرثٙ نهًكزجبد "4.0
2

Sareh Aghaei, et.... Evolution of the World Wide Web. Ibid 
3
ٔانًكزجبد  2.0كراضخ انٕٚت  انغٛم انضبَٙ يٍ فليبد اإلَزرَذ : يلفم إنٗ"يؾًٕك ػجل انطزبر فهٛفخ.  

2.0" .- cybrarians journal .-  (.2009)يبرش  18ع 
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، التأليؼ Blogsبرز تطبيقات ىذا الجيؿ المدكنات مجتمعات إلكتركنية، كمف أ
 Online، الشبكات االجتماعية Content Tagging، كصؼ المحتكل Wikiالحر

Social Networks الممخص الكافي لممكقع ،RSS. 

الذم كصفتو    2.0الجيل الثاني لممكتبات في كجكد  2.0جيل الويبساىـ كجكد 
لتقميدية ألعماؿ المكتبة جعؿ مف مساحتيا بأنو تحدل لمطرؽ ا ،لػ سيد 1دراسة

االفتراضية كالمادية أكثر تفاعمية كتعاكنية تقكدىا احتياجات المجتمع، كتحكؿ فييا 
كبيف  كتغير التفاعؿ بيف المستفيديف كالمكتبات، ،لى متفاعميف مشاركيفإالمستفيديف 
دراسة ما حصرتو  ستخداـابكبيف المكتبييف أنفسيـ،  ،المكتبات كالمستفيديف أخصائيٌ 

كاستخداماتيا   o.2تناكلت أىـ التطبيقات التفاعمية كالتشاركية لمكيب لػ بف سايح 2
غراض إعداد ىذه الدراسة في المكتبات كمؤسسات المعمكمات، كفي إطار تحميميا أل

التي تـ  ،كفؽ المزيج التسكيقي تـ استخبلص أىـ منتجات ىذا الجيؿ مف الكيب
كتقديـ كتسكيؽ خدماتيا بما  2.0اتيا في تقديـ منتجات المكتبة االستفادة مف امكاني

تاحتو مف آليات الزالت قيد االستخداـ بالرغـ مف ظيكر تطبيقات الجيؿ الثالث أ
 كاالجياؿ التالية لمكيب، تمثمت فيما يمي: ،لممكتبات

ككسيمة لمتكاصؿ بالمناقشة إتاحة لممنتجات  كأداة bloggers المدونات  .1
  النكعية المعمكماتية.كاإلحاطة 

 شخاصكشبكات األ لمتكاصؿ social networks الشبكات االجتماعية .2
facebook  ىتمامات المشتركة كاال flickerكأdelicious   كالشبكات

 ..linkedinالمينية
                                                 

1
ؽبنخ نٕقغ يمزرػ  دانًكزجبد: كراضببَٙ يٍ ضرطجٛمبد انغٛم ان"-. ؽًل فبٚس ضٛلأ ضٛل، رؽبة لبٚس

 .2010كزٕثرأ 18ػل - .االَطبَٛخكٔرٚخ انؼهٕو  -. نهًكزجبد فٙ انؼبنى انؼرثٙ
2
 ثبنًكزجخ يٛلاَٛخ كراضخ:  2.0  انٕٚت نزطجٛمبد ٔرٕظٛفٓب انغبيؼٛخ انًكزجخ زرلٍٛ. حضبٚؼ، أيٛر ثٍ ؽُبٌ 

 ػهٕو لطى - ٔاالعزًبػٛخ اإلَطبَٛخ وانؼهٕ كهٛخ انغسائر:  -.-انجٕالٙ أو -يٓٛل٘ ثٍ انؼرثٙ عبيؼخ انًركسٚخ

 .2018انًكزجبد، ٔػهى ٔاالرؿبل اإلػالو
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لممكاقع كأداة النتاج خدمات اإلعبلـ كاإلحاطة كاإلتاحة  Rssالممخص الوافي  .3
 كالتسكيؽ كغيرىا.

 wikibook إلنتاج الكتب كتقنية لمتأليؼ المشترؾ الحر Wikiالويكي  .4
 الحرة كخدماتيا.   Wiksourcesكالمصادر   Wikpediaكالمكسكعات

لئلنتاج كالتسكيؽ  Podcastingممفات البث االلكتروني اوالبودكاست .5
كالتدكيف المرئي  vodcastingستخداـ تقنيات التدكيف الصكتي اب

phodcasting . 
لخدمة tag claud كخصائص خدمة سحابة الكسـك :Taggingالتوسيم .6

 ستخداـ ىندسة المعمكمات.  ااالسترجاع التشاركي بالكممات المفتاحية ب
كمنيجية لبلسترجاع التعاكني بتنظيـ  Folksonomyتقنية الفمكسونومي .7

المستفيديف كفي دعـ مفيـك إدارة المعمكمات  المحتكل كفؽ كجية نظر
 كحة كالبيانات االفتراضية.الشخصية باألنظمة المفت
ستخداـ الكيب الداللي اب 2006عاـ  ظير WEB 3.0: ثالثا: الجيل الثالث لمويب

 لمشبكات ذات الداللة المفضية، عمى مبدأ تحكؿ االىتماـ مف المؤسسة لمفرد بالتركيز
عتماد عمى ذكاء االتصاؿ كتكنكلكجيا باال ,Aghaei)2012(حتياجاتو كتمبيتيااعمى 
تحكؿ فيو الكيب إلى قاعدة بيانات ديناميكية تعمؿ في االصطناعي، الذم يالذكاء 

إلى المعمكمات ذات  إطارىذا الذكاء لتيسيرعمميات البحث كالكصكؿ بكفاءة كيسر
العبلقة بيا كتتيح لمفرد التنقؿ مف خبلؿ مجمكعة ال تنتيي مف قكاعد البيانات التي 

الكيب الداللي ما جعؿ ىذا الجيؿ يعرؼ ب تربطيا في عبلقة داللية أك ترادفية، كىذا
semantic webنظاـ برمجي مصمـ لدعـ التفاعؿ مف  ، الذم تـ تعريفو عمى أنو
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تطبيقات التخاطب المباشر،  3.0كمبيكتر إلى كمبيكتر عبر اإلنترنت، يقدـ  الكيب 
 . 1 كالبحث الكسع بكاجيات بسيطة

التي استفادت مف تطبيقاتو  3.0 بالمكتبةنتج عف ىذا الجيؿ ظيكر ما تـ تسميتو 
نتاج كتكزيع خدمات المعمكمات لمجيؿ إكفي  ،عداد منتجاتيا التسكيقيةا  دارتيا ك إفي 

نترنت ك الذكاء االصطناعي، برمجة الركبكتات ستخداـ االثالث مف المكتبات ب ا 
انك األشياء كسمسمة الكتؿ كالطباعة الثبلثية األبعاد كالحكسبة السحابية كتكنكلكجيا الن

الى جانب إستخدـ تقنيات الكيب الداللي كالحكسبة السحابية كالكاقع االفتراضي، 
مف خبلؿ كؿ االمكانيات  3.0ك تعمؿ مكتبة ،  2 كاألجيزة المحمكلة في البحث

السابقة لتعزيز كإلنشاء عبلقة داللية بيف محتكيات الكيب المتاحة لضماف سيكلة 
تكسيع  3.0النيائي لمكتبة  كاف الناتج كبذلؾ كاالستخداـ، الكصكؿ كالبحث كاإلتاحة
حيث يمكف إتاحة المجمكعات  Borderless Library لمفيـك "المكتبة ببل حدكد"

فإف  ،مف التفصيؿ يءكبشبسيكلة لممستخدميف بغض النظرعف مكقعيـ الفعمي، 
 أبرز النماذج لمتطبيقات المكتبية في الجيؿ الثالث مف اإلنترنت ما يمي:

التي تحقؽ كصكؿ مناسب كدائـ  Cloud Computing ة السحابية.الحوسب1
لمشبكة، مع مشاركة كبيرة لممصادر المحزنة عمى خكداـ مزكدم الخدمة مثؿ 

 خدمات ضافة لباإل DropBox ، GoogleDriv ،DuraCloudالتخزيف السحابي

                                                 
1

Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird‟s eye on the 

evolution and definition. in: 

https://flatworldbusiness.wordpress.com/ 

2
Sareh Aghaei, et .... Evolution of the World Wide Web. Ibid 

https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/
https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/
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 21التزكيد، كالفيرسة كالمحتكل الرقمي، كدعـ المعايير كمعيار مارؾ 
 .Z39.50 (1 ) كؿبركتككك 

المعمكمات  في مصادر Federated Search. البحث الموحد أو المتحد2
ستخداـ طمب استعبلـ كاحد، كعرض النتائج في قائمة االمتعددة في ذات الكقت ب

(، كمكاقع الكيب OPACsكاحدة متكاممة، مثؿ فيارس المكتبات المتعددة )
  .2 أمازكف، كجكجؿ كغيرىا( )مثؿ

 Mobile كتبات المتاحة عمى اليواتف الذكية المحمولةفيارس الم. 3
Libraries Catalogues  تكفر ميزات حجز مكارد المعمكمات، كتمديد التي

باالضافة لتطبيقات الكيب مفتكحة المصدر التي تتيح لمجميع  فترات االستعارة،
  .3اليكاتؼ يتناسب مع إصدار URL ستخداـاتطبيقات خبلؿ اإلنترنت ب

البارككرد  ،QRاو  Quick Response Code االستجابة السريعة. رمز 4 
ثنائي األبعاد الذم يخزف عميو معمكمات يمكف مسحيا ضكئيا بأجيزة خاصة 

انتاج خدمات المعمكمات كتسكيقيا كمنتج نيائي أىـ تطبيقاتو في كاليكاتؼ الذكية، 
االستدعاء ...  كلتقديـ المعمكمات الببميكجرافية كمكقع مصدر المعمكمات أك رقـ

   4 إلخ.
إضافة معمكمات الذم يسمح ب Geo Tagging الوسم الجغرافي.5

لتحديد  االتجاه كاالرتفاع كالمسافة، كإحداثيات خطكط الطكؿ كالعرض، جغرافية

                                                 
1

انؼرثٙ نهُػر  انمبْرح: -ٔرطجٛمبد. ؽهٕل  نهًكزجبد:انؾٕضجخ انطؾبثٛخ  .ٚبضٍٛ أؽًلَغالء   

  116ؾفؾخ  -. 2014ٕزٚغ، ٔانز
2

يزبػ .انًزكبيهخرغٛٛر لٕاػل انجؾش ثبضزقلاو رمُٛبد انجؾش انًٕؽل ٔؽهٕل االضزكػبف  ؽبٚك. ْٛبو 

 http://blog.naseej.comػهٗ:
3
The mobile future of university libraries and an analysis of the Turkish case.- in: 

https://polen.itu.edu.tr .pdf  
4
    :http://www.mcit.gov.egيزبػ ػهٗ -انطرٚؼخ.ريٕز االضزغبثخ  

http://blog.naseej.com/2013/11/04/federated-search-in-libraries
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/14841/1/polenpreprintkopya.pdf
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Latest_News/Features/2371
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الجكالت افتراضية  ، مف تطبيقاتو في المكتباتكالفيديك الكسائط مثؿ الصكر مكاف
 . 1داخميا

لتمبية احتياجات  Virtual Reference Service يخدمة المرجع االفتراض.6
نماذج الكيب التي المستخدـ مف المعمكمات كالمعرفة بطريقة تفاعمية كتعاكنية، ك

 تحديد ما يطمبو المستفيد بشكؿ دقيؽ باستخداـ برامجتتضمف بعض البيانات ل
ي تسكيؽ الدردشة كالمراسمة الفكرية، تعتبر ىذه الخدمة مف أىـ االدكات المساعدة ف

   .2المكتبة لنفسيا كخدماتيا كبرامجيا
 :web4الجيل الرابع لمويب 

تميز ىذا الجيؿ بالتركيز المعمكماتي مف المحتكل الى الكصكؿ لممعمكمات الخفية 
حكؿ اجياؿ الكيب )  (Hemnath, 2010لـ 3في دراسة كليذا سمي الكيب الخفي،

الحمـ كراء الشبكة التكافمية التي الكيب التكافمي الذم كاف ناتج  تـ تسميتو أيضا
ك التعايش بيف البشر كاآلالت، لبناء كاجيات أكثر قكة يتحكـ فييا أتتيح التفاعؿ 

ظيرت  ستخداـ اآلالت الذكية لقراءة المحتكل مف خبلؿ كممات بسيطة،االعقؿ ب
 Mobile – 4.0 Web“ يضا تسمية اخرل لذات الجيؿ ىي الكيب المحمكؿأ

Web” 4 حيث يقـك  نسخة بديمة لممتاح فعميابر الذم يعتWeb 4.0  المحمكؿ
شارت أبتكصيؿ جميع األجيزة في العالـ الحقيقي كالظاىرم في الكقت الفعمي، 

ىك الكيب المتزامف لمقراءة كالكتابة  4.0الكيب لى أف إ( Marcus،2008دراسة لـ )
لتي تكفر الشفافية كالتنفيذ إلنو يحقؽ كتمة حرجة مف المشاركة مف خبلؿ اإلنترنت ا

                                                 
1
انًؿلر  - .انًزكبيهخرغٛٛر لٕاػل انجؾش ثبضزقلاو رمُٛبد انجؾش انًٕؽل ٔؽهٕل االضزكػبف   ؽبٚك.ْٛبو -

  انطبثك
2
 Ali k (2012 )  AlEnezi,.. Library 3.0: the art of Virtual Library services،Ibed 

3
Sareh Aghaei, et.... Evolution of the World Wide Web: from web 1.0 to web 4.0. 

Ibid  

4
Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0. Ibid  
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، سيككف كالتعاكف في المجتمعات الرئيسية العالمية كالحككمة كالتكزيع كالمشاركة
webOS  مكازينا لمدماغ البشرم كيشير إلى شبكة ضخمة مف التفاعبلت عالية

حصرت ، الذكاء تجعمو يتجو نحك استخداـ الذكاء االصطناعي لتصبح شبكة ذكية
ارات الثكرة الصناعية الرابعة التي تـ االستفادة منيا في أبرز إبتكالصفتي  لػ1دراسىة 

إدارة الجيؿ الرابع لممكتبات في تطبيقات الذكاء الصناعي كالتعٌمـ الذاتي لآلالت، 
نترنت األشياء ) ( التي تربط اآلالت في نظـ إلكتركنية، Internet of Thingsكا 

( بمكجات الراديك، إلى Wi-Fiكتطكير تقنية االتصاالت البلسمكية مف الكام فام )
( Virtual Reality( المعتمدة عمى الضكء، كالكاقع االفتراضي)Li-Fiالمي فام )
( كغيرىا، كما أضافت ذات الدراسة أف ىذه الثكرة Augmented Realityكالميعزز)

الصناعية أثرت في الجانب المالي كالمحاسبي كاالقتصادم كالتحميمي متمثمة في 
(، كالحكسبة السحابية Big Dataمثؿ البيانات الكبيرة )ظيكرمجاالت جديدة 

(Cloud Computing ،) مف أكثر تطبيقات ىذا الجيؿ في المكتبات كتقديميا
 لخدماتيا ما يمي:

  .استخداـ إنترنت األشياء في حماية المجمكعات الخاصة كالثمينة 
 في تقييـ المساحات الفعمية لممكتبة.  م بيككفاستخداـ تقنية أ 
 خداـ رمز االستجابة السريعةاست QR Code تقديـ خدمة اإلحاطة  في

 الجارية. 
 أنظمة استخداـ RFID خدمات اإلعارة الذاتية. في  

 ,web    = Web Intelligent and Linked Open 5.0خامسا :الويب 
Web Emotional  يتميز ىذا الجيؿ بأنو جيؿ التفاعؿ )العاطفي( بيف البشر

حيث سيصبح التفاعؿ عادة يكمية لمعديد مف األشخاص استنادا  كأجيزة الكمبيكتر
                                                 

1
يؿلر -.كٛف رٕظف انلٔل انضٕرح انؿُبػٛخ انراثؼخ فٙ فليخ الزؿبكارٓب- انؿفزٙ.اؽًل 

 ضبثك
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تتخيؿ شعكر  عاطفيا ال إلى التكنكلكجيا العصبية عمى أف تككف الشبكة محايدة
، الذم يرسـ مشاعر www.wefeelfine.orgمثمتو أالمستخدميف كعكاطفيـ، مف 

ياس مدل مف استخداماتو انتاج طرؽ جديدة لق 1الناس عند تشغيؿ سماعات الرأس،
رضى المستفيديف كاستيعابيـ كفي تقييـ برامج تدريبيـ الى جانب التطبيؽ المحدكد 

مف مظاىر ىذا الجيؿ أيضا ما  في إنتاج الرجاؿ اآللييف مثؿ المكتبي الركبكت،
في صكرة تنبؤات منيا زيادة في انتشار استخداـ  2جياؿ الكيبأكؿ حقدمتو دراسة 

ؿ النت مف الجدب لممستفيديف الى تقديـ الحمكؿ تطبيقات اليكاتؼ الذكية، كتحك 
المعمكماتية لممستفيديف تمقائيا، باإلضافة لتخطي حاجز المغة مف خبلؿ تطبيقات 
الترجمة الفكرية كمف خبلؿ التحالفات مع المغات كاسعة اإلستخداـ كاليندية 

 كالصينية.. الخ.

 الخبلصة 

عداد البرامج التسكيقية في ا  مة ك فيما يتعمؽ بالمحكر األكؿ الخاص بالقكل العام
مؤسسات المكتبات كمراكز المعمكمات باالستفادة مف مظاىر الثكرة التكنكلكجية 

فرزتيا الثكرة الصناعية الرابعة، عرضت الدراسة ىذه المظاىر مثمتمة أالرقمية التي 
في االجياؿ المتعددة لبلنترنت التي حممت الكثير جدا مف المنتجات التقنية التي 
يمكف لمقكل العاممة في المكتبات، مف خبلليا تكفير خدمات معمكمات مميزة في 

ستخدـ أفضؿ كأحدث التطبيقات في مزيج تسكيقي امنتج معمكماتي متطكر يتـ فيو 
متكامؿ، تمثمت ىذه المظاىر فيما يتعمؽ بالخدمات التي تمثؿ عنصر المنتج مثؿ 

ك  Wikiالكيكيك ممخص الكافي  كال ،كالشبكات االجتماعية bloggers المدكنات

                                                 
1

Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0.-Ibid  

2
. يؿلر 4.0انٗ انٕٚت  1.0رؽهخ انًكزجبد يٍ انٕٚت  -ٚبضر ٕٚضف ػجل انًؼطٙ، َبؾر يزؼت انقرُٚظ. 

 ضبثك
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 كتقنية  tagging كالتكسيـ Podcasting كاست االلكتركني اكالبكد البث ممفات
 الكسـك  Quick Response Code رمز االستجابة السريعة نكميك الفمكسك
 Virtual Reference  المرجع االفتراضي خدمةك GeoTagging   الجغرافي

Service  الحكسبة السحابيةك Cloud Computing  فيارس المكتبات المتاحة ك
البحث المكحد أك ك   Mobile Libraries Catalogues عمى اليكاتؼ المحمكلة

(، كتككف Virtual Realityك الكاقع االفتراضي )،  Federated Searك  المتحد
الذكاء الكيب الداللي ك  منتجات االجياؿ المتعددة لبلنترنت مف امكانيات تقنية مثؿ

الحيكية  التكنكلكجياك بكتيكس،النانك تكنكلكجى كسبلسؿ الكتؿ  الركك  الصناعى
ككيب التفاعؿ  كتكنكلكجيا الطباعة ثبلثية األبعاد انترنت األشياءك  كالحكسبة الكمية

العاطفي كغيرىا مما سبؽ عرضو تفصيبل، ىي كسائؿ التركيج ك المكاف لعنصرم 
 المكاف ك الجميكر في ىذا المحكرمف الدراسة.

يتعمؽ بمخرجات قسـ المكتبات كالمعمكمات مكضكع الدراسة كتككيف ىذا ما كفي
المزيج التسكيقي لخدمات المعمكمات، فسيتـ عرضو ضمف المحكر الثاني المتعمؽ 

ىذه  بالمقررات الدراسية ألقساـ المكتبات كالمعمكمات كمتطمبات سكؽ العمؿ كبرامج
 قساـ لتسكيؽ خريجييا.  األ

الدراسية ألقساـ المكتبات كالمعمكمات كمتطمبات  المقرراتؿ المحكر الثاني: حك 
 سكؽ العمؿ كبرامجيا لتسكيؽ خريجييا.

إف دراستنا لمتككيف البيداغكجي لخريجي قسـ المكتبات كالمعمكمات بجامعة طرابمس 
لمبيداغكجيا عمى أنيا "كؿ ممارسة يقـك بيا شخص لتطكير   1تعريؼ تنطمؽ مف

آخر"، كىذا غير مرتبط بمرحمة محددة مف التعميـ ، شخص  تعممات محددة لدل

                                                 
1
 ٔانزكٍٕٚٔزارح انزرثٛخ انٕلُٛخ ٔيرركساد. انًغرة:  أضص :انغبيؼٛخ انجٛلاغٕعٛب -ثٍ كؽًبٌ.  عًبل 

نغٕٓ٘ نًٍٓ انزرثٛخ ٔانزكٍٕٚ. يزبػ انًركس ا ،انؼهًٙ ٔانجؾشانؼبنٙ  ٔانزؼهٛىانًُٓٙ 

 www.crmefcasablancasettat.org  فٙ:

https://www.crmefcasablancasettat.org/app/download/7632180981/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%28+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%29.pdf?t=1571777662


 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

92 

  

 

فالبيداغكجيا الجامعية تراىف عمى اف ميمة  الجامعة ىي تطكير أسس البحث 
ضافة الى دكرىا التككيني الذم يمكف أف يتـ خارج الكعي العممي كاالكاديمي باإل

يداغكجية عمى أف"بناء إستراتيجية ب لػتعكينات 1أكدت دراسة  بأىمية البيداغكجيا.
محكمة تجعؿ المتعمـ محكر أنشطتيا عند بناء قدراتو كمياراتو ككفاياتو، بما يضمف 
استقبلليتو كاستمرارية تعممو مدل الحياة، يستكجب أف تقـك ىذه االستراتيجية عمى 
 كعدد مف المبادئ أىميا االستجابة لحاجات المتعمميف، كجعؿ مكضكع التعمـ ذ

مد عمى الفعؿ كالممارسة كالتطبيؽ مع الحرص عمى معنى كاضح لدل المتعمـ يعت
كتككف األسبقية فيو لئلبداعية كاحتراـ إيقاع  ،ك مستمراأأف يككف التعمـ مستداما 

المتعمميف"، ذلؾ التعميمية كالبيداغكجيا حقبلف معرفياف تطبيقياف متكامبلف، أكردت 
 Six Straight forward Steps for Curriculumبعنكاف  المناىج دراسة عف

Development 2  ست خطكات لتصميـ كتطكير المناىج تمثمت في التخطيط
ثـ األىداؼ كالغايات لتعكس المحتكل يمييا  ،بتحديد كمعرفة الجميكر المستيدؼ

اختيار اإلستراتيجية التعميمية تـ النظر في الخدمات المكجستية يمييا تطكير 
 التقييمات كأخيرا تقييـ الفعالية.

قساـ المكتبات كالمعمكمات أحكؿ تدريس تكنكلكجيا المعمكمات في  3اسة ككفؽ در 
عداد متخصصيف في ىذا المجاؿ يجب إعداده بمراعاة ثبلث فإف أم برنامج إل

 :جكانب ىي
                                                 

1
انًهزمٙ انٕلُٙ االٔل ؽٕل رؼهًٛٛخ انًٕاك فٙ  انؼبنٙ. فٙ:فٙ انزؼهٛى  ٔانجٛلاغٕعٛبانزؼهًٛٛخ  ػهٙ رؼُٕٚبد. 

فٗ:  . يزبػ 13ؼ , 2010أفرٚم ،ٔانزرثٕٚخانُظبو انغبيؼٙ، يقجر رطٕٚرانًًبرضبد انُفطٛخ 

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive.pdf 
2

Six Straightforward Steps for CurriculumDevelopment: in.Adminstrste: 

https://info.getadministrate.com  
3
و انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انزبثؼخ نهًؼبْل فٙ الطب رلرٚص ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ ضهًبٌ.زُٚت ػجل انٕاؽل  

 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ= 

 The Teaching of: Information Technology. in The Library &Information 

Department in The Foundation Of Technical Educationنزؼهٛى انؼبنٙ ٔ انجؾش ٔزارح ا

 يزبػ ػهٗ  iasj › .www.iasj.net :االكبكًٚٛخ انؼهًٛخ  انؼرالٛخ. انًغالدانؼهًٙ.

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/l'education%20universitair%20-/1.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/l'education%20universitair%20-/1.pdf
https://info.getadministrate.com/blog/six-steps-for-curriculum-development
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32423
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32423
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32423
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بناء خمفية فكرية لمتخصص كفمسفتو كاىدافو كتحديد مجاالت  اوال: الجانب النظري:
 البحث فيو.

 ب ميارات مينية كتقنية كتكظيفيا في العمؿ. بإكسا ثانيًا: الجانب العممي:
ساليب مبتكرة أبإثراء الجانبيف النظرم كالعممي بكسائؿ ك ثالثًا: الجانب المساند: 

 لمتفكير كالعمؿ.
كاخر الثمانينات المعايير التالية لتدريس أفي   وقد وضع المعيد العممي البريطاني

ة تكفرىا مع إمكانية اإلضافة ـ التأكيد عمى ضركر ث ،عمـ المكتبات كالمعمكمات
 : 1كالتعديؿ كفؽ رؤية المؤسسات كخصكصيتيا 

 فادة منيا. المعرفة تكصيميا كقياساىا كتدفقيا كاإلاألول:  المعيار
 .مصادر المعمكمات كاإلفادة منيا كالمؤسسات انتتجيا المعيار الثاني:

ف كالتكشيؼ سترجاع بالتحميؿ كالتخزيختزاف كاالنظرية االالمعيار الثالث: 
 كاالستخبلص. 
 نظـ الخزف كاالسترجاع كالتقييـ كاستراتيجيات البحث.المعيار الرابع: 

 بث المعمكمات كاالحاطة الجارية كالبث االنتقائي.  المعيار الخامس:
 .دارتياا  نظـ المعمكمات تحميميا كتصميميا ك  المعيار السادس:
 تطبيقاتيا. تقنيات المعمكمات كاالتصاالت ك  المعيار السابع:

كما حددت جمعية المكتبات األمريكية كبمشاركة جمعية تدريس المكتبات كعمـ 
 2محاكر  ةتدريس ثبلث 1986المعمكمات كالجمعية االمريكية لعمـ المعمكمات عاـ 

 شممت:
  ساسيات المعمكمات في المجتمع كبيئة المعرفةأالمعارؼ: تشمؿ فمسفة ك. 

                                                                                                                 
 
1
يكزت  انمبْرح، -لبضى. ػهى انًؼهٕيبد ثٍٛ انُظرٚخ ٔانزطجٛك / ررعًخ ؽػًذ -فٛهر٘. ، ثراٍٚ انُٛب فٛهر٘.

 . 402،405 ؽؾ -. 1991غرٚت،
2

DE.H. Daniel.- New Curriculum areas. P56 رلرٚص  ضهًبٌ.زُٚت ػجل انٕاؽل  ػٍ:َمال

 .... يؿلر ضبثكركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد 
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 ميؿ النظـ كطرؽ البحث كاالحصاء، كىيكمة كتح ،دكات: الكمية كالتحميميةاأل
 البيانات. 

  تصاؿ دارة قكاعد البيانات كاالا  الميارات: االتصاالت كالتكنكلكجيا كالبرمجة ك
 .المباشر

كتكفير مستمزمات النجاح  ،يمكف إنجازىا دكف تييئة مسبقة إف ميمة التدريس ال
ريس كمناىج كمقررات لتتفاعؿ عناصر العممية التربكية مف طمبة كأعضاء ىيئة تد

دراسية كمختبرات كمكتبة ضمف عممية متكاصمة مف التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ 
ىداؼ التعميمية، كمف خبلؿ خبرات ميعدم ىذه الدراسة شراؼ عمى ىذه األكاإل
كاستنادا لدراسات سابقة تقييمة لمبرامج العممية لقسـ المكتبات  ،كاديمية كالمينيةاأل

تـ  ،عتباره القسـ األقدـ في ليبيااب 3، 2، 1عداد الباحثيف أس مف كالمعمكمات بطرابم
سـ القسـ مف المكتبات كالكثائؽ إلى المكتبات كالمعمكمات امبلحظة أف التغيير في 

ضافة عدد مف المقررات  ،صاحبو تطكير في المفردات ستجابة لمتطمبات عصر اكا 
لمعمكمات، مع تناكؿ بعض كنظـ كشبكات ا ،المعمكمات مثؿ تكنكلكجيا المعمكمات

 ، 4التطبيقات التقنية في مقررات التكشيؼ كاالستخبلص كالتصنيؼ كالفيرسة 
 كيمكف تمخيص ما تـ جمعو مف مبلحظات حكؿ المقررات كمفرداتيا فيما يمي:

                                                 
1

-(. 2008)، 32.ػل 3000انؼرثٛخ- انًؼهٕيبد. ٔافزؿبؾٙرأْٛم انًكزجٍٛٛ  -. ػسٔؽبيل  يبعلح

 91-63ؾؽ
2
نًؼهٕيبد لطى انًكزجبد ٔا انًؼهٕيبد:رلرٚص ػهى انًكزجبد يٍ انٕصبئك إنٗ  -ؽبيل ػسٔ. يبعلح  

ٔلبئغ انُلٔح انؼرثٛخ انقبيطخ نهًؼهٕيبد انزٙ َظًٓب االرؾبك انؼرثٙ  فٙ: -ًَٕمعب. ثبنغًبْٛرٚخ انهٛجٛخ 

ٔقؼٛخ كراضبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد فٙ انٕلٍ انؼرثٙ انزٕعٓبد  :لٔانًؼهٕيبد، ؽٕنهًكزجبد 

ؼ  -. 1995ركس انزٕصٛك انمٕيٙ ،ي :صٔانًؼهٕيبد، رَٕيؤضطخ انزًًٛٙ نهجؾش انؼهًٙ  انًطزمجهٛخ.زغٕاٌ:

261 . 
3

انغبيؼٛخ. ٔلبئغ انًؤرًر انؼهًٙ ؽٕل انًكزجبد -انغبيؼٛخ. انًكزجبد -انػٛقٙ. يؾًٕك ػهٙ كؼجٕر، ػبغٕر 

 .2015: عبيؼخ انًرلت،تانًرل
4
 ضبثك انًؼهٕيبد، يؿلررلرٚص ػهى انًكزجبد يٍ انٕصبئك إنٗ  -ؽبيل ػسٔ. يبعلح  
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  كتقنية المعمكمات  ،نترنت كتطبيقاتيااإلبعدـ كفاية المكضكعات المتعمقة
 ضمف المقررات.

 تتناكؿ التطبيقات السابؽ عرضيا، كالمتكفر منيا ال يزيد  عدـ كجكد مفردات
 عمى محاضرات شبو نظرية.

  نقص الساعات التدريبية العممية كالتطبيقات، لقمة االمكانيات كالحاجز الزمني
 لمساعات التدريسية. 

كىكذا عمى الرغـ مف كؿ التطكيرات كالتعديبلت في المقررات إال أف البرنامج 
المكتبات في ليبيا لـ يصؿ لمقدرة عمى تخريج أخصائي معمكمات  التعميمي ألقساـ

قادر عمى التعامؿ مع تقنيات المعمكمات بكفاءة عالية، كقد يككف ذلؾ ألف المناىج 
ال زالت غير مكاكبة بالقدر الكافي لمتطكر العممي كالتكنكلكجي في المجاؿ كتحتاج 

استخداـ تقنيات المعمكمات، كفيما إلى إعادة نظر كتعزيز لمفرداتيا مع التركيز عمى 
يتعمؽ بحاجات سكؽ العمؿ كما يعمؿ عميو قسـ المكتبات كالمعمكمات بطرابمس ليبيا 
بشأف ذلؾ، الحظت الدراسة أف ىذا القسـ يعمؿ في إطار رؤية يأمؿ تحقيقيا مف 

 خبلؿ األىداؼ التي صاغيا فيما يمي:

 قة بمجاؿ المكتبات إعداد متخصصيف مؤىميف لمعمؿ في الميف ذات العبل
 كالمعمكمات. 

  االىتماـ بتعميـ الطبلب إعداد البحكث كتحفيزىـ لتككف ليـ تطمعات
بداعاتيـ.  عممية، كتنمية مياراتيـ كا 

  إتاحة الفرصة التعميمية لحاممي الشيادة الثانكية بمختمؼ التخصصات
 لبللتحاؽ بالقسـ. 

 تشجيع البحث العممي في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات . 
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 خبلصة
من خبلل ما سبق عرضو في ىذه الدراسة حول األجيال المتعاقبة لممكتبات  

نعكاسيا  والتطبيقات الجديدة لتقنيات المعمومات التي وفرتيا أجيال االنترنت وا 
عمى نوع وشكل وكيفية تقديم خدمات المعمومات، ومقارنتيا باألىداف التي 

ض سقف الطموح لمقسم فيما يتعمق نخفااصاغيا القسم موضوع الدراسة، نبلحظ 
لى تواضع البرامج التعميمة التي يقدميا وفق ما إبسوق عمل خريجية، وباإلضافة 

ورد في دليل الكمية، مقارنة بالجديد في التخصص مما سبق عرضو، والفرق  
فإن  1الشقيرات  وكما أكد الـ، وبين الواقع المعاش ،شاسع بين التجارب العالمية

المناىج الدراسية تتطمب"جرأة وشجاعة في التغيير تتجاوز مجرد  عممية تطوير
ضافة مفردات جديدة  تغيير يجاد جيل إلى وضع مناىج ىدفيا إشكل المنيج وا 

التعمم عمى التعميم ومواكبة  earning rather teaching جديد قادر عمى
سة أنو تطورات العصر وليس جيل ينتظر التعميم و التمقين" ونضيف في ىذه الدرا

ستخدام العديد من اجيال المتعاقبة لممكتبات من تغييرات، بوفق ما تشيده األ
التطبيقات التكنولوجية وفق ما سبق عرضو، فإن المقررات الدراسية والمناىج 

و أتحتاج لثورة تغيير وليس تطوير وطرق تدريسيا في القسم موضوع الدراسة 
 التكوين في حد داتو .وليس  ،تغيير، يركز عمى بيداغوجيا التكوين

الخريجين والقدرة عمى الموائمة بين أىداف العروض التسويقية  المحور الثالث: 
لسوق العمل وقدراتيم عمى النجاح في مناظرات الوظائف المعروضة بتقديم 

كفؽ نمكذج التسكيؽ السباعي القائـ عمى أنو أنفسيم كمنتج ضمن مزيج تسويقي، 
)أىداؼ مؤسسات المعمكمات( كالقدرات )قدرات األىداؼ  عممية مكائمة بيف

)السمعة،  ليتمكف المنتج مف تقديـ مزيج تسكيقي ؛المؤسسة المكجستية كالقكل العاممة(
 الخدمة، اإلعبلف، التركيج، التسعير( يتقابؿ مع حاجات المستيمكيف )جميكر

                                                 
1

 /alrai.com/article ػهٗ: ػانرأ٘، يزب خ". ؾؾٛفرطٕٚرانًُبْظ "أفكبرفٙٛراد.انػم ٍػجل انرؽً عًٛم
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سات المستخدميف لمؤسسة المعمكمات( داخؿ حدكد المجتمع، كىنا المجتمع ىك مؤس
المعمكمات كمجتمع داخمي، كالبيئة الخارجية كمجتمع خارجي(، قامت ىذه الدراسة 
بتحميؿ كاقع المزيج التسكيقي لقسـ المكتبات كالمعمكمات بجامعة طرابمس ليبيا، 
حيث الحظت الدراسة أف قسـ المكتبات صاغ أىدافو كفؽ ما سبؽ عرضو في 

ثمة في قدرات المؤسسة المكجستية كالقكل المبحث السابؽ، كفيما يتعمؽ بالقدرات المتم
العاممة نبلحظ أنو فيما يتعمؽ بالقدرات المكجستية عمى الرغـ مف تكفر معمؿ لمضبط 

جياز كممحقاتيا مربكط بشبكة داخمية، إال  25كمعمؿ لمحاسكب بعدد  ،الببميكغرافي
أنيما يفتقداف لما يدعـ الجديد في التخصص مف برمجيات تدريبية، اتصاؿ 

نترنت، اشتراكات بمصادر معمكمات الكتركنية، أدكات ضبط ببميكغرافي حديثة باإل
كغيرىا مف التسييبلت المطمكبة لمكاكبة االتجاىات  كتصنيؼ ديكم اإللكتركني ....

الجديدة في تقديـ خدمات قائمة عمى أحدث التقنيات كتستخدـ افضؿ التطبيقات، 
كصيؿ لخدماتيا كالتعريؼ بيا التي كتستفيد مف كؿ طرؽ العرض ك الكصكؿ كالت

 سبؽ عرضيا بالتفصيؿ في المحكر االكؿ لمدراسة. 

كفيما يتعمؽ بالقكل العاممة يتكفر بالقسـ عدد مف أعضاء ىيئة تدريس مف حممة 
درجة الماجستير كالدكتكراه، يتناسب كميا مع عدد الطمبة المسجميف حاليا بالقسـ، 

ي في أعضاء ىيئة التدريس، حيث غمب عمييـ ال أف ىذه الدراسة رصدت خمؿ كيفإ
التخصص في عمـ المكتبات كالمعمكمات، مع محدكدية المتخصصيف في الحاسكب 
كتقنية المعمكمات، مما جعمو في حاجة ألساتذة متعاكنيف، كما ال يتكفر لمقسـ فنييف 
معامؿ كمشرفي تدريب مف متخصصي حاسكب كتقنية معمكمات كيضطمعكف بميمة 

دارم لمجامعة ف الكادر اإلألمعامؿ كالتدريب في المحاضرات العممية مع دارة اإ
يسمح بتعييف مساعدم بحاث في المعامؿ  في الكميات العممية كيمكف المطالبة بو 
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كىذا يعكد لكجكد قسـ المكتبات كالمعمكمات ضمف  ،في كميات العمـك التطبيقية
 .أقساـ كمية اآلداب

ي لقسـ المكتبات كالمعمكمات مكضكع الدراسة، فإف كفيما يتعمؽ بالمزيج التسكيق
المنتج الذم يقدمو القسـ يتمثؿ في خريجيو، كيمثؿ أيضا عنصر الخدمة في  عنصر

المزيج التسكيقي كالخدمة المتمثمة في مدل مساىمتيـ في تمبية حاجات مؤسسات 
الذم المعمكمات في المجتمع كقدرتيـ عمى تسييرىا كتطكيرىا، تـ عنصر اإلعبلف 

يقابمو قدرتيـ عمى تقديـ أنفسيـ في سكؽ العمؿ، عنصر التركيج ينعكس في 
كمدل نجاحيا في تسكيؽ خريجييا،  ،فك ساليب التي يستخدميا القسـ كالخريجاأل

الذم ينعكس في المردكد المادم الذم يمكف لمخريجيف تحقيقو  عنصر التسعير
المعايير عند رسـ لحسباف مقابؿ ما يمكنيـ تقديمو مف خدمات، مع األخد في ا

سياسات األجكر، كمستكل الميارة، كدرجة الصعكبة في أداء العمؿ، كدرجة 
 الخطكرة، كالعرض كالطمب.

ما فيما يتعمؽ بمدل تمبيتو لحاجات المستيمكيف )جميكر المستخدميف لمؤسسات أ
ىك نتائج عدد مف  المعمكمات( فبل تكجد دراسة عممية خاصة بيذا، كما تكفر

غمبيا أكدت أراسات العامة حكؿ كاقع المكتبات كمراكز المعمكمات في ليبيا، ك الد
كذلؾ  ،عمى تفاكت في القدرات بيف القكل العاممة عمى استخداـ تقنيات المعمكمات

يعكد لحضكضيـ في العمؿ في مؤسسات تمتمؾ قدرات عالية مف تكفر أنظمة 
مراكز البحكث، مع فرص تمقي دارة ىذه المؤسسات كالمكتبات النفطية ك متكاممة إل

لى إكالضبط الببميكغرافي،  ،التدريبات الداخمية كالخارجية عمى تقنيات المعمكمات
كبيف مف يعممكف في  ،جانب ما يتكفر في بيئة العمؿ مف اتصاؿ بالشبكة العالمية

 مكتبات تقميدية.
كما  ،فيما يخص سكؽ العمؿ لخريجي ىذا القسـ فقد تمت صياغتيا في دليؿ القسـ

قسـ المكتبات كالمعمكمات بإمكانية شغؿ كظائؼ في جميع   ك"يتميز خريج يمي:
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كالمؤسسات  ،أىـ مجاالت العمؿ في الكزارات حيث تبرز ،قطاعات المجتمع
كعمى سبيؿ المثاؿ: المكتبات  ،كالشركات العامة كالخاصة، كالمراكز البحثية

مراكز المعمكمات في قطاع ك  ،كالمكتبات الطبية ،المدرسية في قطاع التعميـ
كمراكز المعمكمات التابعة لمشركات كالمصارؼ  ،كالمكتبات المتخصصة ،الصحة

كالمراكز الثقافية في المدف كالقرل،  ،كالمؤسسات كالييئات المختمفة كالمكتبات العامة
دارات األرشيؼ"،  فإف ىناؾ عدد مف  wilson  1كفؽ كجية نظركلسفكفي أقساـ كا 

ـ في بناء كتطكير المقررات الدراسية لخمؽ مخرجات متكافقة مع العكامؿ تتحك
كىذه العكامؿ منيا العكامؿ الخارجية مثؿ الحاجة الفعمية لسكؽ العمؿ  ،الطمب

كالكضع الميني لمتخصص، كالعكامؿ الداخمية كاإلحاطة بالعكامؿ  ،كقضايا الساعة
تجاىاتيا كالمنافسات مف العمـك كاأل خرل، كبالنظر لمخرجات قساـ األالخارجية كا 

كضاع مؤسسات أقسـ المكتبات كالمعمكمات مكضكع الدراسة الحظنا تفاكت في 
كالعامة بؿ  ،المعمكمات، فبل تزاؿ أغمب المكتبات في ليبيا خصكصا المدرسية

كىذا ما جعؿ الخريجيف )كسمعة(  ،كالجامعية في أحياف كثيرة تعمؿ بشكؿ تقميدم
مف ميارات العمؿ التقميدم بإجادة عمميات الفيرسة  يجدكف فرص عمؿ بما يمتمككنو

حاطة كالتصنيؼ كالتكشيؼ كاالستخبلص التقميدية كتقديـ الخدمات المرجعية كاإل
كغيرىا مف الخدمات التقميدية، كفيما يتعمؽ بسكؽ العمؿ لخريجي ىذا  ،الجارية

مؿ في أيضا أف حجـ الباحثيف عف ع القسـ ككمؤشرات أكلية الحظت ىذه الدراسة
فبل تكجد بطالة كاضحة بيف  ،مؤسسات تقميدية متكافؽ بشكؿ كبير مع الطمب

خريجي ىذا التخصص، كفيما يتعمؽ بسكؽ العمؿ في الكظائؼ كالميف الجديدة 
كمعالج كأخصائي كضابط كمنسؽ ككسيط كمستشار كخبير كتكنكلكجي كعالـ في 

بيانات كمترجـ مصمـ نظـ كمجيز  كأاختصاصي كمحمؿ  مجاؿ المعمكمات أك

                                                 
1

T.D.wilson. - kesearch its influence on curriculum design and development. - In 

the British library research and development report. -  no. 5439, p85, 1978. 
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خبير كمدير كميندس معرفة  2 ضؼ إلى ذلؾأ 1 قتناء معمكماتاعممي كمسؤؿ 
نتقاؿ مف المعمكمات إلى كصانع محتكل...الخ، مف الميف التي ظيرت في ظؿ اال

ستطبلع كتحميؿ الكاقع الحظت الدراسة أيضا اسبؽ كب المعرفة، بالنظر لكؿ ما
المكتبات كالمعمكمات في ليبيا عمى  كجكد مؤشرات عمى عدـ قدرة خريجي أقساـ

متبلكيـ اتسكيؽ أنفسيـ في أسكاؽ العمؿ الجديدة في الكظائؼ السابقة، لعدـ 
كىذا ما يعطي مؤشر كاضح عمى كجكد خمؿ في أحد  ،لميارات ىذه الكظائؼ

جكانب المزيج التسكيقي لقسـ المكتبات كالمعمكمات مكضكع الدراسة يتعمؽ بقدرات 
كمف  ،يف( في الحصكؿ عمى فرص مف ىذا النكع مف الكظائؼالسمعة )الخريج

حيث  العكائد المادية التي يمكف أف يحققيا عنصر التسعير) المرتبات كالحكافز( 
فيندر أف يككف ليـ نصيب فيو، يستثنى مف ذلؾ مف اتيحت ليـ فرصة التدريب 

 المتخصص بعد تخرجيـ أك أثناء الخدمة.
ما يحققو كجكد ىؤالء الخريجيف مف تغيير كتطكير  ألف عنصر الخدمة يمثؿ بالنظر

لكاقع الخدمة المعمكماتية في ليبيا فبلزاؿ ىذا العنصر دكف المستكل كفؽ المؤشرات 
الظاىرية، كىذا ما يؤكد عمى ضركرة إعداد دراسة عممية معمقة حكؿ سكؽ العمؿ 

يو غير مباشر حتياجاتو الحالية كالمستقبمية، قد يقـك القسـ بتكجاالذم يخدمو، ك 
 لطبلب الدراسات العميا لدراسة مثؿ ىذه المكضكعات.

كحكؿ مكضكع اإلعبلف كالتركيج كعنصر مف عناصر المزيج التسكيقي لمقسـ، 
كال  ،و عمى تكفير فرص عمؿ لعدد مف الخريجيفئنشاإ ذالحظنا مساىمة القسـ من

باشر، كلكف ما كاإلعبلف عنيـ بشكؿ م ويعكد ذلؾ لبرنامج منظـ لمتعريؼ بخريجي
يحدث ىك عركض عمؿ تأتي لمقسـ سكاء كاف كرائيا خريجيف سابقيف لمقسـ، أك 

                                                 
1
 -.ٔانُػر ٔانًكزجبد انًؼهٕيبد ػبنى ".فٙ يغهخ -انؼؿٕر. ػجر انًؿر٘ زجخانًك يُبل عبثرػكبغخ."أيٍٛ 

 935 .، 9 .ػل3 .،يظ2003 ش
2
إغراف أ. يرٚى ؽًسح  انًكزجبد؛كٔر أفؿبئٙ انًؼهٕيبد فٙ رطٕٚك فليبد  .-، ضٓبو ٚبؽٙفزٛؾخ ٚبؽٙ 

 .2017عبيؼخ يطزغبَى ، انغسائر: -زرٚمبد. 
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نتاج متخصصيف في المكتبات معرفة الجميع بأف القسـ ىك الجية الكحيدة ال
يعني كجكد ىذا العنصر بشكؿ مقنف قائـ عمى ما أكرده  كالمعمكمات، كىذا ال

حديد حاجات كرغبات المستيمكيف لمتسكيؽ عمى أنو يتضمف ت   Howardىاكراد
ثـ تعريؼ المختصيف بيا لكي يشكمكا المنتجات  ،كتفيميا في ضكء طاقات المنشأة

 المستيمؾ مرة أخرم.   ىثـ تكصيؿ ىذا كمو إل ،كفقاى لحاجات السكؽ كتحديدىا
تعتمد عممية التركيج عمى ما يمكف أف يتكقعو سكؽ العمؿ مف القكل العاممة في 

ختبلؼ اكالذم يختمؼ ب  21st.  Century workers كالعشريف القرف الحادم
المؤسسات، كيمكف تحديد أىـ الخصائص التي يتطمبيا سكؽ العمؿ فيما يسمى 

   متمثبلن في اآلتي: ميرلػ  األ 1وفق دراسة  ةعصر المعرف
 القدرة عمى تحكيؿ المعمكمات لمعرفة قابمة لبلستخداـ  
  تابعة التغيرات. خرل كالتكيؼ لمأامتبلؾ ميارات 
  .القدرة عمى التعاكف كالتكاصؿ ضمف فريؽ 
  .إمكانية تحديد حاجات كرغبات المستيمكيف 
  .إجادة المغات لمعمؿ في بيئة عالمية 
 .إجادة استخداـ التقنية كتطبيقاتيا 

كل ما سبق يمثل ما يجب أن تتبناه أقسام المكتبات والمعمومات في إعداد 
عمياف  2ستخدام تعريفابلل إجراء بحوث تسويق ببرامجيا، ويكون ذلك من خ

كنشاط يتم من خبللو تحديد السوق المحتمل لمخريجين، والحصة السوقية ورصد 
اتجاىات السوق وتحميل السمع )وىم يمثمون الخريجين في ىذه الدراسة(، 

عمال في مؤسسات المعمومات، ودراسة المنتجات المنافسة )في ىذه واتجاىات األ

                                                 
1

انًغًٕػخ انؼهًٛخ انؼرالٛخ، فٙ:  -هخ نًغزًغ انًؼهٕيبد. أغرف االيٛر. اػلاك انمٕٖ انؼبي 

IRAQEDUGيؿلر ضبثك ، 
2
-. Information Marketing= رطٕٚك انًؼهٕيبد -رثؾٙ يؿطفٗ ػهٛبٌ، اًٚبٌ فبقم انطبيرائٙ.  

 274 ؼ.2004ػًبٌ: كار ؾفبء، 
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قسام أخرى كتقنية المعمومات(، كل ذلك من أجل الوصول لتنبؤ أخريجي الدراسة 
لى ذلك دراسة نظم المعمومات التسويقية، ودراسات إقصير وطويل المدى، أضف 
 معمقة في التسعير والمرتبات.

الكفايات التخصصية التي يجب أف تتكفر في  1وقد حصرت دراسة ميدانية ،ىذا
ليضمنكا  ؛عتبارىـ يمثمكف )عنصر اإلنتاج(امات بخريجي أقساـ المكتبات كالمعمك 

كليحققكا بالمقابؿ دخؿ )التسعير( عالي في إجادة  ،في سكؽ العمؿ الحالي ان مكان
جادة اإلجراءات الفنية ا  ك  ،ستعماؿ الفيارس اآلليةاك  ،استخداـ الحاسكب كمتطمباتيا

كالمعرفة بأنظمة  ،لكتركنيةكاستخداـ مصادر المعمكمات اإل ،في البيئة اإللكتركنية
كاستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية  ،ككيفية اختيارىا ،المعمكمات اآللية المتكاممة

كالقدرة عمى استخداـ تقنيات  ،كمعرفة مناىج البحث العممي ،في التكاصؿ
 ،المعرفة بالخدمات المعمكماتية كمتطمباتياك  ،كمتابعة الجديد منيا ،المعمكمات

  ،كتكظيؼ شبكات المعمكمات كتطبيقاتيا ،يئة االلكتركنيةكالتعامؿ معيا في الب
كالقدرة عمى تشخيص الحاجات  ،دارة المكتباتكاستخداـ األنظمة اآللية إل

كالتسكيؽ  ،استخداـ كسائؿ االتصاؿ كالعبلقات العامةك  ،المعمكماتية لممستفيديف
ضع ك ك  ،كنشر الكعي المعمكماتي بيف جميكرىا الداخمي كالخارجي ،الرقمي

كالمعرفة بإدارة المعرفة كآليات  ،استراتيجيات البحث عف المعمكمات اإللكتركنية
كمعرفة تشريعات  ،المساىمة في تطكير مكاقع الكيب لمخدمات المكتبيةك  ،تكظيفيا

 ،إعداد برامج تدريب المستفيديف كتنفيذىا القدرة عمىك  ،كقكانيف حقكؽ الممكية الفكرية
كمصطمحات التخصص كتابة كمحادثة، إف مجمكع ىذه  ،تقاف المغة االنجميزيةاك 

الكفايات ىي التي صاحبت ظيكر األدكار الجديدة لمعامميف في مؤسسات 
                                                 

1
ص ػهى انًكزجبد يلٖ انؾبعخ إنٗ رطٕٚر يُبْظ رلرٚ-كهٛت. نًٗ فبفر ػجل انرزاق، فكم عًٛم  

ركَٛخ د يزطهجبد انؼًم يٍ ٔعٓخ َظر أػكبء ْٛئخ انزلرٚص فٙ انغبيؼبد األأانًؼهٕيبد فٙ قٕء رطٕر

يؤرًر انزؼهٛى  ثؼُٕاٌ:كراضبد انؼهٕو انزرثٕٚخ، ػلك فبؼ يٍ يؤرًر كهٛخ انؼهٕو انزرثٕٚخ  -ٔفرٚغٛٓب. 

 132ؼ  -. 2017انؼبنٙ فٙ انٕلٍ انؼرثٙ، 
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كحددت أىـ  ،المعمكمات، كىي التي رسمت طريؽ نجاح عممية تسكيؽ المعمكمات
الصفات التي يجب أف يتصؼ بيا مف يتطمع الى النجاح في تسكيؽ المعمكمات 

كتسكيؽ خدمات المعمكمات في  المعمكمات أخصائي ما يتعمؽ بماىيةكخدماتيا، كفي
لػ ياحي حكؿ ىذا  1أكدت دراسة المعرفة، إلى المعمكمات مف عصر التحكؿ

تضيع  األطر العامة ليا بدقة حتى ال المكضكع عمى أنو يجب العمؿ عمى تحديد
يتمتع  ىكية التخصص، كفي ذلؾ قدمت ىذه الدراسة أىـ الميارات التي يجب أف

كالتي تعكس ما تمقاه مف خبلؿ البرنامج العممي مف  ،بيا أخصائي المعمكمات
لى جانب ميارات إمعمكمات كميارات تكنكلكجية كتسييرية كشخصية كتكجييية 

 كالتككيف المستمريف. التعمـ 

إن سوق المعمومات يتغير بإطراد بسبب التطورات اليائمة والمتسارعة في مجال  
وفي مجال ، 2المنتجات الحديثة واالتصاالت السمكية والبلسمكية التكنولوجيا و 

صناعة المعمومات، ومن ىنا تبرز أىمية وضرورة المتابعة والتجديد، خصوصا 
ن يجيدونيا من أفيما يتعمق بالوظائف الجديدة ومواصفاتيا والميارات التي يجب 

صفات حكؿ كفايات كمكا 3أخرل ليذا لخصت دراسة متطمبات ىذا السوق،
إخصائي المعمكمات البلزمة لمتأقمـ مع البيئة الرقمية، الميارات األخرل التي يجب 

لماـ بأبعاد أف يمتمكيا المنتميف ليذه المينة في ميارات أكاديمية دراسية كاإل
التخصص، كميارات لغكية لمتعامؿ مع األكعية متعددة المغات، كميارات فنية تعتبر 

كميارات تقنية بالقدرة عمى استخداـ منتجات  ،لفنيةجراءات اميمة فيما يخص اإل

                                                 
1
 انًكزجبد، يؿلر ضبثك.كٔر أفؿبئٙ انًؼهٕيبد فٙ رطٕٚك فليبد  - .ٚبؽٙبو ، ضٓفزٛؾخ ٚبؽٙ 
2
 .2008انفبرٔق، رانمبْرح: كا -عُٛٛفر رٔنٙ . فٍ رطٕٚك انًؼهٕيبد/ ررعًخ فبنل انؼبير٘.  
3
كراضخ يٛلاَٛخ  :افؿبئٙ انًؼهٕيبد نهزألهى يغ انجٛئخ انرلًٛخ ٔيٕاؾفبدكفبٚبد  .... َغٛخ لًٕػ ٔاؿ.

 فٙ: -فلٚغخ ثٕفهفخ. ، جٕكرثم، ػس انلَُٚغٛخ لًٕػعبيؼخ لطُطُٛخ / ثًكزجبد 

 The SLA-AGC -.QScience Proceedings 2015.gsla. 21st Annual Conference. Abu 

Dhabi, United Arab Emirates .- 17-19 March 2015 9-8.ؼ. 
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كأدكات الثكرة التكنكلكجية، كامتبلؾ المعرفة العميقة بمصادر المعمكمات االلكتركنية، 
كتصميـ الخدمات الحديثة، كتدريب المستفيديف عمى  ،حتياجات المعمكماتيةكتقييـ اال

كبناء البرمجيات الكثائقية ستخداـ المصادر كالنظـ اآللية، كالمساىمة في إنشاء ا
ىذه الميارات فرضتيا الثكرة كتكنكلكجيا ، ستخداـ الشبكات كالكيباميارة ك 

تصاالت عمى أخصائي المعمكمات في البيئة الرقمية الذم كجد نفسو المعمكمات كاال
أماـ كاقع مختمؼ عما تعممو، كاقع كضعو أماـ خياريف، إما مكاجية ىذا التحدم 

ما اإلنسحاب، كىذا ما دفع عدد مف الجمعيات المتخصصة  كاالستمرار كا 
لتحديد أىـ الميارات التي  ؛كاالتحادات المينية في مجاؿ المكتبات كالمعمكمات

سكاؽ عمؿ أيجب أف تتكفر لدل أخصائي المعمكمات في البيئة الرقمية، التي خمقت 
 خرل كفؽ ما سبؽ ذكره.أجديدة صاحبيا أدكار 

العمؿ بأنو "الكسط الذم يقـك فيو المشتغمكف أك الباحثكف نطبلقا مف تعريؼ سكؽ ا
عف عمؿ بعرض خدماتيـ في ضكء مؤىبلتيـ كخبراتيـ، كما يقـك أصحاب العمؿ 

يتـ  أك ،ستثمارىا مقابؿ شركط كظركؼ معركفة مسبقان استخداـ ىذه الخدمات ك اب
بي االتفاؽ عمييا"، كمف خبلؿ أنكاع تصانيؼ سكؽ العمؿ كفؽ التصنيؼ العر 

تصانيؼ المينية  ال ستخداميا في تصميـ قكاعد بياناتاكالتي يتـ ، 1المعيارم لمميف
كتصنيفيا لتنظيميا كمعالجتيا كتبادليا إقميميا كدكليا،  ،لمعمالة لجمع بياناتيـ

لى معرفة تكظؼ إكتحكيميا إلى معمكمات، كتحميؿ المعمكمات المتحصمة كتحكيميا 
ستخداـ المنيج اكلدراسة ىذا المكضكع تـ يب، في رسـ سياسات التشغيؿ كالتدر 

الكصفي التحميمي لمبرامج العممية لقسـ المكتبات كالمعمكمات في برامج الدراسات 
الجامعية كالعميا، في إطار اإلنتاح الفكرم في المجاؿ، كمطابقتيا مع ىذه البرامج 

بميمة  طمعكفتبيدؼ تحديد مكاصفات إختصاصيي المكتبات كالمعمكمات الذيف سي
                                                 

1
انؼرثٙ  ٖفٙ: انًُزل -ضزقلايبد. ٔاال: انزطجٛك 2008انزؿُٛف انؼرثٙ انًؼٛبر٘ نهًٍٓ يؿطفٗ. أؽـًـل 

 .2010/ ُٚبٚر/ كبٌَٕ انضبَٗ /  18 - 16انرٚبـ:  -انؼًم. ؽٕل انزلرٚت انزمُٗ ٔانًُٓٙ ٔاؽزٛبعبد ضٕق 
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كتسكيؽ أنفسيـ كالمتطمبات التعميمية البلزمة  ،التسكيؽ في مؤسسات المعمكمات
لـ يرد تحديد لفئة اختصاصي المكتبات كالمعمكمات تحديدا لذلؾ، كانت النتيجة أنو 

ع بيا فئات الميف التي حددىا التصنيؼ تف تتمأفيما يتعمؽ بالميارات التي يجب 
فئات كاف أكليا فئة مستكل االختصاصي  خمسفي  لمميف العربي المعيارم

Proffissional level category تكفر لدييـ قدرة تشخاص الذيف الذم يشمؿ األ
مف الميارات المعرفية كالتقنية  اكبيرن  اعماؿ التي تتطمب قدرن عالية عمى إنجاز األ

ؿ كتطبيؽ ما تـ تحصيمو مف المعرفة العممية كالمعرفية في مجاؿ الشغ ،كاإلدارية
سبؽ عمى حاجة األفراد الذيف يشغمكف أعماال  لى جانب ماإأكد ىذا التصنيؼ 

ضمت ىذه الفئة ، كفؽ ىذا التصنيؼ ضمف ىذه الفئة إلى إعداد كتأىيؿ جامعي
كظيفة محاـ، كميندس مدني/ أبنية، كطبيب، كاختصاصي اجتماعي، كطبيب 

تحديد لفئة  اختصاصي عيكف، كمدرس فيزياء، كأستاذ قانكف، كلـ يرد فييا
ذا تكفر إاختصاصي المكتبات كالمعمكمات تحديدا، كلكف يمكف ضميـ ليذه الفئة 

مف الميارات  اكبيرن  اعماؿ التي تتطمب قدرن لدييـ القدرة العالية عمى انجاز األ
المعرفية كالتقنية كاإلدارية بما يمكنيـ مف تحسيف كتطكير المبادئ كالمفاىيـ كالطرؽ 

المعمكمات الذم يعممكف فيو،  مركز كأة، كتطبيقيا في المكتبة كاألساليب اإلجرائي
التصنيؼ العربي كبذلؾ يتـ تصنيفيـ ضمف أعمى مستكل في تصنيؼ الميف كفؽ 

 .ISCED 97لمميف كالتصنيؼ الدكلي المعيارم لمتعميـ  المعيارم
إف ما يمكف أف يتكقعو سكؽ العمؿ مف القكل العاممة في القرف الحادم 

كيمكف تحديد  ،يختمؼ باختبلؼ المؤسسات  21st. century workersكالعشريف
القدرة عمى في  ةأىـ الخصائص التي يتطمبيا سكؽ العمؿ فيما يسمى عصر المعرف

كميارة  ،نترنتجياؿ المتعاقبة لئلفرزتيا في األأدكات الثكرة الرابعة التي أاستخداـ 
كتركيب  ،عداد تيجاف الميتاداتاا  التحميؿ المكضكعي الدقيؽ كفؽ آليات االنطكلكجيا ك 

القدرة عمى بناء برامج عبلقات عامة ك عداد الميتاداتا الكصفية، ا  كبناء الكاصفات ك 
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ميارة ك  كلممحتكم المكضكعي، ،كمراكز المعمكمات ،ب الجميكر لممكتباتذتج
كتسكيؽ العامميف مف خبلؿ مياراتيـ، أضؼ  ،التسكيؽ في اتجاىيف تسكيؽ المؤسسة

درات التعامؿ مع منتجات المحتكل الرقمي التي يجب أف يطمع بإنجازىا لى ذلؾ قإ
في  محسن لػ 1 اتدراسالقساـ المكتبات كالمعمكمات، كالتي أجممتيا إحدل أخريجي 

 الفئات الرئيسية التالية:

لكتركنية، إ فبلـ الرقمية، الحقائب التعميمية، استماراتاأل االسترجاع المحوسب:
لكتركنية، محاضر إلكتركنية، فيارس تاحة اإلاالفتراضية، اإلالمكتبات الرقمية ك 

حصائيات ا  دلة ك ألكتركنية، إلكتركنية، مقررات ككتب كقكاميس جمسات اإل
 لكتركنية.إلكتركنية، ككقائع مؤتمرات إطركحات أك 

برمجيات  ،كعركض تقديمية ،لكتركنيةإمكسكعات  ممفات وبروشرات الكترونية:
، فصكؿ ذكية، تطكير قكاعد بيانات، نظـ قكاعد بيانات، تطبيقية، كسائط متعددة

رشيؼ رقمي، ألكتركنية، إكتركنية، رسـك ىندسية لنظـ معمكمات النشر، مجبلت اإل
 لكتركنية، ممفات رقمية.كشافات كمستخمصات كببميكغرافيات اإل

 التدريب كالتطكير، استثمار نظـ المعمكمات، تسميـ الكثائؽ، الخدمات االستشارية:
لكتركني، خدمات تسكيقية، انتاج مكانز المشاركة بالمعمكمات، خدمات التكثيؽ اإل

نترنت، ترجمة المصطمحات، الترجمة عمى اإل لكتركنية، نظـ معمكمات النشرإ
لكتركني ليا، خدمات البحث كالتطكير، اإل عداد البحكث كالدراسات كالنشرإاآللية، 

 كمحركات البحث،المشاركة بالمصادر، تصميـ صفحات الكيب 

                                                 
1

انًسٚظ انزطٕٚمٙ االنكزرَٔٙ نهًؾزٕٖ  عؼفر.فٙ: ؾجبػ رؽًّٛ يؾطٍ، قًٛبء ػجل اإهلل

 (2016) 1،2 ، ػل17انرلًٙ، يظ
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نترنت كالشبكات نشر المدكنات، بناء شبكات اإل لكترونية:تصميم البوابات اإل 
المحمية، برمجيات التعميـ عف بيعد، تطكير نظـ تشغيؿ، برمجيات النشر المكتبي، 

نشطة االتصاالت أبنكؾ الصكر كالفيديكات كالمكسيقى كالتسجيبلت الصكتية، 
خبرات الكتركنيا، قكائـ البريد البلكتركني، تطبيقات السمكية كالبلسمكية، تبادؿ ال

 اليكاتؼ المحمكلة، المؤتمرات الفيديكية عف بيعد، تطكير محرؾ البحث.

كما نعيشو مف مرحمة  ،مف خبلؿ ما تـ استعراضو لكاقع الثكرة الصناعية الرابعة
كآليات، نياية الجيؿ الرابع كالعبكر لمجيؿ الخامس لبلنترنت ما انتجتو مف أدكات 

قساـ المكتبات أجتياد عدد مف القكل العاممة مف مخرجات اكعمى الرغـ مف 
كالمعمكمات في العديد مف المؤسسات في تقديـ خدمات مختمفة لتحقيؽ رغبة 

ال أف قدراتيـ عمى تحديد حاجات المستفيديف إاحتياجاتيـ  المستفيديف كتكفير
كاستخداميا في تحديد  ،اتيا المكجستيةكرغباتيـ بدقة كتفيميا كتحميميا كتحديد متطمب

كفي تشكيؿ مزيج تسكيقي فاعؿ ليذه الخدمات  ،الخدمات التي يريدكف تسكيقيا
الزالت دكف المستكل، كيعكد ذلؾ بشكؿ كبير لقصكر ما يتمقكنو مف برامج تككيف 
كالطرؽ )البيداغكجية( التي يتـ استخداميا في تعميميـ، كلعدـ تكفر التكاممية 

Tnseparability1 ،ذا تـ اسقاطيا عمى إالتي  كأحد خصائص الخدمات المميزة
كنتائج استيبلكيا، بما  ،نتاج الخدمةإقساـ مكضكع ىذه الدراسة فإنيا تجمع بيف األ

قساـ( كالمستيمؾ )سكؽ العمؿ( عمى أساس يؤدم لعبلقة تفاعمية بيف المنتج ) األ
تيا تعني المنفعة التي يستمميا األىمية التي تكفرىا عركض الخدمات، فالخدمة ذا

دارة العبلقات التفاعمية في تقديـ السمع كالخدمات، إالزبكف، كمف ىنا جاءت أىمية 
نتاج إقساـ المكتبات كالمعمكمات عمى أال تقتصر أدكار أكىذا ما يؤكد عمى ضركرة 

دارة عبلقات إكتخريج متخصصيف في المجاؿ، بؿ يجب أف تتعدل ذلؾ  لى إيجاد كا 

                                                 
 

1
 99ؼ  -. 2009 ػًبٌ: كار كُٕز انًؼرفخ انؼهًٛخ، -انقليبد.  رطٕٚك -فرٚل كٕررم. 
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كمدل رضاىـ عف تحقيؽ  ،مية مع سكؽ العمؿ الذم تمثمو مؤسسات المعمكماتتفاع
حتياجات المؤسسات المعمكماتية، كقد يككف اأك  ،ىكالء الخريجيف لممطمكب منيـ

 الحؿ اآلني لكؿ المشاكؿ التي سبؽ الحديث عنيا في:
 التركيز عمى بيداغكجية التككيف باالىتماـ بالمناىج كآليات التدريس بدؿ عف .1

 ضافة المقررات كتحديثيا.إ
ستاذ مف خبلؿ دخكؿ امتحاف مفاضمة لمنح قياس جكدة المقرر كالخريج كاأل .2

 كتجديد رخصة المزاكلة لممينة.
اعتماد مؤسسي لمنح رخصة المزاكلة كتجديدىا كمجمس لكضع معايير ديناميكة  .3

 لممينة تتكافؽ مع التغيير.
اد قنكات لمتفاعؿ مع ممثمي بايج مد جسكر التكاصؿ كاالنخراط بسكؽ العمؿ .4

الء عمى ؤ قساـ العممية لممساىمة في تسكيؽ منتجاتيا، كتدريب ىالسكؽ كاأل
 تسكيؽ أنفسيـ.

تكطيد العبلقة كالشراكة بيف مؤسسات التعميـ العالي كالقطاع الخاص في العديد  .5
 مف المجاالت المشتركة

المكائح الخاصة االىتماـ بالنصكص القانكنية كالتشريعات الخاصة بالمينة ك  .6
 بتكصيفيا كالمنظمة كالمسيرة ليا في مكاجية تحدياتيا المعاصرة.

بفصؿ تخصصي عزو  لػ 1كقد ال يككف مقترح سبؽ تقديمو في دراسة سابقة   
ككذلؾ  ،المكتبات عف المعمكمات في الدراسة الجامعية بعد السنتيف األكلييف لمدراسة

عمـ  كأك دكتكراه إما في عمـ المكتبات أ في الدراسات العميا لمحصكؿ عمى ماجستير
قساـ كمخرجاتيا، كيككف األفضؿ ىك مثؿ لتطكير األالمعمكمات، ىك الحؿ األ

في بناء البرامج بحيث  ةعتماد فمسفة جديداىتماـ بتطكير المحتكل المكضكعي ك اال

                                                 
1
 . 261ؼ  -يؿلر ضبثك.  -انًؼهٕيبد. رلرٚص ػهى انًكزجبد يٍ انٕصبئك إنٗ  -ػسٔ. يبعلح  
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عقؿ ديناميكي قادر عمى التأقمـ مع كؿ  ميككف العمؿ عمى إنتاج متخصص ذ
كالمنتجات اإللكتركنية التي يمكف إتاحتيا، كىنا يصبح العمؿ في إطار التطكرات 

 التعميـ كالتككيف كالتربية )البيداغكجيا(.
 الخبلصة

 Fourth Industrialلثكرة صناعية الرابعة )انطبلقا مما يشيده العالـ مف بداية ا
Revolutionت (، اقتحمت فييا الثكرة الرقمية أسكاؽ العمؿ في كافة القطاعا

االقتصادية، نتج عنيا ابتكار كظائؼ جديدة بميارات خاصة، مع تزايد سرعة التغير 
التكنكلكجي اليائؿ في البيئة المعمكماتية الحالية، أصبح مف الضركرم تطكير 
الخدمات الحالية كالمستقبمية المتكقعة، لذا كاف مف الضركرم أف تتكائـ ىذه 

عمكمات مع قدرات العامميف عمييا، الخدمات التي يجب أف تقدميا مؤسسات الم
ليو مف خبلؿ ىذه الدراسة الكصفية كالتحميمية إكبناء عمى ما تـ عرضو كالتكصؿ 

طار المعطيات كالنتاج الفكرم المتعمؽ بالمكضكع، تككف اإلجابة عمى إلمكاقع في 
 التساؤالت الرئيسية التي كانت منطمؽ ليذه الدراسة، كفؽ ما يمي:

كبما يتمقكنو مف  ،قساـ المكتبات كالمعمكماتأالحالية مف مخرجات  إف القكل العاممة
برامج تككيف، ال يستطيعكف تحقيؽ عممية تسكيؽ ناجحة كفؽ المعايير لخدمات 
المؤسسات التي يقكمكف عمييا، بتصميـ كتشكيؿ مزيج تسكيقي فاعؿ ليذه 

يا كتحميميا كرغباتيـ بدقة كتفيم ،الخدمات، قائـ عمى تحديد حاجات المستفيديف
ستخداميا في تحديد الخدمات التي يريدكف تسكيقيا اكتحديد متطمباتيا المكجستية ك 

يصاليا لطالبييا بكفاءة، كيعكد ذلؾ لعدـ تكافؽ ما يتزكدف بو مف معمكمات ا  ك 
كخبرات بالمطمكب، حيث العرض ال يكافؽ الطمب، كىذا ما يتطمب إجراء دراسة 

لكضع استراتيجية   Delphi methodدلفي ستخداـ طريقةامستقبمية لمسكؽ ب
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لمستقبؿ المينة مف خبلؿ عدد مف الخبراء المتخصصيف كالمستفيديف كالمستيمكيف 
 كالتقنييف كالممكليف.

متبلؾ خريجي أقساـ المكتبات كالمعمكمات القدرة عمى دخكؿ مناظرات اكحكؿ مدل 
يتكافؽ مع ركح كالنجاح فييا بالتحكؿ إلى مزيج تسكيقي  ،الكظائؼ المعركضة
عمى أنو عممية مكائمة بيف أىداؼ العرض   Rosenbergتعريؼ ركز نبرج
نفسيـ كمنتج ضمف مزيج تسكيقي، الحظت أليتمكنكا مف تقديـ  ؛المؤسسي كقدراتيـ

لى سكؽ عمؿ الكظائؼ الجديدة، إالدراسة أف ىناؾ صعكبة في دخكؿ الخريجيف 
يث لـ تكفر ليـ البرامج التعميمية الحالية نظرا لعدـ امتبلكيـ لمتطمباتيا العممية، ح

أم خبرات عمى إدارة المعمكمات في الفضاء الرقمي أك إعادة صياغة المعمكمات 
لى جانب أنيـ لـ يتزكدكا بخبرات عمى التحميؿ إكتحكيميا لمعرفة كغيرىا، 

 المكضكعي المعمؽ كآليات بناء الكاصفات ككتابة الميتاداتا، أيضا لـ يتدربكا بشكؿ
عممي كافي عمى إستراتيجيات البحث في الفضاء الرقمي ،كغيرىا مف متطمبات 

 الميف الجديدة .

كفيما يتعمؽ بقدراتيـ عمى البحث عف الكظائؼ ذات المردكد العالي كالقيمة 
جتياز اختبارات الكفاءة كالمقاببلت الشخصية االمجتمعية األكبر كالقدرة عمى 

حد أردات مقررات العبلقات العامة كاالتصاؿ ف مفإبنجاح، الحظت ىذه الدراسة 
حد متطمبات الكمية، تخمك مف ىذا النكع مف أعمـ النفس العاـ  كمقرر ،مقررات القسـ

ف يمتمككا أف يتعمـ الطمبة ميارة تسكيؽ المعمكمات يجب أالمعمكمات، فكما يجب 
النجاح، رادك أذا إنفسيـ في سكؽ العمؿ كمنتج ضمف مزيج تسكيقي، أميارة تسكيؽ 

ككضع استراتيجية مناسبة الكتشاؼ كخمؽ فرص  ،كيككف ذلؾ بتخطيط ميني جيد
كيجب أف تنعكس في المعرفة الذاتية في السيرة الذاتيةػ كخبلؿ مقاببلت  ،لمعمؿ

"يجب أف  كبالنسبة ألقساـ المكتبات ،ب الفرص الكظيفيةذالعمؿ في الشبكات، كلج
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خطة تسكيقية إستراتيجية مع تكتيكات محددة خدمة تتبع  تعمؿ  كػشركة بيع منتج أك
لى الجميكر المناسب مع الرسالة الصحيحة، لذلؾ فإف إيجاد فرص عمؿ إلمكصكؿ 

إف عممية البحث  ، 1 ستخداـ إستراتيجية تتأكد نجاحيا "بانيجا نظاميا  ذسيأخ
الناجحة كالفعالة تتطمب دراسة لمسكؽ بالتكاصؿ مع المؤسسات كحضكر المؤتمرات 

لتقاء  بكبار أصحاب لمعارض التجارية، حيث يمكف مف خبلؿ ىذه الفعاليات االكا
ستخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، أك الى جانب إالكظائؼ لتعريفيـ بالتخصص، 

كفي المكقع االلكتركني لمكمية  ،عداد صياغة جيدة في دليؿ القسـإمف خبلؿ 
 ى إدارة مؤسسات المعمكمات.كقدراتيـ عم ،كالجامعة لمتعريؼ بميارات الخريجيف

جابة عمى التساؤل حول ما تقوم بو األقسام العممية إلعداد وتقديم مقرراتيا ا  و 
الدراسية وفق خطة موضوعية تتوافق مع متطمبات سوق العمل بخمق خريجين 
تتوافق قدراتيم من العروض التسويقية المتاحة لموظائف، كانت نتائج استعراض 

سية لقسم المكتبات والمعمومات بجامعة طرابمس ليبيا التأكيد وتحميل المقررات الدرا
عمى أن ىذه المقررات ال تختمف كثيرا عن المقررات الخاصة بكل أقسام المكتبات 

قسم موزعة عمى عدد من المدن الميبية لم  23والمعمومات في ليبيا البالغ عددىا 
شكال أراسة من يكن لمجنوب الميبي نصيب فييا، وفي ظل ما عرضتو ىذه الد

جديدة لموظائف بمتطمبات مختمفة نتيجة التغيير الحاصل في الجيل الجديد من 
المكتبات، الذي يعمل من خبلل ما أفرزتو الثورة الصناعية الرابعة من منتجات 

 ةيضا وجود ىوة كبير أبيئة االتصاالت والشبكات، كانت من نتائج ىذه الدراسة 
أقسام المكتبات  قف الطموح أن يكون لخريجيا كان سذإبين الواقع والمأمول 

صبحت أالتي  ىفتكاك مكانة مميزة ليم من بين التخصصات األخر االقدرة عمى 

                                                 
1
 Foras، فرؼ االفزراقٙ انٕظبئف ؼرـ: يفٙ انؼراقانٕظبئف  ػٍ انجؾشانًطزقلو. اضزرارٛغٛخ  كنٛم 

USID IRAQ 
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من قدرات تفوق قدراتيم  وتمثل منافس خطير قد يفقدون مكانيم بسبب ما يقدم
قسام أوىذا اليعني نجاح خريجي  في تسخير االمكانيات التقنية لمتطبيقات،

تقنية المعمومات فى األداء الجيد لمجزء المتعمق ببناء أدوات استرجاع الكمبيوتر و 
ورسم خرائط المفاىيم وغيرىا، ونختم بأنو عمى الرغم من تعدد الدراسات  ،جيدة

والتي أجمعت  قسام المكتبات في كل الدول العربية،أوضاع أالتي تناولت بالبحث 
المقترحات التي تم تقديميا عمى ذات االشكاليات، مع التأكيد عمى عدم نجاعة 

جرائيا، بل وعدم نجاح المحاوالت في إحداث تغيير حقيقي إوالحمول التي سبق 
مع ما تواجيو مخرجات ىذه المينة بوضعيا الحالي، من عدم وجود مكان ليا في 

ختفائيا، والذي إحدى مؤشراتو تناقص كبير اسوق العمل الجديد والذى قد ييدد ب
قرار  ذقسام في حاجة التخاقسام، مما يجعل ىذه األىذه األ في عدد المسجمين في

لتقود بذلك ثورة التجديد في أقسام  ؛زالة والبناء الجديد بدال عن الترميمقسري باإل 
المكتبات والمعمومات تتوافق مع الثورات المتعاقبة لمجيل الجديد من الثورة 

دراسة جدوى لممناىج الصناعية ومنتجاتيا، فبل تزال ىناك حاجة ممحة إلجراء 
المعتمدة حاليا بأقسام المكتبات والمعمومات عمى مستوى كل الدول العربية يتم 

قسام العممية تبنيو من الشريكين في ىذا المجال، بالدعوة لتجمع يضم جميع األ
والجمعيات المينية تحث مضمة االتحاد العربي لممكتبات مثبل، يعمل عمى إحداث 

مكتبات والمعمومات ترتكز عمى بيداغوجيا التعميم والتكوين ثورة في تعميم عمم ال
"أن البيداغوجيا لدينا ىنا ىي حقل معرفي، قوامو  عتباراعمى  وليس التعميم ذاتو،

التفكير في أىداف وتوجيات األفعال واألنشطة المطموب ممارستيا في وضعية 
 ، 1التربية والتعميم، عمى الطفل والراشد"

                                                 
1

ٔل ؽٕل رؼهًٛٛخ انٕلُٙ األ ٙانغسائر: انًهزم -انؼبنٙ. فٙ انزؼهٛى  ٔانجٛلاغٕعٛبانزؼهًٛٛخ -رؼُٕٚبد. ػهٗ 

 يزبػ ػهٗ:-. 2010، أفرٚمٔانزرثٕٚخيقجر رطٕٚرانًًبرضبد انُفطٛخ  -انغبيؼٙ. انًٕاك فٙ انُظبو 

https://manifest.univouargla.pdf 
 

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/l'education%20universitair%20-/1.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Sociales%20et%20Sciences%20Humaines/l'education%20universitair%20-/1.pdf
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 الَخَطأُ ِفي اإلعَراِب ِلَسْيِو الرَّاِوي ِفي ُمْشِكِل 

 إعَراِب الَحِديِث ِلمُعْكَبِري  

 د. عمي محمَّد عمي ناجي  إعداد:                                             

___________________________________________________ 

 مقد مــــــة:ال

بلةي كالسَّبلـي التَّامَّاف األكمبلف عمى المبعكًث رحمةن     الحمدي ً ربّْ العالىًميف، كالصَّ
 لمعالميف، كعمى آؿ بيتو كأصحاًبو الغيرّْ المياميف.

ًب الحديث النَّبكمّْ الشَّريًؼ، اىتمامىيـ كبعد،،، فمـ يكًؿ معظـي النَّحكييف اىتمامنا بإعرا
، كذلؾ ألسبابو كثيرةو منيا اكًتفاؤىـ بالمباحث كالتَّكجييات  بإعراب القرآف الكريـً
النَّحكيَّة الَّتي كردت في كثير مف شركح الحديث النَّبكم، فقد اعتنى كثيره منيا 

المكاضع التي تقتضي باإلعراب، كاىتَـّ أصحابييا بذكر الكجكه المحتىممة في بعض 
كايات في الحديث الكاحد، كاالختبلؼ حكؿ قضيَّة  التَّنبيو عمييا، ككذلؾ تعدُّد الرّْ

 االستشياد بالحديث النَّبكمّْ في كضع قكاعد العربيَّة.

كلكفَّ بعض النَّحكيّْيف لـ تمنٍعيـ ىذه األسبابي كغيريىا مف تصنيؼ مؤلَّفاتو في    
ؿى 616كفي مقدّْمتيـ أبك البقاء العيكبىرمُّ )إعراب الحديث الشَّريؼ،  ق(، الَّذم ييعىدُّ أكَّ

ٍف كاف الكتاب  مف أفرد مصنَّفنا في إعراًب ما أشكؿ مف ألفاظ الحديث النَّبكم، كا 
ـي العربيَّة ابفي مالؾو ) ق( كتابو 672مختصرنا، ألفَّ غايتو األكلى تعميميَّة، ثَـّ ألَّؼى عال

                                                 
 تة في ػكٕ ْٛئخ انزلرٚص  .كمّْيَّة العمـك الشَّرعيَّة بمسبلَّ
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اه )شكاىد  حيح(، ثَـّ ألَّؼ الَّذم سمَّ التَّكضيح كالتَّصحيح لمشكبلًت الجامع الصَّ
 ق( كتابو: )عقكد الزَّبرجد في إعراب الحديث النَّبكم(. 911السيكطيُّ )

كعند اطّْبلعي عمى بعض المسائؿ النَّحكيَّة، كالتَّكجييات الَّتي احتممٍتيا بعضي    
أٍف ألًفتى النَّظر إلييا، فيي ال تًقؿُّ  ألفاظو مف الحديث النَّبكم في ىذه المصنَّفات رأيتي 

كاية  ةى الرّْ أىميَّةن عف كتب إعراب القرآف الكريـ؛ حيث إفَّ بعضى تكجيياتيا أثبتت صحَّ
يا احتماؿى سيًك الرَّاكم. تيا، كأثبت بعضي ٍمعه مفى النَّحكيّْيف في صحَّ  التي شؾَّ جى

؛ ككاف اختيارم لنماذج مف كتاب: )إعراب الحديث ال    نَّبكم( ألبي البقاء العكبرمّْ
، فمف خبلؿ قراءتي لمكتاب  –حسب عممي  –ألنَّو  أقدـي ما صنّْؼى في ىذا الففّْ

بتخطئة الرَّاكم، أك نسبتو إلى السَّيك، إذا لـ يجٍد  –أحياننا  –كجدتي العيكبىرمَّ يصرّْحي 
كاية، كأنَّو قد ال يصرّْحي بذ لؾ كيكتفي باإلشارة، فيقكؿ كجينا إعرابيِّا تيحمؿي عميو الرّْ

كاية ينسب بعضيا  كابي ...(، كفي بعض األحياف يذكر تكجييات لمرّْ : )كالصَّ مثبلن
ب منيا ما يراه صكابنا، كقد اىتَـّ ىذا  عؼ، كيصكّْ يا إلى الضَّ إلى الخطأ، كبعضى
كايات التي حكـ عمييا أبك البقاء بالخطأ أك السَّيك، دكف غيرىا مف  البحث بالرّْ

كايات التي ذكر ليا تكجييات صحَّ بعضيا عنده، كقد انقسمت أحكامو عمى الرّْ 
ا،  ا أك تمميحن كايات التي خطَّأىا إلى قسميف: قسـ حكـ فيو بتخطئة الرَّاكم تصريحن الرّْ
كاية، كقسـ حكـ فيو  كىك حكـ صحيح؛ ألنَّو لـ يجد كجينا نحكيِّا تيحمؿي عميو الرّْ

كاية، كلكٍف لـ ييتًد إليو بتخطئة الرَّاكم كالظَّاىر أ فَّ لو كجينا نحكيِّا تيحمؿي عميو الرّْ
ا؛ لذلؾ قسَّمتي ىذا البحث إلى  أبك البقاء، أك رآه ضعيفنا فضرب عنو الذّْكر صفحن
ؿ، كالثَّاني لنماذج مف القسـ  ؿ لنماذج مف القسـ األكَّ مقدّْمةو كمطمبيف: خصَّصتي األكَّ

كفيرسو لممصادر كالمراجع، ككسمتي البحث بػعنكاف:  الثَّاني، ثَـّ ذيَّمتو بخاتمة،
(، مستعيننا  ، لمعكبرمّْ )الخطأي في اإلعراب لسيك الرَّاكم في إعراب الحديث النَّبكمّْ
بالمنيج الكصفي كالتَّحميمي في تناكؿ مسائمو، معتمدنا عمى كتاب: )إعراب الحديث 
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، تحقيؽ عبد اإللو أ حمد نبياف، دار الفكر، دمشؽ، النَّبكم( ألبي البقاء العكبرمّْ
 ـ. 1989 –ق 1409/ 1ط

 سائبلن ا تعالى أٍف ينفع بو أبناء العربية كمحبّْييا.

ُل/ نماذُج خطَّأ فييا العكبريُّ الرَّاوَي، إْذ ال وجَو ُتحَمُل عميو:     المطمُب األوَّ

 توجيو رواية )َشْيًئا( في حديث ُجَبيِر بِن ُمطعم: – 1

ا  –البقاء العكبرمُّ نصبى )شيئنا( في قكلو استشكؿ أبك     صمَّى اي عميو كسمَّـ: )إنَّمى
بىنيك الميطًَّمًب شىٍيئنا كىاًحدنا( بىنيك ىىاًشـو كى
، بأنَّو خبري )بىنيك( كليس في الحديث خبره (1)

، كالَّذم يؤيّْدي ما ذىب إليو أفَّ لمحديث (2)غيره، كلكفَّ الرَّاكم أخطأ فجعمو منصكبنا
دَّثىنىا ييكنيسي ر  يا: حى ، كىي في سنف ابف ماجو: نصُّ كايةن أخرل تكافؽ التَّكجيو النَّحكمَّ

 ، ، عىٍف ييكنيسى ٍبًف يىًزيدى، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍيدو دَّثىنىا أىيُّكبي ٍبفي سيكى : حى ٍبًد اأٍلىٍعمىى قىاؿى ٍبفي عى
بىٍيرى ٍبفى ميٍطعً  فَّافى عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب، أىفَّ جي اءى ىيكى كىعيٍثمىافي ٍبفي عى ، أىٍخبىرىهي أىنَّوي جى ـو

                                                 
، 305، 304/ 27(: 16741الحديث في مسند اإلماـ أحمد )ط/ الرسالة( برقـ ) ( (1

و:  كنصُّ
، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْ  ًف الزٍُّىًرمّْ اؽى، عى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى نىا ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ًب، حى

ـى اٍلقيرٍ  مَّـى سىٍي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـى رىسيكؿي اً صى : لىمَّا قىسى ، قىاؿى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو ٍيبىرى عىٍف جي بىى ًمٍف خى
ًء بىني  : يىا رىسيكؿى اً، ىىؤيالى ، فىقيٍمتي بىًني اٍلميطًَّمًب ًجٍئتي أىنىا كىعيٍثمىافي ٍبفي عىفَّافى ك بىٍيفى بىًني ىىاًشـو كى

ـٍ ًلمىكىاًنؾى  ؿَّ ًبًو  -ىىاًشـو الى ييٍنكىري فىٍضمييي فىؾى اي عىزَّ كىجى ، أىرىأىٍيتى  -الًَّذم كىصى ـٍ ًإٍخكىانىنىا ًمٍف  ًمٍنيي
ـٍ لى  : )ًإنَّيي ٍنًزلىةو كىاًحدىةو. قىاؿى ـٍ ًمٍنؾى ًبمى ا نىٍحفي كىىي نَّمى ٍكتىنىا، كىاً  تىرى ـٍ كى ـٍ ييفىاًرقيكًني بىًني اٍلميطًَّمًب أىٍعطىٍيتىيي

بىنيك اٍلميطًَّمًب شىيئان كىا ـٍ بىنيك ىىاًشـو كى نَّمىا ىي ، كىاً  ـو اًىًميَّةو كىالى ًإٍسبلى  ًحدان(.  ًفي جى
قيؽ: عبد اإللو نبياف، دار انظر: إعراب الحديث النَّبكم، ألبي البقاء العكبرم، تح ( (2

 .  121: صالفكر
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، ًلبىًني  ٍيبىرى ميًس خى ـى ًمٍف خي اًنًو ًفيمىا قىسى ، ييكىمّْمى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى
، كى  ٍخكىاًننىا بىًني ىىاًشـو : قىسىٍمتى إًلً بىًني اٍلميطًَّمًب، فىقىاالى ، كى قىرىابىتينىا ىىاًشـو بىًني اٍلميطًَّمًب، كى

بىًني اٍلميطًَّمًب  ، كى : )ًإنَّمىا أىرىل بىًني ىىاًشـو ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىاًحدىةه فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
شىٍيئنا كىاًحدنا(
(1). 

كايتيف أفَّ األكلى سقط منيا الفعؿ )أرىل(، فارتفع )بنك( عمى     كالفرؽ بيف الرّْ
 البتداء، كبقي )شيئنا( منصكبنا بغير ناصب. كا أعمـ.ا

ُل َثبَلِث(، في حديث أبي َقتَاَدَة: - 2  توجيُو روايِة: )الُمَحجَّ

ؿي (2)عند إعرابو لحديث أبي قتادة    جَّ ، األىٍرثىـي، الميحى ـي، األىٍقرىحي ٍيًؿ األىٍدىى ٍيري الخى : )خى
ًث(، خطَّأ العكبرمُّ الرَّاكم في ج كاية )ثبلًث( نكرة ثىبلى رّْه )ثبلث(، فقاؿ: "في ىذه الرّْ

ؿي ثبلثه منو، كثبلثه مرفكعه  كابي أٍف ييرفعى، فيككف التَّقدير: المحجَّ (، كالصَّ )بالجرّْ
ًؿ، كال يجكز جرُّه؛ ألنَّيـ أجمعكا عمى أنَّو ال يجكز إضافة ما فيو األلؼ  جَّ بالمحى

ؿي  " كالبلـ إلى النَّكرة، كلك كاف )المحجَّ  .(3)الثَّبلًث( لجاز الجرُّ

                                                 
، كانظر: المعجـ الكبير، لمطَّبراني، 2/961(: 2881سنف ابف ماجو، حديث رقـ ) ( (1

رقـ  ، كاإللماـ بأحاديث األحكاـ، البف دقيؽ العيد، حديث2/140(: 1593حديث رقـ )
 .  2/206، كحاشية السّْندم عمى سنف ابف ماجو: 1/329(: 626)

كاية في مسند اإلماـ أحمد، برقـ ) ( (2 و:37/253(: 22561الحديث بيذه الرّْ  ، كنصُّ
نىا اٍبفي لىًييعى  : أىٍخبىرى اؽى قىاؿى يىٍحيىى ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا اٍبفي لىًييعىةى، كى سىفي ٍبفي ميكسىى، حى دَّثىنىا حى ةى قىاؿى )حى

ٍف أىًبي قىتىادىةى، عىٍف رىسيكًؿ  ، عى بىاحو ًميّْ ٍبًف رى ، عىٍف عى ًبيبو دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى ًديًثًو: حى سىفه ًفي حى حى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ُل ثَّبَلِث،المًَّو صى ُمْطَمُق  َخْيُر اْلَخْيِل اأْلَْدَىُم، اأْلَْقَرُح، اأْلَْرَثُم الُمَحجَّ

 (.  اْلَيِميِن، َفِإْن َلْم َيُكْن َأْدَىَم، َفُكَمْيٌت َعَمى َىِذِه الش َيةِ 

 .  156إعراب الحديث النَّبكم: ص ( (3
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ألفَّ النُّحاة ال ييجيزكف إضافة المعرَّؼ  ؛كيظير مف كبلمو أنَّو رفض ركاية الجرّْ    
كاية، عمى أفَّ في الكبلـ حذفنا،  ة الرّْ بػ)أٍؿ( إلى النَّكرة، كلكفَّ ابفى مالؾ حكـ بصحَّ

، ، بحذؼ حرؼ الجرّْ ؿي في ثبلثو أك عمى تقدير:  فيك إمَّا عمى تقدير: المحجَّ
، بحذؼ البدؿ كبقاء مجركره، كاختار الثَّاني ألنَّو أجكدي مف  ؿي ثبلثو ؿي محجَّ المحجَّ

 .(1)حذؼ الحرؼ

كجديره بالذّْكر أفَّ في ىذا المكضع مف الحديث ركايتيف أيخرييف، األكلى: ركايةي    
فع عمى أنَّو نائبي فاعؿ (2)الرَّفع (، كالرَّ ثي ؿي ثىبلى جَّ كايةي : )الميحى السـ المفعكؿ، كالرّْ

ؿي ثىبلثنا( جَّ األخرل: )الميحى
(3) . 

 توجيُو ِرواَيِة )َذا َقَرٍد( في حديِث َسَمَمَة بِن األكَوِع: - 3 

( مف حديث سممةى بًف األككًع كىك    دو قاؿ العكبرمُّ في تكجيو )ذىا قىرى
: )... إلى (4)

 :) دو فعي، كما ًشٍعبو ًفيًو مىاءه، ييقىاؿي لىوي: ذىا قىرى كاية )ذىا( باأللًؼ، كالكجوي الرَّ "كقع في الرّْ
ييقىاؿي لىوي إٍبرىاًىيـي قاؿ تعالى: 

كيىبعيد أٍف يجعؿ )لىوي( في مكضع رفعو قائمنا مقاـ  ،(5)
                                                 

 .  3/193انظر: شرح التَّسييؿ:  ( (1

، كالفتح الكبير، لمسيكطي: 4/149انظر: إتحاؼ الميرة، البف حجر العسقبلني:  ( (2
 .  6/2506ح شرح مشكاة المصابيح: لعمي بف سمطاف اليركم: ، كمرقاة المفاتي2/91

، كعمؿ الحديث، البف أبي حاتـ: 10/531(: 4676انظر: صحيح ابف حبَّاف: برقـ ) ( (3
3/335 ،472 :  .  14/101، كالتَّمييد لما في المكطَّأ مف المعاني كاألسانيد، البف عبد البرّْ

صحيحو، كتاب الجياد كالسير، باب غزكة ذم  جزءه مف حديث طكيؿ أخرجو مسمـه في ( (4
دو كغيرىا، برقـ ) ، كانظر: المنياج في شرح صحيح مسمـ بف 3/1433(: 1807قىرى
اج، لمنَّككم:  اج، لمسيكطي: 12/180الحجَّ ، كالدّْيباج في شرح صحيح مسمـ بف الحجَّ

4/427  . 

 .  60األنبياء: مف اآلية  ( (5
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ـي مقاـ الفاعؿ غيريه، فإٍف  ، ألفَّ )ذىا( مفعكؿ صحيح فبل ييقا الفاعؿ، كيككف )ذىا( مفعكالن
كايات كمُّيا  "كانت الرّْ ( باأللؼ في كؿّْ حاؿو دو كذا جاز أٍف يككفى سمَّاه )ذىا قىرى

(1) . 

كاية، ثَـّ عمَّؽ عمييا بقكلو: "كذا ىك في     كيؤيّْدي تكجيو أبي البقاء أفَّ النَّككمَّ ذكر الرّْ
دو بالكاك، كىك الكجو"  .(2)أكثر النُّسخ المعتمدة، كفي بعضيا: ذك قرى

(، كلمحديث ركايةه أخرل تكافؽ ال    دو تَّكجيوى الَّذم ذكره أبك البقاء، كىي بالكاك: )ذك قىرى
، كمسند اإلماـ (4)، كصحيح ابف حبَّاف(3)ردت في مصٌنؼ ابف أبي شيبةك كقد 
 .(6)، كسنف أبي داكد(5)أحمد

4 - :  توجيُو رواَيِة: )اَلِبُثوَن( في حديِث َسَمَمَة بِن ُنفيٍل السَّكوِني 

كاية في ك    ، ككتاب غاية المقصد في (7)تاب الفتف لنعيـ بف حمادكردت ىذه الرّْ
ٍمرىةى ٍبًف (8)زكائد المسند، لمييثمي دَّثىنىا أىبيك اٍلميًغيرىًة، عىٍف أىٍرطىاةى، عىٍف ضى يا: )حى ، كنصُّ

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  ، رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى مىمىةى ٍبًف نيفىٍيؿو السَّكيكًنيّْ ، عىٍف سى ًبيبو   حى
مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًبثيكفى  -صى لىٍستيـٍ الى ، كى ـٍ ًبثو ًفيكي : ًإنَّوي أيكًحيى ًإلىيَّ أىنّْي غىٍيري الى يىقيكؿي

                                                 
 .  199صإعراب الحديث النَّبكم:  ( (1

اج:  ( (2  .  12/180المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجَّ

3) ) 14/536  . 

 .  16/136(: 7173حديث رقـ ) ( (4

 .  27/73(: 16539حديث رقـ ) ( (5

6) ) 2/89  . 

 .  2/613(: 1704باب: الخسؼ كالزالزؿ كالرَّجفة كالمسخ، حديث رقـ ) ( (7

 .  4/234(: 4432حديث رقـ )باب: في ما يككف مفى الفتىًف،  ( (8
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ا،  ـٍ بىٍعضن كي سىتىٍأتيكفى أىٍفنىادنا ييٍفًني بىٍعضي تَّى تىقيكليكا: مىتىى؟ كى ، ثيَـّ تىٍمبىثيكفى حى بىٍعًدم ًإالَّ قىًميبلن
بىٍيفى يى  ًزًؿ(.كى بىٍعدىهي سىنىكىاتي الزَّالى تىافه شىًديده، كى ًة مىكى  دىًم السَّاعى

؛     كايًة، كىك سيكه كايًة بقكلو: "... كذا كقع في ىذه الرّْ كقد عمَّؽ العكبرمُّ عمى الرّْ
 .(1)ألنَّو خبر )ليس(، كال ييمكفي أٍف ييجعىؿى مبتدأ؛ إٍذ ال خبر لو..."

(كمَّما يؤكّْدي سيكى الرَّ     ًبًثيفى ، (2)اكم ىنا أفَّ أغمب كتب الحديث ذكرتو بركاية )الى
( خبريىا. ًبًثيفى ( اسـي )ليس(، ك)الى  عمى أفَّ التاءى في )لستـي

المطمب الثَّاني/ نماذُج خطَّأ فييا العكَبريُّ الرَّاوَي، والظَّاىُر أنَّ ليا وجًيا ُتحَمُل 
 عميو:

 ِن( في حديِث أَنِس بِن مالٍك: توجيُو روايِة )َحتَّى َيْسَتْيِقَظا - 1

تَّى يىٍستىٍيًقظىاًف( في حديث أنسو     و العكبرمُّ ركاية: )حى ـي (3)كجَّ : )المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتى تىٍعمى
ٍدتيييمىا رىاًقدىٍيفً  ا، فىًإذىا كىجى  أىنَّوي قىٍد كىافى ًلي كىاًلدىاًف، فىكيٍنتي أىٍحًمبي لىييمىا ًفي ًإنىاًئًيمىا، فىآًتيًيمى
تَّى يىٍستىٍيًقظىاًف مىتىى  ؤكًسًيمىا، حى دَّ ًسنىتىييمىا ًفي ري ؤكًسًيمىا كىرىاًىيىةى أىٍف أىري مىى ري قيٍمتي عى

                                                 
، برقـ ) ( (1 ، كمسند 28/163(: 16964منيا: مسند اإلماـ أحمد، حديث سممة بف نيفىيؿو

، كصحيح ابف 12/270(: 6861أبي يعمى المكصمي، حديث سممة بف نفيؿ، برقـ )
(: 6777حبَّاف، باب: ذكر اإلخبار عف كجكد كثرة الزالزؿ في آخر الزَّماف، برقـ )

 .  4/494(: 8383كالمستدرؾ عمى الصَّحيحيف، لمحاكـ: برقـ ) ،15/180

 .  3/1591انظر:  ( (2

، 19/4438(: 12454جزءه مف حديث في مسند اإلماـ أحمد، مف مسند أنس، برقـ ) ( (3
 كفيو بركاية: حتَّى يستيقظا.  
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كاة، كقد كقع  اٍستىٍيقىظىا(، بأفَّ فييا عدَّةى أكجو، فقاؿ: "أحدىا: أٍف يككفى سيكنا مفى الرُّ
(.ذلؾ منيـ كثيرنا، كالكجو حذفيا بػ)حتَّى(؛ ألفَّ معناىا:   إلى أٍف، كتتعمَّؽي بػ)قمتي

 كالكجو الثَّاني: أٍف يككفى ذلؾ عمى ما جاء في شذكذ الشّْعر ...   

 .(1)كالكجو الثَّالث: أٍف يككف عمى حذؼ مبتدأ، أم: حتَّى ىما يستيقظاف"   

كاية نادرة، كأغمب كتب الحديث تظافرت عمى     ؿي فمحتىمؿه؛ ألفَّ الرّْ أمَّا الكجو األكَّ
تَّى يىٍستىٍيًقظىا( بحذؼ النُّكف ركاية  .(2))حى

ػػػا الكجػػػو الثَّػػػاني فمحتمػػػؿه     ػػػا  –أمَّ ألفَّ بعػػػض العػػػرب ييمػػػؿ )أٍف( المصػػػدريَّة  –أيضن
َـّ ( 3)حمػػػػػػبلن عمػػػػػػى )مػػػػػػا( المصػػػػػػدريَّة، كجعمػػػػػػكا مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ قػػػػػػراءة ػػػػػػٍف أرىادى أٍف ييػػػػػػًت : ﴿ًلمى

اعىةى﴾  :(5)، برفع )يتُـّ(، كقكؿى الشاعر( 4)الرَّضى

                                                 
 .  78، 77: صالنَّبكمإعراب الحديث  ( (1

ظا( في: صحيح ابف حبَّاف، باب: ذكر الخصاؿ التي كردت بيذه الركاية: )حتى يستيق ( (2
، كمسند اإلماـ 3/251(: 971ييرجى لممرء باستعماليا زكاؿ الكرب في الدُّنيا عنو، برقـ )

، كمسند أبي داكد، باب ما ركل عنو 19/4438(: 12454أحمد، مف مسند أنس، برقـ )
 .  3/120 (:906، كمسند البزَّار، برقـ )3/504(: 2116قتادة، برقـ )

، كاإلتقاف في عمـك القرآف، 717، 1/46نيسبت البف محيصف في مغني المبيب:  ( (3
: "كنسبيا النَّحكيُّكف إلى 2/499، كقاؿ أبك حيَّاف في البحر المحيط: 2/203لمسيكطي: 
 ابف مجاىد".

 .231البقرة: مف اآلية  ( (4
، حاشػػػػػية 3/1237: مػػػػػف البسػػػػػيط، غيػػػػػر منسػػػػػكب فػػػػػي: تكضػػػػػيح المقاصػػػػػد كالمسػػػػػالؾ ( (5

، كالخزانة: 4/35، كشرح الرضي عمى الكافية: 2/363، شرح التصريح: 3/420الصباف: 
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داأٍف تى  ـى كىأالَّ تيٍشًعرىا أحى كيمىا   ًمنّْي السَّبلى ٍيحى مىى أٍسمىاءى كى ٍقرىآًف عى  

قاؿ ابفي مالؾ ميعمّْقان عمى الشاىديف: "كأٍف في المكضعىيًف كأشباًىًيما ىي الناصبةي 
 .( 1)لممضارًع عند البصرييف، كترؾي إعماًليا حمبلن عمى )ما( أختيا"

ًفع كذىب الفرَّاءي إلى القكؿ بج    كاز إىماليا ألنَّيا مخفَّفة مف الثَّقيمة، فقاؿ: "كلك ري
الفعؿي في )أٍف( بغير )ال( لكاف صكابنا؛ كقكلؾ: حًسبتي أٍف تقكؿي ذاؾ؛ ألفَّ الياء 

 .(2)تحسيف في )أٍف(، فتقكؿ: حسٍبتي أنو يقكؿ ذاؾ"

اىد: "كزعـ لمشَّ  -كمنيـ الفرَّاء  -قاؿ ابف ىشاـ معمّْقنا عمى تكجيو الككفيّْيف    
كاب قكؿ  الككفيُّكف أفَّ )أٍف( ىذه ىي المخفَّفة مف الثَّقيمة، شذَّ اتّْصاليا بالفعؿ، كالصَّ

 .(3)البصريّْيف إنَّيا )أٍف( النَّاصبة، أيىممٍت حمبلن عمى )مىا( أختيا المصدريَّة"

، فمـ أظفر أمَّا التَّكجيو الثَّالث كىك تقدير مبتدأ محذكؼ، أم: حتَّى ىما يستيقظاف   
، كىك مف ىك في النَّحك  بمف قاؿ بو غيره، كىك غير مستبعد؛ ألفَّ القائؿ بو العكبرمُّ

 كاإلعراب.

 توجيُو ِرَوايِة )ِكبَلُىَما( بالرَّفع، في حديِث َجابِر بِن عبِد اِ:    - 2

ىيمىا(عمَّؽ العكبرمُّ عمى حديث جابر بف عبد ا: )فىيىٍأًتي القىٍبرى فىيىرىاىيمى     ا ًكبلى
(1) :

: )ًكمىٍيًيمىا( بالياء؛  كابي ىيمىا( باأللؼ، كىك خطأه، كالصَّ كايات )ًكبلى بقكلو: "في بعض الرّْ
                                                                                                                 

، كشػرح 4/1859، كالمقاصػد النَّحكيَّػة: 163، كضػرائر ابػف عصػفكر: ص428ػ  8/420
 ، كالشاىد فيو إىماؿ )أٍف( المصدرية حمبلن عمى )ما(.1/100شكاىد المغني، لمسيكطي: 

 . 2/44يؿ البف مالؾ: شرح التسي ( (1
 .  136، 1/135معاني القرآف:  ( (2

 .  1/46مغني المبيب:  ( (3
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مير، فتككف بالجرّْ  ( ىاىنا تككيده لممنصكب، كىي مضافةه إلى الضَّ ألفَّ )ًكبلى
"  .(2)كالنَّصًب ال غىيري

أم جميكر النُّحاة في ىذه المسألة، كما ذىب إليو مف تخطئًة الرَّاكم مبنيّّ عمى ر    
 :(3)قاؿ ابفي مالؾ

ًصبلى  افنا كي ًكػػبلى   إذىا ًبميٍضمىرو ميضى  ًباأٍلىًلػًؼ اٍرفىػػًع الميثىػػنَّى كى

ػػػذىاؾى اٍثنىػػػاًف كىاٍثنىتىػػػاًف   كىاٍبنىٍيػػػػًف كىاٍبنىتىٍيػػػػًف يىٍجًريىػػػػػافً   ًكٍمتىػػا كى

                                                                                                                 
ق: 1421/ 1ط كآخريف، مؤسسة الرّْسالة، طرنؤك مسند اإلماـ أحمد، تحقيؽ: شعيب األ ( (1
 (، كفيو:14722، رقـ الحديث: )65/ 23

دَّثىنىا اٍبفي لىًييعىةى، عى  دى، حى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي دىاكي ٍبًد المًَّو، عىٍف حى اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر، أىنَّوي سىأىؿى جى ٍف أىًبي الزُّ
: "ًإفَّ ىىًذًه اأٍليمَّةى تيٍبتىمىى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى ًفي  فىتَّاًني اٍلقىٍبًر، فىقىاؿى

تى  مىؾه شىًديدي ااًلٍنًتيىاًر، فىيىقيكؿي لىوي: قيبيكًرىىا، فىًإذىا أيٍدًخؿى اٍلميٍؤًمفي قىٍبرىهي، كى اءى مى ابيوي، جى ٍنوي أىٍصحى لَّى عى كى
ٍبديهي، فىيىقيكؿي لىوي الٍ  : أىقيكؿي ًإنَّوي رىسيكؿي المًَّو كىعى ًؿ؟ فىيىقيكؿي اٍلميٍؤًمفي : مىا كيٍنتى تىقيكؿي ًفي ىىذىا الرَّجي مىؾي مى

ٍقعىًدؾى الًَّذم كىافى لىؾى  ٍقعىًدؾى الًَّذم تىرىل  اٍنظيٍر ًإلىى مى اؾى المَّوي ًمٍنوي، كىأىٍبدىلىؾى ًبمى ًفي النَّاًر، قىٍد أىٍنجى
: دىعيكًني أيبىشٍّْر  ا، فىيىقيكؿي اٍلميٍؤًمفي ىيمى ا ًكبلى نًَّة، فىيىرىاىيمى ٍقعىدىؾى الًَّذم تىرىل ًمفى اٍلجى ًمفى النَّاًر، مى

ا الٍ  ٍنوي أىٍىميوي، فىييقىاؿى لىوي: مىا كيٍنتى تىقيكؿي ًفي أىٍىًمي، فىييقىاؿى لىوي: اٍسكيٍف، كىأىمَّ لَّى عى مينىاًفؽي فىييٍقعىدي ًإذىا تىكى
ٍقعىديؾى الًَّذم ، ىىذىا مى ٍيتى ، فىييقىاؿى لىوي: الى دىرى ا يىقيكؿي النَّاسي : الى أىٍدًرم، أىقيكؿي مى ًؿ؟ فىيىقيكؿي  ىىذىا الرَّجي

نًَّة، قىٍد أيٍبدً  ٍقعىدىؾى ًمفى النَّاًر ".  كىافى لىؾى ًمفى اٍلجى ٍلتى مىكىانىوي مى
 

إعراب الحديث النَّبكم، ألبي البقاء العكبرم، تحقيؽ: عبد اإللو نبياف، دار الفكر:  ( (2
 .  116ص

 .  13، 12ألفيَّة ابف مالؾ: ص ( (3
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، ككمتا ( ممحقىيف بالمثنَّى في إعرابو باأللؼ رفعنا، كبالياء نصبنا كجرِّا، فقد جعؿ )ًكبلى
ز إعرابى )كبلى ككمتا( (1)إذا أيضيفا إلى ضميرو  ، كنقؿ بعضيـ عف الفرَّاء أنَّو جكَّ

إعراب المقصكر مع الظَّاىر كالمضمر، قاؿ أبك حيَّاف: "كزعـ الفرَّاءي أنَّيما قد 
، كيككناف باأللؼ ىيمىا  يضافاف إلى مضمرو ، كأفَّ قكؿى العرًب: )ًكبلى في كؿّْ حاؿو

تىٍمرنا( كى
(2) "...  . (3)ًكبلى في مكضع نصبو

إفَّ ىىذاًف كالفرَّاء يرل أنَّيا لغة لبعض العرب، فقاؿ في تكجيو قراءة مف قرأ:    
لىسىاًحرىافً 

( كباأللؼ عمى جيتيف: إحداىما عمى لغة بني (4) : "فقراءىاتنا بتشديد )إفَّ
: يجعمكف اإلثنيف في رفعيما كنصبيما كخفضيما باأللؼ..."الحا  . (5)رث بف كعبو

كنسب المرادمُّ لمخميؿ قكلو: "كمىٍف ال يقمبي ألؼى )لدل، كعمى( إذا أيضيفا إلى    
المضمر، يقكؿ: رأيتي كبلىيما، أك: مررتي بكبلىيما، فيجعميما مف المضمر عمى 

                                                 
، كشرح المككدم عمى 1/57، كشرح ابف عقيؿ: 21انظر: شرح ابف النَّاظـ: ص ( (1

 .  15األلفيَّة: ص

: "... كرفع كبلىما، أم: لؾ كبلىما، كنصب تمرنا عمى  ( (2 مف أمثاؿ العرب، قاؿ الميدانيُّ
 .  2147، كانظر: جميرة األمثاؿ، لمعسكرم: 2/152مجمع األمثاؿ:  .معنى: أزيدؾ تمرنا"

 .  1/326، كانظر: تكضيح القاصد، لممرادم: 255، 1/254التَّذييؿ كالتَّكميؿ:  ( (3

 . 63: مف اآلية طو ( (4
كقرأ )إٌف( بتشديد النُّكف، كباأللؼ: نافعه، كابفي عامر، كأبك بكر، كحمزة، كالكسائي، كأبك 

تحاؼ 419جعفر، كيعقكب، كخمؼ. انظر: السبعة في القراءات، البف مجاىد: ص ، كا 
 .  384فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، لمبنَّاء: ص

 .  2/184معاني القرآف:  ( (5
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إعراب ىذا المذىب، كجعؿ إعرابيا بالحرفىٍيًف  حاليما مع الظَّاىر، كضعَّؼ النَّاظـي 
 . (1)كالمثنَّى..."

كذىب الشَّاطبيُّ إلى أفَّ التزاـ األلؼ في كؿّْ حاؿو مف القميؿ الَّذم ينقؿ كال ييقاسي    
 .(2)عميو

ىيمىا( باأللؼ  –كاي أعمـ  –كمف ذلؾ يتَّضح     أفَّ ركاية الحديث: )فىيىرىاىيمىا ًكبلى
ة مف لغات العرب، كأفَّ تخطئة أبي البقاء لراكييا بناءن عمى المشيكر مف مكافقة لمغ

 أقكاؿ النُّحاة.

 توجيُو ِرَوايِة: )ِفيَما َتْنَتِطَحاِن؟( في حديث أبي ذر  الغفاري: – 3

ًذفٍت أًلفييا،     ذىب النُّحاة إلى أفَّ )ما( االستفياميَّة إذا دخؿ عمييا حرؼي جرٍّ حي
ـى  ، كًل ، كفيـى، كأفَّ القصد مف ذلؾ طمب التَّخفيؼ، قاؿ ناظر نحك: عَـّ الـى ، كا  ، كعبلـى

، كجعؿ (3)الجيش: "اعمـ أفَّ المقصكد مف حذؼ ألؼ )مىا( إنَّما ىك التَّخفيؼ ..."
ذا دخؿ عمى )ما(  بعضيـ الحذؼى تفرقةن بيف الخبر كاالستخبار، قاؿ ابف يعيش: "كا 

، بىعيدى مف  االستفياـ، حيث عًمؿى فيو ما قبمو، كقىريبى مف االستفياميَّة حرؼي جرٍّ
، كعَـّ ..." الخبريَّة، فحذفكا أًلفىو لمفرؽ بيف الخبر كاالستخبار، فقالكا: فيـى
(4) . 

                                                 
 .  1/329تكضيح المقاصد:  ( (1

 .  2/126انظر: المقاصد الشَّافية:  ( (2

 .  10/5211تمييد القكاعد:  ( (3

ؿ:  ( (4  .  2/410شرح المفصَّ
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كجعؿ ابفي ىشاـو ىذا الحذؼى كاجبنا، فقاؿ: "كيجب حذؼي ألًؼ )ما( االستفياميَّة    
بقاءي الفتحة دليبلن عمييا، نحك: في ٍت، كا  رَّ "إذا جي ـى ، كًب ، كعبلـى الـى ، كا  ـى

(1). 

 :(3)، كقكؿ الشَّاعر(2)أمَّا ثبكتي األلًؼ فبل يجكز عندىـ إالَّ في ضركرة الشّْعر   

ػػػػػػػػػػػػادً  مى ػػػػرَّغى ًفػػػي رى ـى يىٍشتيميًني لىًئيـه   كىًخٍنًزيػػػرو تىمى مىى مىا قىا  عى

ذا كانت )ما( في كصكَّب الفرَّاء إثبات األلؼ في ىذا الشَّاىد كغ    يره، فقاؿ: "كا 
ـي  ًصمٍت بحرؼو خافضو نيًقصًت األلؼ مف )ما(؛ لييعرىؼى االستفيا مكضع )أٌم( ثَـّ كي

"... ٍف أتممتىيا فصكابه  .(4)ًمفى الخبىر ... كا 

كنسب بعضي النَّحكييف إلى األخفش أفَّ إثباتى األلؼ كما في الشَّاىد لغةه قبيحة    
 . (1)ضيـ ذلؾ إلى الزَّمخشرمّْ ، كنسب بع(5)لبعض العرب

                                                 
 .  1/393مغني المبيب:  ( (1

ؿ، البف يعيش:  ( (2 ، كالمساعد: 1/394، كمغني المبيب: 2/410انظر: شرح المفصَّ
 .  10/5305، كتمييد القكاعد: 4/202

، 196في: ديكانو: ص –رضي ا عنو  –مف الكافر، لحسَّاف بف ثابت األنصارم  ( (3
، 4/2072، كالمقاصد النَّحكيَّة، لمعيني: 1/394، كمغني المبيب: 4/683كالكشَّاؼ: 

، كغير منسكب في: تخميص  الشكاىد كتمخيص الفكائد، البف 2/634كشرح التَّصريح: 
، كالشَّاىد 4/14، كشرح األشمكني: 3/50عمى الكافية:  ، كشرح الرضي404ىشاـ: ص

فيو قكلو: )عمى ما قاـ( حيث أثبت ألؼ )ما( االستفياميَّة المجركرة بػ)عمى( غير المركَّبة؛ 
 ألجؿ الضَّركرة.  

 .  2/292معاني القرآف:  ( (4

 .  10/5212، كتمييد القكاعد: 4/201انظر: المساعد:  ( (5
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كالعكبرمُّ مف القائميف بكجكب حذؼ األلؼ مف )ما( االستفياميَّة إذا دخؿ عمييا    
، كلذلؾ اعتبر ثبكتيا في قكلو صمَّى اي عميو كسمَّـ : )يىا أىبىا ذىرٍّ ىىٍؿ تىٍدًرم (2)الجارُّ

كاة، أك عمى الشَّ  اًف؟( مف تخميط الرُّ ا تىٍنتىًطحى ، ًفيمى اذّْ مف لغة العرب، فقاؿ: "... بألؼو
كاًة فينبغي  كاألشبو أنَّو استفياـ، كالكجو أٍف يككف بغير ألؼ، فإٍف كاف مف تخميط الرُّ

ًفظى ىذا عًف النَّبيّْ  ٍف حي ، كا  ىكذا كاف  –صمَّى ا عميو كسمَّـ  –أٍف ييقىاؿى بغيًر أًلؼو
 .   (3)مف الشُّذكًذ..."

كاية مف خطأ الرَّاكم، كالدَّليؿي  كالَّذم أميؿي إلى    ترجيحو أفَّ ثبكتى األلؼ في ىذه الرّْ
يا ، كىي في مسند اإلماـ أحمد، كنصُّ ًذؼى منيا األلؼي : (4)عميو كجكد ركاية أيخرل حي

، عىفٍ  ٍنًذرو الثٍَّكًرمّْ ، عىٍف مي مىٍيمىافى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف سي ٍعفىرو حى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى أىٍشيىاخو  )حى
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ، عىٍف أىًبي ذىرٍّ مَّـى  -لىييـٍ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دَّثىنىا  -صى كىأىبيك ميعىاًكيىةى، حى

، فىذىكىرى  ، عىٍف ميٍنًذًر ٍبًف يىٍعمىى بف أىًبي يىٍعمىى، عىٍف أىٍشيىاخو لىوي، عىٍف أىًبي ذىرٍّ اأٍلىٍعمىشي
ٍعنىاهي: أىفَّ رىسي  ـى  -كؿى المًَّو مى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  -صى اًف، فىقىاؿى َيا َأَبا رىأىل شىاتىٍيًف تىٍنتىًطحى

سىيىٍقًضي بىٍينىييمىا(. َذرٍّ َىْل َتْدِري ِفيَم َتْنَتِطَحاِن؟ : لىًكفَّ المَّوى يىٍدًرم، كى ، قىاؿى : الى  قىاؿى

                                                                                                                 
، كشرح التَّصريح: 4/202، كالمساعد: 3/1487لمقاصد، لممرادم: انظر: تكضيح ا ( (1
2/635  . 

كاية في: جامع المسانيد كالسُّنف، ألبي الفداء ابف كثير:  ( (2 طراؼ 9/499ىذه الرّْ ، كا 
، 6/210(: 8135المسند المعتمي بأطراؼ المسند الحنبمي، البف حجر: حديث رقـ )

 .  65(: ص480)كمسند أبي داكد الطيالسي: حديث رقـ 

 .  150إعراب الحديث النَّبكم: ص ( (3

 .  35/345(: 21438طبعة مؤسسة الرسالة: حديث رقـ ) -مسند اإلماـ أحمد  ( (4
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كاية      –صمَّى ا عميو كسمَّـ  –النَّبي  عف -بثبكت األًلًؼ  -كفي حاؿ كركد الرّْ
 ، فيمكف حمميا عمى أنَّيا لغة لبعض العرب، عمى ما حكاه األخفش كالزَّمخشرمُّ

 كيندفع ما ذىب إليو العكبرمُّ مف ككنيا مف الشُّذكذ. كا أعمـ.  

 توجيُو ِرَوايِة )َوَأْصَبُحوا ُيَعم ُموَنا(:         – 4

كاية في    : كىٍيؼى رىأىٍيتيـٍ  كردت ىذه الرّْ يا: )قىاؿى حديث رجؿو مف كفد عبد القيس، نصُّ
 : نيكا فيٍرشىنىا، ثيَـّ قىاؿى ، أىالى ٍيرى إٍخكىافو ؟ قىاليكا: خى ـٍ ـٍ إيَّاكي ًضيىافىتىيي ، كى ـٍ ـٍ لىكي كىرىامىةى إٍخكىاًنكي

كا ييعىمّْميكنىا ًكتىابى اً( كىأىٍصبىحي
(1) . 

كاب، فقاؿ: كقد عقَّب العكبرمُّ عمى ق    كؿ الرَّاكم: )ييعىمّْميكنىا( بأنَّو خبلؼى الصَّ
نَّما جاز بنكفو كاحدةو مثؿ ىذا  : يعمّْمكننا، بنكنيف، ال يجكز غيري ذلؾ، كا  كابي "كالصَّ

 .  (2)في الشّْعر، كىك مكضع ضركرة"

فع في المضارع قد تكمَّـ فييا النُّحاة، كقد     كالحقيقة أفَّ مسألة حذؼ نكف الرَّ
ختمفت أقكالييـ فييا، فذىب بعضيـ إلى أنَّيا قد تحذؼ في الشّْعر كفي النَّثر، قاؿ ا

فع نظمنا قكؿي الرَّاجز ابفي مالؾ: "كمثاؿي حذفيا مفردةن في الرَّ
(3): 

                                                 
جزءه مف حديث، أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف مسند رجؿو مف عبد القيس، برقـ  ( (1
(: 2874برقـ )، كغاية المقصد في زكائد المسند، لمييثمي، 24/327(: 15559)
3/109  . 

 .  357إعراب الحديث النَّبكم: ص ( (2

، كالتَّذييؿ 1/52، كشرح التسييؿ، البف مالؾ: 1/112ببل نسبة في: الخصائص:  ( (3
، كىمع اليكامع: 1/117، كشرح التَّصريح: 1/283، كتمييد القكاعد: 1/195كالتَّكميؿ: 

اىد فيو حذؼ نكف الرَّفع مف )تبيتي، ، كالشَّ 8/339، كخزانة األدب، لمبغدادم: 1/201
؛ ضركرة.    كتدلكي( لغير ناصب أك جاـز
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تىًبيتػًػي تيدىلًّْكػػػػػػػػػي   كىٍجيىًؾ ًبالعىٍنبىًر كىالًمٍسًؾ الذًَّكي  أًبيػػتي أىٍسػػػًرم كى

فع نثرنا قراءةي أبي عمرك مف بعض طرقو: كًمٍف حذفيا ف قىاليكا سىاًحرىاًف ي الرَّ
تىظىاىىرىا

 .(2)، بتشديد الظَّاء..."(1)

فع، نحك ..."    : "كما أفَّ النُّكف قد تيحذىؼ في الرَّ  .(3)كقاؿ الشَّاطبيُّ

، قاؿ أبك حيَّاف: "كندر     كذىب بعضيـ إلى أفَّ حذفيا مع المضارع المرفكع نادره
فع في المضارع المرفكع"ح  .(4)ذؼي نكف الرَّ

، كقد عمَّؽ السُّيكطيُّ (5)كصرَّح بعضيـ بأفَّ حذفيا ال يككف إالَّ في ضركرة الشّْعر   
 .(6)عمى شكاىد حذفيا بقكلو: "كال ييقاسي عمى شيءو مف ذلؾ في االختيار"

اىد التَّكضيح، عند كجديره بالذّْكر أفَّ ابفى مالؾو قد تعرَّض ليذه المسألة في شك    
صمَّى ا عميو  –لمنَّبيّْ  –رضي ا عنو  –حديثو عف قكؿ عقبة بف عامر 

يف، بما يفيد تجكيز الحذؼ (7)كسمَّـ رى كنىا(، كقكليف آخى : )إنَّؾى تىٍبعىثينىا فىنىٍنًزؿي ًبقىٍكـو الى يىٍقري
فع في م د في االختيار؛ قصدنا لمتَّخفيؼ، حيث قاؿ: "حذؼي نكف الرَّ فع لمجرَّ كضع الرَّ

التَّخفيؼ ثابته في الكبلـ الفصيح، نثره كنظمو، فًمف ثبكتو في النَّثر قكلو: )الى 
                                                 

 .  48القصص: مف اآلية  ( (1

 .  53، 1/52شرح التَّسييؿ:  ( (2

 .  1/221المقاصد الشَّافية:  ( (3

 .  2/845ارتشاؼ الضرب:  ( (4

 .  354انظر: تكجيو الممع، البف الخبَّاز: ص ( (5

 .  1/201 ىمع اليكامع: ( (6

(: 2461أخرجو البخارمُّ في باب قصاص المظمـك إذا كجد ماؿ ظالمو، برقـ ) ( (7
3/131  . 
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كنىا( ... كاألصؿ: ال يقركننا ... كسببي ىذا الحذؼ كراىيَّةي تفضيؿ النَّائب عمى  يىٍقري
ًذفت  مَّةي قد حي مَّة، كالضَّ د التَّخفيؼ، المنكب عنو، كذلؾ أفَّ النُّكفى نائبه عف الضَّ لمجرَّ

ك بتسكيف راء: ييٍشًعٍركيـٍ  ـٍ (1)كقراءة أبي عمرو ، كيىٍأميٍركي
(2) "...(3). 

فع.      كفي ىذا ردّّ عمى تخطئة العكبرمّْ لراكية )يعمّْمكنا( بحذؼ نكف الرَّ

نَُّو َمَتى َيُقوُم( ِفي حديِث عاِئَشَة َرِضَي اُ َعْنَيا: – 5   توِجيُو ِرَوايِة: )َوا 

مَّـى     سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًئشىةى قىالىٍت: لىمَّا ثىقيؿى رىسيكؿي المًَّو صى كاية: )عىٍف عى نصُّ ىذه الرّْ
" : ًة فىقىاؿى بلى ؿه ييٍؤًذنيوي ًبالصَّ اءى ًببلى : يىا ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْمُيَصل  ِبالنَّاسِ جى "، قىالىٍت: قيٍمتي

نَّوي مىتىى يىقيكـي ًفي مىقىاًمؾى الى ييٍسًمعي النَّاسى فىمىٍك  رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ أىبىا بىٍكرو  ؿه أىًسيؼه كىاً  رىجي
"... أىمىٍرتى عيمىرى
(4). 

( مف المشكؿ، فيك  –كقد عدَّ العكبرمُّ قكلىيا     نَّوي مىتىى يىقيكـي رضي ا عنيا: )كىا 
، كأفَّ الفعؿى بعدىا مجزكـه بيا،  كيترتَّبي عمى الجـز يرل أفَّ )متى( اسـي شرطو جاـز

كاية  . (5)حذؼي الكاك في )يقكـي(؛ منعنا اللتقاء ساكنيف، بخبلؼ الرّْ

                                                 
اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى مف قكلو تعالى:  ( (1 ـٍ أىنَّيىا إذىا جى ا ييٍشًعريكي مى  .  109. األنعاـ: مف اآلية: كى

ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو إفَّ اى مف قكلو تعالى:  ( (2 كا بىقىرىةن كىا  ـٍ أىٍف تىٍذبىحي . البقرة: مف  يىٍأميريكي
 .  67اآلية: 

حيح: ص ( (3  .  171شكاىد التكضيح كالتَّصحيح لمشكبلت الجامع الصَّ

جزءه مف حديث في سنف النَّسائي، كتاب اإلمامة، باب اإلماـ يصمّْي قاعدنا، برقـ  ( (4
ائشة رضي ا عنيا، برقـ ، كفي مسند اإلماـ أحمد، مف مسند ع2/99(: 833)
(25876:)43/60  . 

 .  386انظر: إعراب الحديث النَّبكم:  ( (5
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كاية جعميا بعض النَّحكيّْيف دليبلن عمى إىماؿ )متى( الشَّرطيَّة في بعض     كالرّْ
األحياف، حمبلن عمى أختيا )إذا(، كذلؾ قميؿ في كبلـ العرب، قاؿ ابفي مالؾ: "كقد 

ييرفىعي الفعؿ بعدىا؛ حمبلن عمى )إذا(، كىك غريب، كمنو: إفَّ أبىا بىٍكرو تييمؿي )متى( ف
قىامىؾ ..." نَّوي مىتىى يىقيكـي مى ، كىا  ؿه أىًسيؼه رىجي
(1) . 

كلكفَّ أبا حيَّاف منع إىماليا، فقاؿ: "كال تييمؿي حمبلن عمى )إذا( خبلفنا لزاعـ    
 .(2)ذلؾ"

إليو؛ لثبكت إىماليا في حديث عائشة رضي كفي نظرم أفَّ اعتراضو ال ييمتىفتي    
كاية مف المشكؿ عند أبي البقاء غير مسمَّـ؛ ألنَّو لـ ينصَّ  ا عنيا، كأفَّ اعتبار الرّْ
سكاف الميـ، كىك عمى األصؿ  نَّما نصَّ عمى أفَّ الكجوى حذؼي الكاك كا  عمى خطئيا، كا 

دؿَّ عمى ذلؾ دليؿه مف  في إعماؿ )متى( الشَّرطيَّة، كمخالفةي األصؿ جائزة إذا
ًف اعتيبر غريبنا، كما نصَّ عميو ابفي مالؾ في  فصيح كبلـ العرب، كركاية عائشة، كا 

 .(3)شرح التَّسييؿ، أك شاذِّا كما ذكره في شرح الكافية الشَّافية

   .  فاالستعماؿ إذا كرد بشيءو أيخذ بو كتيرؾ القياس؛ ألفَّ السَّماع ييبًطؿ القياسى

 

 

 

                                                 
 .  3/156، كانظر: المساعد: 4/82شرح التَّسييؿ:  ( (1

رىب:  ( (2  .  4/1864ارتشاؼ الضَّ

 .  3/1591انظر:  ( (3
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 ــــــــةخاتمــــ

متي إلى النتائج اآلتية:   مف خبلؿ ىذا العرًض المختصر تكصَّ

بسيك الرَّاكم، أك بخطأ الرَّاكم، إذا لـ يجد  -أحياننا  -ػػ يجزـي أبك البقاء العكبرٌم 
بىنيك الميطًَّمًب شىٍيئنا  كاية عميو، كما في: )إنَّمىا بىنيك ىىاًشـو كى مسكّْغنا يمكف تخريج الرّْ

(.كىاًحدنا( ًبثيكفى  ، كركاية: )لىٍستيـٍ الى

ؿ  كايةى، مع تقديـ األكَّ حي الرّْ ر تصحّْ ػػ قد يحكـ بسيك الرَّاكم، كلكنَّو يذكر تكجيياتو أيخى
تَّى يىٍستىٍيًقظىاًف(.  دليبلن عمى ترجيحو، كما في ركاية: )حى

حيا كايىاًت، لكفَّ غيرىه مف النَّحكيّْيف صحَّ ييا ػػ خطَّأ العكبرمُّ بعضى الرّْ ، ككجَّ
ًث( بكسر ثبلًث، كركاية: )مىتىى  ؿي ثىبلى جَّ بتكجييات لـ ييتًد إلييا، مثؿ ركاية: )الميحى

 يىقيكـي(، كركاية: )ييعىمّْميكنىا(.

كايات، كحمميا بعضي النَّحكيّْيف عمى أنَّيا لغةه لبعض  ػػ خطَّأ العكبرمُّ بعض الرّْ
ىيمىا(، اًف(، بإثبات ألؼ )مىا(  العرب، مثؿ ركاية: )فىيىرىاىيمىا ًكبلى ا تىٍنتىًطحى كركاية: )ًفيمى

 .  بعد الجارّْ

 كالحمدي ً أكَّالن كأخيرنا، كصمَّى اي كسمَّـ عمى المبعكًث ىادينا كمبشّْرنا كنذيرنا.
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 المصادر والمراجعقائمة 

 ػػ القرآف الكريـ.

حقيؽ: أنس ميرة، دار ػػ إتحاؼ فضبلًء البشر في القراءات األربعة عشر، لمبنَّاء، ت
 ـ.2006 –ق 1427، 3الكتب العمميَّة، بيركت، لبناف، ط

ػػ إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة، البف حجر العسقبلني، تحقيؽ: 
مركز خدمة السنَّة كالسّْيرة، بإشراؼ زىير بف ناصر النَّاصر، النَّاشر مجمع الممؾ 

 ـ.1994 –ق 1415/ 1دينة، طفيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالم

ػػ اإلتقاف في عمـك القرآف، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: محمَّد أبك الفضؿ إبراىيـ، 
 ـ.1974 –ق 1394الييئة المصريَّة العامَّة لمكتاب، 

رىب مف لساف العرب، ألبي حيَّاف، تحقيؽ: رجب عثماف محمَّد،  ػػ ارًتشىاؼي الضَّ
 ـ.1998 –ق 1418، 1اىرة، طالنَّاشر مكتبة الخانجي، الق

ػػ إطراؼ المسند المعتمي بأطراؼ المسند الحنبمي، البف حجر العسقبلني، دار ابف 
 كثير، دمشؽ، كدار الكمـ الطيب، بيركت، ببل تاريخ.

، تحقيؽ: عبد اإللو أحمد نبياف، دار  ػػ إعراب الحديث النَّبكم، ألبي البقاء العيكبىرمّْ
 ـ.1989 –ق 1409/ 1ر الفكر، دمشؽ، طالفكر المعاصر، بيركت، دا

ػػ اإللماـ بأحاديث األحكاـ، البف دقيؽ العيد، تحقيؽ: حسيف إسماعيؿ الجمؿ، دار 
، الرياض/ بيركت، ط  ـ.2002 –ق 1433/ 2المعراج الدَّكليَّة، كدار ابف حـز

جميؿ، ػػ البحري المحيطي في التَّفسير، ألثير الدّْيف أبي حيَّاف، تحقيؽ: صدقي محمَّد 
 ق.1420دار الفكر، بيركت، طبعة 
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الحي،  ػػ تخميص الشَّكاىد كتمخيص الفكائد، البف ىشاـ، تحقيؽ: عبَّاس مصطفى الصَّ
 ـ.1986 –ق 1406، 1دار الكتاب العربي، ط

ػػ التَّذييؿ كالتَّكميؿ في شرح التَّسييؿ، ألبي حيَّاف، تحقيؽ: حسف ىنداكم، األجزاء 
 – 5ـ، كاألجزاء مف )1997 –ق 1418، 1مشؽ، ط( دار القمـ، د4 – 1مف )
 ـ.2010 –ق 1431، 1( كنكز إشبيميا لمنَّشر كالتَّكزيع، ط11

ػػ تمييدي القكاعًد بشرح تسييؿ الفكائد، لناظر الجيش، تحقيؽ: عمي محمَّد فاخر، 
، دار السبلـ لمطباعة كالنَّشر كالتكزيع كالتَّرجمة، القاىرة، ط  –ق 1428، 1كآخًريفى

 ـ.2007

، تحقيؽ: مصطفى بف  ػػ التَّمييد لما في المكطَّأ مف المعاني كاألسانيد، البف عبد البىرّْ
أحمد العمكم، كمحمَّد عبد الكبير البكرم، الناشر: كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف 

 ق.1387اإلسبلميَّة، المغرب، 

فايز زكي محمَّد ػػ تكجيو الممع، ألحمد بف الحسف بف الخبَّاز، دراسة كتحقيؽ: أ. د. 
 ـ.2007 –ق 1428، 2ذياب، دار السبلـ لمطّْباعة كالنَّشر كالتَّكزيع، مصر، ط

ػػ تكضيحي المقاصًد كالمسالًؾ بشرح ألفيَّة ابف مالؾ، البف أيْـّ قاسـ المرادم، شرح 
ميماف، دار الفكر العربي، القاىرة، ط  –ق 1422، 1كتحقيؽ: عبد الرَّحمف عمي سي

 ـ.2001

المسانيد كالسُّنف اليادم ألقـك سىنىف، ألبي الفداء بف كثير، دار خضر  ػػ جامع
 ـ.1998 –ق 1419/ 2لمطّْباعة كالنَّشر كالتَّكزيع، بيركت، ط

ػػ جميرة األمثاؿ، ألبي ىبلؿ العسكرم، تحقيؽ: محمَّد أبك الفضؿ إبراىيـ، كعبد 
 ـ.1988 –ق 1408/ 2المجيد قطامش، دار الفكر، بيركت، ط
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 شية السّْندم عمى سنف ابف ماجة، دار الجيؿ، بيركت، ببل تاريخ.ػػ حا

، دار الكتب العمميَّة، بيركت، لبناف، ط بَّاًف عمى شرح األشمكنيّْ ، 1ػػ حاشيةي الصَّ
 .1997 –ق 1417

ػػ خزانة األدب كلبُّ ليباًب لساف العرب، لعبد القادر بف عمر البغدادم، تحقيؽ: عبد 
 ـ.1997 –ق 1418، 4مكتبة الخانجي، القاىرة، طالسبلـ محمَّد ىاركف، 

ار، دار  ، صنعةي أبي الفتح عثماف بف جنّْي، تحقيؽ: محمَّد عمي النَّجَّ ػػ الخصائصي
 ـ.1952 –ق 1371الكتب المصريَّة، طبعة سنة 

ميماف إبراىيـ البمكيمي، دار الفضيمة  ػػ الخبلصة، البف مالؾ، ضبطيا كقدَّـ ليا: سي
 كزيع، القاىرة.لمنَّشر كالتَّ 

بشرح عبد الرَّحمف البرقكقي، دار  –رضي ا عنو  –ػػ ديكاف حسَّاف بف ثابت 
 ـ.1990 –ق 1410الكتاب العربي، 

ػػ السَّبعة في القراءات، البف مجاىد، تحقيؽ: شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، 
 ق.1400، 2ط

إحياء الكتب العربية، ببل  ػػ سنف ابف ماجة، تحقيؽ: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار
 تاريخ.

غرل، تحقيؽ: عبد الفتَّاح أبك غدَّة، مكتب المطبكعات  ػػ سنف النَّسائي الصُّ
 ـ.1986 –ق 1406/ 2اإلسبلميَّة، حمب، ط
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ػػ شرحي ابًف عقيؿ عمى ألفيَّة ابف مالؾ، كمعو منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ، 
ق 1400، 20د، مكتبة دار التراث، القاىرة، طتأليؼ محمَّد محيي الدّْيف عبد الحمي

 ـ.1980 –

ػػ شرحي ابًف النَّاظـً عمى ألفيَّة ابف مالؾ، تحقيؽ: محمَّد باسؿ عيكف السُّكد، دار 
 ـ.2000 –ق 1420، 1الكتب العمميَّة، ط

، 1ػػ شرحي األشمكنيّْ عمى ألفيَّة ابًف مالؾ، دار الكتب العمميَّة، بيركت، لبناف، ط
 ـ.1998 –ق 1419

ػػ شرحي التَّسييًؿ، البف مالؾ، تحقيؽ: عبد الرَّحمف السَّيّْد، كمحمَّد بدكم المختكف، 
 ـ.1990 –ق 1410، 1ىجر لمطباعة كالنَّشر كالتكزيع كاإلعبلف، ط

ػػ شرحي التَّصريًح عمى التكضيح، خالد األزىرم، تحقيؽ: محمَّد باسؿ عيكف السُّكد، 
 ـ.2000 –ق 1421، 1، لبناف، طدار الكتب العمميَّة، بيركت

ػػ شرحي الرَّضيّْ عمى الكافية، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر، منشكرات جامعة 
 ـ.1996، 2بنغازم، ط

ػػ شرحي شكاىًد المغني، لمسيكطي، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، ببل 
 تاريخ.

ؿ، يعيش بف عمي بف يعيش، قدَّـ لو: إميؿ بديع يعقكب، دار الكتب  ػػ شرحي المفصَّ
 ـ.2001 –ق 1422، 1العمميَّة، بيركت، لبناف، ط

ػػ شرح المككدم عمى األلفيَّة، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصريَّة، 
 ـ.2005 –ق 1425بيركت، 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

142 

  

 

حيح، البف مالؾ، تحقيؽ: محمَّد  ػػ شكاىد التَّكضيح كالتَّصحيحي لمشكبلت الجامع الصَّ
 ـ.1983 –ق 1403، 3باقي، عالـ الكتب، بيركت، طفؤاد عبد ال

ػػ صحيح ابف حبَّاف بترتيب ابف بمباف، تحقيؽ: شيعيب األرنؤكط، مؤسَّسة الرّْسالة، 
 ـ.1993 –ق 1414/ 2بيركت، ط

ػػ صحيح البخارم، تحقيؽ: محمَّد زىير بف ناصر النَّاصر، النَّاشر: دار طكؽ 
 ق.1422/ 1النَّجاة، ط

حو ػػ صحيح مسمـ،  اج القشيرم النيسابكرم، قدَّـ لو كصحَّ لئلماـ مسمـ بف الحجَّ
كشرح غريبو كخرَّج حديثىو: أحمد شمس الدّْيف، دار الكتب العمميَّة، بيركت، لبناف، 

 ـ.1998 –ق 1418، 1ط

، تحقيؽ: السَّيّْد إبراىيـ محمَّد، دار األندلس  ػػ ضرائر الشّْعر، البف عصفكر اإلشبيميّْ
 النَّشر، ببل تاريخ.لمطّْباعة ك 

ػػ العمؿ، البف أبي حاتـ، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية سعد بف عبد ا 
ق 1427/ 1الحميد، كخالد بف عبد الرَّحمف الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، ط

 ـ.2006 –

ػػ غاية المقصد في زكائد المسند، ألبي الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف 
ف الييثمي، تحقيؽ: خبلؼ محمكد عبد السَّميع، دار الكتب العمميَّة، بيركت، سميما
 ـ.2001 –ق 1421/ 1ط

غير، لجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ:  ػػ الفتح الكبير في ضْـّ الزيادة إلى الجامع الصَّ
 ـ.2003 –ق 1423/ 1يكسؼ النَّبياني، دار الفكر، بيركت، ط
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كعيكف األقاكيؿ في كجكه التَّأكيؿ، لمزَّمخشرم، دار  ػػ الكشَّاؼي عف حقائؽ التَّنزيؿ
 ـ.1977 –ق 1397، 1الفكر لمطباعة كالنَّشر كالتَّكزيع، ط

ػػ مجمع األمثاؿ، ألبي الفضؿ أحمد بف محمَّد الميداني، تحقيؽ: محمَّد محيي الديف 
 عبد الحميد، دار المعرفة، بيركت، ببل تاريخ.

مصابيح، عمي بف سمطاف محمَّد، كأبك الحسف نكر ػػ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ال
 ـ.2002 –ق 1422/ 1الديف المبلَّ اليركم القارم، دار الفكر، بيركت، ط

ػػ المساعدي عمى تسييؿ الفكائد، لبياء الدّْيف ابف عقيؿ، تحقيؽ: محمَّد كامؿ بركات، 
 ق.1400، 1النَّاشر: جامعة أـٌ القيرل، دار الفكر دمشؽ، دار المدني، جدَّة، ط

ػػ مسند أبي داكد الطيالسي، تحقيؽ: محمَّد بف عبد المحسف التركي، ىجر لمطّْباعة 
 ـ.1999 –ق 1419/ 1كالنَّشر، ط

ػػ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كآخريف، النَّاشر: مؤسَّسة 
 ـ.2001 –ق 1421/ 1الرّْسالة، ط

رىيف، مكتبة العمـك كالحكـ، ػػ مسند البزَّار، تحقيؽ: محفكظ الرَّ  حمف زيف ا، كآخى
 ـ.2009 – 1988/ 1المدينة المنكَّرة، ط

ػػ المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ، ألبي نعيـ بف ميراف األصبيانٌي، 
تحقيؽ: محمَّد حسف محمَّد حسف إسماعيؿ الشَّافعي، دار الكتب العمميَّة، بيركت، 

 .ـ1996 –ق 1417، 1لبناف، ط

ػػ المصٌنؼ في األحاديث كاآلثار، ألبي بكر بف أبي شيبة، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ 
 ق.1409/ 1الحكت، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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ػػ معاني القرآًف، ألبي زكريَّاء يحيى بف زياد الفرَّاء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ نجاتي، 
ار، مطبعة دار الكتب المصريَّة، القاىرة، ط  –ق 1422، 3كمحمَّد عمي النَّجَّ

 ـ.2001

مفي،  ػػ المعجـ الكبير، ألبي القاسـ الطبراني، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السَّ
 ـ.1983 –ق 1404/ 2مكتبة العمـك كالحكـ، المكصؿ، ط

مو كضبط غرائبو: محمَّد  ػػ مغني المبيًب عف كتيًب األعاريًب، البف ىشاـ، حقَّقو كفصَّ
 لمتُّراث، بيركت، لبناف، ببل تاريخ. محيي الدّْيف عبد الحميد، دار الشَّاـ

ػػ المقاصدي النَّحكيَّة في شرح شكاىد األلفيَّة، بدر الدّْيف محمكد بف أحمد بف مكسى 
يًف، دار السبلـ لمطّْباعة كالنَّشر كالتَّكزيع  رى العىيني، تحقيؽ: عمي محمَّد فاخر، كآخى

 ـ.2010 –ق 1431، 1كالتَّرجمة، القاىرة، ط

اج، يحيى بف شرؼ النَّككم، دار إحياء التُّراث ػػ المنياجي ش رح صحيح مسمـ بف الحجَّ
 ق.1392، 2العربي، بيركت، ط

، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقيَّة،  ػ ىمعي اليكامًع، لمجبلؿ السُّيكطيّْ
 مصر، ببل تاريخ.

*   *  * 

 

 

 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

145 

  

 

 الجيش ودوره في توطيد أركان دولة بني أمية في األندلس

  فوزي أحسين أبو عجيمة .د  إعداد:            

                عمى عبدالسبلم سعد كعوان .د                                              
___________________________________________________ 

 المقدمة:

 يث أككمتاعتمدت الدكلة اإلسبلمية منذ بدايتيا عمى المؤسسة العسكرية، ح
 ميمة الفتح كنشر الديف اإلسبلمي في شتى بقاع األرض. ليا

جراءات كأسس تعمؿ عمييا كمف  كقد كضعت ليذه المؤسسة تنظيمات كا 
خبلليا صاحبيا التطكير كالتحديث المستمر، كخصصت ليا األمكاؿ كحدكث طرؽ 

 إلنفاقيا.

ا في تكطيد كدكرى ،كقد تناكلت ىذه الدراسة المؤسسة العسكرية اإلسبلمية
أركاف دكلة بني أمية في األندلس، تمؾ الدكلة التي ظيرت بعد انتياء حكـ بني أمية 
في المشرؽ اإلسبلمي بفضؿ جيكد مؤسسيا )عبدالرحمف الداخؿ( الذم ساعدتو في 
ذلؾ عبقريتو الفذة كحسف إدارتو كتحكمو في ىذه المؤسسة التي أكالىا اىتمامان كبيران 

حيث كاجيتيـ عقبات كثيرة تمكنكا بفضؿ حكمتيـ في القضاء  ككذلؾ فعؿ خبلفائو،
الجيش ودوره في توطيد أركان دولة بني لذلؾ كاف عنكاف ىذه الدراسة ) ؛عمييا

 (.أمية في األندلس

 كقد قسمت ىذه الدراسة عمى عدة مباحث كما يمي:

 
                                                 

  كمية اآلداب كالعمـك قصر اخيارعضك ىيئة تدريس في. 
 كمية اآلداب مسبلتة يعضك ىيئة تدريس ف. 
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 ورات.ثالمبحث األول: دور الجيش في القضاء عمى الفتن وال

 ثكرة العرب. .1
 رة المغاربة.ثك  .2
 ثكرة المكلديف. .3
 ثكرة المستعربيف . .4

 ين.يسطول في صد ىجمات النورمان والفاطمالمبحث الثاني: دور األ

كبذلؾ فإف الباحث حاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى دكر ىذه 
المؤسسة التي لعبت دكران ميمان في المحافظة كحماية دكلة بف أمية في األندلس لعدة 

 قركف.

 المبحث األول:

 دور الجيش في القضاء عمى الفتن والثورات

 ثورات العرب: .أ 
كاف كالة األندلس إذا ما اضطرتيـ الظركؼ لمقياـ بعمؿ عسكرم يستنفركف 

يحشدكف رجاليـ كيتقدمكف لنصرة الكالي، كخاصة إذا كانكا  فزعماء القبائؿ الذي
ة، فعمى الرغـ مف ينت قبمف السمطة في عيد الكالة في األندلس كاإمكاليف لو حيث 

كجكد كالي لمببلد إال أف كؿ قبيمة كاف ليا زعيـ تخضع لو، ككاف ىذا الزعيـ يسعى 
 باستمرار لتحقيؽ المكاسب كاالمتيازات لو كألفراد قبيمتو.

ـ( كبعد قضائو 756ىػػ_ 138كعندما جاء عبدالرحمف الداخؿ األندلس سنة )
 ةـ( في مكقع758 -ىػػ141ؿ سنة )عمى كالييا يكسؼ الفيرم كصاحبو الصمي

كىك يعمـ أنو البد لو مف  ،المصارة سعى إلى إحكاـ سيطرتو القكية عمى الببلد
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تكحيد القبائؿ، كىك ىدؼ ال يمكف بمكغو إال بإيجاد جيش قكم عمى مستكل 
 (1)الدكلة.

كقد ألؼ عبدالرحمف ىذا الجيش في الكقت الذم كاف فيو المجتمع األندلسي 
قضات، كىي تناقضات كاف سببيا الرئيسي اختبلؼ الفئات التي تككف يعج بالتنا

كىناؾ المكلدكف كالشاميكف،  ،كىناؾ المغاربة ،فيناؾ العرب ،منيا ىذا المجتمع
 (2) كىناؾ المستعربكف كغيرىـ، مما أدل إلى ظيكر الفتف كقياـ الثكرات.

 ثورات العرب: .أ 
 :ثورة العبلء بن مغيث اليحصبي 

ـ بدأ يفكر 756ىػػ/ 138الرحمف الداخؿ إمارة األندلس سنة  دبعد أف تكلى عب
في إجراء تنظيمات عسكرية جديدة، يعتمد فييا عمى المماليؾ كالمغاربة القادميف مف 

 شمالي إفريقية، كذلؾ لمحد مف نفكذ رجاؿ القبائؿ العرب.

كعندما أدرؾ رجاؿ القبائؿ، كخاصة اليمنييف كحمفاءىـ مف المغاربة ما يرمي 
إليو األمير، ازدادت مخاكفيـ مف النظاـ الجديد، كفي الكقت نفسو ازدادت مخاكؼ 
األمير مف زعماء القبائؿ الذم خططكا لمتخمص منو بعد قضائو عمى يكسؼ الفيرم 

 (3) كالصميؿ.

                                                 

الكاحد دنكف، كمطمكب، ناطؽ صالح، تاريخ العرب  السامرائي، خميؿ إبراىيـ، طو، عبد (1)
 .109، ص1988كحضارتيـ في األندلس، مديرية الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، 

 .109، صونفس المرجع (2)
ىػػ/ 422-92حتى سقكط الخبلفة،  بيضكف، إبراىيـ، الدكلة العربية في إسبانيا مف الفتح (3)

 .190-89ـ، ص1978ـ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، 1031 -711
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ككاف أكؿ مف ثار عميو مف اليمنية ىك العبلء بف مغيث اليحصبي رئيس جند 
ـ كبسبب ثكرتو كما تذكر بعض 763ػ/ ىػ146كذلؾ سنة ، (1)مصر في باجة

المصادر أف الخميفة العباسي المنصكر بعث إليو سجؿ تعيينو عمى الببلد كراية 
الرحمف الداخؿ  كحرضو عمى انتزاع األندلس مف األمير عبد( 2)العباسييف السكداء

 األمكم كضميا إلى الخبلفة العباسية.

الحركة، كلكف العبلء تمكف الرحمف لمقضاء عمى ىذه  ىنا سارع األمير عبد
مف محاصرتو في مدينة قرمكنة، كبعد شيريف مف الحصار صمـ األمير عمى 

كبالفعؿ فقد  ،الخركج بجنده مف المدينة بعد أف تعاىد معيـ عمى النصر أك المكت
 (3) انقض عمى العبلء فقتمكه كقتمكا كثيريف ممف أيدكه.

ء إلى الخميفة العباس المنصكر الرحمف بإرساؿ رأس العبل كقد قاـ األمير عبد
في طريؽ الخميفة، فانزعج كقاؿ: الحمد   اهالذم كاف يؤدم فريضة الحج حيث ألق

كبعد ىذه ، (4)الرحمف عدكنا بحران  الذم جعؿ بيننا كبيف ىذا الشيطاف يقصد عبد
 ( 5) الرحمف بصقر قريش. الثكرة كالقضاء عمييا أصبح يعرؼ األمير عبد

                                                 

تنسبو بعض المصادر أيضان إلى جذاـ أك حضر مكف، ابف القربطة، أبكبكر محمد بف عمر  (1)
مجامعييف، ، تحقيؽ عبدا أنيس الطباع، دار النشر ل1926القرطبي، تاريخ افتتاح األندلس، 

 .57ـ، ص1958بيركت، 
 .57المصدر نفسو، ص (2)
السامرائي، خميؿ إبراىيـ، طو، عبدالكاحد دنكف، كمطمكب، ناطؽ صالح، تاريخ العرب  (3)

 .111، ص1971كحضارتيـ في األندلس، دار الكتاب، جامعة المكصؿ، 
 .58ابف القكمية، مصدر سابؽ، ص (4)
اف الديف أبكعبدا محمد التمماني، أعماؿ اإلعبلـ في بكيع ابف الخطيب، أعماؿ اإلعبلـ، لس (5)

ـ، 1956، دار المكشكؼ، بيركت، 2قبؿ االحتبلـ في ممـك االستبلـ، تحقيؽ بركفنساؾ، ط
 .10-9ص
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 حصبي )المطري(:ثورة سعيد الي 
ـ، كيتمخص سبب 766ىػػ/ 149ثار سعيد اليحصبي في مدينة لبمة سنة 

  ةثكرتو إلى أنو سكر في بعض ليالو، فذكر عنده مف قتؿ مف اليمانية، كشد
فعقد لكاء في رمحو، كلما آفاؽ قاؿ ما ىذا فقيؿ لو لكاء  ،الرحمف كقسكتو عمييـ عبد

كما كنت ألعقد لكاء ثـ أحمو بغير ( 1)رأمعقدتو البارحة فقاؿ ما كنت ألرجع عف 
 (2) شيء.

فسار مف لبمة إلى  ،جمعو مكشرع يدعك قكمو، فاجتمعت إليو اليمنية كقك 
لييا عبد ،شبيمية كاستكلى عمييا قسران أ الممؾ بف عمر الركاني لقمة جنده  فارتد كا 

 (3)كمكث ينتظر المدد.

ع "المطرم" مجابيتو، الرحمف إلخماد الثكرة، فمـ يستط سار األمير عبد
 (4) الرحمف فييا. كاحتمى بقمعة حصينة يقاؿ ليا قمعة "رعكاؽ" محاصرة عبد

كمما زاد مف تفاقـ خطر ىذه الثكرة، كاشتداد بأس القائميف بيا، محاكلة 
الرحمف كقؼ في  عبدى غياث بف عمقمة المخمي مساعدة المطرم، كلكف بدران مكل

ليا لفؾ الحصار مما جعؿ األمر يضيؽ عمى كحاؿ دكف كصك  ،كجو ىذه المساعدة

                                                 

مجيكؿ، أخبار مجمكعة في فتح األندلس، كذكر أمراءىا رحميـ ا كالحركب الكاقعة بينو، ط  (1)
 .105ـ، ص1867الرباط، 

بف االثير، الكامؿ، عزالديف أبك الحسف بف محمد بف عبدالحكيـ بف عبدالكاحد، الشيباني، ا (2)
 .105، ص5الكامؿ في التاريخ، دار صادر، بيركت، ط

ابف عذارل، أبك عباس أحمد بف محمد المراكشي، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب،  (3)
 .105، ص5، بيركت، طرتحقيؽ دار صاد

 در السابؽ.المص (4)
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الرحمف  كلكنو قتؿ كأمر األمير عبد ،المطرم الذم حاكؿ خرؽ الجيش المحاصر
 (1)أف يرفع رأسو عمى طرؼ سناف

  م:766ىــ/ 149ثورة أبي الصباح اليحصبي 
شبيمية مف أكؿ أكاف أبك الصباح )حي بف يحي اليحصبي( زعيـ اليمانية في 

ـ( 856ىػػ/ 138الرحمف الداخؿ حيف قدكمو األندلس ) ألمير عبدالممبيف لدعكة ا
كمف التابعيف لو أيده كناصره، كقاتؿ معو في معركة المصارة ككاف لو ثقؿ في تمؾ 

الرحمف الداخؿ الجند المنتصريف مف  كعندما منع عبد ،المكقعة لمكانتو بيف قكمو
انيف، كمف بينيـ أبك اإلسراؼ في قتؿ الفيرم، تغيرت قمكب الكثيريف مف اليم

 (2) الرحمف الداخؿ. الصباح اليحصبي الذم دعاىـ إلى القضاء عمى عبد

ـ، نقـ عميو أبك 766ىػػ149الرحمف عمى ثكرة المطرم  كبعد قضاء عبد
بيـ عمى لٌ أالصباح الذم كتب إلى مف تكسـ فييـ تأييده في أنحاء األندلس، ك 

الصباح حاكؿ التفاكض معو كاستدراجو األمير، كعندما تبيف لؤلمير عظـ نفكذ أبي 
 بالحيمة إلى قرطبة حيث قتمو في العاـ نفسو فتفرؽ جنده.

 ثورات المغاربة: .ب 
ككانت  ،يعمؿ معمـ صبياف ؾ شخص مف قبيمة مكناسة المغربية،كاف ىنا

 ،دراستو لمقرآف الكريـ الحديث النبكم الشريؼ، كبعض اآلثار التاريخية دراسة بسيطة
ف شقنا ىذا لـ يكف فقييان كال إالكاحد( حيث  ص يدعى )شقنا بف عبدككاف ىذا الشخ

كلكنو كاف مخادعان، إذا استغؿ اسـ أمو، ككانت تدعى  ،مفسران كال رجؿ دعكة
فاطمة، كادعى أنو فاطمي مف نسؿ فاطمة الزىراء بنت النبي الكريـ صمى ا عميو 

                                                 

 .588ابف االثير، الكامؿ، ص (1)
 .588ابف االثير، الكامؿ، ص (2)
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مدينة شنت برية في شرؽ  ، ككاف يسكف في(1)ا بف محمد كسمي نفسو عبد ،كسمـ
فكثر أتباعو مف  ،كىناؾ قاـ بدعكة الناس بمبايعتو عمى أساس أنو عمكم)*( األندلس

كمنيـ مف كاف طامعان بالحصكؿ عمى امتيازات  ،المغاربة منيـ مف كاف مصدقان لو
 كثيرة في حاؿ انتصاره.

لحمبلت ر خبلليا اكقد استمرت ىذه الثكرة نحك عشر سنكات، كاف األمير يسيٌ 
المتعاقبة لمقضاء عمييا دكف فائدة، بسبب اعتصاـ المتمرديف في أعالي الجباؿ مثؿ 

 (2) األندلس، كتجنبيـ خكض المعارؾ في السيكؿ. ؽجباؿ بمنسية الكاقعة شر 

كلكف األمير تمكف في النياية مف القضاء عمى ىذه الحركة بالتعاكف مع أحد 
ـ( ك 772ىػػ 155م عينو عمى شنتبريو سنة)زعماء المغاربة كىك ىبلؿ المديكني الذ

أككؿ إليو ميمة القضاء عمى التمرد، فاستطاع أف يدبر مؤامرة الغتياؿ زعيـ الحركة 
 (3)كانتيت الثكرة باغتيالو.ـ، 777ىػػ 160سنة 

 كقد استمرت ثكرات المغاربة عمى السمطة األمكية في عيد األمير 
 ففي عيد األمير ىشاـ بف  ،ناءهكمف جاء بعده مف أب ،الرحمف الداخؿ عبد
)*( ـ795ىػػ/178الرحمف )الرضا( ثار المغاربة في رندة في الجنكب سنة  عبد

                                                 

 .605، ص5ابف األثير، المصدر السابؽ، ج (1)
ىي مف ككر األندلس القديمة التي اندثرت، ككاف مكقعيا يشغؿ مقاطعة قكنقة،  ةشنت بري )*(

ا باقكتايف الركمي  كقاعدتيا شنت برية كىي مدينة كبيرة الحمكم، شياب الديف أبي عبد
 .366، ص1945سطكؿ العربي، دمشؽ، البغدادم، تاريخ األ

 .111-107مجيكؿ، أخبار مجمكعة، ص (2)
 .54، 2، ابف عذارل، البياف المغرب، ج111-107مجيكؿ، أخبار مجمكعة، ص (3)

 .79تقع رندة في إقميـ تاكرنة إلى المغرب مف مدينة مالقة، الحميرم، الرضك المعطار، ص )*(
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 ،كقتمكا العديد مف العرب، إال أف األمير لـ يميميـ طكيبلن  ،كىاجمكا اإلقميـ بكاممو
 كأنزؿ بيـ ضربة قاسمة. ،كاستعمؿ معيـ العنؼ

ـ( ثار المغاربة في 822-796ىػػ/ 206-189كفي عيد الحكـ بف ىشاـ )
ـ بزعامة أصبغ بف عبدا بف كانكس الذم كاف قائدان 821ىػػ190مدينة ماردة سنة 

كعامبلن لو عمى المدينة، كيبدك أنو طمع في االستقبلؿ بحكميا فثار، كربما  ،لؤلمير
يككف سبب ثكرتو كما تذكر بعض المصادر ناتجان عف قياـ بعض أعدائو بينو كبيف 

ر، مما أساء إلى عبلقتو مع حككمة قرطبة، كقد استمرت ىذه الثكرة سبع األمي
 سنكات لـ يستطع أصبغ أف يحقؽ خبلليا أم ىدؼ.

فيئس كطمب مف األمير األماف، فأمنو، كدعاه لئلقامة في قرطبة، كسمح لو 
 (1) أف يتردد عمى ضياعو في مارده بيف حيف كأخره.

امت ثكرة مغربية بقيادة رجؿ مف قبيمة الرحمف الثاني ق كفي عيد األمير عبد
عبد الجبار بف راحمة، كذلؾ في مدينة مارده سنة  مصمكدة، كىك محمكد بف

ثـ انظـ إليو رجؿ آخر يدعى سميماف بف مرتيف، كىك زعيـ )**( ـ828ىػػ/213
مكلدم، كقد استعاف ابف راحمة في ثكرتو بالممؾ اإلسباني الفكنسك الثاني كغيره مف 

 (2) إلسباف، كما قدـ لو المساعدة الممؾ الكاركلنجي لكيس.األمراء ا

كعمى الرغـ مف محاكلة ىذا التأثير اإلفادة مف المكقع الجغرافي لمدينة مارده، 
 كمف اصطناعو التحالفات السياسية مع النصارل إال أنو لـ يصمد أماـ األمير 

                                                 

 .72، ص2ابف عذارل، البياف المغرب، ج (1)
المنعـ، صفة  ا بف عبد ا محمد بف عبد مادره: إلى المغرب مف قرطبة، الحميرم، أبك عبد )**(

 .175، بيركت، ص1988جزيرة األندلس، تحقيؽ: ليفي بركفينساؿ، دار الجبؿ، بيركت، 
س كالخبلفة األمكية كالدكلة العامرية، العصر ا، دكلة اإلسبلـ في األندل عناف، محمد عبد (2)

 .258-257ـ، ص1960، القاىرة، 3األكؿ، القسـ الثاني، ط لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، 
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ـ 833ىػػ/ 218سنة الرحمف الثاني الذم تكجو بنفسو لمقضاء عمى ىذه الثكرة  عبد
 (1) غادر ابف راحمة المدينة، كاختبأ في حصف فرنكش عمى ضفة كادم أنو.

 ،الذم انفصؿ عنو فثـ ما لبث أف كقع خبلؼ بينو كبيف شريكو سميما
مما اضطر األمير إلى مبلحقتو قبؿ أف يحقؽ  ،كباجة)*( كسيطر عمى بطميكس

 مزيدان مف التكسع.

لفكنسك الثاني ممؾ جميقية لمساعدتو في ألممؾ أما ابف راحمة فقد لجأ إلى ا
فكعده ىذا بالمساعدة حتى يتسنى لو تحقيؽ مكاسب سياسية  ،حركتو االنفصالية

لمممكتو عمى حساب اإلمارة األمكية، كعندما أدرؾ ابف راحمة ذلؾ حاكؿ العكدة إلى 
الطاعة، لكف الفكنسك أفسد عميو خطتو، كاضطره إلى دخكؿ معركة معو سنة 

 (2) ـ قتؿ فييا ابف راحمة كأسرت أختو.840ىػػ/225

كقد حدثت فتنة أخرل في المنطقة السكنية التي استجدت في قرطبة بعد 
، (3)كامتدت إلى ما كراء الضفة الجنكبية لنير الكادم الكبير ،إنشاء الجسر )القنطرة(

مسجد فيذه الضاحية الكاسعة، المقابمة ل ،كقد عرفت ىذه المنطقة باسـ )الربض(
قرطبة الجامع، كالكاجية لقصر اإلمارة امتؤلت بصنكؼ الناس بعد أف غصت 
قرطبة بيـ، كجذبت إلييا كثيران مف التجار كالحرفييف كالعماؿ كالفقياء، كخاصة 

-172المالكييف منيـ الذيف كاف ليـ نفكذىـ في عيد األمير ىشاـ بف عبدالرحمف )

                                                 

 .ةكادم أنو، ىك النير الذم تقع عميو مدينة مارد (1)
 .ةتقع مدينة بطميكس إلى الغرب مف مارد )*(
، أبك (2) د األندلسي، جميرة أنساب العرب، دار الكتابة محمد عمي بف أحمد بف سعي ابف حـز

 .89، ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص501ـ، ص1983، بيركت، 1العممية، ط
ىػػ/ 224-92بيضكف، إبراىيـ، الدكلة العربية في إسبانيا في الفتح حتى سقكط الخبلفة،  (3)

 .229، صـ1978ـ دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، 711،103
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-180و األمير الحكـ بف ىشاـ )ـ( ىذا النفكذ الذم قمص796-788ىػػػ/ 180
أك يأخذ برأييـ مما دفعيـ إلى  ،ـ( إذ لـ يعد يعمؿ بمشكرتيـ822-796ىػػ/ 206

كاتيامو باإلغراؽ في  ،تأليب العامة ضده كالطعف في سمككو الديني كاألخبلقي
ككاف العامة ساخطيف عمى الحكـ بسبب العشكر المرىقة عمى المكاد  ،الميك

كقد ساند الفقياء في  ،قد كجدكا الفرصة في التعبير عمى سخطيـلذلؾ ف (1)الغذائية
 ىذه الفتنة المكلديف.

كقد مرت ىذه الفتنة في دكريف أكليما في محاكلة أىؿ قرطبة كقضائيا عزؿ 
ـ كاختيار أمير بديؿ مف األسرة األمكية ىك محمد 808-804ىػػ/189الحكـ عاـ 

 بف القاسـ.ا

لمكافقة عمى اختياره أميران، كلكنو أفشى لؤلمير كقد تظاىر محمد ابف القاسـ با
الحكـ سر المؤامرة، كذكر لو أسماء المتآمريف، فقبض عمييـ ككاف عددىـ كبيران 
ككاف بينيـ فقياء كثيركف، منيـ يحي بف يحي الميثي، كطالكت بف عبد الجبار 
كعيسى بف دينار الطميطمي كمالؾ بف يزيد بف يحيى التجيبي، كيحي بف نصر 
اليحصبي كمكسى بف سالـ الخكالني ككلده، كيحيى بف مضر القيسي الفقيو، كأبك 

كأخكه عيسى، كمف أقارب الحكـ محمد بف القاسـ الركاني الذم  ،البر كعب بف عبد
 (2) لرئاساىـ. فختاره المتآمرك ا

كبعد ىذه الحادثة ازداد سخط الفقياء كالعامة، كأخذكا يتحينكف الفرص 
 لقتبلىـ. ان مير ثأر لبلنقضاض عمى األ

                                                 

 .15ابف الخطيب، أعماؿ اإلعبلـ، ص (1)
  :ابف حياف، أبك مركاف حياف بف خمؼ بف حسيف، المقتبس في أبناء أىؿ اإلندلس، تحقيؽ (2)

 .329ـ، ص1965الرحمف عمي الحجي، دار الثقافة، بيركت،  عبد
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أما األمير الحكـ فقد أدرؾ خطكرة ما قاـ بو، كخشي عميو نفسو مف نقمة 
التائريف، فاحتاط لؤلمر، كاتخذ التدابير الكفيمة بحمايتو، كمف ذلؾ تحصيف أسكار 

ر خندؽ حكليا، كتقكية أبكاب قصره، كاالعتماد عمى المماليؾ كالعبيد في قرطبة كحفٍ 
 كألفا ،ترل منيـ خمسة آالؼ رجؿ، منيـ ثبلثة آالؼ فارسالدفاع عنو، فقد اش

 (1) راجؿ.

مستعدة لمتدخؿ السريع مف  ئكعيد إلييـ بحراسة قصره، معتبران إياىـ قكة طكار 
كلكف  ،ككانت نتيجة ىذه الترتيبات ىدكء الفتنة ،أجؿ القضاء عمى أم حركة مناكئة

 إلى حيف.

ىػػ/ 202كذلؾ عاـ  ،مف ىذه الفتنةفبعد أربعة عشر عامان بدأ الدكر الثاني 
ككاف السبب المباشر الذم أشعؿ نارىا قياـ أحد الحراس بقتؿ أحد الحداديف  ،ـ817

لتباطؤه في إصبلح سيفو، فقد أثار ىذا الحادث غضب أىؿ الربض مف المكلديف، 
كتجميركا كساركا إلى قصر األمير كطكقكه كعندئذ صمـ الحكـ عمى القضاء عمى 

لمدفاع عف القصر، كأرسؿ اثنيف مف )*( رئيس حرسو الخاص اة نيائيان فدعىذه الثكر 
سحاؽ بف المنذر القرشي،  ا بف عبد قادة المتمرديف، كىما عبد ا البمنسي، كا 

كعندما أحس المتمردكف بذلؾ  ،كأشعمكا فيو النيراف ،كتكجيا بقكاتيما إلى الربض
فكقعكا بيف أيدم جند  ،أىمو كمالو كتكجو قسـ كبير منيـ إلنقاذ ،تفرقت صفكفيـ

نياء مقاكمتيـ. ،مما أدل إلى مقتؿ عدد كبير منيـ ،األمير  كا 

                                                 

أياـ العرب الرحمف بف محمد المغربي، العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في  ابف خمدكف، عبد (1)
كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف دكف السمطاف األكبر، القسـ األكؿ، المجمد الرابع، منشكرات 

 .127، ص1958دار الكتاب المبناني لمطباعة كالنشر، بيركت، 
 كاف رئيس الحرس نصراني مف قرطبة يدعى ربيع مف تدلفة. )*(
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كبعد إنياء المقاكمة تـ القبض عمى نحك ثبلثمائة رجؿ مف زعماء الثكرة 
كصمبكا صفان كاحدان عمى نير الكادم الكبير، أمر األمير بيذه األرض فيدمت 

كظؿ الربض ميجكران لما يقرب مف  ،ارج األندلسكحرث زرعيا بعد نفي أىميا إلى خ
 قرنيف.

 (1) كبسبب ما قاـ بو الحكـ في ىذه الضاحية لقب بالربضي.

 ثورات المولدين: .ج 
يبيرية مف اإلسباف كالقكط الذيف اعتنقكا المكلدكف ىـ أىؿ شبو الجزيرة األ

ضان العرب كاندمجكا في المجتمع األندلسي الجديد الذم يضـ أي ،اإلسبلـ منذ الفتح
 كالمغاربة كالمستعمريف.

كقد كاف المكلدكف يطمحكف إلى كضع اجتماعي كسياسي أفضؿ، كذلؾ 
كلما لـ يتحقؽ ليـ ذلؾ تمردكا كسعكا  ،بمشاركة العرب المسمميف الحكـ كالسمطاف

استقركا في مناطؽ الحدكد مع الدكلة المسيحية  الذيف كخاصة أكلئؾ ،إلى االنفصاؿ
ما عرؼ بالثغكر األندلسية، مثؿ سرقسطة في الشماؿ الشرقي، في الشماؿ، أم في

 (2) في الغرب. ةطمة في الكسط، كمارديكطم

ككاف  ،كقد كانت ثكرات المكلديف كحركاتيـ كثيرة منتشرة عمى مساحة الثغكر
الجيش األمكم يتصدل ليا باستمرار إذا قاـ بدكره في ىذا المجاؿ عمى الكجو 

 األكمؿ.

                                                 

 .77-76، ص2ابف عذارل، البياف المغرب، ج (1)
 .235، ص228، ص1، دكلة اإلسبلـ، ؽعناف (2)
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كرات الثكرة التي قاـ بيا المكلدكف في مدينة طميطمة عمى كمف أىـ ىذه الث
فقد ثار المكلديف سنة  ،األمير الحكـ بف ىشاـ كابنو األمير عبدالرحمف الثاني

 (1) ـ بزعامة رجؿ يدعى عبيدة بف حميد.797ىػػ/ 181

كلمقضاء عمى ىذه الثكرة لجأ األمير الحكـ إلى االستعانة بمكلد منيـ كىك 
ؼ مف مدينة كشقة، ككاف مف المخمصيف لو، كمف الذيف أسممكا عمركس بف يكس

كصدؽ إسبلميـ كالذم شعر أنيـ كأف يطمئنكا إليو ماداـ مف بني جمدتيـ فقد عينة 
 ـ.797ىػػػ/181األمير عمى مدينة طميطمة سنة 

نس إليو أىميا تظاىر أماميـ بأنو أكثرىـ حقدان عمى األمير الحكـ، أكعندما 
 (2) منيـ عمى االستقبلؿ عف بني أمية. كأنو أشد حرصان 

كما قاؿ  ،كقاـ عمركس ببناء قمعة عمى نير تاجة حتى يجعميا مقران لتدريب
كبعد اإلنتياء مف بنائيا أقاـ فييا مأدبة كبيرة دعا إلييا زعماء  ،إلخكانو المكلديف

إلعبلف عف كأبمغو بمكعد المأدبة، فقاـ الحكـ با ،الثكرة، كبعث سران إلى األمير الحكـ
إرساؿ حممة عسكرية إلى الحدكد األندلسية مع إسبانيا في الشماؿ لمقاتمة النصارل 
ىناؾ بقيادة ابنو عبدالرحمف الذم كاف في الحقيقة يقصد مدينة طميطمة، كلكنو 

كعندما كصمت الحممة إلى مقربة مف  ،تنكشؼ الخطة إعبلف عف ذلؾ حتى ال
 استعداد الحممة لمعكدة.كعف  ،طميطمة أعمف عف انسحاب العدك

كىنا قاـ عمركس كمعو كجياء المدينة بدعكة األمير إلييا فكافؽ بعد تمنع 
كفي تمؾ األثناء كاف زعماء المدينة ككبار الشخصيات فييا قد اجتمعكا لحضكر 

كتـ  ،المأدبة، كفي نياية المأدبة كانت الجثت تدفف في حفرة كاسعة كراء القمعة

                                                 

 .69، ص2ابف عذارل، البياف المغرب، ج (1)
 .158، ص6ابف األثير، الكامؿ، ج (2)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

158 

  

 

ة بيذه المجزرة الرىيبة التي لـ يكف ألىؿ طميطمة أم رد القضاء عمى ىذه الفتن
ألف زعماءىـ المؤثريف دفنكا مع ثكرتيـ في الحفرة الشييرة سنة  ؛عمييا
 .)*(ـ807ىػ/191

 ثورة المستعربين: .د 
 ،المستعربيف ىـ النصارل األسباف الذيف أثركا بعد الفتح االحتفاظ بدينيـ

كتعممكا لغتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ  ،العرب كلكنيـ تأدبكا بآداب ،كظمكا في ديارىـ
 (1)االجتماعية.

كاندمجكا في المجتمع  ،ف في كنؼ الدكلة اإلسبلميةك كقد عاش المستعرب
نيـ نظمكا الشعر أكتفننكا في استخداـ المغة العربية الفصيحة، حتى  ،اإلسبلمي
 كقرأكا أميات األدب العربي. ،العربي

يف المغاليف دفقد كاف بعضيـ مف رجاؿ ال ،ف كميـ كذلؾك كلـ يكف المستعرب
في تعصبيـ لدينيـ كلغتيـ، لذلؾ فقد حاكؿ ىؤالء افتعاؿ أزمة مع الحكـ العربي 

ككانكا يرمكف مف كراء  ،اإلسبلمي المتسامح، كذلؾ بإظيار االستخفاؼ باإلسبلـ
كخاصة أف الشرع اإلسبلمي ال  ،ذلؾ إلى خمؽ جك مف التكتر كالشعكر باالضطياد

 (2) تياكف مع مقترفي مثؿ ىذه الجراـ.ي

كذلؾ أكاخر  ،كغيرىـ ،كلقد تزعـ ىذه الفتنة بعض الغبلة مثؿ ايمكخيك كالفاركه
 ـ.852ىػ/238الرحمف الثاني األكسط  مير عبدعيد األ

                                                 
 .65، ص6سميت ىذه المكقعة )مجزرة الحفرة( ابف األثير، الكامؿ، ج )*(
 .235، ص1عناف، دكلة اإلسبلـ، ؽ (1)
 .235عناف، دكلة اإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص (2)
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كلـ تستعمؿ معيا  ،حككمة قرطبة ىذه الفتنة بالحكمة كالركية تكقد قابم
كظمت ىذه الحركة مستمرة بؿ  ،قضائية ضدىـبؿ اكتفت بإصدار األحكاـ ال ،العنؼ

أك االستشياد أم المكت في سبيؿ الديف  ،تطكرت إلى ما يعرؼ بحركة )اإلستيزاء(
المسيحي، كلكف المسيحييف ما لبثكا أف استنكركا ىذا األمر كاعتبركه نكعان مف انكاع 

ديني في ـ عقد المجتمع ال852ىػ/237نو في عاـ إاالنتحار المحـر في دينيـ حيث 
كعدكىا مخالفة لتعاليـ  ،قرطبة اجتماعان قرر فيو األساقفة تحريـ ىذه الطريقة لممكت

 ـ.859ق/245كمع ذلؾ لـ تنتو ىذه الحركة إال بإعداـ ايمكخيك عاـ  ،الكنيسة

 المبحث الثاني:

 دور األسطول الحربي في صد ىجمات النورمان والفاطميين

 دكره في صد ىجمات النكرماف: .أ 
غرية كالجنكبية في أكاخر سنة جو النكرماف إلى سكاحؿ األندلس اللقد تك 

الرحمف األكسط، كذلؾ بعد أف تمت ىزيمتيـ  ـ في عيد األمير عبد844ىػ/229
 (1) ـ.843ىػ / 228مف قبؿ الممؾ راميرك األكؿ ممؾ جميقية سنة 

أربعة كخمسيف ك  ،حربية ةكقد كاف أسطكليـ يتككف مف مائة كثمانيف قطع
، فكتب عامؿ المدينة كىب )*(3نزلكا في ثغر اشبكنة  (2)كأربعة كخمسيف قاربان  ،مركبان 

فأجابو األمير بأف يأخذ أىبتو  (4)الرحمف يخبره بذلؾ ا بف حـز إلى األمير عبد

                                                 

 .259، ص2كلة اإلسبلـ، ؽعناف، د (1)
 .98، العذرم، ترجيح األخبار، ص87، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (2)

اشبكنة، تقع عمى الضفة الشمالية لنير تاجة عند مصبو في المحيط األطمسي كىي لشبكنة  )*(
  عاصمة البرتغاؿ حاليان.

 .87ابف عذارم، مرجع سابؽ، ص (4)
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، كحد مف ىجماتيـ مما اضطرىـ إلى االتجاه جنكبان  (1)كيحتاط فتصدم ليـ ابف حـز
ذكنة، كبعد ذلؾ اتجيكا بسفنيـ نحك نير الكادم ثـ إلى مدينة ش ،إلى مدينة قادش

 ـ.844ىػ/230كذلؾ في الثاني عشر محـر سنة  ،الكبير قاصديف مدينة اشبيمية

كأقبمكا بسفنيـ ذات األشرعة السكداء التي كانت كأنما مؤلت البحر طيران 
كسيطركا عمى جزيرة صغيرة عند مدخؿ  (2)جكنان، كما مؤلت القمكب شجكان كشجكنان 

 ،المعركفة اليـك بالجزيرة الصغرل )**(ر الكادم الكبير يقاؿ ليا جزيرة قبطيؿني
ككانت مميئة بالخيكؿ كالماشية، فقتمكا أىميا كاستكلكا عمى كؿ ما فييا كاتخذكىا 
قاعدة ليـ لكي تحمي ظيكرىـ إذا ما اضطركا إلى االنسحاب بعد ىجكميـ عمى 

فتصدت ليـ بعض السفف  ،لـ تكف مسكرة ثـ تقدمكا نحك ىذه المدينة التي ،شبيميةأ
 (3)اإلسبلمية لكنيـ استقبمكىا بكابؿ مف األسيـ النارية فاشتعمت فييا النيراف كغرقت

ثـ كاصمكا تقدميـ كدخمكا المدينة كاشتبككا مع المسمميف الذيف أثركا البقاء فييا في 
، معركة عنيفة انيـز فييا المسممكف، كذلؾ غداة األربعاء، الرابع ع شر مف محـر

يرفع فيو السيؼ عف كؿ حي مف الرجاؿ  ـكاستباح النكرماف المدينة سبعة أياـ، ل
 (4) كالنساء كاألطفاؿ كالدكاب كالطيكر.

كبعد ىذه المجزرة التي ارتكبيا النكرماف انسحبكا بسفنيـ إلى جزيرة قبطيؿ 
ية مف الناس، شبيمية فكجكدىا خالألكي يضعكا ما غنمكه فييا، ثـ رجعكا إلى مدينة 

                                                 

 .17، ص7، ابف األثير، الكامؿ، ـ281، ص4ابف خمدكف، العبر، كـ (1)
 .78، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (2)

ألنو  ؛عرؼ أيضان بالعسكرحر كيي القبطيؿ: جزيرة تقع عند مصب نير الكادم الكبير في الب )**(
مكضع عسكر فيو المجكس، كاحتفركا حكلو خندقان ال تزاؿ آثاره باقية حتى الكقت الحاضر، 

 .31، مؤنس، غارات النكرماف، ص454عطار صالحميرم الركض ال
 .320، ص1969الشعراكم، أحمد إبراىيـ، األمكيكف أمراء األندلس، القاىرة، (3)
 .88، ص2بف عذارم، البياف المغرب، ج (4)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

161 

  

 

فقتمكىـ عف آخرىـ  ،ما عدا بعض الشيكخ الذيف تجمعكا في أحد المساجد ليحتمكا بو
 (1)كلذلؾ سمي ىذا المسجد باسـ )مسجد الشيداء(.

نكرماف بعد ذلؾ االتجاه شماالن في نير الكادم الكبير نحك العاصمة لكحاكؿ ا
ء مف النير، لـ تمكنيـ قرطبة، إال أف شدة التيار، كصعكبة المبلحة في ىذا الجز 

شبيمية، كفي تمؾ األثناء أفاستخدمكا الخيؿ لشف الغارات عمى نكاحي  ،مف اإلبحار
فتكاخت إليو األجناد، كبعد استكماؿ  ،الرحمف المسمميف استنفر األمير عبد

شبيمية، ككاف مف قادتو: عيسى بف شييد، أاالستعدادات تكجو الجيش اإلسبلمي إلى 
سكندراني، كمكسى الكاحد األ د بف كميب كمحمد بف رستـ كعبدحاجب األمير، كعب

 (2) بف قسي صاحب الثغر األعمى.

كقد كضع القائد مكسى بف قسي خطة محكمة الستدراج النكرماف إلى كميف 
كعرؼ أنيـ يخرجكف يكميان مف اشبيمية عمى  ،ف استطمع أخبارىـأنصبو ليـ، بعد 

مجاكرة باتجاه مدينتي قرطبة كمكركر، فقد شكؿ سرايا صغيرة تغير عمى المناطؽ ال
 معافز( كمف فييا. -خرج ابف قسي بجنده إلى قرية خارج اشبيمية يقاؿ ليا )كنتش

ثـ أخفى أحد جنكده في أعمى برج كنيسة القرية، كقاـ ىذا الجندم باالختباء 
كاضعان عمى رأسو بعض الحطب حتى ال تكشفو السرايا النكرماندية كلما خرجت ىذه 

لسرايا في الصباح تريد مركرك أشار الحارس لمقكات اإلسبلمية الكامنة كلما ابتعد ا
قميبلن خرجت إلييـ تمؾ القكات كقطعت عمييـ طريؽ العكدة إلى اشبيمية كحممت 
عمييـ بالسيؼ في الكقت الذم سارت فيو قكات آخرل نحك اشبيمية إلنقاذىا كفؾ 

 (3) أسر عامميا المحتجز فييا.
                                                 

 .236سالـ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس، ص (1)
 .238-237، ص1ابف اآلبار، الحمة السيراء، ج(2)
 .86-85ية، تاريخ افتتاح األندلس، صابف القكط (3)
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كرمانديكف االنسحاب نحك سفنيـ لمخركج بيا إلى عرض المحيط كحاكؿ الن
األطمسي غير أف القكات اإلسبلمية اقتفت أثرىـ، كضربت سفنيـ بالمنجنيؽ 

ضفتي النير، مما اضطرىـ لمنزكؿ إلى البر كمكاجية المسمميف في  ىالمنصكبة عم
كالعشريف  كذلؾ في الخامس ،شبيميةأمعركة حاسمة، في قرية طميطمة القريبة مف 

كانتيت ىذه المعركة بيزيمة النكرماندييف، كمقتؿ  ،ـ844ىػ  230مف صفر سنة 
عدد كبير منيـ، كتكجو الناجكف إلى جزيرة قبطيؿ، بينما كاف المسممكف يقذفكنيـ 

، ككما رأكا الخطر المحدؽ بيـ طمبكا الصمح كأطمقكا األسرل )*(بالحجارة كاألكظاؼ
 (1) مى شيء.المسمميف، كخرجكا األيمكف ع
الرحمف األكسط إلى المسمميف في أنحاء األندلس  كقد كتب األمير عبد

نزلو ا أكما كتب إلى صنياجة في طنجة يعمميـ بما  ،يخبرىـ بيذا النصر
 (2)بالنكرماف مف نقمو، كأرسؿ إلييـ بعض الغنائـ.

ة ثـ كعمد النكرماف أثناء انسحابيـ مف ثغكر األندلس إلى مياجمة مدينتي باج
األقمو منيـ  (3)ثغر اشبكنة، ثـ انقطع خبرىـ حيف أقمعكا مف اشبكنة إلى ببلدىـ

تفرقكا بعد الغزك، كاستقركا في األندلس بصفة دائمة، كاعتنقكا اإلسبلـ ككانكا مف 
كقد أقاـ بعضيـ في اشبيمية عمى نير الكادم الكبير، حيث اشتغمكا بتربية  ،المكلديف

                                                 
األكظاؼ، جمع كظيؼ كىي قطعة العظـ ما فكؽ الرسغ إلى مفصؿ الساؽ كالمقصكد ىنا،  )*(

)مخمفات البعير مف العظاـ( انظر: ابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر بف احمد األنصارم، 
 .333العرب، بيركت، ص لساف العرب المحيط، تحقيؽ: يكسؼ خياط كنديـ مرعشمي، دار لساف

 .384، ص3النكيرم، نياية األرب، ج (1)
 .88، ص2ابف عذارم البياف المغرب، ج (2)
 .384النكيرم، نياية األرب، ص (3)
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، كاشتيركا بيذه الصناعة كخاصةن الجبف حيث أصبحكا الماشية كصناعة األلباف
 (1) ينتجكف أجكد انكاعو.

فقد نبيت األمير عبد  ،كقد كانت لغارات النكرماف آثار ميمة عمى األندلس
الرحمف الكسط إلى ضركرة االىتماـ بتحصيف السكاحؿ الغربية كالجنكبية المعرضة 

قامة المراق (2)شبيميةألغزكىـ فأمر بتسكير  ب كالمحارس كالقبلع عمى طكؿ كا 
الساحؿ الغربي المطؿ عمى المحيط األطمسي، كشحنيا بالمقاتمة المزكديف بكسائؿ 

 (3) الدفاع العسكرم.
كما حفزت ىذه الغارات الحككمة المكية بقرطبة عمى زيادة االىتماـ 
باألسطكؿ الحربي، عف طريؽ التكسع في إنشاء الدكر المختصة بصناعة السفف 

الرحمف األكسط  فقد أمر األمير عبد ،كافية لمكاجية أم غارات في المستقبؿ بأعداد
نشاء المراكب كاستع برجاؿ البحر مف سكاحؿ األندلس  افبإنشاء دكر لصناعة كا 

 (4) فألحقيـ بيا.
( 886-852ىػ/273-238الرحمف ) مير محمد بف عبدكفي عيد األ

 (5)ـ869ىػ  245في سنة ف ،تعرضت سكاحؿ األندلس لغزك النكرماف مرة أخرل
كلكف الدفاع  ،انطمقكا مف قكاعدىـ التي كانكا قد أقامكىا عمى سكاحؿ فرنسا الغربية

البحرم اإلسبلمي كاف يختمؼ اختبلفان جكىريان ىذه المرة، ذلؾ أف األمير محمد الذم 
ـ عمؿ عمى تدعيـ البحرية األندلسية 852ىػ/238يتكقع غاراتيـ بعد كفاة أبيو سنة 

                                                 

سالـ، عبدالعزيز، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس مف الفتح حتى سقكط الخبلفة بقرطبة،  (1)
 .237مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ص

 .63ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (2)
 .351العبادم، في التاريخ العباسي كاألندلسي، ص (3)
 .67ابف القكطية، تاريخ افتتاح األندلس، ص (4)
 .162، ص2العبادم كسالـ، تاريخ البحرية، ج (5)
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ق التي كانت تتحرؾ عمى  (1)امة سياج ضخـ مف الكحدات القافمة )الحربيات(كا 
سكاحؿ الفرنجة المطمة عمى المحيط حتى سكاحؿ جميقية دكف انقطاع لرصد 

 تحركات السفف النكرماندية كالتصدم ليا إذا ما اقتربت مف مياه األندلس.
ة، كأعد الرحمف أنشأ نحك سبعمائة مف الغر  مير محمد بف عبدكما أف األ

 .(2)جيشان قكيان مف مائة فارس تحسبان لمظركؼ كالطكارئ
كبدأ النكرماف غاراتيـ باليجـك عمى السكاحؿ الجميقية، كلكنيـ ىزمكا بسرعة 

األندلس سنة  كظيركا عمى ساحؿ غرب ،فارتدكا مف ىناؾ متجييف إلى الجنكب
نيف مركبان كفقان لما كثما ،ككاف أسطكليـ يتراكح  بيف اثنيف كسنتيف (3)ـ860ىػ/ 245

كعندما تقدـ مركباف  ،كقد كجدكا البحر محركسان بمراكب المسمميف (4)ذكره المؤرخكف
مف مراكبيـ ىاجمتيا مراكب المسمميف كأسرتيما بما فييما مف الذىب كالفضة 

 .(5)كالسبي كالعدة
 دكر األسطكؿ في الصراع مع الفاطمييف: .ب 

ثـ  ،بدايتيا في تكنس مذىبية في بدايتيالقد كانت الدعكة الفاطمية التي كانت 
تحكؿ إلى ممارسة سياسية تمثمت بتأسيس الدكلة الفاطمية في المغربييف األدنى 

كما فتئت ىذه الدكلة أف اتجيت أنظارىا إلى  (6)ـ908ىػ/296كاألكسط منذ عاـ 

                                                 

 .162المصدر السابؽ، ص (1)
ريخ األندلس، تحقيؽ: د.أحمد مختار ابف الكرديكس، أبك مركاف عبدالممؾ بف الكردبكس، تا (2)

 .57، ص1971العبادم، معيد الدراسات اإلسبلمية، مدريد 
 .288، ص23، النكيرم، نياية األرب، ج188العذرم، ترصيع األخبار، ص (3)
 .96، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (4)
 .96المصدر السابؽ، ص (5)
تاريخ البحرية اإلسبلمية في خكض البحر األبيض  سالـ، عبدالعزيز، العبادم د. احمد مختار، (6)

 .63، ص1981، مؤسسة شباب الجامعة، 1المتكسط: البحرية اإلسبلمية في مصر كالشاـ، ج
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األندلس محاكلة التغمغؿ فييا إلثارة المتاعب كاإلخبلؿ باألمف عف طريؽ إرساؿ 
جكاسيس الذيف كانكا يذىبكف إلى ىناؾ عمى ىيئة تجار كعمماء كرحالة، ككاف مف ال

بيف ىؤالء الجكاسيس الرحالة ابف حكقؿ )صاحب كتاب صكرة األرض( جمع 
جكاسيس الفاطمييف قدران كبيران مف المعمكمات العسكرية كاالقتصادية ككقفكا عمى 

ريف عمى حكـ بني أمية فييا مكاطف القكة كالضعؼ في الببلد كساعدكا بعض الثائ
 (1) مثؿ الثائر عمر بف حفصكف.

ككاف لممعمكمات التي أرسميا الجكاسيس إلى الفاطمييف دكر كبير في تكسيع 
ـ، كعندما استقرت 913ىػ/301نطاؽ التدخؿ الفاطمي في األندلس، ففي سنة 

ب البحرية األمكر لعبيد ا الميدم أكؿ أمراء الفاطمييف، أرسؿ مجمكعة مف المراك
المحممة بالمؤف مددان البف حفصكف الذيف أممكا أف يمدكا نفكذىـ بكاسطتو في 

 األندلس.
كخاصةن أنو بعث بطاعتو لمشيعة عندما تغمبكا عمى القيكاف مف يد األغالبة 

 (2) كأظير دعكة عبيد ا.
 (3)غير أف األندلسييف ىاجمكا السفف الفاطمية في الجزيرة الخضراء كأحرقكىا.

كنبيت ىذه المحاكلة األمكييف في األندلس إلى ضركرة االستعداد لمجابية 
الرحمف الناصر  الخطر الجديد القادـ مف شمالي أفريقيا فعمؿ الخميفة األمكم عبد

عداده لمدفاع عف  عمى تحصيف الثغكر المكاجية لعدكه المغرب كتقكية األسطكؿ كا 
ـ 914ىػ/302يفة الناصر بنفسو عاـ كفي ىذا اإلطار ذىب الخم ،المرافئ الجنكبية

كاختار الجزيرة الخضراء كبني فييا داران لصناعة  ،إلى جزيرتي طريؼ كالخضراء

                                                 

 .165، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (1)
 .293، ص2ابف خمدكف، العبر، ـ (2)
 .165، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (3)
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كأشرؼ بنفسو عمى  ،(1)ألف مرساىا أيسر المراسي كأقربيا إلى العدكة ؛السفف
اإلجراءات الدفاعية فييا حيث نظر إلى أحكاـ أمر البحر كشد ضبطو عمى 

جممة مف المراكب البحرية مف مالقة كاشبيمية كغيرىا، فأقاميا العدكتيف فاستدعى 
زيرة كشحنيا بصنكؼ اإلسبلمية كالعدد كأعد فييا النفط كآالت الحرب كأمر جبباب ال

العرفاء بالتجكؿ في السكاحؿ كميا مف حد الجزيرة الخضراء إلى حد تدمير كقطع 
مى الساحؿ كؿ كغمب بذلؾ ع ،مرافؽ البحر كميا عف ابف حفصكف كأصحابو

 (2) كحصكنو كأمف ضرر السفف المختمفة فيو.
كىكذا فقد كجو الخميفة الناصر كثيران مف جيكده ليذا المتمرد حتى تمكف مف 
القضاء عمى حركتو نيائيان تمؾ الحركة التي تكالىا ابف حفصكف بنفسو حتى تكفى 

ـ بالقرب مف 927ىػ/314ـ ثـ تكالىا ابنو سميماف الذم قتؿ سنة 917ىػ/ 305سنة 
ثـ تكالىا ابنو الثاني حفص  ،ف سيطرت عميو القكات األندلسيةأحصف بكشبتر بعد 

 (3) ـ.928ىػ/315بف عمر عميو تمؾ القكات سنة 
كلكي يفكت الناصر الفرصة عمى الفاطمييف، كيمنع تدخميـ في األندلس 

درة كأعد كيثبت ليـ أنو قادر عمى صدىـ كمياجمتيـ في عقر دارىـ أخذ زماـ المبا
العدة لمسيطرة عمى بعض المناطؽ الميمة في الجية المقابمة في مضيؽ جبؿ طارؽ 

ـ 927ىػ/314كفي سنة  ،مامية ينطمؽ منيا لمياجمة الفاطمييفأكجعميا قاعدة 
استكلى عمى مدينة سبتة كبنى سكرىا، كالـز مف رضيو مف قكاده كجنده، كصارت 

يا كما ىي الجزيرة الخضراء كجيرة طريؽ مفتاح مفتاحان لمعدكة في األندلس كبابان إلي
 (4) األندلس مف العدكة، كقامت الخطبة فييا باسـ أمير المؤمنيف.

                                                 

 .74-73عطار، صالحميرم، الركض الم (1)
 .88-87ابف حياف، المقتبس، نشر شالميتا، ص (2)
 .194-191، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (3)
 .204المصدر السابؽ، ص (4)
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ـ، كجو الخميفة الناصر حممة لمسيطرة عمى جزيرة 932ىػ/320كفي سنة 
 .(2)الحصينة كلكف حممتو فشمت كعادت( 1)ارشقكؿ

الحربي األندلسي  ىذا، كقد أصبحت المناطؽ التي سيطر عمييا األسطكؿ
قكاعد لبلنطبلؽ في العمؽ المغربي، كأصبحت في الكقت نفسو حزاـ أماف لمسكاحؿ 

نما عمؿ أيضان عمى استمالة حكاـ  ،الناصر بذلؾ كلـ يكتؼً  ،األندلسية المقابمة كا 
كمنيـ زعماء زناتة المغربية  ،المناطؽ التابعة لمفاطمييف فاستجاب لو بعض المغاربة

مد بف خرز زعيـ قبيمة مظفرة الزناتية الذم كاف يسيطر عمى الغرب كعمى رأسيـ مح
فعمى النفكذ األمكم في شماؿ أفريقية كجذب )*( األكسط بأكممو ما عدا مدينة تاىرت

االنتباه إليو كخاصةن مف قبؿ اإلدارة في المغرب األقصى الذيف كانكا نبذكا الفاطمية 
مير الحسيف بف عيسى الحسيني أعمف ف آخرىـ األإبؿ  ،فاعتفركا بخبلفة الناصر

 .(3)ـ931ىػ/318مكاله الناصر سنة 
كقد أدل الصراع بيف األمكييف كالفاطمييف إلى التصادـ في اشتباؾ مسمح 

ف الخميفة الناصر أمر ببناء مركب كبير في دار إـ حيث 955ىػ/344سنة 
البحر يحمؿ فمقى مركبان في  ،الصناعة بالمرية كسير فيو أمتعة إلى ببلد الشرؽ

فقطع  ،لديف ا الفاطمي رسكال مف الحسيف بف عمي صاحب صقمية إلى المعز
 (4) كاستكلى عمى ما فيو. ،عميو المركب المكم الطريؽ

                                                 

 .205، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (1)
 .78البكرم، المغرب في ذكر ببلد افريقيا كالمغرب، ص (2)

  الرحمف بف رستـ انظر: ابف حياف، المقتبس، نشر  سيا عبدتاىرت: عاصمة الدكلة، الرسمية، أس )*(
 .257سالميتا ص

 .263-281ابف حياـ، المقتبس، نشر شالميتا، ص (3)
 .185، ص8ابف األثير، الكامؿ، ج (4)
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كلما بمغ المعز ذلؾ أرسؿ أسطكالن بقيادة الحسيف بف عمي إلى األندلس، حيث 
كاستكلكا عمى  ،ففكأحرقكا الس ،ىاجـ ىذا األسطكؿ مدينة المرية في السنة نفسيا
ثـ دخمكا المدينة كقتمكا كنيبكا  ،المركب الكبير الذم كاف قد ىاجـ المركب الفاطمي

 .(1)كعادكا سالميف إلى الميدية
ككاف رد الفعؿ األمكم عمى ما فعمو الفاطمييكف أف شنكا غارة بحرية بقيادة 

تيف سفينة ـ في س958ىػ/345 ةالرحمف عمى أفريقية سن أمير البحر غالب بف عبد
 (2) ككاف ىدؼ الغارة سكاحؿ سكسة كمرسى الخرز.

ثـ شف األمكيكف غارات عديدة عمى القكاعد الفاطمية في المغرب العربي، 
أسفرت عف سيطرتيـ عمى السكاحؿ المقابمة لؤلندلس، مما أفقد الفاطمييف األمؿ في 

مف االستيبلء كتمكنكا  ،فكجيكا اىتماميـ نحك الشرؽ ،تحقيؽ مطامحيـ في األندلس
 .(3)ـ969ىػ/358عمى مصر سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .185المصدر السابؽ، ص (1)
 .221، ص2ابف عذارم، البياف المغرب، ج (2)
 .68، ص1ج سالـ كالعيادم، تاريخ البحرية اإلسبلمية، (3)
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 الخاتمة:

كفي نياية ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى جممة في النتائج كاف مف أىميا 
 ما يمي:

أف الدكلة األمكية في األندلس استطاعت تكطيد أركانيا لفترة طكيمة مف الزمف  أواًل:
 كبيران. ىميتيا بالمؤسسة العسكرية اىتمامان أكذلؾ بفضؿ 

أف المؤسسة العسكرية في عيد بف أمية كانت تتشكؿ أساسان في طكائؼ  ثانيًا:
 األجناد التي تعيد القكة الفاعمة فييا.

أف األمكيف نجحكا في مجاؿ التنظيـ كالتعاكف بيف القكات البرية كالبحرية  ثالثُا:
 كاث كانكانتياج أساليب القتاؿ المتطكر حسب الطبيعة كالمناخية لممنطقة حي

 كسمكىا الصكاف كالشكاف. ،يرسمكف الحمبلت في الصيؼ كالخريؼ كالربيع

بالسيؼ كالرمح كصكالن إلى  ءن كقد تنكعت األسمحة التي كانكا يستخدمكنيا بد
 المنجنيؽ كالدبابة كالقنابؿ الحارقة.

الرحمف الداخؿ الذم  كخاصة األمير عبد ،كاىتمكا أيضان بالسفف كصناعتيا
سطكؿ ضخـ أكأعادكا ليا الحياة حتى أصبح لؤلندلس  ،ناعة السففاىتـ بدكر ص

 يضـ مئات السفف الحربية مما جعؿ سيطرتيا تصؿ إلى حدكد فرنسا الجنكبية.

كلقد كاف البحارة األندلسيكف يتمتعكف بقدرات كخبرات عالية كبذلؾ حافظكا 
 عمى أمف كسبلمة الدكلة اإلسبلمية العظيمة.
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اجعقائمة المصادر والمر   

 الحكيـ بف عبد الديف أبك الحسف بف محمد بف عبد ابف األثير، الكامؿ عز .1
 .1965، 5الكاحد الشيباف، الكامؿ في التاريخ، دار الصادر، بيركت، ط

ىػػ/ 776ا محمد التممساني )ت ابف الخطيب، لساف الديف أبك عبد .2
اف، ا عن ـ( اإلحاطة في اخبار غرناطة، حققو كقدمو: محمد عبد1374

، الجزء الثاني، مكتبة 1955دار المعارؼ مصر، الجزء األكؿ، القاىرة، 
 ـ.1974الخانجي، القاىرة، 

ـ(، 1374ىػػ/776ا محمد التممساني ) عبد ابف الخطيب، لساف الديف أبك .3
أعماؿ اإلعبلـ في مف بكيع قبؿ االحتبلؿ مف ممكؾ اإلسبلـ، تحقيؽ: ليفي 

 ـ.1956ركت، ، دار الكشكؼ، بي2بركفنساؾ، ط
ـ( تاريخ 977ىػػ/ 367بكر محمد بف عمر القرطبي )ت ابف القكطية، أبك .4

ا  ـ، تحقيؽ: عبد1926افتتاح األندلس، نشر خكلياف، زيبيرا، مدريد، 
 ـ.1958أنيس الطباع، دار النشر لمجامعييف، بيركت، 

الممؾ بف الكرديكس، تاريخ األندلس،  ابف الكرديكس، أبك مركاف عبد .5
: د. أحمد مختار العبادم، معيد الدراسات اإلسبلمية مدريد، تحقيؽ
1971. 

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي، جميرة أنساب  .6 ابف حـز
 ـ.1983، بيركت، 1العرب، دار الكتابة العممية، ط

ـ( المقتبس 1079ىػػ/ 469ابف حياف، أبك مركاف بف خمؼ بف حسيف )ت .7
الرحمف عمي الحجي، دار الثقافة،  عبدمف أبناء أىؿ األندلس، تحقيؽ 

 ـ.1965بيركت، 
ـ( كتاب 1408ىػػ، 808الرحمف بف محمد المغربي، )ت ابف خمدكف، عبد .8

العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ 
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في دكل السمطاف األكبر، القسـ األكؿ، المجمد الرابع، منشكرات دار 
 ـ.1958لمطباعة كالنشر، بيركت،  الكتاب المبناني

ـ( 1295ىػػػ/ 695ابف عذارم، أبك العباس أحمد بف محمد المراكش )ت .9
البياف المغرب في اختيار األندلس كالمغرب، تحقيؽ كمراجعة: ج. س. 
ككالؿ، كليفي بركفينساؿ، دار الثقافة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 

 ـ.1983بيركت، 
محمد بف مكـر بف أحمد األنصارم، لساف  ابف منظكر، جماؿ الديف .10

 العرب المحيط، تحقيؽ: خياط كنديـ مرعشمي، دار لساف العرب، بيركت.
ا الركحي  ا ياقكت بف عبد الحمكدم، شياب الديف ابف عبد .11

 ـ.1945ـ( تاريخ االسطكؿ العربي، دمشؽ، 1220/ 626البغدادم، )ت
ىػػ/ 900المنعـ )ت بف عبدا  ا محمد بف عبد عبد الحميرم، أبك .12

ـ( صفحة جزيرة األندلس )منتخبة في كتاب الركفي الحطار في 1495
ضد االقطار( تحقيؽ: ليفي بركفنيساؿ، دار الجبؿ، الطبعة الثانية، 

 ـ.1988ىػػ/ 1408بيركت، 
مؤلؼ مجيكؿ، أخبار مجمكعة في فتح األندلس كذكر أمراءىا رحميـ  .13

يـ، طبع في مدينة مجريط ربدنيف، سنة ا كالحركب الكاقعة فييا بين
 ـ.1867

سبانيا مف الفتح حتى سقكط أبيضكف، إبراىيـ، الدكؿ العربية في . .14
ـ، دار النيضة العربية لمطباعة 1031 -711ىػػ/ 422-92الخبلفة، 

 ـ1978كالنشر، بيركت، 
العزيز، تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس مف الفتح حتى  سالـ، عبد .15

 فة بقرطبة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.سقكط الخبل
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العزيز، العبادم، د. احمد مختار، تاريخ البحرية اإلسبلمية في  سالـ عبد .16
حكض البحر األبيض المتكسط، البحرية اإلسبلمية في مصر كالشاـ. 

 .1981، مؤسسة شباب الجامعة، 512
ناطؽ الكاحد دنكف، كمطمكب،  السامرائي، خميؿ إبراىيـ، طو، عبد .17

صالح، تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، مديرية الكتب لمطباعة 
 .1971كالنشر، جامعة المكصؿ،

 .1969الشعراكم، أحمد إبراىيـ، األمكيكف أمراء األندلس، القاىرة،  .18
عناف، محمد عبدا، دكلة اإلسبلـ في األندلس كالخبلفة األمكية كالدكلة  .19

اني، ط لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، العامرية، العصر األكؿ، القسـ الث
 .ـ.1960، القاىرة، 3

*   *  * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

173 

  

 

 اليدايات النبوية في أزمة الوباء العالمي المعاصر )فيروس كورونا المستجد 
covid -19 في معالجة مظاىرىا المختمفة ) 

 )اإليمانية والفقيية والدعوية واالجتماعية(

 إعداد: د. جمال عمران سحيم

___________________________________________________ 

 المقدمة

الحمد  رب العالميف، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى أشػرؼ المرسػميف، سػيدنا محمػد صػمى 
 ا عميو كسمـ، كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما.

ـ أصيب العالـ بجائحة اجتاحت الجميع 2019كبعد، ففي نياية سنة 
ية، كىٌزت كافة المؤسسات االقتصادية، كأرىقت المنظكمات لمكازيف الدكلاكقمبت 

م ذالصحية، كحصدت األركاح البشرية، إنو كباء العصر فيركس ككركنا الجديد ال
 .ـ2019( نسبة لعاـ  ( COVID -19 يرمز لو بػ

إف كبػاء فيػػركس ككركنػػا كمػػا ذكػػرت كبػػاء عػػالمي معاصػػر، شػػديد االنتشػػار، 
بمجػػػرد الممػػس ألسػػػطح مسػػػيا المصػػابكف فػػػي غضػػػكف سػػريع التنقػػػؿ كالعػػدكل، ينتقػػػؿ 

سػػػاعات كفػػػؽ مػػػا ذكػػػره أىػػػؿ الطػػػب، كقػػػد فتػػػؾ ىػػػذا الكبػػػاء بػػػاآلالؼ، كأمػػػرض مئػػػات 
اآلالؼ، كأقعد مئػات  المبليػيف فػي بيػكتيـ لمحجػر المنزلػي كسػط  تكقعػات طبيػة بػأف 
ة يصػػاب ثمثػػػا سػػػكاف العػػػالـ بػػػو إف اسػػتمر انتشػػػاره دكف اتخػػػاد التػػػدابير الكقائيػػػة الجػػػاد

 كالناجعة.

                                                 
  الخمس -كمية اآلداب  –عضك ىيئة تدريس بقسـ الدراسات اإلسبلمية 
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ىػػػذا كقػػػد اتخػػػذت دكؿ العػػػالـ اإلسػػػبلمي جممػػػة مػػػف التػػػدابير الكقائيػػػة عمػػػى 
ػع كالجماعػات  مى المستكل  الديني لمحػد مػف اإلصػابة  بػالفيركس تمٌثمػت فػي تعطُّػؿ الجي
غػػػػبلؽ الحػػػػرميف الشػػػػريفيف أمػػػػاـ المعتمػػػػريف كالمصػػػػٌميف  فػػػػي المسػػػػاجد كالمصػػػػمَّيىات كا 

 ة ىذا المرض. كانتفضت المؤسسات الصحية لمكافح

كفي كسط ىذا الركػاـ كالزحػاـ مػف المقاكمػة كالمكابػدة لمفيػركس كانػت تعػاليـ 
كىديػو حاضػرة كمػؤٌثرة فػي السػاحة العممٌيػة كالدعكٌيػة  -صمى ا عميو كسػمـ -الرسكؿ

كالتكعكٌيػػة كالتكجييٌيػػة ممػػا دعػػاني إلػػى الكتابػػة فػػي ىػػذا المكضػػكع كالٌنيػػؿ مػػف اليػػدم 
فػػي جممػػة مػػف األحاديػػث  -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ -يػػو الرسػػكؿالنبػػكم الػػذم أشػػار إل

 النبكية المبثكثة في كتب كمصنفات السنة النبكية.

 أىمية المكضكع كأسباب اختياره:

عنػد  -صمى ا عميو كسػمـ -االلتزاـ باآلداب اإلسبلمية التي ذكرىا الرسكؿ -1
لقمػػػػؽ كقػػػػكع األمػػػػراض كاألكبئػػػػة، كعػػػػدـ السػػػػخط كاالنزعػػػػاج مػػػػف قػػػػدر ا كا

النفسػػػي، كاالمتثػػػاؿ لميػػػدم النبػػػكم فػػػي األخػػػذ برقػػػى القػػػرآف كالسػػػنة النبكيػػػة، 
 ككجكب االحتياط مف األمراض التي تنتقؿ بسبب المخالطة.

مكاكبػػػة الحػػػدث الميػػػـ كالخطػػػب الجمػػػؿ المتمثػػػؿ فػػػي كقػػػكع البشػػػرية فػػػي ىػػػذا  -2
 الكباء كالجائحة العالمية.

ية كالنفسػػية كاالجتماعيػػػة تنػػكع مظػػاىر األزمػػة العالميػػة فػػي الجكانػػب الصػػح -3
 كاالقتصادية كالحاجة إلى اإلرشاد النبكم في أىـ مظاىر األزمة.
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 منيج البحث:

سػػمكت فػػي ىػػذا البحػػث المػػنيج االسػػتقرائي غيػػر التػػاـ بػػذكر أبػػرز األحاديػػث 
النبكيػػػة فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع، كالمػػػنيج التحميمػػػي لمكقػػػكؼ عمػػػى اليػػػدم النبػػػكم كربطػػػو 

 بالكاقع.

 خطة البحث:

 لؼ البحث مف مقدمة، كستة مباحث، كخاتمة.تأ

 المقدمة تضمنت أىمية المكضكع كأسباب اختياره، كالمنيج الذم سمكتو، كالخاتمة.   

المبحث األكؿ: اآلداب اإلسبلمية عند كقكع المرض كعػدـ السػخط، كالتسػميـ بػأف كػؿ 
 .ما يصيب المسمـ ىك مف قدر ا

 كف.المبحث الثاني: فضؿ الصابر عمى الطاع

 المبحث الثالث: استحباب التداكم كاألخذ برقى القرآف كاليدم النبكم.

المبحػػث الرابػػع: أحاديػػث نبكيػػة تنبػػو عمػػى كجػػكب االحتيػػاط مػػف األمػػراض التػػي تنتقػػؿ 
 بسبب المخالطة.

 المبحث الخامس: خبلؼ العمماء حكؿ مفيـك أحاديث ظاىرىا التعارض.

 تعمقة بجائحة ككركنا.المبحث السادس: بعض األحكاـ الفقيية الم

 الخاتمة: كفييا أىـ النتائج.
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المبحث األول: اآلداب اإلسبلمية التي يتحمى بيا المسمم عنـد وقـوع المـرض وعـدم 
 السخط، والتسميم بأن كل ما يصيب المسمم ىو من قدر ا. 

مف الكاجب عمػى الشػخص المسػمـ أف يكػكف عظػيـ اإليمػاف بالقضػاء كالقػدر 
ذا ابػػػتبله ا بمصػػػيبةمكقنػػػا بػػػأف مػػػا يصػػػ فػػػبل شػػػؾ أف ذلػػػؾ  ،يبو ىػػػك مػػػف عنػػػد ا، كا 

 .  يككف تكفيرا لمذنكب كاآلثاـ

 قالػػػت: قػػػاؿ رسػػػكؿ ا  - صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ -عػػػف عائشػػػة زكج النبػػػي 
: )) مػا مػف ميًصػيبة تيصػيبي الميٍسػمـ إال كٌفػر ا بيػا عنػو  - صمى ا عميػو كسػمـ -

 . (1)حتى الٌشككة ييشىاكييا((
قػاؿ: ))  -صػمى ا عميػو كسػمـ -كعف أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبػي

ػب ػـ  (2) مػا ييًصػيبي الميٍسػمـ مػف نىصى ػزىف كال أذنل كال غى ـٌ كال حى ػب كال ىػ حتػى  –كال كىصى
إال كٌفر اي بيا مف خطاياه (( –الٌشككة ييشىاكييا 

 (3)  

                                                 

( 5640( أخرجو البخارم في كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المريض، رقـ ) 1)
كأصؿ المصيبة: الرمية بالسيـ، ثـ استعممت في كؿ نازلة، كقيؿ اإلصابة مأخكذة مف 

حاجة مف غير ضرر، كفي الشر مأخكذ مف الصكب كىك المطر الذم ينزؿ بقدر ال
 ، مادة صكب.1955/ 2إصابة السيـ. ينظر تيذيب المغة لؤلزىرم 

، كينظر إكماؿ المعمـ 62/ 5( النصب: التعب، كالكصب: دكاـ الكجع كلزكمو، النياية 2)
8 /528  . 

 -5641( أخرجو البخارم في كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، رقـ ) 3)
(، كمسمـ في كتاب البر كالصمة، باب ثكاب المؤمف فيما يصيبو مف مرض أك 5642

 (.  2573حزف أك نحك ذلؾ، رقـ ) 
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مى ا عميػو كسػمـ صػ - أخرج مسمـ مف حديث صييب قاؿ: قاؿ رسكؿ ا
ػػػػٍؤًمف، إٍف  - ٍيػػػػر، كلػػػيس ذلػػػػؾ ألحػػػػد إاٌل لممي ػػػػٍؤًمف، إٌف أٍمػػػرىهي كيمَّػػػػوي خى )) عجبنػػػا ألمػػػػر المي

ٍيرنا لو(( بىرى فكاف خى ٌراء صى ابٍتوي ضى ٍف أىصى ابٍتوي سٌراء شىكىرى فكافى خٍيرنا لىوي، كا     (1) أىصى
نيػػػا الصػػػبر كالػػػذم يظيػػػر أف المصػػػيبة إذا قار  (2) قػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر:

ف لػػـ يحصػػؿ الصػػبر نظػػر إف لػػـ يحصػػؿ مػػف  حصػػؿ التكفيػػر كرفػػع الػػدرجات ... كا 
العجػػػز مػػػا يػػػذـ مػػػف قػػػكؿ أك فعػػػؿ فالفضػػػؿ كاسػػػع، كلكػػػف المنزلػػػة منحطػػػة عػػػف منزلػػػة 
ف حصػؿ فيكػكف ذلػؾ سػببا لػنقص األجػر المكعػكد بػو أك التكفيػر،  الصابر السػابقة، كا 

فبقػػػدر ذلػػػؾ يقضػػػى ألحػػػدىما عمػػػى فقػػػد يسػػػتكياف، كقػػػد يزيػػػد أحػػػدىما عمػػػى اآلخػػػر، 
 اآلخر.

كعػػف الحػػارث بػػف سػػكيد )) عػػف عبػػد ا رضػػي ا عنػػو قػػاؿ: أتيػػت النبػػي 
ػػػا شػػػديدنا  -صػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ فػػي مرضػػػو ػػؾي كىعىكن ػػػؾي  –كىػػػك ييكعى كقمػػت: إٌنػػػؾى لتيكعى

ػا ًمػٍف ميٍسػًمـ ييًصػيبي  ػٍؿ، مى ٍيف، قػاؿ: أجى وي أذنل إاٌل كعىكنا شديدنا، قمت: إٌف ذاؾ بأٌف لؾ أٍجرى
ًر (( اتُّ كىرؽي الشَّجى طىايىاهي كىمىا تىحى اتَّ اي عىٍنوي خى حى
 (3) . 

كعػف عطػاء بػف أبػػي ربػاح قػاؿ: )) قػػاؿ لػي ابػف عبػػاس: أال أريػؾ امػرأة مػػف 
أىػػؿ الجنػػة؟ قمػػت بمػػى، ىػػذه المػػرأة السػػكداء أتػػت النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فقالػػت: 

ٌنػػػي أتكٌشػػػؼ، فػػػاٍدعي  ٍف  إنػػػي أيٍصػػػرىعي كا  ٌنػػػةي، كىاً  لىػػػًؾ اٍلجى ػػػبىٍرًت كى ا لػػػي، قػػػاؿ: ًإٍف ًشػػػٍئًت صى
، فىػػاٍدعي اى ًلػػي أىٍف  ، فقالػػت: إنّْػػي أتىكىشَّػػؼي ػػٍكتي اى أٍف ييعىاًفيػػًؾ، فقالػػت: أىٍصػػًبري ًشػػٍئًت دىعى

، فىدىعىا لىيىا ((  .      (4) الى أىتىكىشَّؼي

                                                 

 (. 2999( أخرجو مسمـ في كتاب الزىد كالرقائؽ، باب المؤمف أمره كمو خير، رقـ ) 1)

 .135/  10( فتح البارم 2)

 (. 5647( أخرجو البخارم، كتاب المرضى، باب شدة المرض، رقـ ) 3)

 (.  5652( أخرجو البخارم، كتاب المرضى، باب فضؿ مف يصرع مف الريح، رقـ ) 4)
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ر عمػى ببليػا الػدنيا كفي ىذا الحديث دليؿ عمى فضؿ مف ييصرع، كأف الصػب
يػػكرث الجنػػة، كفيػػو أف عػػبلج األمػػراض تكػػكف بالػػدعاء كااللتجػػاء إلػػى ا، فيػػي أنفػػع 
مف العبلج بالعقاقير كأكثر تأثيرا مف تأثير األدكيػة البدنيػة، كىػذا ال يتػأتى إال بصػدؽ 

 .  (1)القصد، كقكة القمب بالتقكل كالتككؿ

 فضل الصابر عمى الطاعون : -المبحث الثاني

لكبػػاء قػػػد يكػػػكف عقكبػػػة كقػػػد يكػػػكف ابػػػتبلء، كقػػػد يكػػػكف عقكبػػػة عمػػػى انتشػػػار ا
ـٍ تىٍظيىػػػًر  )) المعاصػػػي كفشػػػٌكىا، كمػػػا أخبػػػر الحبيػػػب محمػػػد صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ لىػػػ

ـي الطَّاعيكفي  تَّى ييٍعًمنيكا ًبيىا إالَّ فىشىا ًفيًي  .(2) ((اٍلفىاًحشىةي ًفي قىٍكـ قىطُّ حى

قاـ ابػػػػتبلء مػػػػف ا تبػػػػارؾ كتعػػػػالى لعبػػػػاده كقػػػػد تكػػػػكف ىػػػػذه األمػػػػراض كاألسػػػػ
ػا يىػزىاؿي اٍلػبىبلىءي ًبػالميٍؤًمًف  )) جػاء فػي الحػديث، المؤمنيف ليزيد في درجاتيـ كيمٌحصػيـ مى

ًطيئىةه  مىٍيًو خى تَّى يىٍمقىى اى كمىا عى لىًدًه  حى كى  . (3) (( كالميٍؤًمنىًة ًفي نىٍفًسًو كى

ػػزىاءً  )) كفػػي الحػػديث ـى اٍلجى ػػا  إٌف ًعظىػػ ػػبَّ  قىٍكمن فَّ اى إذىا أىحى ػػعى ًعظىػػـً اٍلػػبىبلىء، كا  مى
مىٍف سىًخطى فىمىوي الٌسٍخط ا، كى ، فىمىٍف رىًضيى فمو الرّْضى ـٍ  .(4)(( اٍبتىبلىىي

                                                 

 .141/ 10( ينظر فتح البارم 1)
(، كالحاكـ في 4019( ركاه ابف ماجو في سننو، كتاب الفتف، باب العقكبات، رقـ ) 2)

               ، في آخر كتاب الفتف كالمبلحـ كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد. 504/ 4المستدرؾ 

( ركاه الترمذم في جامعو، أبكاب الزىد، باب ما جاء في الصبر عمى الببلء، رقـ 3)
 (، كقاؿ: حديث حسف صحيح.2399)

( ركاه الترمذم في جامعو، أبكاب الزىد، باب ما جاء في الصبر عمى الببلء، رقـ 4)
ابف ماجو ( كقاؿ عنو الترمذم: حديث حسف غريب مف ىذا الكجو، كأخرجو 2396)
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كبػػٌكب اإلمػػاـ البخػػارم فػػي صػػحيحو " بػػاب أجػػر الصػػابر فػػي الطػػاعكف " ثػػـ 
 عميػػو كسػػمـ ذكػػر حػػديث عائشػػة رضػػي ا عنيػػا قالػػت: سػػألت رسػػكؿ ا صػػمى ا

ػةن  عىمىػوي اي رىٍحمى عف الطاعكف، فأخبرني أنو )) كاف عذابنا يٍبعىثيوي اي عمىى مف يشىاءي، فىجى
ـي أنَّػػوي لىػػٍف ييًصػػيبىوي  ػػاًبرنا يىٍعمىػػ ٍبػػدو يقػػعي الطَّػػاعيكفي فيمكيػػثي فػػي بىمىػػًدًه صى ، فمػػٍيسى ًمػػٍف عى ػػؤًمنيفى لممي

      (1) لوي مٍثؿي أٍجًر الشًَّييًد (( إالَّ مىا كتىبىوي اي لوي إالَّ كىافى 
قػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: " اقتضػػػػى منطكقػػػػو أف مػػػػف اتصػػػػؼ بالصػػػػفات المػػػػذككرة   

ف لػـ يمػت بالطػاعكف، كيػدخؿ تحتػو ثػبلث صػكر: أف مػف  ،يحصؿ لو أجػر الشػييد كا 
اتصؼ بذلؾ فكقع بو الطاعكف فمػات بػو، أك كقػع بػو كلػـ يمػت بػو، أك لػـ يقػع أصػبلن 

 . (2)ك آجبل "كمات بغيره عاجبل أ
كعػػػف حفصػػػة بنػػػت سػػػيريف قالػػػت: قػػػاؿ لػػػي أنػػػس بػػػف مالػػػؾ رضػػػي ا عنػػػو 

 يحيى بـ مات؟ قمت: مف الطاعكف، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:
)) الطَّاعيكفي شىيىادىةه ًلكيؿّْ ميٍسًمـو (( 

(3). 
  

 كىؿ يككف الطاعكف شيادةن لمعاصي أـ يختصُّ بالمؤمف الكامؿ؟

لمراد بالعاصي: ىك مف يككف قد ارتكب الكبيػرة كييجػـ عميػو ذلػؾ كىػك مصػٌر. أكال: ا
فيػػذا ال يكػػـر بدرجػػة الشػػيادة لشػػـؤ مػػا كػػاف متمبسػػا بػػو؛ لحػػديث ابػػف عمػػر الػػذم يػػدؿ 

 عمى أف الطاعكف ينشأ عف ظيكر الفاحشة.

                                                                                                                 

(. درجة الحديث: 4031في السنف، كتاب الفتف، باب الصبر عمى الببلء، رقـ ) 
 (.1953حسف، ينظر صحيح الترمذم لؤللباني ) 

 (. 5734( أخرجو البخارم في كتاب الطب، باب أجر الصابر عمى الطاعكف، رقـ ) 1)

 . 10/235( فتح البارم 2)
 (. 5732ذكر في الطاعكف، رقـ ) ( أخرجو البخارم، كتاب الطب، باب ما ي3)
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كيحتمػػػؿ أف يقػػػاؿ: بػػػؿ تحصػػػؿ لػػػو درجػػػة الشػػػيادة لعمػػػـك األخبػػػار الػػػكاردة، 
 عيكفي شىيىادةه لكيؿّْ ميٍسًمـو ((.كمنيا )) الطَّا

: " كمػػف رحمػػة ا تعػػالى باألمػػة المحمديػػة أف ييعٌجػػؿ ليػػـ (1)قػػاؿ ابػػف حجػػر
العقكبػػة فػػي الػػدنيا، كال ينػػافي ذلػػؾ أف يحصػػؿ لمػػف كقػػع بػػو الطػػاعكف أجػػر الشػػيادة، 

نما عٌميـ   لتقاعدىـ عف إنكار المنكر".   –كا أعمـ  –كا 

 اعكننا أـ ال؟ىؿ فيركس ككركنا يعتبر ط 

قبػؿ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ أقػكؿ: اختمػػؼ العممػػاء فػػي تعريػػؼ الطػػاعكف: 
فػػػػو بأنػػػػو المػػػػرض العػػػػاـ الػػػػذم يفسػػػػد لػػػػو اليػػػػكاء، كتفسػػػػد بػػػػو األمزجػػػػة  فمػػػػنيـ مػػػػف عرَّ

، كمنيـ مف قاؿ بأف الطػاعكف: الكجػع الغالػب الػذم يطفػئ الػركح كالٌذبحػة (2)كاألبداف
أنو: مرض يعـ الكثير مف الناس فػي جيػة مػف الجيػات ب (4)، كعٌرفو الباجي(3)كغيرىا

فقػػػاؿ: أصػػػؿ الطػػػاعكف  (5)بخػػػبلؼ المعتػػػاد مػػػف األمػػػراض، كعرفػػػو القاضػػػي عيػػػاض
القػػػركح الخارجػػػة فػػػي الجسػػػد، كالكبػػػاء عمػػػـك األمػػػراض. كقػػػاؿ جماعػػػة مػػػف األطبػػػاء: 

ػػػا قتَّػػػاالن يحػػػدث فػػػي المكاضػػػع الٌرٍخػػػكة كالمى  من رى غىػػػاًبف مػػػف الطػػػاعكف مػػػادة سػػػٌمية تيٍحػػػًدثي كى
 البدف، كسببو دـ ردمء مائؿ إلى العيفيكنة كالفساد كيحدث اٍلقىيء كالغىثىيىاف.

                                                 

 .234/ 10( فتح البارم 1)

 5/144( النياية البف األثير 2)

 .573 /3المسالؾ البف العربي ( 3)

 ، ما جاء في الطاعكف.261/ 9( ينظر المنتقى 4)

 .166/ 7( ينظر إكماؿ المعمـ 5)
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كعٌرفتو منظمة الصحة العالمية بأنو مرض تسببو بكتيريا حيكانية المنشأ، كينتقػؿ عػف 
طريػػػػػؽ المبلمسػػػػػة أك بػػػػػالرذاذ الخػػػػػارج مػػػػػف الجيػػػػػاز التنفسػػػػػي المصػػػػػاب بالطػػػػػاعكف 

 .  (1)الرئكم

أف فيركس ككركنا يأخػذ حكػـ الطػاعكف فضػيمة الشػيخ عبػد  كممف ذىب إلى  
العزيػػػػػز آؿ الشػػػػػيخ مفتػػػػػي السػػػػػعكدية، كعبػػػػػد المحسػػػػػف البػػػػػدر كغيرىمػػػػػا مػػػػػف العممػػػػػاء 

 المعاصريف.

كبنػػاء عمػػى تعريػػؼ المنٌظمػػة الصػػحة العالميػػة لشػػكؿ الطػػاعكف كرأم فتػػاكل 
ػا مػف أنػكاع ال طػاعكف أال كىػك العمماء فػإف فيػركس ككركنػا النػازؿ ييشػبو أف يكػكف نكعن

 الطاعكف الرئكم. 

 استحباب التداوي واألخذ برقى القرآن واليدي النبوي: -المبحث الثالث

ػػػػا بػػػػإذف ا    ال شػػػػؾ أف لكػػػػؿ مػػػػرض أك كبػػػػاء يرسػػػػمو ا عمػػػػى عبػػػػاده عبلجن
عػػٌز  تعػػالى، جػػاء فػػي الحػػديث)) ًلكيػػؿّْ دىاءو دىكىاءه، فىػػًإذىا أيًصػػيبى دىكاءي الػػدَّاًء بىػػًرأى بػػإذًف ا

ٌؿ(( كىجى
 (2.) 

قاؿ القاضي عيػاض فػي اإلكمػاؿ " فيػو التفػكيض إلػى ا تعػالى كأنػو فاعػؿ   
ذلػػؾ كمػػو، كأف ا تعػػالى قػػد قػػدر فػػي أزلػػو أف مػػرض ىػػذا سػػيككف كيتطبػػب فيػػو، ىػػذا 

ذ لـ يتطبب لـ يبرأ، كلكف ال بد لو أف يتطبب ..."  .    (3) كا 
قػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا كفػي الصػحيحيف عػف عطػاء عػف أبػي ىريػرة قػاؿ: 

ؿى لىوي ًشفىاء (( عميو كسمـ )) مىا أٍنزىؿى اي ًمٍف دىاءو إاٌل أٍنزى
(1). 

                                                 

 ( يراجع مكقع المنٌظمة عمى شبكة المعمكمات الدكلية. 1)

 (.2204ـ في صحيحو، كتاب السبلـ، باب لكؿ داء دكاء، رقـ ) ( أخرجو مسم2)
 .119/ 7( اإلكماؿ 3)
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ػػػوي  ًممى ػػػٍف عى ػػػوي مى ًممى ؿى لػػػوي ًشػػػفىاءن، عى ـٍ يٍنػػػًزٍؿ دىاءن إاٌل أٍنػػزى كفػػي المسػػػند )) إفَّ اى عػػػٌز كجػػػٌؿ لػػػ
ًيمىوي (( ًيمىوي مىٍف جى كىجى
(2). 

 اتالرَُّقى بالقرآن والُمعّوذ
إف مػػف األمػػكر الشػػرعية التػػي حػػث عمييػػا الشػػرع الحنيػػؼ األخػػذ باألسػػػباب 

 الشرعية كالمباحة لمكقاية مف األمراض قبؿ كقكعيا، كمنيا: 

المحافظػػة عمػػى أذكػػار الصػػباح كالمسػػاء كالػػٌذٍكر عنػػد النػػزكؿ فػػي مكػػاف مػػا،  -
    كاألذكار الشرعية عند الٌنٍكـ.

كػػاف يٍنفيػػثي  -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ -جػػاء عػػف عائشػػة رضػػي ا عنيػػا أف النبػػي
 ، عمػى نفسػو فػي المػرض الػػذم مػات فيػو بػالمعٌكذىات، فممػا ثىقيػػؿى كيٍنػتي أٍنفيػثي عمٍيػًو ًبًيػػفَّ

كىًتيىا (( اءى بىرى كىأٍمسىحي بيًدًه رىجى
(3.)  

مىى يىدىٍيًو ثيَـّ يىٍمسىحي ًبًيمىا كىٍجيىوي.  فسألت الزىرم كيؼ ينفث؟ قاؿ: كاف ينفيثي عى

أبػػاف بػػف عثمػػاف قػػاؿ: سػػمعت عثمػػاف يقػػكؿ: سػػمعت رسػػكؿ ا صػػمى كعػػف 
رُّ مىعى اٍسًمًو شىػٍيءه ًفػي األٍرًض  ا عميو كسمـ يقكؿ: )) مىٍف قىاؿى باٍسـ ا اٌلًذم ال يىضي

تَّى ييٍصػبً  ـٍ تيًصٍبوي فىٍجأىة بىبلىء حى ثى مىرَّات لى ـي ثىبلى ح، كمػف كىالى ًفي الٌسمىاء كىٍىكى السًَّميعي اٍلعىًمي

                                                                                                                 

 5678( أخرجو البخارم في كتاب الطب، باب ما أنزؿ ا داء إال أنزؿ لو شفاء، رقـ ) 1)
.) 

، كالييثمي 197 -196/ 4(، كالحاكـ  3578، رقـ ) 496/ 3( ركاه أحمد في مسنده 2)
( كقاؿ: ركاه أحمد كالطبراني، كرجاؿ الطبراني 8276، رقـ ) 96/ 5في مجمع الزكائد 

 ثقات. 
(،  5016( أخرجو البخارم في كتاب فضائؿ القرآف، باب فضؿ المعكذات، رقـ ) 3)

 (. 2192كمسمـ في كتاب السبلـ، باب رقية المريض بالمعكذات كالنفث رقـ ) 
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تَّػى ييٍمًسػي (( ء حى ـٍ تيًصػٍبوي فىٍجػأىةي بىػبلى ػرَّات لىػ ثى مى قىالىيىا ًحيفى ييٍصػًبحي ثىػبلى
قػاؿ: فأصػاب  (1) 

ؿ الذم سىًمعى مٍنػو الحػديث ينظيػري إليػو، فقػاؿ لػو: (2)أىبىاف بف عثماف اٍلفىاًلج ، فجعؿ الٌرجي
ػاف، ك  مىػى عيٍثمى الىؾى تىٍنظيػري إلػي؟ فػكا مػا كػذٍبتي عى مىػى النًَّبػيٌ مى ػاف عى ػمَّى  -ال كىػذىبى عيٍثمى صى

ػػابىًني، غىًضػػػٍبت فىنىًسػػػيتي أف -ا عميػػو كسػػػمـ ػػػابىًني فيػػو مػػػا أىصى ، كلكػػٌف اٍليىػػػٍكـ الَّػػًذم أىصى
 أقيكلىيا. 

كعػػف معػػاذ بػػف عبػػد ا بػػف خبيػػب عػػف أبيػػو أنػػو قػػاؿ: خرجنػػا فػػي ليمػػة مطػػر 
يصػمي لنػػا فأدركنػاه، فقػػاؿ: )) كظممػة شػديدة نطمػػب رسػكؿ ا صػمى ا عميػػو كسػمـ ل

؟ (( فمـ أقؿ شيئا، فقاؿ: )) قيٍؿ ((، فمػـ أقػؿ شػيئا، ثػـ قػاؿ: )) قيػٍؿ (( فمػـ أقػؿ  مٍَّيتيـٍ أىصى
ػػػده،  شػػػيئا، ثػػػـ قػػػاؿ: )) قيػػػٍؿ (( قمػػػت يػػػا رسػػػكؿ ا، مػػػا أقػػػكؿ؟ قػػػاؿ: )) قيػػػٍؿ ىيػػػكى اي أىحى

ثى مىرَّات تىٍكًفيؾى ًمٍف كيؿّْ شىٍيء ((كالميعىٌكذىتىٍيًف ًحيفى تيٍمًسي كًحيفى تيٍصًبحي ثىبلى 
 (3)       . 

 : (4)كما أجمع العمماء عمى جكاز الرُّقى عند اجتماع ثبلثة شركط

أف يككف بكبلـ ا تعالى أك بأسمائو كصػفاتو، كبالمسػاف العربػي أك بمػا يعػرؼ معنػاه 
  مف غيره، كأف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاتيا بؿ بذات ا تعالى. 

: الرقػى بػػالمعكذات كغيرىػػا مػػف أسػماء ا ىػػك الطػػب الركحػػاني إذا  (5)قػاؿ ابػػف التػػيف
كاف عمى لساف األبرار مف الخمؽ حصؿ الشفاء بإذف ا تعالى، فممػا عػٌز ىػذا النػكع 

                                                 

 (.5088قـ ) ( أخرجو أبك داكد في سننو، باب ما يقكؿ إذا أصبح، ر 1)

، مادة ) فمج 313/ 8( الفالج: شمؿ يصيب أحد شقي الجسـ طكال، ينظر لساف العرب 2)
.) 

 (.5082( أخرجو أبك داكد في سننو بسند حسف، باب ما يقكؿ إذا أصبح، رقـ ) 3)

 .237/ 10( فتح البارم 4)
 .238/ 10( فتح البارم 5)
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كتمػػؾ الرقػػى المنيػػي عنيػػا التػػي يسػػتعمميا المعػػٌزـ  ،فػػزع النػػاس إلػػى الطػػب الجسػػماني
فيػػأتي بػػأمكر مشػػتبية مركبػػة مػػف حػػؽ كباطػػؿ  ،ف لػػوكغيػػره ممػػف يػػٌدًعي تسػػخير الجػػ

يجمػػع إلػػى ذكػػر ا كأسػػمائو مػػا يشػػكبيو مػػف ذكػػر الشػػياطيف كاالسػػتعانة بيػػـ كالتعػػكذ 
 بمردتيـ. 

أحاديث نبوية تنّبو عمى وجوب االحتياط مـن األمـراض التـي تنتقـل  -المبحث الرابع
 :بسبب المخالطة

ػػػنة النبكيػػة أحاديػػػث صػػػحيحة تنٌبػػػ و عمػػى كجػػػكب االحتيػػػاط مػػػف جػػاء فػػػي السُّ
صػمى  -األمراض التي تنتقؿ بيف الناس بسبب المخالطة كالمجالسة كالمبلمسػة، فقػاؿ

قىػعى  -ا عميو كسمـ ذا كى عند كقكع الكباء: )) ًإذىا سىًمٍعتـي ًبو ًبأٍرضو فىبلى تٍقػدىميكا عمٍيػو، كا 
كا ًفرىارنا ًمٍنوي ((  (.1)ًبأىٍرض كأٍنتيـٍ ًبيىا فىبلى تٍخريجي

فالحػػديث صػػريح فػػي كجػػكب التػػكقي مػػف األمػػراض المنتقمػػة، كلػػذلؾ أٍكجػػبى 
الفقيػػاء عمػػى النػػاس مػػا دٌلػػت عميػػو األحاديػػث مػػف منػػع اخػػتبلط حامػػؿ ىػػذه األمػػراض 

 بغيره مف األصٌحاء، كمف كجكب عدـ اقتراب األصٌحاء منيـ.

 : (2)كفي المنع مف الدخكؿ إلى األرض التي قد كقع بيا عدة ًحكىـ
 تجنب األسباب المؤذية كالبعد منيا. -أحدىا

 األخذ بالعافية التي ىي مادة المعاش كالمعاد. -الثاني

 فيمرضكف. ،أف ال يستنشقكا اليكاء الذم قد عفف كفسد -الثالث

                                                 

(، كمسمـ 5730ي الطاعكف، رقـ ) ( أخرجو البخارم في كتاب الطب، باب ما يذكر ف1)
 (. 2218في كتاب السبلـ، باب الطاعكف كالطيرة ) 

 .99/ 4( زاد المعاد 2)
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أف ال يجاكركا المرضى الػذيف قػد مرضػكا بػذلؾ، فيحصػؿ ليػـ بمجػاكرتيـ مػف  -الرابع
 جنس أمراضيـ.

 بمد المصاب بالطاعكف:عمة النيي عف الخركج مف ال
مػف أجػػاز الخػركج مػػف األرض التػي يقػػع بيػا الطػػاعكف، نقػػؿ  (1) مػف العممػػاء

ذلؾ القاضي عياض عف جماعة مف الصحابة كالتابعيف، كمنيـ مف قػاؿ: النيػي فيػو 
، كخػػػالؼ جماعػػػة فقػػػالكا: يحػػػـر الخػػػركج منيػػػا لظػػػاىر النيػػػي  لمتنزيػػػو فيكػػػره كال يحػػػـر

 راجح عند الشافعية كغيرىـ. الثابت في األحاديث، كىك ال
المسػػػػألة تفصػػػػيبلن، فػػػػذىكىرى أٌف الخػػػػركج مػػػػف بمػػػػد  (2)كقػػػػد زاد ابػػػػف حجػػػػر ،ىػػػػذا

الطػػاعكف لػػو ثػػبلث حػػاالت: مػػف خػػرج لقصػػد الفػػرار محضػػا، فيػػذا يتناكلػػو النيػػي ال 
محالة، كمف خرج لحاجة متمٌحضػة ال لقصػد الفػرار أصػبلن، كيتصػكر ذلػؾ فػيمف تيٌيػأ 

كلػػـ يكػػف الطػػاعكف قػػد كقػػع، فػػػاتفؽ  ،يػػا إلػػى بمػػد إقامتػػػو مػػثبلن لمرحيػػؿ مػػف بمػػد كػػاف ب
كقكعو في أثناء تجييزه، فيذا لـ يقصػد الفػرار أصػبلن، فػبل يػدخؿ فػي النيػي، كالثالػث: 
ـٌ إلػػى ذلػػؾ أنػػو قصػػد الراحػػة مػػف  مػػف عرضػػت لػػو حاجػػة فػػأراد الخػػركج إلييػػا، كانضػػ

 اإلقامة بالبمد التي كقع بيا الطاعكف، فيذا محؿ النزاع. 
فػػإذا كػػاف الخػػركج مػػف البمػػد الميصػػاب بالطػػاعكف لحاجػػة أك شػػغؿ أك غػػرض 
غيػػػر الفػػػرار فإنػػػو جػػػائز، كػػػالخركج لمتػػػداكم كجمػػػب السػػػمع الغذائيػػػة لممقيمػػػيف، كلمػػػف 
أجريػػت لػػو فحػػكص طبيػػة تؤكػػد عػػدـ حممػػو لمفيػػركس كنحػػك ذلػػؾ؛ فيػػؤالء يجػػكز ليػػـ 

ػػػكا ًفػػػرىارنا  الخػػػركج؛ ألف المنػػػع فػػػي الحػػػديث مقٌيػػػد بػػػالخركج لغػػػرض الفػػػرار )) فىػػػبلى تٍخريجي
  (.3)مٍنوي((

                                                 

 167/ 7( ينظر إكماؿ المعمـ 1)
 229/ 10( فتح البارم 2)
 ( تقدـ تخريجو قريبا. 3)
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كعمػػبل بقاعػػدة أٌف " مػػػا يػػؤٌدم إلىػػى الكاجػػػب فٍيػػك كاًجػػب " كجػػػب منػػع إقامػػػة 
التجٌمعات كاالختبلط، كمنيا تعطيؿ الجمعة كالجماعات في المساجد؛ ألف ىذا المنػع 

 يؤدم إلى التقميؿ مف انتشار الكباء.

عظـ الدكؿ العربيػة بيانػات مفادىػا ىذا كقد أصدرت الييئات اإلسبلمية في م
منػػع إقامػػة الجمعػػة كالجماعػػات فػػي المسػػاجد إلػػى أف يرفػػع ا ىػػذا الػػببلء؛ ألف ىػػذا 

 المنع يؤدم إلى التقميؿ مف انتشار الكباء.      

 المبحث الخامس: خبلف العمماء حول مفيوم أحاديث ظاىرىا التعارض:

ض نصػػػكص السػػػنة حػػػرص عممػػػاء الحػػػديث كأصػػػكؿ الفقػػػو عمػػػى نفػػػي تعػػػار 
النبكيػة، كال يعػػدك ىػػذا التعػػارض أف يكػػكف فػػي الظػاىر كذىػػف المجتيػػد، أمػػا فػػي نفػػس 
نمػا ىػك برىػاف عجػز  األمر كالكاقع فبل، إذ التعارض الحقيقػي ال سػبيؿ لدفعػو البتػة، كا 

 كتقصير، تعالى الشارع عف ذلؾ كتنزه.

جتيػد إلػى يسػعى الم –أك اختبلفيػا  –كىذا التعارض الظاىرم بػيف األخبػار 
دفعػػو عػػف طريػػؽ الجمػػع أك النسػػخ أك التػػرجيح، عمػػى خػػبلؼ بػػيف العممػػاء فػػي األكلػػى 
بالتقػديـ مػف ىػذه المسػالؾ، كيعتبػر ىػذا النػػكع مػف التعػارض مػف أىػـ أسػباب اخػػتبلؼ 

 األئمة الفقياء.

كاألحاديػث التػػي  كفػي ىػذا البحػػث نػكرد األحاديػث التػػي تنفػي كجػكد العػػدكل،
 :مسمؾ العمماء في دفع ىذا التعارض ثـ نبٌيف، تثبت كجكدىا
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   أحاديث تنفي وجود العدوى: -أّوالً 

ػػفىر-1 ػػٍدكىل كال صى حػػديث )) ال عى
ػػة، فقػػاؿ أعرابػػي: يػػا رسػػكؿ ا، فمػػا بػػاؿ  (1) كال ىىامى

ؿي فييػػا، فييٍجربييػػا  ٍمػػؿ كأٌنيػػا الظّْبىػػاء، فيجػػيء البىعيػػر األٍجػػرب فيػػٍدخي اإلبػػؿ تكػػكف فػػي الرَّ
ؿ ((كميا، قاؿ: )) فمى   .(2) ٍف أٍعدىل األكَّ

ػػػٍدكىل كال ًطيىػػػرىة، كييٍعًجبينػػػي اٍلفىػػػٍأؿ (( قػػػالكا: كمػػػا الفػػػأؿ؟ قػػػاؿ: -2   ((حػػػديث )) ال عى
ـٍ (( ديكي ةي يىٍسمىعييىا أىحى  .(3) الكممة الٌصاًلحى

 ، كىي:أحاديث تثبت وجود العدوى -ثانيا

ا عميػو كسػمـ فأرسؿ إليػو النبػي صػمى  ،حديث: كاف في كفد ثقيؼ رجؿ مجذـك -1
 .(4)فىاٍرًجٍع (( ،)) إنَّا قىٍد بىايىٍعنىاؾى 

حديث )) الى ييكًردي ميٍمًرضه -2
مىى ميًصحٌ  (5) عى

(1) ))(2) . 

                                                 

(  اختمػػػؼ فػػػي المػػػراد بػػػو، فقيػػػؿ: ىػػػي حيػػػة كانػػػت تػػػزعـ العػػػرب أنيػػػا فػػػي الػػػبطف تصػػػيب 1)
الناس، كىي أعدل مف األجرب، فأبطؿ اإلسبلـ ذلػؾ، كقيػؿ: أراد بػو النسػيء الماشية ك 

الػػذم كػػانكا يفعمكنػػو فػػي الجاىميػػة، كىػػك تػػأخير المحػػـر إلػػى صػػفر، كيجعمػػكف صػػفرا ىػػك 
 .693/ 14الشير الحراـ، فأبطمو اإلسبلـ. ينظر عمدة القارم 

 (.5707( صحيح البخارم، كتاب الطب، باب الجذاـ، رقـ ) 2)

 ( .5755كاه البخارم في كتاب الطب، باب الفأؿ، رقـ ) ( ر 3)

 (.2231صحيحو، كتاب السبلـ، باب اجتناب المجذـك كنحكه، رقـ ) ( ركاه مسمـ في 4)

، أم صاركا ذكم إبؿ مرضى، فيـ 5) ( الميٍمرض: الذم لو إبؿ مرضى، يقاؿ: أمرض القـك
 ، مادة ) مرض (. 464/ 9ممرضكف، ينظر لساف العرب 
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ػػكا -3 قىػػعى كىأىٍنػػتيـٍ ًبيىػػا فىػػبلى تىٍخريجي ذىا كى ميكىىا، كىا  قىػػع الٌطػػاعيكف ًبػػأىٍرض فىػػبلى تىػػٍدخي حػػديث )) إذا كى
ًمٍنيىا ((
(3). 

 مماء في دفع التعارض:مسمك الع -ثالثا  

كردت أقكاؿ عديػدة لمعممػاء تبػٌيف أسػباب كقػكع التعػارض بػيف ىػذه األحاديػث 
 ، منيا: (4)ككيفية دفعيا، كذكركا لذلؾ كجكىا كثيرة

ػٍدكىل  -1 حمؿ الخطاب بػالنفي كاإلثبػات عمػى حػالتيف مختمفتػيف، فحيػث جػاء )) ال عى
حيػػث يسػػتطيع أف يػػدفع عػػف (( كػػاف المخاطػػب بػػذلؾ مػػف قػػكم يقينػػو كصػػحح تككمػػو ب

نفسو اعتقاد العدكل، كما يستطيع أف يدفع التطير الذم يقػع فػي نفػس كػؿ أحػد، لكػف 
القكم اليقيف ال يتأثر بو، كحيث جاء )) ًفرَّ ًمفى المىٍجذيكـً (( كاف المخاطب بػذلؾ مػف 
ضعؼ يقينو، كلـ يتمكف مف تماـ التككؿ فبل يككف لػو قػكة عمػى دفػع اعتقػاد العػدكل، 

 أريد بذلؾ سد باب اعتقاد العدكل عنو بأف ال يباشر ما يككف سببا إلثباتيا.ف
أف المػػراد بنفػػي العػػدكل أف شػػيئا ال يعػػدم بطبعػػو نفينػػا لمػػا كانػػت الجاىميػػة تعتقػػده  -2

أف األمػػراض تيٍعػػًدم بطٍبعيػػا مػػف غيػػر إضػػافة إلػػى ا، فأبطػػؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو 
ـك ليبػٌيف ليػـ أٌف ا ىػك ييٍمػًرض كييٍشػًفي، كنيػاىـ كسمـ اعتقادىـ ذلؾ كأكؿ مػع المجػذ

                                                                                                                 

لميًصح الذم صحت ماشيتو مف األمراض كالعاىات، يقاؿ: أصح الرجؿ فيك مصح، ( ا1)
 ، مادة ) صحح (.288/ 6إذا صح أىمو كماشيتو. ينظر لساف العرب

( كمعناه:  2221( أخرجو مسمـ، كتاب السبلـ، باب: ال عدكل كال طيرة، رقـ الحديث )2)
 ميمة.ال يأتي صاحب اإلبؿ المريضة عمى مكاف ترعى فيو إبؿ س

 (. 5728( أخرجو البخارم، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعكف، رقـ ) 3)

، كشرح معاني اآلثار 213/ 14، كشرح النككم عمى مسمـ 195/ 10( ينظر فتح البارم 4)
4 /303. 
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عػػف القػػرب منػػو ليبػػٌيف ليػػـ أف ىػػذا مػػف األسػػباب التػػي أٍجػػرىل ا العػػادىةى بأٌنيػػا تنٍفًضػػي 
إلى مسٌببىاًتيا، ففي نٍييو إثباتي األسباب، كفي ًفٍعًمو إشػارةه إلػى أنيػا ال تسػتًقٌؿ، بػؿ ا 

مىبىيىا قيكىاىى  ف شاء أٍبقىاىىا فأٌثرٍت.ىك الذم إف شاء سى  ا فبل تيؤثّْر شيئا، كا 

ٍسػـ المػاٌدة كسػٌد  -3 العمؿ بنفي العٍدكىل أصبلن كرأسنػا، كحمػؿ األمػر بالميجانبػة عمػى حى
الذريعػػػة لػػػئبل ييٍحػػػًدثى لممخػػػالط شػػػيء مػػػف ذلػػػؾ فػػػيظٌف أنػػػو بسػػػبب المخالطػػػة، فييٍثًبػػػتي 

ٍمػػًرضه اٍلعػػٍدكىل التػػي نفاىػػا الشػػارع، ... كقػػاؿ أبػػك عبيػػد: لػػي س فػػي قكلػػو )) ال ييػػكًردي مي
ػػٍت بتقػػدير ا تعػػالى ربمػػا  اح لػػك مىًرضى مىػػى ميًصػػٌح (( إثبػػات العػػدكل، بػػؿ ألف الٌصػػحى عى
اًحبيا أٌف ذلؾ مف العٍدكل فييٍفتىتىف كيتشٌكؾ في ذلؾ فأمر باجتنابو.   قىعى ًفي نٍفس صى                كى

نقػػػؿ عػػػف ابػػػف خزيمػػػة كمػػػاؿ ابػػػف حجػػػر إلػػػى التكفيػػػؽ بػػػيف األقػػػكاؿ، حيػػػث 
كالطبػػػػرم كالطحػػػػاكم كالقرطبػػػػي صػػػػاحب المفيػػػػـ، كابػػػػف أبػػػػي جمػػػػرة مسػػػػالؾ الجمػػػػع 

: " كيمكػػف (1)كالتػػرجيح بػػيف ىػػذه األحاديػػث، كخػػتـ كبلمػػو بقػػكؿ ابػػف أبػػي جمػػرة فقػػاؿ
الجمػػع بػػيف قكلػػو كفعمػػو بػػأف القػػكؿ ىػػك المشػػركع مػػف أجػػؿ ضػػعؼ المخػػاطبيف، كفعمػػو 

ػػؿى األكٌ  ػػؿى الثٌػػاني حقيقػػة اإليمػػاف، فمػػف فىعى ؿ أصػػاب السُّػػنة كىػػي أثػػر الحكمػػة، كمػػف فىعى
ػى إرادة ا تعػالى كتقػديًره،  كاف أٍقكىل يًقيننا؛ ألف األشػياء كميػا ال تػأثير ليػا إال بميٍقتىضى

دو ًإالَّ ًبًإٍذًف المَّو  يفى ًبًو ًمٍف أىحى ارّْ ـٍ ًبضى مىا ىي ، فمػف كػاف 102﴾ البقػرة ٌكما قاؿ تعالى ﴿كى
فػي فعمػػو كال يضػٌره شػيء، كمػػف  -صػمى ا عميػػو كسػمـ -مػػو أف ييتابعػو قػكٌم اليقػيف ف

كجػػد فػػي نفسػػو ضػػعفنا فميتبػػع أمػػره فػػي الفػػرار لػػئبل يػػدخؿ بفعمػػو فػػي إلقػػاء نفسػػو إلػػى 
كقد أباحػت الحكمػة الربانيػة  –التيمكة، كالحاصؿ أف األمكر التي يتكقع منيا الٌضرر 

بي  – ـٍ فػي الحذر منيا فبل ينبغي لمٌضعفاء أف يٍقرى كىىا، كأٌما أصحاب الٌصدؽ كاليقػيف فىييػ
 ذلؾ بالخيار".

                                                 

 كما بعدىا.  196/ 10( فتح البارم 1)
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كىػػػذا الكػػػبلـ يحتػػػاج إلػػػى فقػػػو رشػػػيد كفٍيػػػـ سػػػديد حػػػاؿ تنفيػػػذه فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه 
ػا فػي جائحػة ككركنػا، فػبل يصػح ألحػد  ، كخصكصن األكضاع التي يمر بيا الناس اليـك

ميعمػػػف عنيػػػا؛ ألف أف يقػػػكؿ: أنػػػا قػػػكٌم اإليمػػػاف فمػػػف ألتػػػـز بػػػاالحترازات كاالحتياطػػػات ال
ا بسبلمة اآلخريف أك إضرارىـ، الحتماؿ أف يككف الشػخص حػامبلن  األمر متعمؽ أيضن
يمانيِّػػػا دكف أف  ـٍ أٍضػػػعىؼي مٍنػػػو جسػػػديِّا كا  لممػػػرض متسػػػببنا فػػػي نقمػػػو لآلخػػػريف مٌمػػػف ىيػػػ

 ييًصيبىو ىك أذنل منو.

ٍسػػػف الظػػػٌف بػػػا فػػػي  كمػػػف الكاجػػػب كػػػذلؾ أف ننشػػػر السػػػكينة كالطمأنينػػػة كحي
ٍعمػػػف عنيػػػا مػػػف قبػػػؿ المجػػػاف  نفػػػكس العامػػػة، مػػػع األخػػػذ بػػػاالحترازات كاإلجػػػراءات المي

 االستشارية لجائحة ككركنا، كمنٌظمات الصحة العالمٌية الدكلٌية. 

 بعض األحكام الفقيية المتعمقة بجائحة كورونا -المبحث السادس

نحػكه مػف ىناؾ بعض الصكر كالمسائؿ التي ذكرىا الفقياء كالتي تمنع المجذـك ك 
المٍرضػػى مػػف مخالطػػة النػػاس كحٍجػػرىـ أك عػػٍزليـ فػػي مكػػاف خػػاص بيػػـ، كمػػف ىػػذه 

 المسائؿ: 

 منع المصابيف بالمرض مف الصبلة في المساجد:  -1

أف المجػػذـك كنحػػكه مػػف  (1)ذكػػر أىػػؿ العمػػـ مػػف المالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة
مػػف المرضػػى الػػذيف يتضػػرر النػػاس بيػػـ ييمنعػػكف مػػف األمػػاكف المختمطػػة، ك 

 ذلؾ:

                                                 

كماؿ المعمـ 393/ 9( ينظر المنتقى 1)   476/ 1، كمغني المحتاج 164/ 7، كا 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

191 

  

 

مػنعيـ مػػف الصػبلة فػػي المسػجد، فػػبل يصػميكف مػػع النػاس، كيكػػكف ذلػؾ مػػف األعػػذار -
ذا كػػػاف سػػػبب المنػػػع فػػػي المجػػػذـك كنحػػػكه خشػػػية  الميبيحػػػة لتػػػرؾ الجمعػػػة كالجماعػػػة، كا 

 الضرر فإف المنع يككف كاجبنا فيو.

 كقاؿ بعض المالكية: أما المسجد فبل ييٍمنعكف مف الصبلة فيو كال مف الجمكس.

 قاؿ مطرؼ كابف الماجشكف: ييٍمنىع المٍجذـك مف المسجد، كال ييٍمنىع مف الجمعة. ك 

كالػػراجح أف المصػػابيف بالجػػذاـ كبكبػػاء ككركنػػا أنيػػـ ييٍمنىعيػػكف مػػف المسػػجد إذا 
 كاف في كجكده أذٌية لغيرىـ.

: ييٍمنىػػػع المٍرضػػػى مػػػف االستسػػػقاء مػػػف المػػػٍكًرد (1)قػػػاؿ جماعػػػة مػػػف فقيػػػاء المالكيػػػة-2
ٍكا عمػػى اسػػتنباط مػػاء آخػػر مػػف غيػػر حػػرج كال المشػػتر  ف قػػكى ؾ إذا تػػأٌذل النػػاس بيػػـ، كا 

ف لـ يجدكا فييقيمكا ليـ مف يىٍستىًقي ليـ.  ضرر أيمركا بو، كا 

ىذا كقد اتخذ العالـ جميع كسائؿ التدابير البلزمة كالكقائيػة لمحػٌد مػف انتشػار 
بٌيػػة لجائحػػة ككركنػػا الكبػػاء بػػيف شػػرائح المجتمػػع، فقػػد عممػػت المجػػاف العمميػػة كالط

ػكصه طٌبٌيػة كثىبىػتى  عمى إنشاء مراكػز خاصػة بعػزؿ المٍرضػى لمػف أيٍجريػت ليػـ فيحي
صابتيـ بو، كىك ما يطمؽ عميو بالحجر الصحي.  التأكد مف حمميـ لمفيركس كا 

 

 

 

                                                 

كماؿ المعمـ 392/ 9( ينظر المنتقى 1)  . 164/ 7، كا 
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 الخاتمة

كبعػػد ىػػذه الرحمػػة العمميػػة مػػع اليػػدايات النبكيػػة تكٌصػػؿ الباحػػث إلػػى النتػػائج 
 التالية:

الشػخص المسػمـ أف يكػكف عظػيـ اإليمػاف بالقضػاء كالقػدر ميكقننػا  يجػب عمػى -1
 بأف ما ييصيبيو ىك مف عند ا سبحانو كتعالى.

 األخذ باألسباب الشرعية كالميباحة لمكقاية مف األمراض قبؿ كقكعيا. -2

أف منشأ الطػاعكف رٍجػز كعػذاب أرسػؿ عمػى األمػـ السػابقة، كجعمػو ا ليػذه  -3
 شيادة.األمة المحٌمدية رحمة ك 

أف األمػػراض كالفيركسػػات كغيرىػػا مػػف األكبئػػة ال تػػؤٌثر كال تنتقػػؿ بنفسػػيا بػػؿ  -4
 األمر  سبحانو كتعالى.

أف النيػػي عػػف الخػػركج مػػف البمػػد الميصػػاب بالطػػاعكف خػػاص بمػػف خػػرج فػػارِّا  -5
 منو، كأما الخركج لغرض آخر غير الفرار فيك جائز.

الػدخكؿ عمييػا إال عنػد تحقػؽ ال يحـر الخػركج مػف البمػد الميصػابة بالكبػاء أك  -6
 الضرر بذلؾ.

كفػػػي البيػػػكت عنػػػد حمػػػكؿ األمػػػراض كاألكبئػػػة؛  ،يشػػػرع القنػػػكت فػػػي المسػػػاجد -7
 لثبكت ذلؾ في األحاديث النبكية.

مف األحكاـ الفقيية المتعمقة بجائحػة ككركنػا أنػو ال يجػكز لمميصػاب بككركنػا  -8
ض الػػػذىاب إلػػػى المسػػػجد لمصػػػبلة، ككػػػذلؾ فػػػي حالػػػة ظيػػػكر أعػػػراض المػػػر 
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عميػػػو حتػػػى يتأكػػػد مػػػف سػػػبلمتو، كمػػػف كػػػاف محجػػػكرنا عميػػػو فػػػبل يجػػػكز لػػػو 
 الحضكر إلى المسجد.

 يجكز التخمؼ عف صبلة الجماعة بالمسجد في الحاالت اآلتية:-9

 إذا كاف الشخص مف كبار السف.-

 إذا كاف يتعاطى األدكية التي تنقص المناعة.-

المصػػػػمُّكف فيػػػػو بػػػػاإلجراءات  إذا كػػػػاف المسػػػػجد الػػػػذم يمكنػػػػو إجابػػػػة مؤذنػػػػو ال يمتػػػػـز-
االحترازيػػػة الميعمػػػف عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ المجػػػاف االستشػػػارية لجائحػػػة ككركنػػػا، مػػػف ارتػػػداء 

 الكمامة، كاصطحاب السٌجادة لمصبلة.  

المحافظة عمى أذكار الصباح كالمساء كسػائر األذكػار الشػرعية التػي كردت فػي -10
 السنة النبكية.

، كاألخػػػذ بتعػػػاليـ كنصػػػائح المجػػػاف االستشػػػارية االلتػػػزاـ بػػػالحجر الصػػػحي لؤلفػػػراد-11
 لمكافحة كباء ككركنا يحد مف انتشار المرض.

كؿ مف ثبتىػٍت إصػابتو بكبػاء ككركنػا طٌبيِّػا فإنػو يىٍحػريـ عميػو مخالطػة األشػخاص  -12
ال كاف آثمنا.  األصٌحاء، كا 

*   *  * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 .القرآف الكريـ-

ئد مسمـ، لئلماـ أبي الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي )ت إكماؿ المعمـ بفكا-
 ـ.2004ق/ 1425، 2ق(، تحقيؽ يحيى إسماعيؿ، دار الكفاء، ط: 544
ىػ( تحقيؽ د. رياض 370تيذيب المغة، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم ) -

 ـ. 2001ىػ 1422زكي قاسـ، دار المعرفة بيركت ط/ األكلى 
ق( حققو د. بشار 279حافظ أبي عيسى الترمذم ) ت الجامع الكبير، لئلماـ ال-

 ـ. 1998عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، ط/ 
زاد المعاد في ىدم خير العباد، لشمس الديف أبي عبد ا حمد بف أبي بكر -

ق( ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار 751الشيير بابف قيـ الجكزية ) ت 
 ـ .1998ق 1418الكتب العممية، الطبعة األكلى 

سنف أبي داكد، تصنيؼ اإلماـ الحافظ أبي داكد سميماف بف األشعث األزدم -
ق( حققو كخرج أحاديثو شعيب األرنؤكط  كمحمد كامؿ قره 275السجستاني ) ت 

 ـ(.  2012 –ق 1433بممي، الرسالة، الطبعة األكلى ) 
ق( تحقيؽ: 275سنف ابف ماجو، ألبي عبد ا محمد بف يزيد القزكيني ) ت -

 ـ.  1998ىػ 1419محمكد محمد نصار، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 
ق( 676شرح صحيح مسمـ، محي الديف أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم ) -

 تصكير دار الرياف القاىرة. 
شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم الحنفي) -

 النجار. ط دار الكتب العممية بيركت.   ق( تحقيؽ: محمد زىرم321
ق( ضبط 256صحيح البخارم، ألبي عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت -

 ـ.2001ق/ 1421، 1النص: محمكد نصار، دار الكتب العممية، ط: 
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ق( ضبط النص: 261صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم )ت -
 ـ.2001ق/ 1421، 1ط:  محمكد نصار، دار الكتب العممية،

عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعبلمة بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد -
 ـ. 2002ق 1422ق( دار الفكر، ط: 855العيني) ت 

فتح البارم بشرح صحيح البخارم، لئلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف حجر -
 ق( دار الحديث القاىرة.852العسقبلني ) ت 

ق( عناية كتصحيح أميف عبد الكىاب كمحمد 711ت ف منظكر )لساف العرب، الب-
 الصادؽ العبيدم.  

ق( 807مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، ) ت -
 ـ. 2001 –ق 1422تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ط: أكلى 

بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي عبد ا محمد -
 ق. 1340ق( تصكير دار المعرفة عف ط 405)ت 
المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ، لمقاضي أبي بكر محمد بف عبد ا بف العربي )ت -

ق( قرأه كعمؽ عميو محمد السميماني كعائشة السميماني، دار الغرب اإلسبلمي، 543
 ـ.  2007ق 1428الطبعة األكلى 

ماـ أحمد بف حنبؿ، شرحو كصنع فيارسو: أحمد شاكر، دار الحديث المسند لئل-
 القاىرة. 

ق( تحقيؽ 494المنتقى شرح المكطأ، ألبي الكليد سميماف بف خمؼ الباجي )  -
 ـ. 1999ق 1420محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، الطبعة األكلى 

يثو كعمؽ عميو: محمد المكطأ، لئلماـ مالؾ بف أنس، صححو كرقمو كخرج أحاد -
 فؤاد عبد الباقي، ط: د ف.

*   *  * 
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 النضال السياسي لزعماء طرابمس من أجل تحقيق الوحدة الوطنية 

 م.1923ـــ 1919مع برقة 

 سعاد محمد عمر البكوش .داد: أعإ

 سماعيل محمد الطويرإ د.                                                  

_________________________________________________________________ 

 مقدمة:ال

يطالييف كمحاكلة كضعت إيطاليا القانكف األساسي لميبييف كاإل ـ1919في سنة  
رضاء رغبات الميبييف في ذات الكقت  منيا إعطاء الحقكؽ المدنية لمطرفييف، كا 

يا نحك المجاىديف كجمع قكاىا كتكجيي ،أغراضيا في السيطرة ذمحاكلة بذلؾ تنفي
كال يمكف لمكحدة الكطنية أف تتحقؽ  ،الذيف باتت الفتف كالدسائس تنخر الكطف

لميبييف ماداـ الكطف تنتيكو الخبلفات كالفتف كالحركب كاالنقسامات، كالتي ترتب 
كالمنطقة الشرقية  ،عمييا أف انقسمت الببلد إلى جزئييف المنطقة الغربية طرابمس

فطرابمس ذات زعمات منفصمة كمتفرقة  ،متع بنظاـ حكـ منفصؿبرقة ككبلن منيا تت
أما المنطقة الشرقية برقة فكانت كاقعة  كؿ منطقة تتمتع بزعامة منفصمة مستقمة،

ف ما حدث مف تجزئة بيف الببلد زاد مف قكة العدك  ،تحت الزعامة السنكسية كا 
تمكف مف فرض اإليطالي الذم سعى إلى إبقاء ىذه الخبلفات كاالنقسامات حتى ي

شمؿ أىالي الببلد بدأت  ـٌ سيطرتو عمى الببلد بأكمميا، كلتبلفي ىذه االنقسامات كلى 
جيكد الكطنييف مف الزعماء الميبييف المجاىديف في تعزيز الكحدة الكطنية كالقضاء 

ف كاتفقكا عمى عقد ك كعدـ إيقاظيا حتى اجتمع الطرابمسي ،عمى الفرقة كاالنقسامات
كمنع الفرقة فتمخض عنو  ،بغية تعزيز الكحدة 1920في نكفمبرمؤتمر في غرياف 
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انتخاب حككمة ىيئة اإلصبلح المركزية برئاسة زعماء ليبييف تمحكرت أىدافيا عمى 
لتعزيز ركح الكحدة بيف أىالي المنطقة  ؛يطالييفكتكجيو الكفاح ضد اإل ،تكحيد الببلد

ميـ ثالمنطقة الشرقية برقة كالتي تمىالي أك  ،الغربية التي يمثميا الزعماء الطرابمسيكف
لى المنطقة األخرل إ كد كمندكبكف عف كبل الطرفييف كؿالسنكسية، ثـ بعث كف

كاتفقكا جميعان عمى تكحيد الجيكد لتحقيؽ الكحدة الكطنية بحيث تككف تحت زعامة 
 كىي الزعامة السنكسية.  ،كاحدة

 ىدف الدراسة:

بدكر الخبلفات كالفرقة بيف الميبييف، لى معرفة األسباب التي أكجدت إتيدؼ   
يطالي الذم سعى الستغبلليا ككيؼ ساىمت ىذه العكامؿ في زيادة قكة العدك اإل

ف الميبييف أيقنكا أف السبيؿ الكحيد لمقضاء عمى تمؾ االنقسامات ألمصمحتو، كما 
 ىي تكحيد الكحدة الكطنية لميبييف في جميع أرجاء الببلد.

في التعرؼ عمى العكامؿ التي فرقت الميبييف كجيكد زعمائيـ  لذا فإف الدراسة تكمف
 يطالي.في تكحيد شمؿ الببلد الميبية ضد العدك اإل

 ومن خبلل ما سبق تم صياغة المشكمة في التساؤل التالي:

دت إلى التفتت كالتجزئة داخؿ الببلد الميبية؟ كىؿ اختبلؼ أعكامؿ التي الىي  ماػ  1
 أـ ال؟ ان مباشر  ان كاف سببأنظمة الحكـ في الببلد 

ػ كيؼ تمكف الطرابمسيكف مف تدارؾ الكضع الذم سيؤدم إلى التجزئة؟ كما ىي 2
 أسباب التحاميـ بأىالي المنطقة الشرقية؟

 ػ ما ىي ردت فعؿ إيطاليا مف جيكد التكحد بيف الشرؽ كالغرب؟3
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ة الببلد ػ ما الدكافع التي أدت إلى سعي بعض الزعمات الطرابمسية لتحقيؽ كحد4
تحت زعامة كاحدة منتخبة؟ كىؿ نجحت جيكدىـ في السعي لنيؿ الكحدة بيف 

 طرابمس كبرقة ؟  

تكمف أىمية البحث في معرفة مدل الجيكد التي بدليا الزعماء  أىمية البحث:
كما ىي استراتيجيتيـ التي ساركا عمييا  ف في تحقيؽ الكحدة الكطنية؟ك الطرابمسي

 لتحقيؽ ذلؾ؟ 

 اسة:فروض الدر 

ػ تفترض الدراسة أف تعدد الزعامات كاختبلؼ أنظمة الحكـ المطركحة كاف عامؿ 1
 رئيس في تجزئة الببلد.

ف الكحدة الكطنية ال تحقؽ إال بتكحيد أػ تكجد فركض ذات دالالت تاريخية عمى 2
ك يتـ التكافؽ عمييا مف قبؿ النخب السياسية أ ،الببلد تحت زعامة كاحد منتخبة

  .أنذاؾ

 جية الدراسة:مني

ستعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي الكصفي التحميمي القائـ عمى تحميؿ 
 المادة التاريخية كنقدىا بتكفر المادة العممية.

 م.1919الوضع السياسي في طرابمس وبرقة قبل 

 أواًل: الوضع السياسي في طرابمس.

كما ترتب عمييا  ـ1914إثر قياـ الحرب العالمية األكلى في أغسطس سنة       
مف دخكؿ تركيا الحرب في الشير التالي مف نفس العاـ حتي بدأت تخرج في إقميـ 
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طرابمس الثكرات الشعبية التي اشتعؿ فتيميا أرجاء الببلد ضد العدك الغاشـ 
االستعمار اإليطالي الذم أحكـ سيطرتو عمى أغمب المناطؽ الساحمية كالجنكبية بعد 

كبد فييا المجاىدكف خسائر كبيرة، بيد أف مجريات األمكر معارؾ غير متكافئة ت
فت ثفقد تكا ،التي شيدتيا الببلد أحدثت تغيران كبيران عقب أغسطس مف نفس العاـ

عزيمة المجاىديف في الجياد كالمكاجية الكطنية التي أخدت طريقيا نحك الثكرة 
مجاىديف في الركح الكطنية عمى الزعماء كالكطنييف ال تكالتطيير حيث سيطر 

خكضيـ لغمار الكفاح المسمح، كأصبحت أقكل مف سبلح اإليطالييف الحديث، إف 
ما شيده إقميـ طرابمس مف ثكرات عارمة سجمت أعظـ انتصاراتيـ حينما أنزلكا 

فقد سقطت مناطؽ الجنكب  ،بالقكات اإليطالية ىزائـ متتالية في أكتر مف مكقعة
ـ أف تحررت فزاف 1914نكفمبر سنة  27الميبي بيد المجاىديف حيث تـ في 

كامتدت الثكرة إلى مناطؽ أخرل مف طرابمس  ،(1)كبارم كتبعتيـ غات كالجفرة أك 
كاستردكا عمى إثرىا  ،نتصر المجاىدكف في معارؾ كثيرة سجمكا فييا بطكالتيـاك 

كانحصر العدك في مدينتي الخمس  ،يطاليةالمناطؽ الكاقعة تحت السيطرة اإل
ـ تكبدت القكات اإليطالية ضربة كبيرة في جيشيا 1915في سنة ف (2)كطرابمس،

 ةير ثعمى يد المجاىديف في معركة القرضابية حيث غنـ المجاىدكف أسمحة كمؤف ك
جعمت مف بعض القيادات في المنطقة الغربية يستأثركا بالسمطة ألنفسيـ حيث ترتب 

ىا عمى كؿ يطالييف أف حمت سمطة زعمات محمية بسطت نفكذعمى انسحاب اإل
األقاليـ التابعة ليا مما ترتب عميو تفكيؾ كحدة المجاىديف، ككحدة الببلد فكاف انفراد 

كأحمد المريض  ،كعبد النبي بالخير بكرفمة ،رمضاف السكيحمي بزعامة مصراتو
كما حدث  ،كاشتعاؿ الفتف كالخبلفات بيف أبناء الببلد ،ؿ كعبار بغريافآك  ،بترىكنة

                                                 

 . 45، ص1973بيركت، ،، دار الثقافة3( خميفة محمد التميسي: معارؾ الجياد في ليبيا، ط1)
، 3بيركت، ط ،(الطاىر أحمد الزاكم: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح لمطباعة2)

 . 213، ص1973
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كرمضاف السكيحمي، كبيف  ،ي الجبؿ الغربي، كبيف السنكسيةبيف قبائؿ البربر ف
كمصراتو ىذه الفتف كالخبلفات كانت أسبابيا الفرقة كاالنقساـ في كحدة  ،ترىكنة
كاألطماع الفردية كحب السمطة، كنتيجة لمنزعات اإلقطاعية التي ترتب عنيا  ،الببلد

ى كضع الببلد كأضعؼ انفراد الزعامات الكطنية في حكـ أقاليميا أثر سمبان عم
 (1)كساىـ في استشرل الفساد اإلدارم في أجيزة اإلدارة الكطنية، ،الحركة الكطنية

ـ عمى تبعية ليبيا لمسمطة العثمانية حيت 1916كعمؿ السمطاف العثماني في أكتكبر 
سارع إلى إصدار فرماف تعييف سميماف الباركني كاليان عمى طرابمس حيث كاف 

كبناءن عمى ما منح لو قدـ إلى ليبيا كنزؿ بمصراتو كحاكؿ كقؼ األخير في تركيا، 
الحركب األىمية كمعالجة األكضاع في الببلد كجمع كممة الطرابمسييف لكنو أخفؽ 

أما عبد الرحمف عزاـ الذم غادر برقة بعد ىزيمة حممة أحمد الشريؼ  ،(2)في ذلؾ
ف بصحبتو نكرم بؾ ضد اإلنجميز كأدرؾ استحالة النيكض بالحرب مف جديد، ككا

كنزال بمصراتو حيث ساىـ العزاـ في تيدئة الفتنو بيف ترىكنة كمصراتو كاالصطبلح 
يبدكا أف المنطقة الشرقية الكاقعة تحت الزعامة  (3)بيف األطراؼ المتنازعة في مسبلتو

السنكسية كانت تتميز بقيادة مكحدة بزعامة أحمد الشريؼ السنكسي الذم خاض 
يطالي، كأخيران ضد اإلنجميز في جاال مف الزمف ضد العدك اإلحركبان كمعارؾ س

مصر بمساعدة األتراؾ كاأللماف كانتيت حربو األخيرة بيزيمتو كتشريد جيشو، إف 
كسمسمة اليزائـ المتكررة التي الحقت  ،القيادة المكحدة التي تمتعت بيا برقة

اإليطالي بأف يسعى باإليطالييف عمى يد المقاكمة الكطنية المسمحة دفعت العدك 

                                                 

 155، ص2، ؾ1ة: ج(الباركني: صفحات خالد1)
(مصطفى عمى ىكيدم، تأثيرات الحرب العالمية األكلى عمى حركة الجياد، بحكث كدراسات في 2)

مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف، طرابمس/ مركز جياد الميبييف  1943ػ 1911التاريخ الميبي
 .212ػ 211، ص1998، 2، ط2لمدراسات التاريخية، ج

 .301ػ300بمس الغرب، مصدر سابؽ ،ص(الزاكم: جياد األبطاؿ في طرا3)
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بشتى الطرؽ الختراؽ صفكؼ المجاىديف مستغميف الظركؼ الراىنة التي تعصؼ 
كخمؽ الفتف بيف الميبييف، حتى تعكرت عبلقة  ،فحاكلكا دس الشقاؽ ،بالببلد

السنكسية مع بعض الزعامات الطرابمسية كتعكر عبلقة صفي الديف السنكسي بزعيـ 
ة القرضابية التي شارؾ فييا رمضاف ظاىريان مصراتو رمضاف السكيحمي بعد مكقع

مع الطمياف عمى رأس قكة مف القبائؿ الطرابمسية بقيادة إيطالية يقكدىـ العقيد مياني 
جندم لمياجمة معسكر السنكسية في سرت، كما لبث رمضاف  24.000بمغ عددىـ

عند كصكلو لسرت حتى انقمب عمى جيش الطمياف الذم انيـز شر ىزيمة، كبعد 
كصفي الديف  ،فاقتسـ رمضاف ،معركة غنـ المجاىدكف ما حممتو ىذه الحممةال

فترؾ رمضاف مضطران  ،نصيبيـ منيا إال أف األخير عارض عمى نصيب رمضاف
نقادىا مف بطش الطمياف الذيف صبكا نقميـ عمييا كرجع لمصراتو إل ،قدران كبيران منيا

ى دخؿ في مناكشات معيـ كما أف كصؿ رمضاف مصراتو حت ،فسجنكا كنفكا أىميا
فما بيـ أف ترككا مصراتو  ،كأبدل المجاىدكف فراسة في المقاكمة ضد العدك الميزـك

فغنـ المجاىدكف ما تركو الطمياف مف عتاد كأسمحة كما إلى ذلؾ مف غنائـ الحركب، 
كعندما قدـ صفي الديف لزيارة مصراتو بدالن مف أف يكسب كدىـ كعطفيـ فإذا بو 

ضرائب عمى أىميا باإلضافة إلى مطالبتو بتسميـ غنائـ الحرب لو يطمب فرض ال
التي تركيا اإليطالييف، غير أف رمضاف عارضو، كمف ىنا نشأ الخبلؼ بيف 

كتكجو إلى  ،السنكسية كرمضاف السكيحمي حينيا خرج صفي الديف مف مصراتو
عياف كأعمف الحرب عمى رمضاف، كبعث برسائؿ إلى أ ،كمنيا إلى ترىكنة ،كرفمة

كقاؿ  ،المنطقة الغربية لزيارتو، كبعد قدكميـ قابميـ أحمد التكاتي ككيؿ صفي الديف
ألنو عصى السنكسية، كبعد تتبع أصؿ الخبلؼ  ؛بأف رمضاف يجب أف يقتؿ :ليـ

كدخؿ رمضاف في حرب ضد  ،تبيف لؤلعياف حقيقة األمر عندىا انصرفكا لمناطقيـ
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إزاء ىذه  (1)مة كقبض عمى التكاتي كقتمو كرفك صفي الديف حتى أجبله مف ترىكنة، 
األكضاع المتأزمة التي كقعت بيف أبناء الكطف الكاحد، كدخكليـ في صرعات 
كحركب إلشباع أطماع كنزكات أشخاص عمى حساب غيرىـ فتت الكحدة  الكطنية، 
فالحركب األىمية التي اشتعمت بيف أبناء العمكمة كحاالت التشريد كالتيجير التي 

نيا بعض مناطؽ ليبيا تركت فراغان كىنة كبيرة لبسط سيطرة االستعمار الذم عانت م
بؿ كزاد مف الفرؽ كالفتف بيف الميبييف حتى  ،حاكؿ إبقاء األكضاع عمى ما ىي عميو

يتسنى ليـ القضاء عمى المقاكمة بكؿ يسر، كعندما تأسست الجميكرية الطرابمسية 
كتكحدت المقاكمة المسمحة في  ،مسييفجمعت كممة الزعماء الطراب 1918في نكفمبر

إقميـ طرابمس ضد العدك االيطالي، كتناسى أىالي طرابمس الخبلفات كالفتف، كقد 
ساعدت عكامؿ االرتباط كالكحدة الكطنية في تكاتؼ الجيكد، كصد ضربات 

يطالييف الذيف دخمكا في مفاكضات مع كفد الجميكرية الطرابمسية في خمة الزيتكنة اإل
ساسي الذم منح لمطرابمسييف انتيى األمر إلى تكقيع القانكف األ 1919ك في يكني

دارة في ظؿ السيادة يطالييف في الحكـ كاإلكضماف لحقكقيـ كيساكم بينيـ كبيف اإل
يطالية، كألجؿ المحافظة عمى الحقكؽ التي حددىا القانكف األساسي كالتعجيؿ اإل

بلح حاؿ الببلد كالخركج مما فيو مف عمى تنفيد بنكده بداء الكطنيكف في العمؿ إلص
حزب اإلصبلح فتف كخبلفات التي أثرت سمبان عمى تردم األكضاع عامة فأنشاء 

كأحمد  ،ـ ككاف بزعامة رمضاف السكيحمي1919أكتكبر مف سنة  30في الوطني 
بصفتو مدير صحيفة لمكاء الطرابمسي ، كخالد القرقني، كعثماف القيزاني ،المريض

                                                 

بنغازم/ ليبيا /  (الطاىر أحمد الزاكم: عمر المختار الحمقة األخيرة مف الجياد الكطني في ليبيا،1)
 .69ػػ67ص ،2004، 2دار الكتب الكطنية، ط
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حد كحسب ركاية أل ،(1)عماء حركة الجياد ضد الغزك اإليطاليكىك زعيـ مف ز 
 كترأسيا القيزاني كعبد ،كاف قد أسسيا الباركني المجاىديف ذكر أف ىذه الجريدة

ككاف التعجيؿ بتنفيذ ما جاء بو القانكف األساسي مف أكلكيات  ،(2)الرحمف عزاـ
لطرابمسييف في األمكر التي سعى لتحقيقيا أعضاء الحزب حفاظان عمى حقكؽ ا

صبلح حاؿ الببلد االقتصادية فضبلن عف المساكاة إسكة باإليطالييف. إلخ،  التعميـ كا 
يطالية ككانت قد كجيت جريدة المكاء الطرابمسي في أحد أعدادىا نقدىا لمسمطات اإل

نشاء حككمة كطنية، إحينما طالبتيا بتنفيذ كعكدىا التي حددىا القانكف األساسي مف 
كبيف الحككمة المحمية  ،مقاؿ مناقشة حادة بيف أعضاء حزب اإلصبلحأثار ىذا ال

عف التأخير بتنفيذ كعكدىا كىركبان مف جانب الحككمة المحمية مف االلتزاـ بكعكدىا 
سارعت إلى زرع بدكر الشقاؽ بيف الزعماء المحمييف معتمدة في ذلؾ عمى بعض 

كىؤالء ىـ  ،ة ألجؿ ذلؾالزعماء المناكئيف لرمضاف السكيحمي الذيف ككنكا جبي
 (3)مختار كعبار، أحمد المريض، محمد فكيني، كعبد النبي بالخير كسكيح الشتيكم 

كبعض الزعماء حينما أداعت  ،كما عممت إيطاليا عمى إيقاع الفتنة بيف الباركني
رفضو بأف الباركني ال يريد الدخكؿ في ىيئة الحككمة، كما فيـ بعض المجاىديف 

حتى أخذكا يناكئكنو في مناطؽ  تقؿ بحككمة بربرية منفردة بالجبؿبأنو يريد أف يس

                                                 

عضكية حزب اإلصبلح الكطني  1919(عثماف القيزاني: كلد في مدينة طرابمس شغؿ في سنة 1)
دار المدار  ،أعبلم ليبياـ، لممزيد أنظر الطاىر أحمد الزاكم 1923سنة ىاجر إلى مصر 

 ..254ػػػ252، ص2004، 3اإلسبلمي / بيركت  ، ط
مركز  ،43/ 4، الشريط رقـ (ركية عبد السبلـ الطير المريض، مجاىد معاصر لؤلحداث2)

 المحفكظات كالدراسات التاريخية طرابمس.
، ترجمة عماد 1969مف نياية القرف التاسع عشر حتى عاـ ( نيككالم بركشيف، تاريخ ليبيا 3)

، ص 1988حاتـ، مراجعة ميبلد المقرحي، طرابمس/ مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالي، 
176،177. 
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فيما سعت بعض الشخصيات لرأب الخبلفات بيف القبائؿ فاتجو  (1)نفكذه في الجبؿ
كطمبا منو التكجو لحضكر  ،القرقني كالعزاـ لترىكنة إلقناع المريض بنبذ الخبلؼ

كبؿ بالرفض، كاف مؤتمر دعا لو السكيحمي لتدارؾ المكقؼ غير أف طمبيـ ق
فغادر جنزكر إلى مصراتو متخذان  ،رمضاف يعمـ أف مناكئ يسعكف لمقبض عميو

، في ذات الكقت فإف جيكد إيطاليا كدسائسيا في إبقاء بذكر (2)الحيطة كالحد منيـ
الخبلفات كاالنشقاقات بيف الميبييف، كالتي كاف مبغاىا بالدرجة األكلى لـ تتكقؼ 

لتي سيترتب عمييا ضعؼ المقاكمة المسمحة ضدىا، في ذات لكسر الكحدة الكطنية ا
الكقت يتسنى ليا القضاء عمى المجاىديف كاحتبلؿ الببلد دكف أدنى مقاكمة، مف 
الكاضح أف دسائس الطمياف باتت كاضحة لميبييف مف كسر الزعامات المحمية 

بلح كضربيا ببعضيا البعض كالحيمكلة دكف كحدتيا حينيا أيقف أعضاء حزب اإلص
الكطني أف كحدة الببلد تكمف في تكجيو المقاكمة المكحدة ضد اإليطالييف، كىذا لف 
يككف إال بمـ الشمؿ بيف أىالي طرابمس كبرقة الميبييف تحكميـ زعامة كاحدة لمكاجية  
مؤامرات الطمياف كالحيمكلة دكف تحقيؽ مطامعيـ، فنجدىـ سارعكا إلجماع كممتيـ 

فكانت األعيف حيف ذاؾ عمى  ،حت سمطة كاحدةالميبييف ت يجمععمى حاكـ 
السنكسية بحكـ ما تتمتع بو مف نفكذ كاسع في ليبيا ككؿ كدعكتيـ الدينية التي القت 

 العالـ.  أنحاء قبكالن كاسعان في شتى

    ثانيًا: الوضع السياسي في برقة

لتي كانت برقة أنداؾ تحت زعامة محمد إدريس السنكسي الذم انتيز اليزيمة ا    
كتسمـ الزعامة باعتراؼ أكركبي بذلؾ، كبما أف  ،حمت بأحمد الشريؼ ضد اإلنجميز

فترة حكمو تميزت بتكقيع المعاىدات كالمفاكضات مع القكل األجنبية، ككاف اتجاه 
                                                 

 ..381: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، مصدر سابؽ، صالزاكم(1)
 .375، ص1948فكر العربي، ( محمد فؤاد شكرم، السنكسية ديف كدكلة، القاىرة/ دار ال2)
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نحك ىذه القكل سعيان منو في إبقاء زعامة السنكسية عمى برقة بالرغـ مف أف جؿ 
ب األكركبي، كبما أف إيطاليا كانت الشريؾ بنكد المعاىدات تصب في مصمحة الغر 

فقد سعت لكسب كاسترضاء السنكسي لتحظى بسيطرتيا  ،األكبر في ىذه المعاىدات
عمى ليبيا، كفعبلن استطاعت إمبلء شركطيا عمى إدريس بدخكليا في سمسمة مف 

تي المفاكضات كتكقيع االتفاقيات الثنائية لما فيو مصمحة الطرفيف، كلربما لمسياسة ال
انتيجيا إدريس مع الغرب األكركبي ساىمت في إبقاء برقة تحت قيادة مكحدة 
تنصاع فييا أكامر المجاىديف لمسنكسية ال غير، كلحصكؿ إدريس عمى االعتراؼ 
بو كأمير منحتو إيطاليا ىذا المقب كيككف الحكـ مف بعده كراثيان ألكالده كأنسالو مع 

زىيدة إلدريس كركاتب الشرطة كالجيش يطالية بدفع ركاتب الحككمة اإل تتعيد
ما يعادؿ نصؼ القيمة  اكأف تدفع مبمغ ،لحماية المنطقة التي تحث سمطة إدريس

كبقي الحاؿ عمى ما ىك (1)السابقة عند حؿ معسكرات المقاكمة الكطنية المسمحة 
يطالية حيث عميو حتى ىجرة إدريس لمصر، حينيا تكترت العبلقات السنكسية اإل

بشع أنكاع التنكيؿ كالنفي في حؽ المجاىديف كالسنكسييف ممف أألخيرة استعممت ا
بقي كصادرت أمبلكيـ كىدمت زكاياىـ كرد عمى تخاذؿ إدريس كعدـ التزامو ببنكد 

ف رفضو مكأع ،االتفاقيات، فيما تسمـ مف بعده حركة المقاكمة الجيادية عمر المختار
   .يرمي لمصمح ألم عرض إيطالي

ادات وزعامات المنطقة الغربية في تحقيق الوحدة الوطنية بين ثالثًا: دور قي
 .مين الطرابمسي والبرقاوياإلقمي

كانت الدعكة النعقاد مؤتمر كطني جامع ألقطاب الببلد أمؿ الكطنييف مف        
ألنو ليس بالسيكلة جمع شمؿ الكطف كبداخمو خبلفات كفتف تنخر  |؛أىالي الببلد

                                                 

 اني،، طرابمس/ دار الفرج، ترجمة عمر الديراكم أبك حجمةالسنوسية في برقة( إيفانز بريتشارد: 1)
 .258ػ 255، صد ت
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كالقياديكف الكطنيكف الطرابمسيكف إلى لمتباحث في أمكر  مفاصمو، لدل خرج الزعماء
بعقد مؤتمر تمييدي في العزيزية الببلد كاالتفاؽ عمى الخركج مف تمؾ األكضاع 

ألجؿ تحقيؽ تمؾ الغاية، كقد حضره زعماء مف مختمؼ  م1920في أكتوبر سنة 
ككف ميمتو انتيى إلى انتخاب كفد ت (2)، كاستمر المؤتمر أسبكع(1)أقاليـ طرابمس

إصبلح الببلد داخميان أطمؽ عميو كفد اإلصبلح كالمككف مف الشيخ الطاىر الزاكم 
ممثؿ عف الزاكية، كعبدا أفندم الشريؼ ممثؿ ساحؿ طرابمس كمحمد بف محمد 

 ،، كعف ككمة الشيخ محمد بف خميفةالمشمكخ عف األصابعة يممثؿ ترىكنو كعم
كما كاف كؿ كاحد مف ىؤالء يتمتع  ،نوكالشيخ محمد بف زكيدة ممثؿ عف كرشفا

بتمثيؿ مناطؽ أخرل، كانت أعماليـ تنحصر في تسكية الخبلفات كالفتف التي 
المذيف  )*(كعمى رأسيا ما حدث بيف العرب كالبربر في الجبؿ الغربي ،تجتاح الببلد

لـ يكف ليـ تمثيؿ في ىذا المؤتمر، كقاـ الكفد المنتخب الذم شكمو الطاىر الزاكم 
غية اإلصبلح كنبذ الحركب بالتكجو إلى يفرف كفساطك كقابمكا زعماء ىذه المناطؽ ب

                                                 

 ي(ضـ مؤتمر العزيزية قادة مف معظـ المدف الميبية فمثؿ مصراتو الشيخاف عمر الميساكم كعم1)
الفقيو عمى بف حسف كمف زليطف الشيخ الزركؽ األجير اليمالي كعف الزاكية الشيخ أحمد الرجيبي ك 

، جياد األبطال في طرابمس الغربباإلضافة لقادة أخريف لممزيد مف المعمكمات انظر الزاكم ، 
 .419مصدر سابؽ، ص

، رسالة 1931ــ1911مصر والمسألة الميبية (محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبك اإلسعاد: 2)
 .192، ص1990ث، منشكرة / جامعة عيف شمس/ القاىرة، دكتكراه في التاريخ الحدي

حادثة الحرب بيف العرب كالبربر: كانت حادثة ىذه الحرب بيف الزنتاف كالرجباف)العرب( مف )*(
كترتب عنيا جبلء البربر  1916جية كجماعة مف البربر مف جية أحرل كانت األكلى في سنة 

كاره، بعد فترة مف الزمف رجعكا إلى أكطانيـ في نفكسو عف أكطانيـ كأقامكا في الببلد الساحمية قي ز 
لكف ذلؾ لـ يرض بعض لزعماء مثؿ محمد فكيني كعمى الشنطة كعندما دارت حرب ثانية استغؿ 

 الطمياف تأـز األكضاع كقامكا ببث بدكر الفتف كالشقاؽ.
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قت في الميمة المخكلة ليا في التكفيؽ فإال أنيا  أخ )*(بف عسكر كيكسؼ خربيش 
صبلح ذات البيف بيف األطراؼ المتحاربة  إف فشؿ مساعي اإلصبلح بيف  (1)كا 

تكجو في تنفيذ اليدؼ الثاني كىك الزنتاف كالبربر، حمؿ أصحاب اإلصبلح إلى ال
التكجو إلى غرياف كانتخاب أعضاء مؤتمر غرياف الذم ضـ كؿ الجيات أمبلن في 

كتأممكا فيو النجاح كالذم انعقد  نية التي فشمكا في تحقيقيا سابقاتحقيؽ الكحدة الكط
 (2)ـ1920نكفمبر 4حتى 1920أكتكبر  19مف 

 1920مؤتمر غريان نوفمبر     

جة لفشؿ مؤتمر العزيزية الذم سعى فيو الكفد الطرابمسي لرأب الفرقة بيف نتي      
فتكجيكا إلى عقد مؤتمر ثاني بمدينة  ،أبناء الكطف حيث لـ ييأسكا في مساعييـ

، 1920كانتيى في نكفمبر ،يكمان  15حيث استمر (3)غرياف بقصر الحككمة التركية 
ؽ المؤتمركف عمى تنصيب أحمد ككاف أعضائو ممثميف عف أقاليـ طرابمس، كما اتف

كعبد الرحمف عزاـ مستشاران  ،المريض رئيسان لممؤتمر ككنو ىك مف دعا لعقد المؤتمر
عضاء ، كانت أىداؼ رئيس المؤتمر كاأل(4) ان منتخب باإلضافة لتسعة عشر عضكان 

                                                 
ربر كمف سكاف الجبؿ كقد أخرجيـ الزنتاف كسكنكا الكطية، يكسؼ خربيش: كىك مف أعياف الب)*(

كاف ممف تعامؿ تكاطأ مع الطمياف كسممكا الكطف لقمة سيمة عندما ساعدىـ عمى احتبلؿ معظـ 
ػ 414، مصدر سابؽ، صجياد األبطال في طرابمس الغربمناطؽ الببلد لممزيد أنظر الزاكم، 

417   . 
 .418( نفسو،  ص1)
 .192، ص1931ػ 1911محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبك اإلسعاد، المسألة الميبية  (2)
 8/ 6ركاية محمد أبك عبدا مفتاح خميفة مفتاح ، مجاىد معاصر لؤلحداث ، الشريط رقـ  (3)
بكس كصالح بف كاف األعضاء التسعة عشر محمد بؾ فرحات، الصادؽ بف الحاج كعمر أبك د(4)

سمطاف كالتيامي قميصة الشيخ أحمد الرحيبي كالعيساكم بكخنجر كمحمد التايب كعثماف القيزاني 
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كرأب الصداع كذر الخبلفات، كلنا أف  ،المنتخبيف ىك مداركة الكضع الراىف لمببلد
يما يمي أسماء األعضاء المنتخبيف لمؤتمر غرياف كالبمد التي ينتمكف إلييا نبيف ف

كىك مف  ،طرابمس الصادؽ بالحاج فكاف مف ممثمي ،كالصفة التي يشغميا بعضيـ
ككاف ضمف األعضاء عثماف  ،كىك مف العمماء ،األعياف، كالشيخ إبراىيـ باكير

، ككاف ممثؿ النكاحي األربعة كمف أىؿ طرابمس ،كىك مدير جريدة المكاء ،القيزاني
كيشغؿ مدير بيت الماؿ، ككاف العضك مختار غمجة عف منطقة  ،عبدا الشريؼ

كىك مدرس في  ،الرقيعات، أما عضك منطقة تاجكراء فكاف الشيخ عمى الغرياني
كىك مف جنزكر كىك مف األعياف، أما عضكم  ،جامع ميزراف، كالفيتكرم الرميمي

ككاف األكؿ يشغؿ  ،كالشيخ أحمد الرجيبي ،ة محمد فرحاتمنطقة الزاكية الغربي
كىك معمـ  ،كالثاني مف العمماء، ككاف ممثؿ صرماف بشير ركيص ،مستشار سابؽ

كخبلؿ تداكالت المؤتمر  (1) لمغة العربية بنابمي، كصالح بف تنتكش ممثؿ العزيزية،
بإقامة حككمة  تكصؿ المؤتمركف إلى أف تحسيف حاؿ الببلد ال يمكف أف يتحقؽ إال

تأخذ بالشرع في حكميا كبرجؿ منتخب مف األمة يتمتع بكافة الصبلحيات الدينية 
انتيى المؤتمر إلى كالمدنية كالعسكرية، كعدـ اعترافو بسمطة العدك كالحد مف نفكذه، 
لجمع شمؿ الببلد  انتخاب حكومة وطنية أطمق عمييا ىيئة اإلصبلح المركزية 

مستشار عبد الرحمف عزاـ، ككاف المؤتمر قد انتيى إلى برئاسة أحمد المريض كال
إرساؿ كفديف كانت ميمة األكؿ التكجو إليطاليا لمطالبة الحككمة ىناؾ بتطبيؽ 
القانكف األساسي، ككاف الطرابمسيكف عمى يقيف بأف حككمة إيطاليا في طرابمس تريد 

                                                                                                                 

كعمى بف تنتكش كمختار بؾ كعبار كبشير كنكرم السعداكم كغيرىـ لممزيد أنظر الزاكم ، جياد 
 .422األبطاؿ في طرابمس الغرب، مصدر سابؽ، ص

، تحرير سالـ سعيد كراندة، 1983ػػ 1982كسـ الثقافي الرابععمر سعيد بغني : محاضرات الم (1)
 .212ػػػ 211، ص2009طرابمس/المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،  
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د فرحات الزاكم كمثؿ أعضاء الكفد محم (1) المماطمة في تنفيد القانكف األساسي
ادؽ بف رئيسان كمحمد نكرم السعداكم كخالد القرقني كعبد السبلـ البكصيرم كالص

، أما اليدؼ الثاني لممؤتمر فتمثؿ في تأليؼ كفد لمذىاب لبرقة لمبايعة إدريس الحاج
كتكحيد الجبية في الدفاع عف أرض الكطف، كلكف جكاسيس إيطاليا الكطنييف 

يد المطالبة بالكحدة فسارعت إيطاليا إلى إدريس كىددتو إذا أبمغكىا بأف ىناؾ كفد ير 
كبصرفو ككعدتو في حاؿ تنفيذ  ،قبؿ تحاربو، كأصرت عميو بعدـ مقابمة الكفد

كفعبلن كقعت ، (2)شركطيا فسكؼ يحظى إدريس بحكـ منطقة في الدكاخؿ مف برقة 
لقب أمير عمى كتـ بمكجبيا أف منحتو إيطاليا  ،إيطاليا معاىدة الرجمة مع إدريس

كما دعتو إيطاليا لزيارتيا، كفعبلن  ،دكاخؿ برقة) أكجمو كجالك كالكفرة كالجغبكب(
يطاليا إجرل استقباؿ  كبير إلدريس في ركما مف قبؿ الممؾ عمانكيؿ كسط فرحة 

كبأف تككف الببلد  ،دريس بما تضمنتو االتفاقيةإبتكقيع االتفاقية السابقة، كاعتراؼ 
كسي إيطالي، بعدىا تكجو السنكسي نحك تدعيـ معسكراتو تحت حكـ ثنائي سن

كااللتزاـ باالتفاقيات  ،(3)كتاكنس كعكرمة بيارالحربية في إجدابيا كالشميطـ كاأل
المبرمة، كاف إدريس السنكسي يمتمؾ زعامة دينية كسياسية في برقة كيحظى بنفكد 

كلي زعامة الببلد لذا استقر الرأم عند زعماء طرابمس بأنو ىك األصمح لت ،كبير
بحكـ دبمكماسيتو السياسية مع العدك فسارع الزعماء لعقد مؤتمر في سرت المنطقة 

 .الكسطي ليككف مكاف لمشمؿ بيف الشرؽ كالغرب

 

                                                 

، مركز المحفكظات 7/8/9ركاية أحمد خميفة زاـر :  مجاىد معاصر لؤلحداث ، رقـ الشريط   (1)
 كالدراسات التاريخية ، طرابمس.

 مصدر سابؽ.زاـر :    (2)
 .89الشنيطي ،قضية ليبيا ، مرجع سابؽ، ص  (3)
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  1922مؤتمر سرت في يناير 

تسارعت جيكد المصمحييف الكطنييف في لـ شمؿ الببلد كتكاثؼ الجيكد ضد      
انتدبت ىيئة اإلصبلح كفدان طرابمسيان لبلجتماع مع كفد اإليطالييف كألجؿ تحقيؽ ذلؾ 

الرحمف عزاـ كعمر أبك دبكس  برقة مثؿ الجانب الطرابمسي أحمد السكيحمي كعبد
كمحمد نكرم السعداكم كالشتيكم بف سالـ كالصكيعي الخيتكني كالحاج صالح بف 

مف صالح  مف مف ترىكنة، كمثؿ كفد برقة كؿحمد بف عبدالرحأسمطاف مف ترىكنة، ك 
طيكش كالشيخ خالد القيصة مف الجكازم كصالح السنكسي كمحمكد بكىدمة، اإل

 كما ،يطاليكتفاىـ الطرفاف عمى أف تككف ىناؾ كحدة في الكفاح ضد العدك اإل
كشتتت كحدة  ،أف تتجاكز كؿ الخبلفات بيف الميبييف التي مزقت كحدة الصؼ يجب
كلكي تكتمؿ جيكد الكحدة  ،يا المتحاربيفكعرقمة مساعي المصالحة بيف أىالي ،الببلد

يجب أف تنتخب زعامة تككف قيادتيا مكحدة لمببلد ليا كافة الصبلحيات الدينية 
كالمدنية كدستكر تعمؿ بو باإلضافة لمجمس تأسيسي عف الفريقييف لكضع القانكف 
ف تجتمع ىيئة إلدارة أحكاؿ الببلد مرتيف في السنة، كيشترط أف يكاف ؽ األساسي، كا 

حيث تتكلى  ،عمى ىذه المعاىدة كؿ مف حككمة برقة كالييئة المركزية في طرابمس
 ،(1)كالعمؿ عمى تكطيد العبلقة الكدية بيف الطرفيف ،األخيرة تأييد ىذه االتفاقية

كالسؤؿ الذم يطرح نفسو ىؿ قبمت إيطاليا بتكحيد الصؼ بيف الميبييف، كما ردت 
أم  ،بييفييا أف تككف ىناؾ كحدة بيف المفعميا عمى ذلؾ؟ ليس مف مصمحة إيطال

شيكر مف  ةبلثثفبعد  (2)كىذا ما أثاره ىذا المؤتمر ،كالبرقاكم ،بيف القطر الطرابمسي

                                                 

 .432ػػ431الزاكم: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، مصدر سابؽ،  ص(1)
، مركز 43/  4ركية عبد السبلـ الطير المريض، مجاىد معاصر لؤلحداث، الشريط رقـ (2)

 المحفكظات كالدراسات التاريخية طرابمس.
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تكلي فكلبي الحكـ أراد أف ينتقـ مف مصراتو مسقط رأس رمضاف السكيحمي، العدك 
 األكبر لئليطالييف بعد القرضابية. 

 رابمسي البرقاويردت فعل إيطاليا من وحدة الصف الط

أكلدت ىزيمة القرضابية التي يتذكرىا اإليطاليكف أينما حمكا بسرت الكره      
كيبدك أف فكلبي خشي مف إعادة الكرة رغـ مقتؿ رمضاف  ،كاالنتقاـ مف الميبييف

لقربيا مف سرت مكاف تجمع الميبييف  ؛حيث يعتقد أف مصراتو تشكؿ تيديد لمطمياف
 (1)ؿ قصر حمد الذم يعد الميناء البحرم في مدينة مصراتوحتبلاالمؤتمريف، فأرادت 

كفي عرقمة  ،بحيث يجعؿ مف احتبللو منطقة تيديد ضد مساعي المؤتمريف الميبييف
فشاليا، كبحسب ما أكرده الطاىر الزاكم أف اإليطالي ف حالما يقياـ الكحدة الكطنية كا 

تفاؽ الطرابمسي البرقاكم كصمت لمسامعيـ عقد المؤتمر تخكفكا مما سيترتب عميو اال
 (2)يطالية بمصراتو حتى يشغمكا المفاكضيف عما يقكمكف بولذا أمركا بنزكؿ قكاتيـ اإل

كدارت عدة  ،حينيا بدأت األعماؿ العسكرية تطأ بكؿ كحشية مناطؽ طرابمس الغرب
كقد استمرت الحرب في  ،معارؾ منيا معركة يـك السبت التي حدثت في مصراتو

كدخمت ، (3)يـك حتى أصبحت تعرؼ بمعركة السبعة عشر يكمان  17قصر حمد مدة 
ردت قكات المجاىديف التابعيف  (4)في حكميـ جميع الببلد بحدكدىا المعركفة

لحككمة غرياف بأف استكلت عمى العزيزية ميددة بذلؾ خط طرابمس كزكارة أرادت 

                                                 

 .22، ص1968، 1معجـ البمداف، طرابمس / مكتبة النكر، ط زاكم:لالطاىر أحمد ا(1)
 .433الزاكم جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، مصدر سابؽ، ص(2)
، مركز المحفكظات 54/ 4ركاية محمد محمد عباس، مجاىد معاصر لؤلحداث ، الشريط رقـ (3)

 كالدراسات التاريخية طرابمس.
، د/ت، ، الكتاب األبيض في كحدة طرابمس كبرقة/ دار األنكار لمنشر، القاىرة( المجنة الطرابمسية4)

 . 22-21ص
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كافقت مف جديد بأف  ،كر االنقساـ كالحد منوذإيطاليا بعد فشميا الذريع في بث ب
فاتفؽ الطرفاف عمى عقد   ،ـ1922عمى عقد مفاكضات جديدة في مارس سنة 

مفاكضات فندؽ الشريؼ التي تبيف مدل خيانة الطمياف كجبنيـ كخشيتيـ مف 
كما سنرل فيما بعد، أما في برقة انزعجت إيطاليا ككجيت نقدىا إلدريس  ،المقاكمة

 بالتكاطؤ بمساعدة الطرابمسييف.

 طاليا مع سنوسية برقة:خبلف إي

فحسب ركاية أحد المجاىديف أٌف  ،تعكرت العبلقات بيف إيطاليا كسنكسية برقة      
 تفكر عمميا باالتفاؽ المشترؾ الطرابمسي كالبرقاكم استدعت إدريس ككجي إيطاليا

ب ما كبأٌنو ىك مف كاف السبب في تمٌرد الناس ضد إيطاليا، فحس ،لو تيمة التكاطؤ
ادعتو أنو في كقت سابؽ كانت قد تفاىمت مع شيكخ القبائؿ عمى تكقيع كثائؽ 
يعمنكف فييا استسبلميـ مقابؿ مرتبات تصرفيا ليـ الحككمة اإليطالية، كفعبلن انساؽ 

فكٌقع الكثير منيـ عمى ىذه  ،الكثير مف أصحاب النفكس الضعيفة كراء ىذا اإلغراء
يطاليا سياـ اتياميا نحك إدريس كاعتبرتو ىك مف الكثائؽ، كبيذه الذريعة كجيت إ

ييعارض كجكدىا في ىذا الكطف، كيذكر عف إدريس أنو اتيـ األعياف كالمشايخ التي 
بخيانتو باتفاقيا مع الطمياف، مف الكاضح أف إدريس  حضرت إلى اجتماع األبيار

إليطالية مرتبات لو تناسى تماما أنو في كقت سابؽ كانت قد منحتو الحككمة ا
، كربما تحذير إدريس لممشايخ قد أعطى انطباعا لبعضيـ عف أف كلعائمتو السنكسية

كأحد  إيطاليا إدريس ال يمكف كضع الثقة التامة فيو ككنو قد تسمـ إغراءات مالية مف
فظ أساليب اإلغراء الذم تنتيجو األخيرة لتحقيؽ أغراضيا القذرة، كأف إدريس حا

في الزعامة، في  عمى حسف عبلقتو بالحككمة اإليطالية طمعا في أف تبقيو إيطاليا
شركطا عمى اإليطالييف تعكد  ىحيف لـ يكف ىناؾ ما يؤكد عمى أف إدريس قد أمم

كذلؾ مف خبلؿ اتفاقياتو معيا في السابؽ، كىذا ما يؤكد عمى  ،بالفائدة عمى الببلد
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ض األعياف في إدريس رغـ ية صادقة مبنية عمى الثقة يضعيا بعأنو لـ تكف ىناؾ ن
عميو في السابؽ زعماء برقة كطرابمس في مؤتمر سرت عمى الترحيب  ما اتفؽ

كفي ركاية ألحد المجاىديف ذكر أف  ،بزعامة إدريس، إال أف ىذا لـ يكف إال ظاىرا
بيد أف إدريس كاف كلكٌنيـ ضٌده في السٌر،  ،المشايخ  كانكا يؤيدكف إدريس عمنان 

يحظى بأنصار لو في الداخؿ كالخارج، كرجاؿ مف حكلو يتمتع  بثقتيـ الخالصة لو، 
حيث كانكا العيكف الحامية لو مف غدر أعدائو، ال سيما أف إيطاليا قد استاءت مف 
مماطبلتو كقررت عدـ كضع الثقة فيو، كمف ثـ االنقبلب عميو، فما بأحد أنصاره 

، كمف ثـٌ بدأت تتكشؼ (1)أبمغو بأٌف الطمياف ينككف خيانتو  اكيدعى منصكر الكيخي
بذكر عدـ الثقة بيف إدريس كاإليطالييف الذيف اعتقدكا أٌنيـ بالتنازالت التي قٌدمكىا 
إلدريس يتسنى ليـ تحقيؽ أىدافيـ في فرض السيادة عمى ليبيا، بيد أٌنيـ تناسكا 

السياسية، فكيؼ إلدريس الذم أزاح ابف عٌمو مف  طمكحات إدريس في الزعامة
 الزعامة أف يرضى بأف تحٌؿ محٌمو دكلة أجنبية، كبالتالي تقضي عمى نفكذ السنكسية
أينما كانت، لدل لـ يعد خافيان عمى إدريس الرضكخ لمطالب اإليطالييف باألمر 

مرحبيف بالسيادة اإليطالية السيؿ، ال سيما أف أعذاره ترتكز عمى أف البدك غير 
عبلنو بأنو عاجز عف محاربتيـ خشية مف كقكع  كيرفضكنيا رفضان قاطعان، كا 

إف قرار عدـ ، اضطرابات خطيرة أخرل تزيد في األمكر تعقيدان بسبب ىذا اإلقداـ
زاد في تعكر العبلقات بيف  في حؽ إدريس قد الثقة الذم صرحت بو إيطاليا

كمف جية أخرل أرادت إيطاليا أف تعقدت مفاكضات مع الطرابمسييف الطرفيف، 
 .1922فعقدت معيـ مفاكضات أطمؽ عمييا مفاكضات فندؽ الشريؼ

                                                 
/ جػ/ 14ركاية المجاىد سميماف خميؿ المٌدف، مجاىد ميعاصر لؤلحداث، رقـ الشريط:  (1)

 قسـ الركاية الشفكية، المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات –، المكتبة الصكتية 24
 التاريخية/ طرابمس.
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 مفاوضات فندق الشريف:

، بيف ىيئة اإلصبلح 1922مارس  3في عقدت مفاكضات فندؽ الشريؼ    
اف كفد الييئة مككف مف فرحات الزاكم كبيف الحاكـ اإليطالي بطرابمس، كك ،المركزية

كاتفقكا عمى  ،دخؿ الطرفاف في مفاكضات ،كعبد الرحمف عزاـ كأحمد السكيحمي
ىدنة لمدة شير أرادت إيطاليا مف كراء عقدىا أف يرضخ العرب لمتسميـ ببل قيد أك 

 (1)ـ، 1922أبريؿ 10شرط أك الحرب، غير أف المفاكضات انتيت بالفشؿ في 
لييئة اإلصبلح المركزية فشؿ مفاكضات فندؽ الشريؼ حتى تأٌكد ليا كعندما بات 

 أٌف إيطاليا ما أرادت مف كرائو إال لكسب الكقت إلعداد كتجييز صفكفيا مف جديد،
كأخدت إيطاليا تقصؼ كتشف ىجكمان كبير لمسيطرة عمى المناطؽ الغربية فكقعت 

الخمس كمصراتو كطرابمس بيدىا جميع المنطقة الساحمية الممتدة مف سيؿ جفارة ك 
  1922نكفمبر 17كالعزيزية كجنزكر كالزاكية كصرماف، كما سقطت غرياف في 

عاصمة الحككمة الكطنية في طرابمس نتيجة اليجمات اإليطالية االنتقامية، كبذلؾ 
يمكننا القكؿ أف التماطؿ ما ىك إال أسمكب مف أساليب الخداع اعتادت عميو 

ت فندؽ الشريؼ اٌتفؽ الرأم لمييئة المركزية عمى تشكيؿ كبعد فشؿ مفاكضا ،إيطاليا
كاف تفكير الييئة منصب عمى  .(2)كفدو لتقديـ البيعة ألمير برقة إدريس السنكسي 

أف الشخص الذم ينتخب أمير عمى ليبيا يككف مسمـ حسب ما أقراه مؤتمرا غرياف 
كأف أىالي  ،داؾكتكافؽ ىذا الشرط عمى إدريس السنكسي ككنو أمير برقة أن ،كسرت

حينيا  ،كبالتالي فيك األصمح ليذا المنصب ،ىذه المناطؽ يكنكف الكالء لمسنكسية
انتدب كفد ألجؿ دعكة إدريس باإلمارة، كالذم كاف أنداؾ مكقفو محرجان بسبب 

                                                 
 .440مصدر سابؽ، ص : جياد األبطاؿ،الزاكم  (1)
، مصدر سابق،  1969تاريخ ليبيا من نياية القرن التاسع عشر حتى  :نيككالم بركشيف(2)

 .181ص
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كالتي رأل أنيا سكؼ تتعكر بمجرد أف  تصؿ لمسامعيا  ،عبلقتو الحسنة مع إيطاليا
ة كطرابمس تحت إمرتو، لدل فقد خيـ عميو ما قد تقـك جمع شمؿ الميبييف في برق

عميو إيطاليا مف ردة فعؿ مشينة فكر كصكؿ األخبار إلييا، كنجده رتب كتحسب 
كما سنرل فيما بعد بسفره خارج الببلد عقب تكليو البيعة  ،ليذه األفعاؿ قبؿ كقكعيا

ا أقره البند السابع مف الطرابمسية البرقاكية كحاكـ لمببلد، ككانت البيعة مبنية عمى م
لدل  اتفاؽ سرت المنعقد بيف الطرابمسييف كالبرقاكييف بتعييف مندكب لتمثيؿ برقة

مندكبان عف )*(، فيما عيٌيف بشير السعداكم)*(طرابمس السيد عبد العزيز العيساكم

                                                 
ء السنكسية، كما يمقب الديف أخمصكا لزعما كاف أحد رجاالت السنكسية عبد العزيز العيساكم )*(

: بالزنتاني ككاف يشغؿ في جالك منصب يقارب منصب الكزير لممزيد انظر انجيمكا ديؿ بككا
، طرابمس/مركز 2لباركني، ج عمر محمد، ترجمة محمد عمى التائب، مراجعة اإليطاليون في ليبيا

 .290،ص1995الجياد لمدراسات التاريخية، 
 ثـ ىاجرة إلى مصراتو  ، مف قبيمة السعادة في برقة1889سنة  بشير إبراىيـ السعداكم كلد في)*(

كالخمس كيذكر عنو أنو تقمد منصب رئيس لصحيفة التحرير بمتصرفية الخمس في عيد اإلدارة 
في  كىناؾ اشتغؿ ىاجر مع أسرتو إلى تركيا 1921التركية، كبعد تكقيع معاىدة أكشي لكزاف سنة 

 منح القانكف األساسي إحدل فضاءات األناضكؿ تـ انتقؿ إلى لبناف كسكريا، كحينما أعمنت إيطاليا
لميبيا سارع لمعكدة إلى أرض الكطف، كانظـ إلى كتمة زعماء الحركة الكطنية كبعدىا  1919سنة 

بيف  1921، شارؾ في المفاكضات التي جرت سنةانظـ  كعضك في ىيئة اإلصبلح المركزية
الحككمة اإليطالية كزعماء الحركة الكطنية، كبعد ما بدأت إيطاليا في تنفيد كحشيتيا اليمجية ضد 

كلبناف كبدأ يجاىد بقممو، ثـ أصبح رئيساو لمجنة الدفاع عف طرابمس  أبناء الببلء سافر إلى سكريا
كبرقة، كما عمؿ كمستشار  في ديكاف الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد، ككاف يجاىد في سبيؿ قضية 
ببلده، عمؿ أثناء زياراتو لمصر عمى االلتقاء في السر بزعماء المجاىديف الطرابمسييف أمثاؿ أحمد 

كبعدد مف  الطبلب الميبييف الدارسيف ىناؾ،  كعبد الجميؿ سيؼ النصر كأحمد المريض السكيحمي
لممزيد مف المعمكمات انظر  1947كقد كاف لو دكر في تأسيس ىيئة تحرير ليبيا 

دور السعداوي في الحركة الوطنية منذ تأسيس ىيئة تحرير ليبيا حتى سنة البكصيرم)عمي(،
 .521ػ -200، ص3،1982مجمة الشييد،ع م،1952
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جاءت كفكد طرابمس تعرض البيعة عمى إدريس، ، عندىا (1)طرابمس لدل برقة
اليـ الخضكع ألم سمطةو إال لسمطة ثمتاكعدـ  ،خصكصان بعدما رأكا تمسؾ البرقاكييف

 ،، ضـ الكفد الطرابمسي المكمؼ بحمؿ المبايعة الشيخ محمد بف حسف(2)السنكسية
طاىر الزاكم، كرجكه لمقدـك لمصراتو لممبايعة، ، كالشيخ الكالشيخ محمكد المسبلتي

غير أٌنو اعتذر عف حضكر البيعة بسبب حالتو الصٌحية حسب قكلو، لذا أٌجؿ أمرىا 
إلى فصؿ الخريؼ، كاف إدريس حذر في أفعالو كتصرفاتو اتجاه قبكلو البيعة ألنو 

يدخؿ كاف عمى يقيف بأف قبكلو البيعة سكؼ يغضب إيطاليا ناىيؾ عمى أنو سكؼ 
في حرب معيا بكضع يده مع الطرابمسييف كلذا حافظ عمى حسف عبلقتو بإيطاليا 

 ،كعاد الكفد إلى مصراتو(3)كرفض عدـ تقديـ العكف لطرابمس إال بعد تقديـ البيعة

كقد استقر  ،قررت ىيئة اإلصبلح تكجيو كتاب ثاني يحمؿ البيعة إلى األمير إدريس
السيد بشير  عمى أف يحمؿ كتاب البيعة مف طرابمس إلى إجدابيا الرأم بيف الجانبييف

، كالسيد عبدالرحمف عزاـ السعداكم بكصفو مندكبان عف ىيئة اإلصبلح المركزية
يس رئ بكصفو مستشار الييئة كآخركف، كالكتاب يحمؿ تكقيع السيد أحمد المريض

) أنو ال  كقد جاء في كتاب البيعة ما يمي: ،ىيئة اإلصبلح المركزية كأعضاء الييئة
ذلؾ ألنيا  ؛يخفي عمى سمكه أف الخبلؼ ما يزاؿ قائمان بيننا كبيف الحككمة اإليطالية

دارييا، كجعمت مف إكجيت غرضيا  لى العبث بجميع حقكقنا شرعييا كسياسييا كا 
كحقكقنا الطبيعية، كنحف خير أمة أيخرجت لمناس  قكتيا مبررا لمتصرؼ في مصيرنا

لى ديننا إكال أف يتطرؽ الخمؿ  ػال نحتمؿ ضيما كال نرضى أف تضمحؿ شريعتنا

                                                 
 .29ص 1970، معيد البحكث كالدراسات العربية :القاىرة، : ليبيا المعاصرةالعقاد  (1)
،مرجع سابؽ، 1969تاريخ ليبيا من نياية القرن التاسع عشر حتى ،نيككالم بركشيف:  (2)

 .181ص
 .452م : جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، صالزاك  (3)
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كاقتحاـ الحركب  ،، األمر الذم حممنا عمى رككب األخطار(1) القكيـ كائنا ما كاف
كىي تأسيس المتكالية معتمديف عمى قكة الحؽ أف يظفر بتحقيؽ أمنينا القكمية، أال 

حككمة دستكرية يرأسيا أمير مسمـ جامع لمسمطات الثبلث الدينية كالسياسية 
كيتـ أمر  ،كالعسكرية مع مجمس نيابي تنتخب األمة أعضاءه، كبيذا يسمـ كطننا

ف إيطاليا ،كتصمح أحكاـ قضائنا ،ديننا ساقتيا دكاعي السياسة  كنحفظ شرعنا، كا 
متكسط كلك كانت صادقة في دعكاىا ىذه لما عرضت ببلدنا الدكلية في البحر ال

كاستعماؿ دىائيا كقدرتيا لمتفرؽ كالفكضى، كقد حاكلت  ،لمخراب بتكالي اليجمات
فصؿ األمة بعضيا عف بعض بطرؽ مختمفة، كأبى ا إال أف يجمع كممة القطريف 

رؼ عائمة الشقيقيف بأف يمتفا حكؿ أمير كاحد يرضانو، كحيث كاف سمككـ مف أش
كأكـر بيت مع ما تجمع في ذاتكـ الشريفة مف المزايا العالية، كاألكصاؼ الجميمة فإف 
)ىيئة اإلصبلح المركزية ( الحائزة لمككالة المطمقة مف مؤتمر غرياف الذم يمثؿ 
األمة الطرابمسية بانتخاب كاقع منيا قد كجدت في سمككـ أميران حازمان قادران عمى 

لمثقة العامة محبكبان، فيي لذلؾ تبايع سمككـ أميران لمقطريف  جمع األمة، حائزان 
لى ما يحقؽ أمانييما الشريفة اإلسبلمية المنكه إطرابمس كبرقة، عمى أف تقكدىما 

عنيا، عمى أف مبايعتكـ كانت مضمرة في كؿ نفس منذ كقع االتحاد بيف مندكبي 
رب التي طكحت بكؿ القطريف في سرت، ككاف السبب في تأخر تحقيقيا طكارئ الح

كاحد مف أعضاء الييئة كرجاؿ القطر في منطقة شاسعة مف المناطؽ الحربية، 
كبيذه المبايعة إف شاء ا أصبح سمككـ األمير المحبكب لمقطريف المباركيف، كمتى 
سنحت الفرصة عند تشريفكـ إيانا حسب رغبة األمة تقاـ لكـ مظاىر ىذه البيعة في 

 سبحاف كتعالى يمدكـ بركح مف عنده كيجعؿ البركة في مككب الئؽ بسمككـ، كا

                                                 
 263 --256ص ،مصدر سابؽ ،دين ودولة السنوسيةمحمد فؤاد شكرم:  (1)
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، ككاف ىذا نص كتاب البيعة بعد تسمـ (1) البيت السنكسي عمى التقكل كالصبلح(
إدريس السنكسي كتاب البيعة الطرابمسية جاء رده عمى ذلؾ بترحيب كقبكؿ كبير 

كر )فقد تناكلت بيد الش تي:باآل 1922نكفمبر سنة  22حيث صرح رده في 
عريضتكـ التي أظيرتـ فييا رغبتكـ الخالصة في تحقيؽ غايتكـ التي اجمعتـ عمييا 
في مؤتمر غرياف، كجاىدتـ ليا جيادا صادقا باألنفس كالثمرات في شخصي، 

كيكمؿ مساعييا كميا بالنجاح، كلما ،فأخذتيا داعيا ا أف يحقؽ آماؿ ىذه األمة 
تي طالما سعيت إلييا، كجدت مف كاجبي كاف اتحاد الكطف كسبلمتو ىما الغاية ال

أف أتمقى طمبكـ بالقبكؿ، كأف أتحمؿ المسؤكلية العظمى التي رأت األمة تكميفي بيا. 
إذف أف أعمؿ بجد معكـ، كلكف ال تنسكا أنني بغير أقدامكـ كجدكـ ال قدرة لي  يٌ فعم

يا، كسأعمؿ عمى قاعدت ،كىي أساس ديننا ،الشكرل عمى شيء، لقد اشترطتـ عميٌ 
كرفقائو  ،كلي الثقة العظيمة في حكمة رئيسيا البطؿ الحاـز أحمد بؾ المريض

كالرؤساء الكراـ الذيف أبدكا مساعي الييئة الحالية أف يتحممكا مشاؽ المسؤكلية 
بصبر، لتثبيت دعائـ البناء الكطني الذم شيدكه، كأسألو تعالى أف يمد الجميع 

مف  (2)المكعكد إنو عمى ما يشاء قدير( بعنايتو، كيقير األعداء، كيمف بالنصر
ف كانكا يأممكف مف إدريس فكر تسممو كتاب البيعة أف يقدـ يالكاضح أف الطرابمسي

لكف ليس كؿ ما  ،العكف لحككمة طرابمس لمكاجية العدك المستعمر الغازم لمببلد
اه دريس كاف يعمـ بأف ما أعطإألف  ؛ه الطرابمسيكف مف إدريس لقى إجابة سريعةاتمن

مف كعكد بقبكلو البيعة كالعمؿ عمى اتحاد الببلد سكؼ يعكر صفك عبلقاتو مع 
كيغادر إلى مصر  ،يطالييف كحفاظان عمى ماء كجيو قرر إدريس أف ينجك بنفسواإل

                                                 
، دار العيد الجديد لمطباعة ،مكتبة القاىرة، 2ط إدريس السنوسي،محمد الطيب األشيب،  (1)

 .59، 58.  ص1957
مطبعة اليكارم، ، مرجع سابؽ، العربية أمس واليوم برقةمحمد الطيب األشيب: نقبلن عف  (2)

 .386ػ -384ص  .1947
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 ،مكاؿ المجاىديف الميبييفأحامبلن معو كتاب البيعة كأمير عمى الببلد، ناىيؾ عف 
 برقة كطرابمس لمكاجية اإليطالييف.كبذلؾ فشمت محاكالت تكحيد الجيكد في 

  الخاتمة

حينما باتت بكادر التفتت كاالنقساـ تظير مف جديد عمى ىذه األرض الطاىرة     
بتجزئتيا إلى مناطؽ كاقعة تحت سيطرة زعامات كحككمات تتصارع ألف تككف لكؿ 

مف أف  فبالرغـ ،كاحدة منيا السمطة كالسمطاف، يبدك أف التاريخ يكرر نفسو في ليبيا
ىذه الدراسة انصب اىتماميا عمى معرفة أسباب انقساـ الببلد الكاحدة كالحيمكلة دكف 
كقكعيا في مأزؽ الفتف كالخبلفات في الكقت الراىف، فبعد دراسة كتحميؿ لممعمكمات 

ف الدراسة حاكلت أكبما  ،عدـ كحدة الببلد في أتضح أف ىناؾ عكامؿ كبيرة ساىمت
جيكد بعض الشخصيات الجيادية الكطنية الطرابمسية صب اىتماميا عمى إظيار 

في جمع شمؿ الببلد كتكحيد الميبييف، كما الجيكد التي قامكا بيا في سبيؿ تحقيؽ 
 كحدة طرابمس كبرقة كمدل نجاح ىذه الجيكد، ككانت نتائج الدراسة كالتالي:

أيدييـ زاد أكالن: أف أسباب مطامع الزعماء الطرابمسييف كانفراد كؿ منيـ بما تحت 
مف حدة الخبلفات، كأصبح كؿ كاحد منيـ ال يكترث بحاؿ الببلد التي أضحت ما 
يشبو الكعكة التي يتسابؽ الزعماء عمى أف يككف لكؿ كاحد النصيب األكفر منيا مع 
االحتفاظ بما تحت أيدييـ كأكثر، ناىيؾ عف الفتف التي اجتاحت الببلد دكف رادع 

ف كاف المستفيد كالتي ساىمت في بقا ،لقطعيا ء سكء األكضاع عمى حاليا، كا 
 الكحيد مف بقاء ىذه الفتف كخمؽ الخبلفات ىي إيطاليا.

ثانيان: إف الخبلفات السياسية بيف الزعماء الميبييف ساىمت في زيادة انشقاؽ الببلد 
كضعفيا كتفرقة شمميا، كىذا ما كاف بيف بعض الشخصيات الجيادية مثؿ ما 
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كبيف سنكسية برقة  ،رابمسي رمضاف السكيحمي زعيـ مصراتوحصؿ بيف الزعيـ الط
 كالمتمثمة في صفي الديف السنكسي الذم كاله إدريس عمى سرت.

ثالثان: أسباب فشؿ مؤتمرات كمساعي صمح كفكدىا ىي عدـ اتفاؽ األطراؼ الميبية 
 لمبادرات الصمح كالسبلـ.

عيـ لمببلد كلممقاكمة رابعان: اتفاؽ زعماء طرابمس عمى بيعة إدريس السنكسي ز 
الجيادية يظير مدل تمسؾ الميبييف بكحدة الصؼ كالجياد ضد اإليطالييف رغـ 

 تخاذؿ إدريس كىركبو خارج الببلد.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: الروايات الشفوية 

:  مجاىد معاصر لؤلحداث، رقـ الشريط 1 ، مركز 7/8/9ػ ركاية أحمد خميفة زاـر
 كظات كالدراسات التاريخية طرابمس.المحف

/  4ية عبد السبلـ الطير المريض، مجاىد معاصر لؤلحداث، الشريط رقـ اػ رك 2
 ، مركز المحفكظات كالدراسات التاريخية طرابمس. 43
، مركز 54/ 4ػ ركاية محمد عباس، مجاىد معاصر لؤلحداث، الشريط رقـ 3

 المحفكظات كالدراسات التاريخية طرابمس.
ركاية المجاىد سميماف خميؿ المٌدف، مجاىد ميعاصر لؤلحداث، رقـ الشريط:  ػ4 

، المكتبة الصكتية قسـ الركاية الشفكية، المركز الكطني لممحفكظات 24/ جػ/ 14
 كالدراسات التاريخية/ طرابمس.
 ثانيًا : المصادر والمراجع 

التائب، مراجعة  ، ترجمة محمد عمىاإليطاليون في ليبيا ػ بككا: انجيمكا ديؿ، 4
 .1995، طرابمس/مركز الجياد لمدراسات التاريخية، 2عمر محمد لباركني، ج

، تحرير سالـ 1983ػػ 1982ػ بغني: عمر سعيد، محاضرات المكسـ الثقافي الرابع1
 . 2009سعيد كراندة، طرابمس/المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية، 

 .2، ؾ1لدة، جالباركني: سميماف، صفحات خاـ 2
 ، دار الثقافة / بيركت،3معارؾ الجياد في ليبيا، ط ،ػ التميسي: خميفة محمد3

1973 . 
ػ الزاكم: الطاىر أحمد: جياد األبطاؿ في طرابمس الغرب، دار الفتح لمطباعة / 4

 بيركت.
 .1968، 1ػ الزاكم: الطاىر أحمد، معجـ البمداف، طرابمس / مكتبة النكر، ط 5
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لطاىر أحمد، عمر المختار الحمقة األخيرة مف الجياد الكطني في ليبيا ػ الزاكم: ا6
 .2004، 2،بنغازم/ ليبيا / دار الكتب الكطنية، ط

 .1948ػ  شكرم: محمد فؤاد، السنكسية ديف كدكلة، القاىرة/ دار الفكر العربي،  7
 .2004، 3دار المدار اإلسبلمي / بيركت، ط ػ الطاىر أحمد عبلـ ليبيا،8
كيدم: مصطفى عمى، تأثيرات الحرب العالمية األكلى عمى حركة الجياد، ػ ى9

 مجمكعة مف األساتذة كالباحثيف،  1943ػ 1911بحكث كدراسات في التاريخ الميبي
 .1998، 2، ط2طرابمس/ مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، ج

، 1969حتى عاـ ة القرف التاسع عشر ػ  بركشيف: نيككالم تاريخ ليبيا مف نياي10
ترجمة عماد حاتـ، مراجعة ميبلد المقرحي، طرابمس/ مركز جياد الميبييف ضد 

 .1988الغزك اإليطالي، 
 .1970ػ  العقاد: ليبيا المعاصرة، القاىرة، معيد البحكث كالدراسات العربية، 11
 1947 مطبعة اليواري،، العربية أمس واليوم برقة )محمد الطيب(، ػ األشيب 12

، دار األنكار الكتاب األبيض في وحدة طرابمس وبرقة ػ المجنة الطرابمسية الكتاب13
 ، د.ف.لمنشر، القاىرة

 ثالثًا :الرسائل العممية

مصر والمسألة الميبية محمد عبد الفتاح عبد المجيد،  ػ أبك اإلسعاد:1
رة / جامعة عيف شمس/ ، رسالة دكتكراه في التاريخ الحديث، منشك 1931ــ1911
 .1990القاىرة، 

دور السعداوي في الحركة الوطنية منذ  )عمي(، البكصيرمػ 1رابعًا: الدوريات
 .1982 مجمة الشييد، م،1952تأسيس ىيئة تحرير ليبيا حتى سنة 

*   *  * 
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 " مؤشرات تحّقق معيار "البحث العممي" بجامعة مصراتة كمية التربية  )ُأنموذجًا(
 ات الجودة الميبية لبلعتماد المؤسسي "حسب متطمب

 أ. خالد عّياد األشـــــــمم  إعداد:                                                
 سالم عبدالدائمأ. عمر                                                         

___________________________________________________ 
 قدمة:مال

يجد الفرد نفسو بحاجة ماسة إلى مراجعة كتقييـ ما أنجزه مف أعماؿ كما  
, أك ـ مف خطكات في سبيؿ إنجاز المياـ, أك تحقيؽ أية أىداؼو مخطط لياأت

مكضكعة مسبقان السيما تمؾ التي تخص عممو المرتبط بالمؤسسة التي يعمؿ بيا 
ك سمعة عمى حد سكاء، إذ ال يكتمؿ سكاء كانت عامةن أـ ربحٌيةن خاصةن تقٌدـ خدمة أ

إطار أم عمؿ كال يقـك لو بنياف كاضح كمنٌظـ إال مف خبلؿ تمؾ المراجعة أك 
بكاسطة ذلؾ التقييـ بعد استكماؿ مرحمة مف مراحؿ العمؿ, أك فترة مف فتراتو 
الزمنٌية، فضبلن عف التقييـ المحظي الذم يككف في مرحمة اإلنجاز نفسيا كغالبان ما 

ذلؾ التقييـ الذم تككف نتيجتو أرقاـ عادةن مجمكعة إجراءات تقكيمٌية أك يعقب 
تصحيحٌية لبعض االنحرافات، أك عمى األقؿ التنبيو عمييا كي يتسنى لذكم 
عطائيا حقيا مف التعديؿ, كالتحديث  االختصاص أك المسئكليف االىتماـ بيا كا 

 عمى أكمؿ كجو. ة تحقيقياأك النتائج المطمكب ،لؤلفضؿ، كصكالن لمغايات المرغكبة
كمف ىذا المنطمؽ أرتأل الباحثاف مف خبلؿ معايشتيما لكاقع كمية التربية  

كاآلخر قار كمتعاكف  ،عتبار أحدىما عضك ىيأة تدريس قار بياابجامعة مصراتة ب
كلك بصكرةو سريعة تٌتسـ  ،سابؽ بيا ضركرة الكقفة التقكيمية األكلية لمكمية بشكؿ عاـ

مف خبلؿ بحث عممي محايدو مبٌسط ينتيج المنيج الكصفي التحميمي لكاقع بالشمكلٌية 
                                                 

 يأة التدريس بكمية التربية في جامعة مصراتةعضك ى 

 عضك ىيأة التدريس بكمية التربية في الجامعة األسمرية اإلسبلمية 
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استعداد الكمٌية لبلعتماد المؤسسي رسميان مف خبلؿ آراء طائفة مف أعضاء ىيأة 
التدريس المتكاجديف خبلؿ ىذا العاـ الجامعي، كالمعاصريف إلجراءات الدراسة 

ـك ىذه األياـ بتقييـ الكميات عتبار أف مركز ضماف الجكدة يقاالجامعٌية فييا، كب
 ،فقد اقتصر ىذا البحث عمى جزء ،الجامعية في أكثر مف مجاؿ لبلعتماد المؤسسي

كىك الجانب الذم يختص بالبحث العممي دكف غيره، كعميو  ،أك جانب كاحد منيا
فقد سٌمط الباحثاف الضكء عمى ما يخص ىذا الجانب مف األىداؼ مف خبلؿ تحكير 

محاكر ىي: محكر التجييزات، كمحكر اإلجراءات، ثـ  3ة إلى مؤشراتو المعمن
التشجيع كالتحفيز، كتكزعت عمييا تمؾ المؤشرات كفقان لمفيـك كتبعية كؿ منيا. كفي 

 العرض التالي سرد ألىـ مككنات اإلطار العاـ ليذا البحث:
لجامعي تمٌثمت إشكالٌية ىذا البحث الذم أنجز خبلؿ العاـ ا أواًل. إشكالّية البحث:

ـ في الحاجة لمتأٌكد مف أف كمٌية التربية بجامعة مصراتة عمى 2020 -2019
استعداد لمتقديـ عمى طمب الحصكؿ عمى االعتماد المؤسسي مف المركز الكطني 
بضماف الجكدة في معيار "البحث العممي"، كبالتالي معرفة مدل جاىزية الكمية 

 قان لممؤشرات الحديثة المعتمدة .لبلنتقاؿ إلى متطمبات االعتماد البرامجي كف
 تمثمت تساؤالتو في اآلتي: ثانيًا: تساؤالت البحث:

. ما درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 1
 مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي؟.

لكمية  . ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي2
التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي ييعزل 

 دكتكراه(؟. -لمتغير المؤىؿ: )ماجستير
. ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي  3

لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة لبلعتماد المؤسسي ييعزل 
 أدبي(؟.  -)تطبيقي لمتغير التخصص
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 تمثمت فرضيات ىذا البحث في اآلتي:  ثالثًا: فرضيات البحث:
. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية 1

التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي ييعزل 
 دكتكراه(. -رلممؤىؿ العممي: )ماجستي

. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية 2
التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي ييعزل 

 أدبي(. -لمتخصص: )تطبيقي
 ىدؼ ىذا البحث إلى: رابعًا : أىداف البحث:

 مية حكؿ البحث العممي كاالعتماد المؤسسي.. التعٌرؼ عمى بعض المفاىيـ العم1
. معرفة درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 2

 مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي.
. تحديد ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار 3

صراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية البحث العممي لكمية التربية بجامعة م
 دكتكراه(. -لبلعتماد المؤسسي تيعزل لمتغير المؤىؿ العممي: )ماجستير

. تحديد ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار 4
البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 

 إنساني أك أدبي(. -عزل لمتغير التخصص: )تطبيقيلبلعتماد المؤسسي تي 
 تكمف أىٌمٌية ىذا البحث في ككنو يمٌثؿ: خامسًا : أىمّية البحث:

ختبار كتدقيؽ مبدئية يضعيا في مشيد االختبار ا. إمرار إدارة الكمية بتجربة 1
 الرسمي الذم ستمر بو عند التقديـ عمى االعتماد في الفترة القادمة.

بلع المسئكليف في كمية التربية كجامعة مصراتة خصكصان، ككزارة . فرصةن ألط2
التعميـ كمركز ضماف الجكدة عمكمان، عمى مستكل تحقؽ جزء مف أىداؼ ىذه 
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المؤسسة رغبةن في لفت انتباىيـ ليذا الجانب الميـ المتعٌمؽ بالدافعٌية كالتحفيز في 
 العمؿ بشكؿ أكبر.

كباقي فركع العمـك السمككٌية عمكمان مف الجانب  . إفادة الميتٌميف في مجاؿ اإلدارة3
 النظرم لمبحث مف ناحية، كما يتمٌخض عنو مف تكصيات مف ناحية أخرل.

. قد ييسيـ البحث في لفت أنظار المسئكليف في مؤٌسسات أخرل ليذا الجانب 4
 الميـ استرشادان بنتائج مثؿ ىذه البحث بالكمية المعنية كنمكذج.

لجانب األكاديمي بالمكتبات الجامعٌية بنكع مف المعارؼ التي . محاكلة إثراء ا5
تحمؿ الطابع التطبيقي في القياس, كالتقكيـ لؤلداء مف كجية نظر المراقبيف عف 

 قرب لممستجٌدات كالتحسينات افتراضان.
 : تتمثؿ حدكده في اآلتي:سادسًا : حدود البحث

مى كمٌية التربية بجامعة . الحدكد المكانية: حدكد البحث المكانية تقتصر ع1
 مصراتة.

. الحدكد البشرية: أجرم البحث الحالي عمى أعضاء ىيأة التدريس بالكمية 2
 المعنية.

 ـ.2020 -2019. الحدكد الزمنية: أنًجز ىذا البحث خبلؿ العاـ الجامعي 3
. الحدكد المكضكعية: يقتصر مكضكعو عمى تحديد درجة تحقؽ مؤشرات معيار 4

بالكمية المعنية؛ بيدؼ محاكلة تقييميا كاالستفادة مف النتائج في البحث العممي 
 التقكيـ كتصحيح االنحرافات.
أبرز مصطمحات ىذا البحث تتمثؿ في اآلتي بيانو  سابعًا : مصطمحات البحث:

 إجرائيان:
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. المعيار: ىك بياف بالمستكل المتكقع الذم كضعتو ىيأة مسؤكلة , أك معترؼ بيا 1
 .(1)دؼ معيف يراد الكصكؿ إليو كيحقؽ قدران منشكدان مف الجكدة بشأف درجة أك ى

. المؤشرات: جمع مؤشر، كىك مقياس كمي, أك نكعي لمستكل األداء بمركر 2
 الكقت، لبلستدالؿ عمى مدل تحقؽ المعيار.

)الجامعة أك الييئة المختصة بمنح  –. االعتماد المؤسسي: ىك قرار الييئة 3
كمية أك البرنامج التعميمي لمستكل معيف مف معايير الجكدة باستفاء ال -االعتماد(

كاديمية كفقان كأنو لديو نظـ فعالة لضماف الجكدة كالتحسيف المستمر ألنشطتيا األ
 .( 2) لمضكابط التي تنشرىا الجية أك الييأة التي تمنح ذلؾ االعتماد

ـ في تطكير : إجرائيان ىي "إحدل الجامعات الميبية التي تسيوجامعة مصرات .4
التنمية بتخريج الككادر العممية المؤىمة في مختمؼ التخصصات العممية، أنشئت في 

ـ"، أما كمية التربية بيا فيي الكحدة 1984ـ، كتأسست أكلى كمياتيا عاـ 2000عاـ 
ـ بشأف إنشاء 1996لسنة  1258الجامعية التي أنشئت ابتداءن "بمكجب القرار رقـ 

ـ آلت 2004/2005لمعمميف، ثـ اعتباران مف العاـ الجامعي المعيد العالي إلعداد ا
تبعيتو إلى جامعة مصراتة تحت مسمى كمية المعمميف بمصراتة بمكجب قرار 

 . ( 3) ـ2010/ 2009سـ كمية التربية اعتباران مف فصؿ الخريؼ اكزارم، ثـ سميت ب
 الدرسات السابقة:

ة ذات العبلقة بمكضكع البحث، اطمع الباحثاف عمى عدد مف الدراسات العممي     
ىتماـ كاسع مف قبؿ بيحاث في مجاؿ احيث اتضح أف ىذا المكضكع يحظى ب

نظران ألىمية االعتماد المؤسسي في النيكض بمؤسسات التعميـ العالي في  ؛اإلدارة

                                                 
1
 انزؼهٛى يؤضطبد فٙ االكبكًٚٙ ٔاالػزًبك  انغٕكح يؼبٚٛر رطجٛك يلٖ رمٛٛى" ,انػٛـ اثراْٛى انلٍٚ ػالء  -

 .42ؼ, و2016, ٔانزكُٕنٕعٛب نهؼهٕو انطٕكاٌ خعبيؼ, انؼهٛب اانلراضبد كهٛخ, ككزٕراِ ألرٔؽخ, "انؿؾٙ
2
 قٕء فٙ انسأٚخ عبيؼخ ثكهٛبد انزؼهًٛٛخ نهؼًهٛخ انزلرٚص ْٛأح ػكبءأ رمٛٛى", فرٌٔآٔ, ػلَبٌ يؾبضٍ -

 .3ؼ, و2013 ,لراثهص, "انًؤضطٙ االػزًبك يؾبٔر

 

 .و2014 يؿرارخ ثغبيؼخ انزرثٛخ كهٛخ ػٍ انؿبكر انزلرٚص ْٛأح أػكبء كنٛم,  انزرثٛخ كهٛخ -3
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العالـ، كلعدـ إتاحة الفرصة لمباحثٍيف عمى سرد عدد كبير مف الدراسات المتعمقة 
فقد اكتفيا بعرض أربعة منيا لبلعتماد  ،سي في ىذا البحثباالعتماد المؤس

 المؤسسي محمية كعربية، فيما يمي تكضيح بذلؾ:
 :(1)م2015.  دراسة األمين 1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات  
السعكدية, التعميـ العالي كأثرىا عمى التقكيـ كاالعتماد المؤسسي بالمممكة العربية 

كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج الكصفي التحميمي, كأيضان التعرؼ عمى الخطكات التي 
يمكف اتباعيا لتطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي كمعرفة 
أسس كمتطمبات, كأبعاد الجكدة حسب متطمبات الييأة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد 

, كمف أىـ الفرضيات التي اكبلت التي تكاجييالؤلكاديمي كالتعرؼ عمى المش
افترضتيا الدراسة ىي أف ىناؾ عبلقة بيف التطبيؽ السميـ لضماف الجكدة كاالعتماد 
االكاديمي, كأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أىداؼ مؤسسات التعميـ 

يف العالي كتطكير العممية التعميمية، كما أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ب
مستكل رضا أعضاء ىيأة التدريس كالعممية التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي كأف 
ىناؾ مشكبلت تكاجو مؤسسات التعميـ العالي عند تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة، كقد 
تكصمت الدراسة إلى أف كجكد ككاالت ككحدات خاصة بالجكدة كاالعتماد األكاديمي 

الجكدة التعميمية, كأف أىداؼ الجامعات ساعدت عمى تسييؿ تطبيؽ سياسات 
السعكدية تتسؽ مع تطكير العممية التعميمية, كأف نظاـ الجكدة يؤدم إلى تحسيف 
المرافؽ كاإلمكانات كالتجييزات المادية, كيكاجو تطبيؽ الجكدة بالجامعات مقاكمة 

 كبيرة نتيجة التغيرات التي يحدثيا نظاـ العمؿ. 
 

                                                 
1
 ٔاالػزًبك انزمٕٚى ػهٗ ٔأصرْب انؼبنٙ انزؼهٛى ثًؤضطبد انػبيهخ انغٕكح إكارح, األيٍٛ يؾًل يُبْب ٕٚضف -

 .و2015, ثبنطٕكاٌ ٔانزكُٕنٕعٛب نهؼهٕو انؼهٛب انلراضبد كهٛخ ككزٕراِ، ألرٔؽخ", االكبكًٚٙ
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 : ( 1)م2016الغيث  . دراسة2
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ االعتماد األكاديمي في أداء  

ة التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظرىـ، أأعضاء ىي
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، مف خبلؿ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى عينة 

في كمية التربية بجامعة الممؾ الدراسة التي تككنت مف جميع أعضاء ىيأة التدريس 
( عضكان بييأة التدريس، كقد طبقت الدراسة في 366سعكد الذيف بمغ عددىـ )

ـ، كتكصمت إلى أف الدرجة الكمية 2015/ 2014الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
لمستكل أثر تطبيؽ االعتماد األكاديمي في أداء أعضاء ىيأة التدريس مف كجية 

(، 3.45حيث بمغ المتكسط  الحسابي الكمي لممجاالت ) نظرىـ كانت متكسطة
كجاء مجاؿ الجانب البحثي, كالعممي بالمرتبة األكلى مف حيث أثر االعتماد 

(، 3.86األكاديمي في أداء أعضاء ىيأة التدريس بمتكسط حسابي بمغ مقداره )
(، كمف ثـ مجاؿ األداء 3.82أعقبو مجاؿ خدمة المجتمع بمتكسط حسابي )

(، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 2.68يسي بمتكسط حسابي )التدر 
بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أعضاء ىيئة التدريس ألثر تطبيؽ االعتماد 
األكاديمي في أداء أعضاء ىيأة التدريس بالكمية تعزل لمتغيرم الخبرة التدريسية 

أكصت الباحثة بضركرة تقديـ دكرات  كالرتبة األكاديمية، كفي ضكء نتائج الدراسة
تدريبية مفصمة لمييئات التدريسية خاصة بكؿ الفقرات التي أظيرت استجاباتيـ فييا 
كجكد أثر متكسط, أك منخفض لتطبيؽ االعتماد األكاديمي في أداء أعضاء ىيأة 

 التدريس.
 : ( 2)م2016.  دراسة الشيخ 3

                                                 
1
 أكاءأػكبءْٛئخ فٙ ضؼٕك انًهك انزرثٛخثغبيؼخ كهٛخ فٙ االػزًبكاالكبكًٚٙ أصررطجٛك"   انؼُٕكيؾًلانغٛش-

 .2016  ٔانُفطٛخ انزرثٕٚخ ٔانلراضبد نألثؾبس انًفزٕؽخ انملش يغهخعبيؼخ"   َظرْى ٔعٓخ يٍ انزلرٚص
2
 انزؼهٛى يؤضطبد فٙ األكبكًٚٙ ٔاالػزًبك انغٕكح يؼبٚٛر رطجٛك يلٖ رمٛٛى, " انػٛـ اثراْٛى انلٍٚ ػالء -

 .ضبثك يرعغ", انؿؾٙ
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ايير الجكدة كاالعتماد ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدل تطبيؽ مع 
األكاديمي في مؤسسات التعميـ الصحي كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج الكصفي 
التحميمي, كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة لجمع المعمكمات, سحبت عينة بطريقة 

(، SPSSالعينة العشكائية البسيطة, كلتحميؿ البيانات استخدـ البرنامج االحصائي )
لى أف ىناؾ ضعؼ في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد في كمية تكصمت الدراسة إ

األشعة كالطب النككم بجامعة الرباط الكطني ككمية عمـك األشعة بجامعة السكداف 
لمعمـك كالتكنكلكجيا، كعدـ الرضا عف مستكل تطبيقيا مف كجية نظر أفراد عينة 

األشعة كالطب النككم الدراسة, حيث لـ تتكفر أدلة إجراءات ضماف الجكدة بكميتي 
عمـك األشعة الطبية, ككذلؾ ال يتكفر الدعـ الكافي مف اإلدارة العميا لتحسيف الجكدة 
داخؿ المؤسسات التعميمية الصحية, كما تكصمت إلى أف الدكر الذم لعبو تطبيؽ 

داء في كميتي عمـك معايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي في تحسيف كتطكير األ
شعة الطب النككم كاف ضعيفان, ككاف ىناؾ تفاكت في تطبيؽ األاألشعة كتقانة 

مؤسسات التعميـ الصحي لمعايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي, مع أف ىناؾ بعض 
كقد اتفؽ  ،فراد عينة الدراسةأاالىتماـ مف اإلدارة بنشر ثقافة الجكة مف كجية نظر 
مية التعميمة ىك معيار التعميـ أفراد العينة عمى أف أىـ المعايير التي تؤثر في العم

ىـ عمى أف أكثر المعايير ضعفان مف حيث ؤ راآكما اتفقت  ،كالتعمـ كمصادرىما
 التطبيؽ ىك معيار إدارة الجكدة .

  :( 1)م2019.  دراسة الصويعي, أبوحنيك 4
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تطبيؽ بعض معايير االعتماد  

بالجامعات الميبية، كذلؾ مف خبلؿ األبعاد التالية: )ىيأة  المؤسسي لضماف الجكدة
التدريس، البحث العممي كخدمات المجتمع كالبيئة ، الشفافية كالنزاىة، ضماف الجكدة 

                                                 
1
 انغٕكح نكًبٌ انًؤضطٙ االػزًبك يؼبٚٛر ثؼف رطجٛك يلٖ, "أثٕؽُٛك أيٍٛ, انؿٕٚؼٙ فهٛفخ ُْل -

 يملو فبؼ ػلك ،(ًَٕمعب   ٔانًرلت ثُغبز٘ عبيؼزٙ) انزلرٚص ْٛأح أػكبء َظر ٔعٓخ يٍ انهٛجٛخ ثبنغبيؼبد

 .و2019 (,2)انًغهل, يؿرارخ, اٜكاة كهٛخ يغهخ, نٛجٛب فٙ نهزؼهٛى انضبَٙ انلٔنٙ نهًؤرًر
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كالتحسيف المستمر( بالتطبيؽ عمى جامعتي بنغازم كالمرقب، كذلؾ معرفة ما إذا 
ؿ معايير االعتماد كانت ىناؾ فركقان إحصائية بيف أعضاء ىيأة التدريس حك 

المؤسسي تعزل لممتغيرات الديمكغرافية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ المنيج 
فقد قاـ الباحثاف بتطكير استبانة اعتمادا عمى المعايير الصادرة  ،الكصفي التحميمي

عف دليؿ ضماف جكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي، ككزعت االستبانة عمى 
استمارة صالحة لمتحميؿ  257الجامعتيف، كاسترجع عدد  عينة الدراسة بكمتا

اإلحصائي، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف المستكل العاـ لتطبيؽ بعض معايير 
االعتماد المؤسسي كاف منخفضا، كما أكضحت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ 

تعزل معنكية ذك داللة إحصائية بيف المبحكثيف حكؿ معايير االعتماد المؤسسي 
لممتغيرات الديمكغرافية، كأخيران طرحت الدراسة مجمكعة مف التكصيات التي قد 
تسيـ في تكجيو أنظار المسئكليف بيذه الجامعات إلى أىمية تطبيؽ المعايير 

  الخاصة باالعتماد المؤسسي.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

صاتيا نبلحظ مف خبلؿ تتبع الدراسات السابقة كمبلحظة ما كرد في ممخ  
 تي:في اآل أنيا اتفقت مع البحث الحالي

ركزت عمى مكضكع التقييـ لمؤسسات مف مؤسسات التعميـ العالي, أك الجامعي  .1
في ضكء معايير الجكدة الحديثة تأكيدان عمى أىميتيا في ىذه المرحمة الزمنية 

 ككفؽ التطكرات الحديثة.
مةن لبحث كدراسة ئمي مبلاستخدمت المنيج الكصفي كأفضؿ مناىج البحث العم .2

 مثؿ ىذه الظكاىر.
اعتمدت االستبانة كأداة لجمع المعمكمات الخاصة بيذا المكضكع مف فئة  .3

 متيا أكثر ليذا الغرض .ئالمبحكثيف دكف غيرىا مف أدكات الجمع؛ لمبل
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 اإلطار النظري
 المحور األول /  البحث العممي .

 أواًل: مفيوم البحث العممي .
استراتجية لبلستعبلـ كاالستقصاء المنظـ كالدقيؽ الذم  " كسيمة أك يعرؼ بأنو    

إلى تطكير  ةيقـك بو الباحث بغرض اكتشاؼ معمكمات أك عبلقات جديدة, باإلضاف
المعمكمات المكجكدة فعبلن أك تصحيحيا, عمى أف يتبع في ىذا الفحص كاالستقصاء 

كات البلزمة لجمع البيانات دالدقيؽ, خطكات المنيج العممي, اختيار الطريقة كاأل
 ( . 1كالمعمكمات كبحثيا " ) 

 .سياسات المؤسسية في البحث العممي: الثانياً 
يجدر أف يككف لممؤسسة التعميمية التي تضطمع بمسؤليات بحثية خطة شاممة     

داء كاستراتجيات الدعـ لتطكير البحكث بناء عمى رسالتيا, تتضمف أىداؼ األ
كاألنظمة اإلدارية التي تشجع عمى المشاركة الكاسعة مف  كالتطكير كاإلجراءات

المعنييف في جميع أنحاء المؤسسة, كما يجب أف يككف لممؤسسة آليات لضماف 
المحافظة عمى المعايير االخبلقية في عمؿ البحكث كالنشر المتعمقة بتمؾ 

 ميا:، كيتنكع البحث العممي إلى عدة أنكاع بالنظر إلى مجالو لعؿ أى(2)البحكث
ػ البحث العممي األساسي: ىك بحث ييدؼ إلى اكتشاؼ المجيكؿ, كتطكير 1

ثراء المعرفة اإلنسانية التراكمية دكف النظر عمى عكائده االقتصادية.  المعمـك كا 
ػ البحث العممي التطبيقي: كىك الذم ييدؼ إلى استغبلؿ نتائجو في تحقيؽ عكائد 2

دارة حمكؿ اقتصادية سكاء كاف في صكرة منتجات, أك  خدمات، أك أساليب تنظيـ كا 
 مشاكؿ.

                                                 
1
 انلًٚمرالٙ انًركس راإؾل,  االعزًبػٛخ انؼهٕو فٙ ٔرمُٛبرّ انؼهًٙ انجؾش يُٓغٛخ, فرٌٔآٔ, نطبك نُٛلح - 

 . 34ؼ,   و 2019,  أنًبَٛب - ثرنٍٛ,  ٔااللزؿبكٚخ ٔانطٛبضٛخ االضزرارغٛخ نهلراضبد انؼرثٙ
2
 ٔاالػزًبك نهزمٕٚى انٕلُٛخ  انٓٛئخ, ٙانؼبن انزؼهٛى نًؤضطبد انًؤضطٙ ٔاالػزًبك انغٕكح قًبٌ يؼبٚٛر  -

 .61ؼ  و2009, كبكًٚٙاأل
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ػ بحكث تطكير: تيدؼ إلى اكتشاؼ المجيكؿ كاستغبللو كتطكير ما ىك قائـ 3
 . ( 1) كتنميتو
سمكؾ إنساني منظـ ييدؼ  كيتضح مفيـك البحث العممي عمكمان في أنو:     

 استقصاء صحة معمكمة أك فرضية, أك تكضيح لمكقؼ أك ظاىره كفيـ أسبابيا
كمعالجتيا، كىك نظاـ سمككي ييدؼ إلى نمك اإلدراؾ البشرم كزيادة قدرتو عمى 

 . (2) االستفادة مما فكؽ كتحت الثرل...
 ثالثًا : أىمية البحث العممي.

أصبحت الحاجة إلى البحث العممي في كقتنا الحاضر أشد مف منيا في أم       
لى أكبر قدر ممكف مف كقت مضى، حيث أصبح العالـ في سباؽ محمـك لمكصكؿ إ

المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفؿ الرفاىية لئلنساف كتضمف لو التفكؽ عمى غيره، 
كبعد أف أدركت الدكؿ المتقدمة أىمية البحث العممي كعظـ الدكر الذم يؤديو في 
التقدـ كالتنمية أكلتو الكثير مف االىتماـ كقدمت لو كمما يحتاجو مف متطمبات سكاء 

ية أك معنكية، كيفيد أيضان في التغمب عمى الصعكبات التي قد تكاجينا كانت ماد
 . ( 3) سكاء كانت سياسية , أك بيئية أك اقتصادية أك اجتماعية

 رابعًا: خصائص البحث العممي.
يأخذ البحث بخطكات األسمكب العممي, ككما ىك معركؼ تتـ مرتبة كفؽ  

لى خطكة، كيحاكؿ الباحث خطة مرسكمة، بحيث ال يحدث انتقاؿ مف خطكة إ
تكظيؼ جميع العكامؿ المؤثرة في المكقؼ، كيأخذ في االعتبار جميع االحتماالت 
مع تكافر قدر كبير مف المكضكعية، بحيث ال تتأثر باآلراء الشخصية لمباحث، 

 كيمكف تشخيص الخصائص في:
                                                 

1
, ػًبٌ, ٔانطجبػخ ٔانزٕزٚغ نهُػر انًطٛرح كار, ٔرجٛمبد أضهٛت يفبْٛى انؼهًٙ انجؾش,  رؽٛى ٌػلَب -

 . 34 ؼ,  و2009
2
 و15/11/2020 ثزبرٚـ انلٔنٛخ انًؼهٕيبد غجكخ  و1989, انؼهًٙ انجؾش, زٚبك يؾًل ؽًلاٌ -

.www.mabt3ath.com 
3
 .  109 -108ؼ, ضبثك يرعغ, ٔرجٛمبد أضهٛت يفبْٛى انؼهًٙ انجؾش,  رؽٛى ػلَبٌ -
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كيقـك بإدراج  االلتزاـ العممي: يعني أف يمتـز الباحث في بحثو بالمقاييس العممية، .1
 الحقائؽ كالكقائع.

. استخداـ الطريقة الصحيحة كاليادئة: حيث يتـ تبني أسس األسمكب العممي في 2
 البحث مف خبلؿ احتراـ جميع القكاعد العممية.

. االنفتاح الفكرم: يعني أف يتمسؾ الباحث بالركح العممية كالتطمع دائمان إلى 3
ف عف التشبث بالرؤية األحادية المتعمقة بالنتائج معرفة الحقيقة كاالبتعاد قدر اإلمكا

 التي تكصؿ إلييا.
. كفايات الباحث العممية: تتمثؿ في مدخبلت نظاـ البحث التي ىي مبعث بصيرة 5

 .( 1) الباحث التي يميز بيا مشاكمو كيبني مف خبلليا استراتيجيات كمعالجتيا
 خامسًا : صفات الباحث الجيد.

نجازه عمى الكجو لكي يككف الباحث مكف  قان في إعداد ككتابة بحث، كا 
 المطمكب األكمؿ ينبغي أف تكفر عدد مف السمات كالخصائص المطمكب فيو أىميا:

. تكفر الرغبة الشخصية في مكضكع البحت: تعتبر رغبة الشخص الباحث في 1
 مجاؿ كمكضكع البحث كميمو نحكه عامؿ ميـ إلنجاز بحثو.

كالتحمؿ: كثيران ما يحتاج البحث العممي إلى الصبر . قدرة الباحث عمى الصبر 2
كاالبتعاد عف التسرع فعمى الباحث أف يتكقع عدد مف العقبات في سعيو لجميع 

 البيانات كالحصكؿ عمى اإلجابات المطمكبة.
. تكاضع الباحث: كىك عدـ ترفعو عمى الباحثيف الذيف سبقكه في مجاؿ بحثو 3

اية األىمية فعمى الباحث تقع مسؤكلية التعرؼ كمكضكعو الذم يتناكلو أمر في غ
كبشكؿ كاؼو عمى ما كتبياآلخركف، ممتزمان بعبارات: كجد الباحث أك عمؿ الباحث 

 كىكذا.

                                                 
1
 . 37-36ؼ,  ضبثك يرعغ,  ٔرجٛمبد أضهٛت يفبْٛى انؼهًٙ انجؾش,  رؽٛى ػلَبٌ -
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. قكة المبلحقة في التحميؿ كالتغير: عمى الباحث الجيد أف يككف يقظان كمتنبيا في 4
الخاطئة في شرح جميع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا، كأف يتجنب االجتيادات 

 مدلكالت المعمكمات التي يستخدميا.
. القابمية كالقدرة الذاتية عند الباحث إلنجاز بحثو: أم أف يككف قادران عمى البحث 5

كالتحميؿ كالعرض بالشكؿ الناجح كالمطمكب ألف عممية البحث التحتاج إلى جمع 
 مات كتفسيرىا.المعمكمات كتنظيميا فحسب بؿ تتعدل ذلؾ إلى تحميؿ تمؾ المعمك 

يجب عمى الباحث أف  . الباحث المنتظـ مف حيث الكقت كمعمكمات المجمعة:6
مختمؼ مراحؿ البحث، كىذا الجانب يعني أمريف ىما:ػ  يككف منظما خبلؿ عممو في

تنظيـ ساعاتو كأكقاتو المقررة لمراحؿ البحث المختمفة بشكؿ يتناسب مع ما يتكفر 
و المجمعة بشكؿ منطقي كعممي بحيث يسيؿ مف كقت لتنظيـ كترتيب معمكمات

 .( 1) مراجعتيا , كمتابعتيا كربطيا مع بعضيا شكؿ منطقي مقبكؿ
 أنواع البحوث العممية. :سادساً 

 البحكث الكمية كالبحكث النكعية. -1
أ. البحكث الكمية: ىي نكع مف البحكث العممية التي تفترض كجكد حقائؽ اجتماعية 

 يانات كتحميميا.اإلحصائية في جمعيا لمب
ب. البحكث النكعية: البحث النكعي ىك نكع مف البحكث العممية التي تفترض كجكد 
حقائؽ كظكاىر اجتماعية تبنى مف خبلؿ كجيات نظر األفراد كالجماعات المشاركة 
في البحث كيتكجو الباحث في البحث النكعي عادة نحك العينة غير العشكائية، أم 

كالمشاركة كالمقابمة كالكثائؽ كالسجبلت االكلية المرتبطة  عينة مقصكدة, كلممبلحظة
بالمكضكع لمباحث دكران اجتماعيان فييا, كىناؾ أنكاع متعددة تدخؿ تحت مسمى 

                                                 
1
, ردفاأل عماف, العممية اليازكرم دار, كالنكعي الكمي االعممي البحث, السامراني إيماف, قنديمجي عامر  -

 .      41-42 ص ص,  ـ 2009
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البحث النكعي، ناتج عف تنكع أىداؼ البحث النكعي، كالدافع مف ىذه البحكث ىك 
 التكصؿ لمحقيقة ك تطكير المفاىيـ النظرية.

قية: تيدؼ البحكث التطبيقية إلى معالجة مشاكؿ قائمة كتعمؿ . البحكث التطبي2
عمى بياف األساليب كييدؼ تطبيؽ نتائجيا لحؿ المشاكؿ الحالية، كتقسـ البحكث 
حسب مناىج كأساليب البحث المستخدمة: البحكث التاريخية، كالبحكث الكصفية، 

كث االستكشافية، البح كالبحكث التجريبية, كىناؾ تقسيمات أخرل لمبحكث العممية:
 .( 1) كالبحكث األكاديمية، كالبحكث القصيرة، كبحكث الماجستير، كبحكث الدكتكراه

 .المحور الثاني/ االعتماد المؤسسي
إف االىتماـ بمكضكع االعتماد المؤسسي أخذ حٌيزا كبيران في أية مؤسسة تعميمية     

، كىك عبارة عف عممية تقكيـ جكدة المستكم التعميمي لممؤسسات، ما يمٌكنيا  اليـك
مف االستمرار في المستقبؿ، كأنيا تقـك بتحقيؽ أكبر قدر مف أىدافيا بما لدييا مف 

، كذلؾ لتحقيؽ الحد الحد األدنى مف متطمبات معايير الجكدة كاالمكانياتالمكارد 
التي يشترط عمى الجامعة استيفاءىا مف أجؿ إجازتيا كاعتمادىا مف قبؿ ىيئة أك 

، داخمية أك خارجية بما يسمح ليا االستمرار كمكاكبة التقدـ العممي اعتماد تع ميـ عاؿو
 الحاصؿ في مؤسسات العالـ.

 : مفيوم االعتماد المؤسسي.أوالً 
االعتماد: ىك شعار الجكدة في التعميـ الجامعي تقـك بو ىيئات, أك مجمس   

لة كاألىداؼ, كاألداء الجامعات العريقة التي ليا مف الخبرة كالمعرفة في تقييـ الرسا
اإلدارم, كطرائؽ التعميـ كالخدمات المساندة ألية مؤسسة جامعية، فشيادة االعتماد 
ال تتأتى إال مف خبلؿ انتساب المؤسسة الجامعية إلى أحد مجالس االعتماد العالمية 
كبعدىا البدء بالتقييـ الذاتي الداخمي كصكالن إلى التقييـ الخارجي مف قبؿ مجمس 

                                                 
1
,  و2000, االَزرَذ انلٔنٛخ انًؼهٕيبد غجكخ, انؼهًٛخ انجؾٕس,  َٕٚص يؾًل يغل٘ -

www.mdrscenter.com 
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ماد الذم يسدم النصح كالتكجيو إلى المنتسب كيساعده عمى التطكر في االعت
النكعية, كيعرؼ االعتماد المؤسسي بأنو اإلجازة لجية أك مؤسسة تعميمية لمقياـ 

، ( 1) بنشاطات بعد أف تككف قد حددت الشركط الكاجب تكافرىا في تمؾ المؤسسة
التعميمية بغرض التحقؽ مف  كيعرؼ أيضان بأنو إجراء تدقيؽ كتقييـ شامؿ لممؤسسة

استيفائيا كتحقيقيا لمتطمبات محكر االعتماد المحدد، كحصكلو عمى االعتماد خبلؿ 
 . ( 2) فترة زمنية محددة مف بدء مزاكلة أنشطتيا مف الجية المختصة

 ثانيًا: أىمية االعتماد األكاديمي لممؤسسات التعميمية .
حك االعتماد األكاديمي، سكاء كاف محميِّا تتجو كثير مف المؤسسات التعميمية ن     

أك دكليِّا، نتيجةن لممنافسة الشديدة بينيا كبيف بقية المؤسسات التعميمية األخرل، 
ا ما تبحث عف أفضؿ كأجكد المخرجات  المحمية كالدكلية. فنجد أف سكؽ العمؿ دائمن

دكليِّا، مف أجؿ  كلذلؾ تسعى ىذه المؤسسات التعميمية إلى اعتماد برامجيا ،التعميمية
رفع مستكاىا كترتيبيا الدكلي، مقارنةن ببقية المؤسسات التي لـ تيعتمد بعد, كمف 
الفكائد التي تسعى إلييا الجامعات كالكميات مف خبلؿ حصكليا عمى االعتماد 
األكاديمي، منيا أف االعتماد األكاديمي يعطي إشارة قكية كمباشرة لمطبلب، 

ه المؤسسة أك الجامعة تمتـز بالمعايير كالضكابط الدكلية كلممجتمع المحيط، بأف ىذ
المتعارؼ عمييا في التعميـ النمكذجي فإف سكؽ العمؿ تعطي أفضمية لخريجي 

 .( 3) المؤسسات المعتمدة أكاديميِّا عند التكظيؼ
 

                                                 
1
 ٔلجم انغبيؼٙ انزؼهٛى نزطٕٚر ٔاالػزًبك انزؼهًٛٛخ انغٕكح قًبٌ َظبو رطجٛك, انًراغٙ ؽطٍ انراقٙ ػجل  -

 .9 ؼ,  و2008 انؼرثٙ انفكر كار:  انمبْرح,  انغبيؼٙ
2
,  انؼهٛب انلراضبد ثرايظ فٙ ٔاالػزًبك انغٕكح رمٛٛى انهٛجٛخ انزغرثخ,  انػركطٙ ػبكل,  يرعٍٛ ؽطٍٛ -

 . 489 ؼ,  و2012,  انجؾرُٚٛخ انًًهكخ : انًُبيخ,  انؼبنٙ انزؼهٛى عٕكح نكًبٌ انضبَٙ انؼرثٙ انًؤرًر
3
 فٙ لبثٕش انطهطبٌ ثغبيؼخ انًؼهٕيبد كراضخ لطى رغرثخ ٛىرمٛ,  انطبنًٙ يطر ثٍ عًبل, ؽبرس ثٍ َجٓبٌ -

 انًزقؿؿخ انًكزجبد عًؼٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد كراضبد يغهخ,  االكبكًٚٙ ٔاالػزبك انغٕكح يًبرضبد

 و 2018(, 1)انؼلك 2020 انًغهل,انؼرثٙ انقهٛظ فرع
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 ثالثًا: أىداف االعتماد المؤسسي.
ىك الحفاظ عمى ظاىرة إف اليدؼ العاـ مف االعتماد لمؤسسات التعميـ العالي     

الجكدة فضبلن عف المكازنة ما بيف استقبللية المؤسسة التعميمية كخدمة مصالح 
المجتمع , كمحاكلة سبؿ التكامؿ ما بيف ىذيف البعديف في سبيؿ نشر أبعاد المعرفة 
, كىذا يتطمب تعديؿ تعميمات االعتماد باعتبارىا كسيمة لمتقكيـ حيث ينقسـ االعتماد 

 قساـ يمكف تكضيحيا في االتي:إلى عدة أ
 األىداف العامة . -1

حيث يعتبر االعتماد كسيمة فعالة في تحقيؽ جكدة األداء داخؿ المؤسسة,  
تحسيف قدرة المؤسسة عمى االلتزاـ بمعايير جكدة األداء, كبالتالي تحقيؽ تطمعات 
ـ المجتمع مف ىذه المؤسسات, تحسيف كتطكير الجكدة مف خبلؿ مؤسسات التعمي

العالي كالبرامج التعميمية, تديـ المصداقية لمؤسسات التعميـ العالي حتى تتمكف مف 
 تقديـ األفضؿ, التأكيد عمى االستيفاء الحد االدني مف معايير الجكدة.

 األىداف الخاصة. -2
منيا: نقؿ الكحدات الدراسية بيف المؤسسات التعميمية, أك في قبكؿ طبلب  

ىتماـ العاـ, كالذم ييعد شرطان سمعة المؤسسة استجابة لبلالدراسات العميا, تعزيز 
أساسيان لمقبكؿ في المينة, تكفير المتطمبات التربكية كالفنية كالمادية كجميع 
االمكانيات البلزمة لقياـ الكميات بأداء مياميا, الحرص عمى تنمية أعضاء ىيأة 

نية, تكفير المقكمات التدريس كمعاكنتيـ كتطكيرىـ مف خبلؿ أساليب التنمية المي
االساسية لمبحث العممي مف خبلؿ التأكيد عمى إعداد الباحثاف في مختمؼ 

 . ( 1) التخصصات
 

                                                 
1
 انزؼهٛى يؤضطبد فٙ االكبكًٚٙ االػزًبكٔ  انغٕكح يؼبٚٛر رطجٛك يلٖ رمٛٛى, انػٛـ اثراْٛى انلٍٚ ػالء -

 47ؼ,  ضبثك يرعغ, انؿؾٙ
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 رابعًا: أنواع االعتماد المؤسسي.
 . االعتماد المؤسساتي أو المؤسسي:1

دارة   كىك يركز عمى تقييـ أنظمة األداء اإلدارم كاألكاديمي كالمالي كا 
 و عادةن جامعة أك مؤسسة ، كىك مكضكع ىذا البحث.الجكدة فييا، كتقـك ب

 . االعتماد الكمي:2
كىك إلزامي تقـك بو مثبلن ككالة ضماف الجكدة في التعميـ العالي في بريطانيا،     

كىي مستقمة تضع معايير تضمف الجكدة في التعميـ العالي كتراقب استمرار ضماف 
كا كالمؤسسة ييـ العالي في أمر تطبيقيا كتطكيرىا، كيمعب مجمس اعتماد التعم
 األكركبية لتطكير اإلدارة في أكركبا دكران شبييان ليا.

 . االعتماد الميني لمبرامج )البرامجي(:3
كىك اختيارم محصكر في اإلدارة أك اليندسة أك الطب كما شابو، كيمنح مف      

 .(1) قبؿ مجالس اعتماد متخصصة دكلية مثؿ كميات اإلدارة كاالقتصاد
 خامسًا: فوائد االعتماد المؤسسي.

. مؤشر عالي الجكدة: تستطيع مؤسسة التعميـ العالي التي تحصؿ عمى االعتماد 1
المؤسسي الصادر عف الجية المخكلة أف تثبت أنيا قد خضعت لعممية فحص دقيقة 
تستند إلى معايير معترؼ بيا، كتظير التزاميا بتقديـ الخبرات التعميمية ذات الجكدة 

 الية.الع
. إدراج المؤسسة ضمف دليؿ المؤسسات المعتمدة: إدراج اسـ مؤسسة التعميـ 2

العالي في االعتماد المؤسسي مف قبؿ المركز المختص ضمف قائمة المؤسسات 
المعتمدة عمى المكاقع اإللكتركنية باإلضافة إلى نشر تقارير الفحص الخاصة بيا 

                                                 
1
 نهُػر انٕراق يؤضطخ: ػًبٌ, انغبيؼٙ انزؼهٛى فٙ انػبيهخ انغٕكح إكارح, ٔآفرٌٔ, انطبئٙ ؽغٛى ٕٚضف -

 .112 -111 ؼ ؼ,  و2009, ٔانزٕزٚغ
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ة كبرامجيا ألصحاب العبلقة بمف يكفر مصدران إضافيان لممعمكمات حكؿ المؤسس
 فييـ لمطمبة المتكقع التحاقيـ بيا.

. التكظيؼ في السكؽ العالمي: يساعد االعتماد المؤسسي مؤسسات التعميـ العالي 3
في أبحاث فرص عمؿ في أسكاؽ التكظيؼ العالمية نظرا؛ ألف االعتماد المؤشر قد 

 أًعد استنادان إلى معايير مطبقة عالميان.
طكر الميني كالمؤسسي: الحصكؿ عمى االعتماد المؤسسي يتيح لممؤسسة . الت4

عداد  فرصة المراقبة المستمرة ألدائيا مف خبلؿ التحضير لعمميات الفحص كا 
التقارير السنكية بكجكد الخطط التنفيذية كالتطكر اإلستراتيجي لمسياسات كاألنظمة 

 التي تعزز التعميـ ألم طالب.
. تجرل عمميات الفحص مف قبؿ المجاف التي يشكميا رفع مستكل المعايير -5

مركز ضماف الجكدة مف ذكل الخبرة العالمية بمكاضيع الجكدة كالتدقيؽ مف خبلؿ 
 (. 1عممية الفحص ) 
 إجراءات البحث:

يتناكؿ ىذا الجانب ايضاحان لمجانب العممي لمبحث الذم اتبعو الباحثاف،  
كذلؾ  ،ـ كيفية جمع معمكمات البحثحيث تضمف تحديد مجتمع البحث كعينتو، ث

ثـ مراحؿ تصميميا، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، باإلضافة  ،عف طريؽ االستبانة
 إلى أساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات اإلحصائية. 

 مجتمع البحث. -أوالً  
معة عضاء ىيأة التدريس بكمية التربية جاأيشمؿ مجتمع البحث جميع  
 ( بأقساميـ كمؤىبلتيـ المختمفة.209كالبالغ عددىـ ) ،مصراتة

                                                 
1
 انغٕكح نكًبٌ نًؤضطٙا االػزًبك يؼبٚٛر ثؼف رطجٛك يلٖ, "  ثٕؽُٛك أيٍٛ, انؿٕٚؼٙ فهٛفخ ُْل -

 فبؼ كلػ ،(ًَٕمعب   ٔانًرلت ثُغبز٘ عبيؼزٙ) "انزلرٚص ْٛأح اػكبء َظر ٔعٓخ يٍ انهٛجٛخ ثبنغبيؼبد

 .191 ؼ, و2019(, 2) انًغهل,  يؿرارخ, األكاة كهٛخ يغهخ,  نٛجٛب فٙ نهزؼهٛى انضبَٙ انلٔنٙ نهًؤرًر يملو
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نظران لكبر حجـ مجتمع البحث نسبيان, فقد اختيرت عينة مف عينة البحث.  -ثانياً 
( استبانة كزعت عمى 40مجتمع الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة، فكاف حجميا )

 مجتمع الدراسة بالطريقة العشكائية.
 البحث. منيج -ثالثاً 

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث استخدـ المنيج الكصفي التحميمي, كقد تـ  
الحصكؿ عمى البيانات البلزمة مف خبلؿ االستبانات التي فيرغت بكاسطة البرنامج 

(، حيث استخدمت األساليب اآلتية: )تحميؿ 21( باإلصدار )Spssاإلحصائي )
إلحصائية الكصفية كالمتكسطات الثبات، التكرارت كالنسب المئكية، األساليب ا

( (T، اختبار لعينة كاحدة T)كاإلنحرافات المعيارية، معامبلت اإلرتباط، اختبار)
 لعينتيف مستقمتيف(. 

 أداة البحث. -رابعاً 
اختيرت االستبانة أداة لمبحث، كأعدىا الباحثاف في ضكء االطار النظرم   

كدة لمعيار البحث العممي سنة كباالستعانة بالمؤشرات المنشكرة لمركز ضماف الج
( عبارة لقياس األبعاد الثبلثة محؿ البحث، ككؿ عبارة 21ـ، حيث كانت )2016

بيا خمسة فقرات لئلجابة بناء عمي مقياس ليكرت الخماسي، حيث قاـ الباحثاف 
بطريقة الترميز الرقمي الستجابات أفراد المجتمع لبلستجابات المتعمقة بالمقياس 

( كدرجتاف  أعطيت درجة كاحدة لبلستجابة ) غير ميتحقؽ مطمقان  الخماسي، بحيث
لبلستجابة )غير ميتحقؽ( كثبلث درجات لبلستجابة ) إلى حد ما( كأربع درجات 
لبلستجابة )متحقؽ( كخمس درجات لبلستجابة ) ميتحقؽ جدان (، كقد استخدـ متكسط 

ابات الخمس كنقطة ( لبلستج5،  4،  3،   2،  1(، كىك متكسط القيـ )3القياس )
 4مقارنة لتحديد مستكل إجمالي كؿ محكر مف محاكر الدراسة، كبما أف ىناؾ 

( لتحديد طكؿ فئات مقياس 4-1-5تـ حساب المدل ) ،اختيارات 5مسافات ك
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(, 0.8=4/5)ليكرت الخماسي(, كبذلؾ بقسمة المدل عمى أكبر قيمة في المقياس )
 (. 0.8كم )كبالتالي فإف المدل بيف كؿ اختيار يسا

 

كبطريقة أكضح يمكف تحديد معيار التصحيح لؤلداة مف خبلؿ استخداـ  
 المعادلة التالية :

= =  =0.8 

( إلى نياية كؿ فئة لتصبح الفئات كما جاءت في 0.8ثـ أضيؼ الجكاب ) 
 ( الذم يكضح حدكد فئات المقياس عمى النحك التالي:1الجدكؿ رقـ )

( يبين حدود وفئات مقياس )ليكرت الخماسي( لكل مستويات 1جدول )ال
 االستجابة

 التقديرفي االستبانة حدود الفئة                 ر.م    
 متحقؽ جدان  ( 5.0إلى 4.21) مف  1
 متحقؽ (4.20إلى أقؿ مف   3.41) مف  2
 إلى حد ما (3.40إلى أقؿ مف   2.61) مف  3
 غير متحقؽ (2.60مف  إلى أقؿ  1.81) مف  4
إلى أقؿ مف   1.0)  مف        5

1.80 ) 
 غير متحقؽ مطمقان 
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة.خامساً 
. احتسبت التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الخصائص األكلية )الكظيفية( 1

 لمفردات عينة البحث.
": لمعرفة مدل Weighted Mean. المتكسط الحسابي المكزكف )المرجح( "2

ارتفاع أك انخفاض استجابات مفردات عينة البحث لكؿ عبارةعند كؿ بعد، أم 
 معرفة الدرجة الكمية لمبعد.

": كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات Mean. المتكسط الحسابي "3
مفردات عينة البحث عف كؿ عبارة، حيث اعتمد المتكسط الحسابي كمعيار لقياس 

جة المتحصؿ كتقييميا , كالمتعمقة بإجابات أفراد العينة، كذلؾ مف خبلؿ ترتيب الدر 
 العبارات حسب أعمى متكسط حسابي.

": لمتعرؼ عمى مدل Standard Deviation. استخدـ االنحراؼ المعيارم "4
انحراؼ استجابات مفردات عينة البحث لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات البحث، 

 البحث عف متكسطيا. كلكؿ فقرة مف مقياس
لتحديد معامؿ الثبات ألداة  ( (Alpha Cronbach. معامؿ ثبات ألفا كركنباخ "5

 البحث.
 . اختبار ككلمكجركؼ الختبار التكزيع الطبيعي.6
( لعينة كاحدة لمعرفة ما إذا تحقؽ البعد الكاحد في ضكء مؤشرات T. اختبار)7

ف لمعرفة فيما إذا كانت ىناؾ فركؽ ( لعينتيTالجكدة لبلعتماد المؤسسي، كاختبار)
 معنكية في البعد كفقا لممؤىؿ العممي كالتخصص.

 : معامل ثبات األداة.سادساً 
استخرج معامؿ اإلتساؽ الداخمي ألداة البحث، باإلعتماد عمى معامؿ ) ألفا      

كركنباخ ( لكؿ بعد مف أبعاد البحث، ككاف قيـ معامؿ الثبات تدؿ عمى درجة عالية 
(، كىي 91.0-82.0يان مف الثبات كاالتساؽ بيف فقرات األداة تتراكح بيف ) نسب
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%(، كيبيف 70نسبة تفكؽ الحداألدنى المقبكؿ لغايات البحث العممي كالبالغة )
( قيـ معامؿ الثبات، استخدـ الباحثاف معامؿ ) ألفا كركنباخ ( لمتأكد مف 2الجدكؿ )

 تائج الثبات لجميع متغيرات البحث.ثبات أداة البحث، كالجدكؿ التالي يمخص ن
 ألفا( لعبارات االستبانة  -( يبين معامل االتساق الداخمي )كرونباخ2الجدول رقم )

 الثبات عدد العبارات البعد ت
 0.82 5 محكر التجييزات 1
 0.91 8 محكر اإلجراءات 2
 0.91 8 محكر التشجيع كالتحفيز 3

 0.95 21 الثبات العاـ
ؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لمقياس البحث عاؿ، حيث بمغ يتضح مف الجدك 

(، كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات يمكف االعتماد 0.95)
 عمييا في التطبيؽ الميداني.

 كذلؾ مف خبلؿ:: عرض النتائج وتحميميا. سابعاً 
جدكؿ التالي أكال: الخصائص الشخصية كالكظيفية ألفراد عينة البحث: يبيف ال

الخصائص الشخصية كالكظيفية لعينة البحث إلى جانب التكرارات كالنسب المئكية 
 لكؿ خاصية.
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 ( يبين الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة.3الجدول رقم )
 المتغير
 

النسبة  التكرار التصنيؼ الرمز
 المئكية

 
 المؤىؿ العممي

 %85.0 34 ماجستير 1
 %15.0 6 دكتكراه 2

 %100.0 40 المجمكع
 

 التخصص
 %25.0 10 تطبيقي 1
 %75.0 30 إنساني أك أدبي 2

 %100.0 40 المجمػػػػػػػػػػكع

  
غمب أفراد عينة الدراسة مف حممة الماجستير أيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف 

أفراد ( 6%(، في حيف أف حممة الدكتكراه أقؿ بعدد )85( فردان كبنسبة )34بعدد )
( بنسبة 10%(، كما أف أفراد عينة البحث ذكم المؤىبلت التطبيقية بمغ )15بنسبة )

 %(.75( فردان بنسبة )30نسانية )%(. أما ذكم المؤىبلت اإل25)
مف  كيشير ذلؾ إلى أف أعداد أعضاء ىيأة التدريس مف حممة الماجستير أكبر    

ه كالتي ال تزيد رنة بحممة الدركتكرا%( كىي نسبة كبيرة مقا85حممة الدكتكراه بنسبة )
, كىذا راجع إلى عدـ تفعيؿ برامج اإليفاد ألساتذة الجامعة في %(15نسبتيـ عف )
كالذم قد ينعكس بشكؿ غير إيجابي عمى البحث العممي في  ،الدكلة الميبية

 الجامعات الميبية بشكؿ عاـ كفي جامعة مصراتة بشكؿ خاص.
ح الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات كؿ ( تكض4،5،6الجداكؿ التالية )

محكر كالتكرارات كالنسب المئكية لكؿ عبارة كترتيب متكسط العبارات تنازليان داخؿ 
 المحكر الكاحد كالمتكسط العاـ لكؿ محكر.
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: محور التجييزات.أوالً   
م احتيسبت التكرارات كالنسب المئكية, كالمتكسط الحسابي, كاالنحراؼ المعيار  

لمعرفة التجييزات الكاجب تكفرىا حكؿ البحث العممي كاالعتماد المؤسسي، كمعرفة درجة 
تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 

 لبلعتماد المؤسسي لمحكر التجييزات.
 نة لمحور التجييزات.( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات العي4الجدول) 

 الفقرة ت

سبة
والن
رار 

لتك
ا

 

جداً 
ق 
حق
مت

 

قق
متح

 ما 
حد
ى 
إل

قق 
متح

ير 
غ

طمقاً  
ق 
حق
 مت
غير

جح 
مر
ط ال

وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

رتبة
ال

رجة 
د

فقة 
موا
ال

عام 
ط ال

وس
لمت
ا

 

1 

لمكمية مكتب 
خاص يتولى 
إدارة إجراءات 

 البحث 

 5 11 10 11 3 ؾ
2.9  1.17

2  
2 

 
 إلى حد ما

 
 

 

 

 

 إلى حد ما

2.685 

% 7.5 27.5 25.0 27.5 12.5 

2 

لمكمية ميثاق 
يضمن التقيد 
بأخبلقيات 
 البحث 

 4 3 14 14 5 ؾ

3.32  1.11
8  1 

 إلى حد ما

% 12.5 35.0 35.0 7.5 10.0 

3 

 
الكمية تقدم 

تسييبلت الدعم 
لمبحث وأعمال 

 الترجمة

 9 18 9 2 2 ؾ

2.25  1.55 5 

غير 
 متحقؽ

% 5.0 5.0 22.5 45.0 22.5 

4 

لمكمية قائمة 
بمنشوراتيا عمى 

موقعيا 
 اإللكتروني

 9 11 10 7 3 ؾ
2.60  1.61 3 

غير 
 متحقؽ

% 7.5 17.5 25.0 27.5 22.5 

5 

لمكمية آلية 
لتحديد نسبة 
اإلنفاق عمي 

 األبحاث 

 10 11 15 3 1 ؾ
2.35  1.06 4 

غير 
 متحقؽ

% 2.5 7.5 37.5 27.5 25.0 
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بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ نجده يتككف مف خمس عبارات بمتكسط حسابي يتراكح 

(، كىي بمتكسط عاـ إلى حد ما، كقد رتبت العبارات كفقان 2.25 –3.32ما بيف )
 لدرجة التحقؽ ترتيبان تنازليان كما يمي:  

بلقي يضمف التقيد ( التي تنص عمى: "لمكمية ميثاؽ أخ2جاءت العبارة رقـ ) 
بمتكسط استجابة بمغت قيمتو  المرتبة األكلىبأدبيات كأخبلقيات البحث العممي " في 

لى 1.118( كانحراؼ معيارم ) 3.32) ( بدرجة اتفاؽ أعمى لمدرجتيف )متحقؽ كا 
( التي تنص عمى: 1%( لكؿ منيا، كجاءت العبارة رقـ )35حد ما( بنسبة اتفاؽ )

بمتكسط  المرتبة الثانيةإدارة إجراءات البحث " في لمكمية مكتب خاص يتكلى 
( بدرجة اتفاؽ أعمى ) 1.172( ( كانحراؼ معيارم )2.9استجابة بمغت قيمتو )

%( لكؿ منيا، كجاءت العبارة 27.5لمدرجتيف متحقؽ كغير متحقؽ( بنسبة اتفاؽ )
ي" في ( التي تنص عمى: " لمكمية قائمة بمنشكراتيا عمى مكقعيا اإللكتركن4رقـ )

(، ككانت 1.61( كانحراؼ معيارم )2.60بمتكسط استجابة قيمتو ) المرتبة الثالثة
%( لمدرجتيف إلى حد ما كغير متحقؽ، أما 27.5%( ك)25أعمى نسبة إجابة )

( التي تنص عمى :"لمكمية آلية لتحديد نسبة اإلنفاؽ عمي األبحاث " , 5العبارة رقـ )
( كانحراؼ معيارم 2.35سط استجابة قيمتو )بمتك  المرتبة الرابعةفقد جاءت في 

%( لمدرجتيف  إلى حد ما 27.5%( ك)37.5( ككانت أعمى نسبة إجابة )1.06)
( التي تنص عمى: " الكمية تقدـ تسييبلت 3كغير متحقؽ، كجاءت العبارة رقـ ) 

بمتكسط استجابة قيمتو  المرتبة الخامسةالدعـ لمبحث كأعماؿ الترجمة " في 
%( لكؿ مف 22.5(، ككانت أعمى نسبة إجابة )1.55راؼ معيارم )( كانح2.25)

 الدرجتيف )إلى حد ما , كغير متحقؽ(.
كيشير ذلؾ إلى أف لمكمية ميثاؽ أخبلقي يتضمف معايير البحث العممي كحث    

الباحثاف عمى االلتزاـ بو كاحترامو تقديران منيـ لقيمة البحث العممي مع كجكد مكتب 
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راءات الخاصة بالبحث العممي كالعمؿ عمى تسييميا كلكف ليست يتكلي إتماـ اإلج
بالدرجة المطمكبو كالذم بينتو نتائج استجابات عينة الدراسة, كذلؾ أظيرت النتائج 
كجكد قصكر في كجكد قكائـ لمنشكراتيا عمى المكاقع االلكتركنية كي يتسنى 

كسيمة مف قبؿ  االستفادة منيا مف قبؿ الجميع كالحصكؿ عمييا بطريقة يسيرة
الباحثيف, مع ضآلة اإلنفاؽ الحقيقي عمى البحث العممي المتمثؿ في رصد ميزانيات 
خاصة تصرؼ عميو مف الميزانية العامة مع عدـ إيجاد تسييبلت لدعـ أعماؿ 

 الترجمة!.
 ثانيًا: محور اإلجراءات . 

المعيارم؛ احتيسبت التكرارات كالنسب المئكية, كالمتكسط الحسابي, كاالنحراؼ   
لمعرفة التجييزات الكاجب تكفرىا حكؿ البحث العممي كاالعتماد المؤسسي، كمعرفة 
درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات 

 الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي لمحكر اإلجراءات.
ت بمتكسط حسابي يتككف مف ثمانية عبارا هنجد التاليبالنظر إلى الجدكؿ  

( كىي بمتكسط عاـ غير متحقؽ. ريتبت العبارات كفقان 2.15 –2.92يتراكح ما بيف )
 لدرجة التحقؽ ترتيبان تنازليان كما يمي:  

( التي تنص عمى: "لمكمية آليات تحدد أكلكيات 1جاءت العبارة رقـ ) 
( كانحراؼ 2.92بمتكسط استجابة بمغت قيمتو ) المرتبة األكلىالبحت العممي" في 

%(، 45( بدرجة اتفاؽ أعمى لمدرجة )إلى حد ما( بنسبة اتفاؽ )0.971معيارم )
( التي تنص عمى: "لمكمية آلية لتقييـ سياسة البحث العممي" 7كجاءت العبارة رقـ )

( 1.23( كانحراؼ معيارم )2.82بمتكسط استجابة بمغت قيمتو ) المرتبة الثانيةفي 
%(، كجاءت العبارة رقـ 37لى حد ما( بنسبة اتفاؽ )بدرجة اتفاؽ أعمى لمدرجة )إ

( التي تنص عمى: " لمكمية آليات تعكس مدل االتساؽ بيف البحث العممي 2)
( كانحراؼ 2.77بمتكسط استجابة قيمتو ) المرتبة الثالثةكالعممية التعميمية" في 
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، %(42(، ككانت أعمى نسبة إجابة لمدرجة )إلى حد ما( بنسبة )0.91معيارم )
( التي تنص عمى: "خطط البحث االستىراتيجية لمكمية تتكافؽ مع 3أما العبارة رقـ )

بمتكسط استجابة  المرتبة الرابعة                 األكلكيا الكطنية" فقد جاءت في 
%( لمدرجة 42( ككانت أعمى نسبة إجابة )1.04( كانحراؼ معيارم )2.67قيمتو )

التي تنص عمى: "لمكمية آلية لتطكير سياسة البحث ( 8إلى حد ما، أما العبارة رقـ)
( كنحراؼ 2.65بمتكسط استجابة قيمتو ) المرتبة الخامسةالعممي " فقد جاءت في 

%( لمدرجة إلى حد ما، كيرجع ذلؾ 25( ككانت أعمى نسبة إجابة )1.23معيارم )
سياسات إلى كجكد آليات لتحديد المعايير كالشركط الكاجبو لمبحث العممي مع كجكد 

لذلؾ, كأف البحكث ترتبط إلى حد ما بالعممية التعميمية بالكمية كالذم بينتو نتائج ىذا 
المحكر، كالتي كانت بدرجة إلى حد ما, كذلؾ أظيرت النتائج كجكد قصكر في 
انتظاـ آلية البحكث التعاكنية المشتركة مع المؤسسات كالقطاعات األخرل بالدكلة 

مستمر كما يبدك أدل إلى تكقؼ تطكير المناىج لترقى إلى الميبية, فعدـ التكاصؿ ال
مستكل الطمب في القطاعات المختمفة، كىذا بدكره لـ ييقكّْ فاعمية البحث العممي 

  بالكمية.
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( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات العينة لمحور 5جدول)
 االجراءات

 الفقرة

سبة
كالن
رار 

لتك
ا

 

جدان 
ؽ 
تحق
م

 

قؽ
متح

 ما 
حد
ى 
إل

قؽ 
متح

ير 
غ

طمقان  
ؽ م

تحق
ر م

غي
 

سط
متك

ال
 

جح
مر
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

رتبة
ال

فقة 
مكا
جةال

در
عاـ 

ط ال
كس
لمت
ا

 

لمكمية آليات تحدد  أولويات 
 البحت  العممي

 4 7 18 10 1 ؾ
2.9250 .97106 1 

إلى حد 
 ما

 
 

 

 

 

 

غير 
 متحقؽ

2.581 

% 2.5 25.0 45.0 17.5 10.0 
ليات تعكس مدى لمكمية آ

االتساق بين البحث العممي 
 والعممية التعميمية

 2 14 17 5 2 ؾ
إلى حد  3 91952. 2.7750

 5.0 35.0 42.5 12.5 5.0 % ما

خطط البحث االستىراتيجية  
لمكمية تتوافق مع األولويات 

 الوطنية
 

 5 12 17 3 3 ؾ
إلى حد  4 1.04728 2.6750

 12.5 30.0 42.5 7.5 7.5 % ما

لمكمية آلية منتظمة لمتواصل 
مع أرباب العمل والخرجين 

لمحصول عمى التغذية 
 الراجعة لتطوير مناىجيا

 14 10 12 2 2 ؾ
غير  7 1.13680 2.2000

 متحقؽ
% 5.0 5.0 30.0 25.0 35.0 

لمكمية آلية منتظمة لمتواصل 
مع أرباب العمل والخريجين 

لمحصول عمى التغذية 
جعة لتعزيز البحوث الرا

 العممية التعاونية

 13 12 12 2 1 ؾ

غير  8 1.02657 2.1500
 32.5 30.0 30.0 5.0 2.5 % متحقؽ

لمكمية آلية لمبحوث العممية 
التعاونية المشتركة مع 
المؤسسات والقطاعات 

 الخرى

 8 14 11 6 1 ؾ
2.4500 1.06096 6 

 
غير 
 20.0 35.0 27.5 15.0 2.5 % متحقؽ

لمكمية آلية لتقيم سياسة 
 البحث العممي

 10 2 15 11 2 ؾ
2.8250 1.23802 2 

إلى حد 
 25.0 5.0 37.5 27.5 5.0 % ما

لمكمية آلية لتطوير سياسة 
 البحث العممي

 9 10 9 10 2 ؾ
إلى حد  5 1.23101 2.6500

 22.5 25.0 22.5 25.0 5.0 % ما
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والتحفيز ثالثًا: محور التشجيع   

احتيسبت التكرارات كالنسب المئكية, كالمتكسط الحسابي, كاالنحراؼ المعيارم لمعرفة 
التجييزات الكاجب تكفرىا حكؿ البحث العممي كاالعتماد المؤسسي، كمعرفة درجة 

تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة 
ي لمحكر التشجيع كالتحفيز.الميبية لبلعتماد المؤسس  

نجده يتككف مف ثمانية عبارات بمتكسط حسابي  التاليكبالنظر إلى الجدكؿ  
تبت العبارات 2.275 –3.075يتراكح ما بيف ) ( كىي بمتكسط عاـ )إلى حد ما(، كري

 كفقان لدرجة التحقؽ ترتيبان تنازليان كما يمي:  
نتاج ( التي تنص عمى: " لمكم2جاءت العبارة رقـ )  ية ضكابط لتقييـ أداء كا 

بمتكسط استجابة بمغت قيمتو  المرتبة األكلىأعضاء ىيأة التدريس البحثية " في 
( بدرجة اتفاؽ أعمى لمدرجة )متحقؽ( بنسبة اتفاؽ 1.02( كانحراؼ معيارم )3.07)
( التي تنص عمى: "عدد المرات التي استشيد بيا 8% (، كجاءت العبارة رقـ )35)

بمتكسط  المرتبة الثانيةمف أبحاث الكمية مناسب حسب عممؾ" في المقتبسكف 
( بدرجة اتفاؽ أعمى 0.933( كانحراؼ معيارم )2.72استجابة بمغت قيمتو )

( التي تنص 4%(، كجاءت العبارة رقـ )52.5لمدرجة )إلى حد ما( بنسبة اتفاؽ )
عماؿ في مجاالتيا" عمى: الخطة االستراتيجية لمكمية تظير التزاميا بتشجيع ريادة األ

(، ككانت أعمى نسبة إجابة لمدرجة 2.67بمتكسط استجابة قيمتو ) المرتبة الثالثةفي 
 ( التي تنص عمى: " لمكمية نظاـ 6%(، أما العبارة رقـ)30)إلى حد ما( بنسبة )
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( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات العينة لمحور 6الجدول )
   التشجيع والتحفيز

 الفقرة

سبة
والن
رار 

لتك
ا

 

جداً 
ق 
حق
مت

 

قق
متح

ايد 
مح

قق 
متح

ير 
غ

ق  
حق
 مت
غير

طمقاً 
م

سط 
متو

ال
جح 

مر
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

رتبة
ال

فقة 
موا
ةال
درج

عام 
ط ال

وس
لمت
ا

 

لمكمية آليات تحفز باحثييا عمى 
إجراء البحوث في تخصصاتيم 

 ونشر نتائجيا
 

 6 14 12 6 2 ؾ

2.6000 1.0813 5 

 
غير 
 متحقؽ

 
 

 

 

 

 

إلى حد 
 ما

2.637 
 

% 5.0 15.0 30.0 35.0 15.0 

لمكمية ضوابط لتقيم أداء وانتاج 
 أعضاء ىيئة التدريس البحثية  

 2 11 11 14 2 ؾ
3.0750 1.0225 1 

 
 إلى حد ما

% 5.0 35.0 27.5 27.5 5.0 
لمكمية آليات عادلة وشفافة 
لدعم أبحاث وأنشطة أعضاء 

 ىيئة التدريس

 6 13 15 5 1 ؾ
2.5500 .98580 6 

 
غير 
 15.0 32.5 37.5 12.5 2.5 % متحقؽ

الخطة االستراتيجية لمكمية تظير 
التزاميا بتشجيع ريادة األعمال 

 في مجاالتيا

 7 11 12 8 2 ؾ
2.6750  3 

 
 إلى حد ما

% 5.0 20.0 30.0 27.5 17.5 

لمكمية نظام يعقد اتفاقيات عممية 
وتبادل لمزيارات مع وبحثية 

 المؤسسات المماثمة في العالم

 8 16 14 1 1 ؾ

2.2750 .90547 7 

غير 
 متحقؽ

% 2.5 2.5 35.0 40.0 20.0 

لمكمية نظام منتظم لممشاركة في 
 المحافل كالمؤتمرات العممية

 8 12 9 8 3 ؾ

2.6500 1.2310 4 

 
 إلى حد ما

% 7.5 20.0 22.5 30.0 20.0 

مية آلية لبلستفادة من نتائج لمك
 المتميزة

 6 18 7 6 3 ؾ
2.5500 1.1535 6 

 
غير 
 15.0 45.0 17.5 15.0 7.5 % متحقؽ

عدد المرات التي استشيد بيا 
المقتبسون من أبحاث الكمية 

 مناسب حسب عممك

 5 8 21 5 1 ؾ
2.7250 .93336 2 

 
 إلى حد ما

% 2.5 12.5 52.5 20.0 12.5 
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 المرتبة الرابعةمنتظـ لممشاركة في المحافؿ كالمؤتمرات العممية " فقد جاءت في 

(، ككانت أعمى نسبة 1.23( كانحراؼ معيارم )2.65بمتكسط استجابة قيمتو )
( التي تنص عمى : " لمكمية آليات 1%( غير متحقؽ، أما العبارة رقـ )30إجابة )

كنشر نتائجيا" فقد جاءت في  تحفز باحثييا عمى إجراء البحكث في تخصصاتيـ
(، ككانت 1.08( كانحراؼ معيارم )2.60بمتكسط استجابة قيمتو ) المرتبة الخامسة

 %( غير متحقؽ.35أعمى نسبة إجابة )
كيشير ذلؾ إلى أف ىناؾ ضكابط كمعايير معدة مسبقان لتقييـ إنتاج  

مي كالمتعارؼ أعضاء ىيأة التدريس بالكمية، ما يجعؿ البحكث تخضع لمتقييـ العال
عميو عند كتابة كنشر البحكث العممية, كأف ىناؾ خططان لتشجيع األعماؿ الريادية 
في مجاالتيا, مع كجكد الكمية في المشاركات باألبحاث في التخصصات المختمفة 
كلكف ليس بالشكؿ المطمكب, باإلضافة لقمة التحفيز ألصحاب البحكث كالمنشكرات 

ب ألنشطة أعضاء ىيأة التدريس في مجاؿ تخصصاتيـ العممية كقمة الدعـ المطمك 
كاالستفادة منيا, كذلؾ قصكر الكمية في نظاـ عقد االتفاقيات كالزيارات مع مؤسسات 
التعميـ في المنطقة كأنحاء العالـ ربما لظركؼ الببلد المتعثرة حاليان في ظؿ عدـ 

 االستقرار السياسي كالمالي المعاش.
 بحث.ثالثًا: تحميل فرضيات ال

قبؿ البدء في اختبار فرضيات البحث يجب التأكد فيما إذا كانت بيانات  
البحث تتبع التكزيع الطبيعي ، كلمتأكد مف صحة طبيعة البيانات استخدـ اختبار 
ككلمكجكرؼ كاف مستكم المعنكية المشاىدة الختبار المحاكر الثبلثة كما ىك 

 مكضح بالجدكؿ التالي:
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 ح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي الختبار كولموجورف.( يوض7الجدول رقم  )

 

 اختبار كولموجورف

 درجات الحرية القيمة المحسوبة
مستوي المعنوية 

 المشاىدة
 P-value 

 *200. 40 080. التجييزات
 *200. 40 114. اإلجراءات
التشجيع 
 كالتحفيز

.102 40 .200* 

عنكية المشاىدة لممحاكر مف خبلؿ نتائج االختبار يتضح أف مستكم الم 
%( مما يدؿ عمي أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي , كبالتالي 5الثبلثة أكبر مف  )

 استخدمت االختبارات المعممية لئلجابة عف فرضيات البحث.
لتحميؿ فرضية البحث كالتي تنص عف مامدم درجة تحقؽ . الفرضية االولي: 1

امعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية معيار البحث العممي لكمية التربية بج
لعينة كاحدة الختبار  ((Tلبلعتماد المؤسسي لممحاكر الثبلثة تـ استخداـ اختبار 

 %( حسب كؿ محكر.5الفرضية اإلحصائية التالية كذلؾ عند مستكم معنكية )
درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة  الفرضية الصفرية:

-في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التجييزات
 التشجيع كالتحفيز( بدرجة إلى حد ما.-اإلجراءات

درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بمصراتة في ضكء  الفرضية البديمة:
 -اإلجراءات -مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التجييزات

 التشجيع كالتحفيز( بدرجة تختمؼ عف المتكسطة )إلى حد ما(.
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( 8لعينة كاحدة المكضحة بالجدكؿ رقـ ) ((Tمف خبلؿ نتائج اختبار  
أقؿ مف مستكم  (P-VALUE)لممحاكر الثبلثة نجد أف مستكل المعنكية المشاىدة 

ة كقبكؿ %( عند كؿ المحاكر، كىذا يعني رفض الفرضية الصفري5المعنكية )
الفرضية البديمة ام أف درجة تحقؽ المحكر تختمؼ عف المتكسطة )إلى حد ما(، 

( في كؿ المحاكر، ما يعني 3كبالنظر لقيمة متكسط درجات العينة نجدىا أقؿ مف )
 أف درجة معيار التحقؽ )غير متحققة(.

( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 8الجدول رقم )
(T)عينة واحدة لممحاور الثبلثةل 

 المحور
حجم 
 المتوسط العينة

االنحراف 
 قيمة Tالمحسوبة المعياري

درجات 
 الحرية

مستوي المعنوية 
 المشاىدة
P-value 

 القرار

 رفض 026. 39 2.312- 86159. 2.6850 40 التجييزات
 رفض 004. 39 3.080- 85978. 2.5813 40 اإلجراءات
التشجيع 
 كالتحفيز

 رفض 009. 39 2.737- 83771. 2.6375 40

لتحميؿ فرضية البحث كالتي تنص: ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  . الفرضية الثانية:2
إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في 
ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

لعينتيف مستقمتيف  (T)تكراه( ؟ لممحاكر الثبلثة استيخدـ اختبار دك –)ماجستير
%(حسب كؿ 5الختبار الفرضية اإلحصائية التالية، كذلؾ عند مستكم معنكية  )

 محكر.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار  الفرضية الصفرية:

ت الجكدة الميبية البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرا
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التشجيع كالتحفيز(  -اإلجراءات -لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التجييزات
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث  الفرضية البديمة:
اد العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتم

التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير  -اإلجراءات -المؤسسي بالنسبة لمحكر )التجييزات
 المؤىؿ العممي.

( 9لعينتيف مستقمتيف المكضحة بالجدكؿ رقـ ) ((Tمف خبلؿ نتائج اختبار  
أقؿ مف مستكم  (P-VALUE)لممحاكر الثبلثة نجد أف مستكم المعنكية المشاىدة 

اإلجراءات(، كىذه يعني رفض  -محكريف)التجييزات%( عند كؿ مف ال5المعنكية )
الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
في درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 
 -مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكريف )التجييزات

اءات( تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، أما بالنسبة لممحكر الثالث التشجيع اإلجر 
( اكبر مف مستكم (P-VALUEكالتحفيز نجد أف مستكم المعنكية المشاىدة 

%( أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار 5المعنكية )
الجكدة الميبية  البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات

لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير المؤىؿ 
 العممي.
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 (T)( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 9الجدول رقم )
 لعينتين مستقمتين لممحاور الثبلثة وفق المؤىل 

حجم  المؤىل المحور
 العينة

االنحراف  المتوسط
معياريال  

T قيمة
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوي 
المعنوية 

-P المشاىدة
value 

 القرار

 التجييزات
 83611. 2.8176 34 ماجستير

 رفض 018. 38 2.464
 61536. 1.9333 6 دكتكراه

 اإلجراءات
 81773. 2.7316 34 ماجستير

 رفض 007. 38 2.866
 57237. 1.7292 6 دكتكراه

التشجيع 
فيزكالتح  

 85720. 2.7426 34 ماجستير
 قبكؿ 058. 38 1.957

 35059. 2.0417 6 دكتكراه

لتحميؿ فرضية البحث كالتي تنص : ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  . الفرضية الثالثة:3
إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 

إنساني أك  –اد المؤسسي تعزل لمتغير التخصص)تطبيقي مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتم
لعينتيف مستقمتيف الختبار الفرضية اإلحصائية  (T)أدبي( ؟ لممحاكر الثبلثة استخدـ اختبار

 %( حسب كؿ محكر.5التالية كذلؾ عند مستكم معنكية )
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث  الفرضية الصفرية:

عممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي ال
 التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير التخصص. -اإلجراءات -بالنسبة لمحكر )التجييزات

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث العممي  الفرضية البديمة:
تة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لكمية التربية بجامعة مصرا

 التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير التخصص. -اإلجراءات -لمحكر )التجييزات
( 10لعينتيف مستقمتيف المكضحة بالجدكؿ رقـ ) T)مف خبلؿ نتائج اختبار ) 

مستكم  أكبر مف ((P-VALUEلممحاكر الثبلثة نجد أف مستكم المعنكية المشاىدة 
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%( عند محكر)التجييزات(، كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض 5المعنكية )
الفرضية البديمة، أم أنو التكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث 
العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي 

 -جييزات( تعزل لمتغير التخصص، أما بالنسبة لممحكريف )اإلجراءاتبالنسبة لمحكر )الت
أقؿ مف مستكم   (P-VALUE)التشجيع كالتحفيز( فنجد أف مستكم المعنكية المشاىدة 

%( أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تحقؽ معيار البحث 5 (المعنكية 
ات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشر 

 التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير التخصص. -بالنسبة لمحكر )اإلجراءات
( T( يكضح المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار )10الجدكؿ رقـ )

 لعينتيف مستقمتيف لممحاكر الثبلثة كفؽ التخصص.

حجم  المؤىل المحور
 العينة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

T قيمة
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوي 
المعنوية 
 المشاىدة
P-value 

 القرار

 التجييزات
 80581. 3.1400 10 تطبيقي

 قبكؿ 053. 38 2.001
 83762. 2.5333 30 إنساني أك أدبي

 اإلجراءات
 55668. 3.0625 10 تطبيقي

 رفض 039. 38 2.135
 88965. 2.4208 30 إنساني أك أدبي

التشجيع 
 كالتحفيز

 65881. 3.1250 10 تطبيقي
 رفض 032. 38 2.231

 83653. 2.4750 30 إنساني أك أدبي

 تفسير النتائج:
تناكؿ البحث الحالي مؤشرات تحقؽ معيار البحث العممي بكمية التربية جامعة 
مصراتة في ضكء متطمبات الجكدة لبلعتماد المؤسسي, حيث تشيد الجامعات 

يبية في ىذه الفترة االتجاه لبلعتماد المؤسسي في مختمؼ مؤسسات التعميـ الم
, حيث انطمؽ  العالي, كذلؾ لبلتجاه نحك الجكدة الشاممة التي يشيدىا العالـ اليـك
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البحث الحالي مف خمفية نظرية مفادىا مدم تحقؽ معيار البحث العممي حسب 
استعدادان لبلعتماد المؤسسي الذم متطمبات الجكدة الميبية في كمية التربية, كذلؾ 

ستصنؼ عميو الجامعات في الفترة القادمة, حيث اقتصر البحث عمى أحد جكانب 
االعتماد المؤسسي كىك البحث العممي, كالذم كاف نقطة االنطبلؽ في ىذا البحث, 

/ السؤال األولكليذا فقد حاكؿ الباحثاف اإلجابة عمى تساؤالت البحث, حيث تمثؿ 
رجة تحقؽ معيار البحث العممي في كمية التربية بجامعة مصراتة حسب ما مدل د

متطمبات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي؟ حيث قيسـ البحث إلى ثبلثة محاكر: 
كيمكف تكضيحيا  ،محكر التجييزات, كمحكر اإلجراءات, كمحكر التشجيع كالتحفيز

متحقؽ )إلى حد ما( في ىذا فيما يمي: محكر التجييزات أظيرت النتائج أف المعيار 
ف لمكمية ميثاؽ إ( أم بدرجة متكسطة, حيث تبيف 2.685المحكر بمتكسط عاـ )

كالذم يعتبر دستكر يجب عمى الجميع  ،يضمف التقيد بأخبلقيات البحث العممي
ف لمكمية مكتب ا  احترامو, كىك بمثابة إعطاء قيمة لمبحث العممي عند الباحثيف, ك 

جر خاص يتكلى إ , حيث يعتبر المكاف المنظـ اءات شؤكف البحث العمميدارة كا 
عطاء التسييبلت كالرد عمى االستفسارات بما يضمف  كالمكجو لمبحكث العممية, كا 
الكصكؿ بالبحث العممي إلى المستكل المطمكب, كفي المقابؿ تفتقر الكمية إلى أف 

تفادة منيا بشكؿ تككف لدييا قائمة بمنشكراتيا عمى المكاقع االلكتركنية, كذلؾ لبلس
إيجابي, كينقص الكمية الدعـ المالي الذم يعتبر العامؿ األساسي في نجاح أم 

نتاجية الباحثيف في المستقبؿ, كتفتقر الكمية إلى إمشركع, كىذا قد ينعكس عمى 
ستفادة مف األبحاث كالمنشكرات األجنبية, كالعمؿ عمى ترجمتيا أعماؿ الترجمة لبل

ـ الدعـ كالتسييبلت لترجمة أبحاثيا, أما فيما يتعمؽ بمحكر كتقدي ،ستفادة منيالبل
متحقؽ( بمتكسط  فقد أظيرت النتائج أف ىذا المحكر جاء بدرجة )غير ،اإلجراءات

لية التكاصؿ مع أرباب العمؿ آ( حيث تبيف أنو ال تكجد لمكمية 2.58عاـ )
ليات آنو ال تكجد لتطكير مناىجيا كلتعزيز التكاصؿ كالتعاكف بينيما, كأ ؛جيفيكالخر 
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التعاكف المشترؾ مع المؤسسات بالدكلة الميبية, كىذا يعكس تقكقع الكمية عمى نفسيا 
كعدـ االنفتاح كالتكاصؿ مع المجتمع المحيط بيا, كبسؤاؿ عف ما إذا كانت الخطط 
االستراتيجية لمكمية تتكافؽ مع األكلكيات الكطنية جاءت العبارة ) إلى حد ما ( حيث 

اه إلى ىذا المفيـك فكاف لزامان عمى كمية التربية أف تككف أكثر حرصان عمى يكجد اتج
 ،كخاصةن ما تمر بو الببلد في ىذه الفترة الصعبة ،التكافؽ مع األكلكيات الكطنية

لى الحاجة الماسة ليذه البحكث لمتطكير كالتقدـ في جميع المجاالت, أما فيما  كا 
ظيرت النتائج أف ىذا المحكر جاء بدرجة يتعمؽ بمحكر التشجيع كالتحفيز, فقد أ

(, جاءت العبارة: لمكمية ضكابط لتقييـ إنتاج 2.637)إلى حد ما( بمتكسط عاـ )
أعضاء ىيأة التدريس في المرتبة األكلى, كيتضح مف ىذا أنو ىناؾ اىتماـ مف قبؿ 
الكمية في ىذا الخصكص, كذلؾ بكضع ضكابط كمعايير تخضع ليا كؿ البحكث 

المقدمة لمنشر بما يضمف جكدة ىذه البحكث, كبالنسبة لعدد المرات المسمكح العممية 
فكانت االستجابات )إلى حد ما(  ،بيا في االقتباس مف المراجع كاألبحاث األخرل

حيث كما يعرؼ في البحث العممي االستعانة بالبحكث كالمراجع السابقة عند إعداد 
يعتمد عمى البحكث السابقة بدرجة البحكث العممية ىك شيء مسمكح بو, كلكف ال 

كبيرة, أم ترؾ مساحة ألفكار الباحث ككجية نظره في المكضكع المراد دراستو, 
أظيرت النتائج أف لمكمية جانب تيظير فيو التزاميا بتشجيع األعماؿ الرائدة , كذلؾ 
لفتح جانب المنافسة في ىذا المجاؿ, مع كجكد بصمات لمكمية في المحافؿ الدكلية, 

تفتقر الكمية إلى التحفيز لباحثييا عمى البحث العممي, كقصكر في االستفادة مف ك 
نتائج البحكث المتميزة, كذلؾ غياب الشفافية في عممية دعـ لؤلبحاث كاألنشطة  
ألعضاء ىيأة التدريس بالكمية, كىناؾ قصكر في تأسيس نظاـ لعقد االتفاقيات 

 العممية كتبادؿ الزيارات.
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( حيث أظيرت 2019ج البحث الحالي مع نتائج دراسة )الصكيعي,اتفقت نتائ    
النتائج كجكد ضعؼ في تطبيؽ معايير االعتماد المؤسسي في كؿ مف جامعة 

 بنغازم, كجامعة المرقب. 
( حيث اظيرت كجكد 2016 اتفقت نتائج البحث مع نتائج دراسة )الشيخ,    

كمية االشعة كالطب النككم ضعؼ في تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد في كؿ مف 
 بجامعة السكداف.

( إلى أف الدرجة 2016اختمفت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة )الغيث,    
الكمية لمستكل تطبيؽ االعتماد المؤسسي لدل أعضاء ىيأة التدريس بجامعة الممؾ 

 سعكد جاءت بدرجة متكسطة. 
 نتائج البحث

 تكصؿ البحث إلى النتائج التالية:
. أف درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 1

مؤشرات الجكدة الميبية لبلعتماد المؤسسي متكسطة )إلى حد ما( في محكرم 
 )التجييزات( ك )التشجيع كالتحفيز(.

. أف درجة تحقؽ معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء 2
ميبية لبلعتماد المؤسسي في مستكل )غير متحقؽ( في محكر مؤشرات الجكدة ال

 )اإلجراءات( .
( في درجة تحقؽ 0.05. أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )3

معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 
راءات( تعزل لمتغير المؤىؿ اإلج -لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكريف )التجييزات

 العممي. 
( في درجة تحقؽ 0.05. أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )4

معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 
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لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير المؤىؿ 
 العممي. 

( في درجة تحقؽ 0.05. أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )5
معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 

 لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )التجييزات( تعزل لمتغير التخصص.
( في درجة تحقؽ 0.05. أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )6

معيار البحث العممي لكمية التربية بجامعة مصراتة في ضكء مؤشرات الجكدة الميبية 
التشجيع كالتحفيز( تعزل لمتغير  -لبلعتماد المؤسسي بالنسبة لمحكر )اإلجراءات

 التخصص.
 توصيات البحث

 يكصي الباحثاف مف خبلؿ ىذا البحث بالتكصيات التالية:
يـ الدعـ كالتسييبلت البلزمة لمبحث العممي كأعماؿ الترجمة . يكصي البحث بتقد1

 في مثؿ ىذه األعماؿ.
 . كضع آلية لئلنفاؽ أكثر عمى األبحاث مف ميزانيات الجامعات.2
 . الشفافية في عممية دعـ األبحاث كاألنشطة ألعضاء ىيأة التدريس بالكميات.3
مؤسسات التعميمية المماثمة في . العمؿ عمى عقد اإلتفاقيات كتبادؿ الزيارات مع ال4

 دكؿ العالـ.
. العمؿ عمى االستفادة مف نتائج االبحاث المتميزة في المجاالت المختمفة 5

 كتكامميا.
كذلؾ إلستكماؿ دراستيـ  ؛. العمؿ عمى إيفاد أعضاء ىيأة التدريس إلى الخارج6

 كاالستفادة مف نتائج البحث العممي كالتطكر الحاصؿ في دكؿ العالـ .
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 المراجعالمصادر و قائمة 
. حسيف مرجيف, عادؿ الشركسي, التجربة الميبية تقييـ الجكدة كاالعتماد في برامج 1

الدراسات العميا, المؤتمر العربي الثاني لضماف جكدة التعميـ العالي المنامة, المممكة 
 ـ.2012البحرينية, 

كالنكعي, عماف : دار  . عامر قنديمجي, إيماف السامراني, البحث االعممي الكمي2
 ـ.  2009اليازكرم العممية, 

. عبد الراضي حسف المراغي, تطبيؽ نظاـ ضماف الجكدة التعميمية كاالعتماد 3
 ـ.2008لتطكير التعميـ الجامعي كقبؿ الجامعي, القاىرة : دار الفكر العربي 

يرة . عدناف رحيـ, البحث العممي مفاىيـ أساليب كتطبيقات, عماف : دار المس4
 ـ.2009لمنشر كالتكزيع كالطباعة,  

تقييم مدى تطبيق معايير الجودة واالعتماد . عبلء الديف ابراىيـ الشيخ, " 5
", أطركحة دكتكراه, كمية الدراسات العميا, االكاديمي في مؤسسات التعميم الصحي

 ـ. 2016جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا, 
يق االعتماد االكاديمي في كمية التربية بجامعة " أثر تطب. العنكد محمد الغيث، 6

, مجمة جامعة  الممك سعود في أداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم "
 ـ . 2016القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية ,  

. ليندة لطاد, كأخركف, منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمـك االجتماعية, 7
مركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتجية كالسياسية كاالقتصادية, إصدر ال
 .ـ 2019, ألمانيا -برليف 

" تقييم أعضاء ىيأة التدريس لمعممية التعميمية ،.  محاسف عدناف, كآخركف 8
, طرابمس, ليبيا, بكميات جامعة الزاوية في ضوء محاور االعتماد المؤسسي"

 ـ.2013
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" تقييم تجربة قسم دراسة ماؿ بف مطر السالمي, . نبياف بف حارث, ج9
, المعمومات بجامعة السمطان قابوس في ممارسات الجودة واالعتماد االكاديمي" 

مجمة دراسات المعمكمات كالتكنكلكجيا جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخميج 
 ـ.2018(, 1(، العدد)20العربي, المجمد )

"مدى تطبيق بعض معايير االعتماد نيؾ, . ىند خميفة الصكيعي, أميف أبكح10
المؤسسي لضمان الجودة بالجامعات الميبية من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس 

، عدد خاص مقدـ لممؤتمر الدكلي الثاني لمتعميـ )جامعتي بنغازي والمرقب نموذجًا(
 ـ.2019(, 2في ليبيا, مجمة كمية اآلداب, مصراتة, المجمد )

ي كآخركف, إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي, . يكسؼ حجيـ الطائ11
 ـ.2009عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع, 

" إدارة الجودة الشاممة بمؤسسات التعميم العالي . يكسؼ مناىا محمد األميف, 12
, أطركحة دكتكراه, كمية الدراسات العميا  وأثرىا عمى التقويم واالعتماد االكاديمي"

 ـ.2015تكنكلكجيا بالسكداف, لمعمـك كال
 باإلضافة إلى:

 ـ.2014. دليؿ أعضاء ىيأة التدريس الصادر عف كمية التربية بجامعة مصراتة 1
ـ، شبكة المعمكمات الدكلية 1989. حمداف محمد زياد, البحث العممي, 2

www.mabt3ath.com. 
ية ـ، شبكة المعمكمات الدكل2000. مجدم محمد يكنس, البحكث العممية, 3

www.mdrscenter.com .  
*   *  * 
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 سرة الميبيةسري وعبلقتو بمظاىر العنف في األالتفكك األ
 د. ونيس محمد الكراتي إعداد:

___________________________________________________ 
 مـقـدمـة:ال

األسرة ىي الكحدة االجتماعية األكلى في المجتمع, كبالتالي فإف المجتمع 
مف األسر المختمفة, غير أف المجتمع في ذاتو ليس أسرة كبيرة لكجكد فركؽ يتككف 

شاسعة تميز األسرة عف المجتمع, كاألسرة اتحاد يتميز بصفة خاصة, بطبيعة 
الخمقية كالعاطفة, كالمبدأ الذم تقـك عميو األسرة يكجد في الكظائؼ العاطفية مثؿ 

ؤالء كبيف بقية النسؽ القرابي لؤلسرة, الحناف المتبادؿ بيف الزكجيف, كبينيما كبيف ى
كىناؾ عكامؿ رئيسية تؤدم إلى التفكؾ األسرل, كمف ثـ تكلد العنؼ بمظاىر 
المختمفة منيا إىماؿ األسرة لسمكؾ أبناءىا كاحتياجاتيـ االجتماعية كالنفسية, 
كانفصاؿ الكالديف, كالمشاحنات الزكجية التي يخمؽ جكان مف التكتر النفسي, كتيديد 
األبناء بالعقاب كسكء المعاممة كالتشيير بأخطائيـ مما يسيـ ذلؾ إلى تزايد ظاىرة 

كىي الفترة المقترنة بمرحمة التعميـ الثانكم,  ،العنؼ لدييـ خاصة في مرحمة المراىقة
باإلضافة إلى المنازعات كالخبلفات الدائمة بيف أفراد األسرة, كحدكث التفكؾ األسرم 

نفصاؿ أك الطبلؽ, باإلضافة إلى التفرقة في المعاممة بيف أفراد يككف دائمان بسبب اال
األسرة كعدـ مراعاة كخصائص احتياجات النمك لدل األبناء, كلذلؾ يشعر األبناء 

 بأنيـ مكضع عدكاف كعنؼ دكف مبرر.
إف ضحايا التفكؾ األسرم ىـ أفراد تمؾ األسرة المتفككة كخاصة األبناء, 

شكبلت كثيرة تترتب عمى تفكؾ أسرتيما, فيصاباف فالزكج كالزكجة يكاجياف م
باإلحباط كخيبة االمؿ كىبكط في عكامؿ التكافؽ المشاكؿ االجتماعية المختمفة, كقد 

 ينتج عف ذلؾ اإلصابة بأحد األمراض االجتماعية كالنفسية.
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كيؤدم التفكؾ  األسرم في بعض األحياف إلى تزايد العنؼ بيف أفرد األسرة 
د مف البنيف كالبنات, فعندما تتفكؾ األسرة كيتشتت شمميا, ينتج عف خصكصان األكال

ذلؾ شعكر لدل أفرادىا بعدـ األماف االجتماعي, كضعؼ القدرة لدل الفرد عمى 
مكاجية المشكبلت, كتحكلو لمبحث عف أيسر الطرؽ كأسرعيا لتحقيؽ المراد دكف 

ذا تغيب لمضمير النظر لشرعية الكسيمة المستخدمة في الكصكؿ لميدؼ, كفي ى
كااللتزاـ بالمعايير كالنظـ االجتماعية السائدة التي تكجو سمكؾ األفراد نحك الطرؽ 

 المقبكلة لتحقيؽ األىداؼ بصكرة مشركعة.
كىذه األسباب تؤدم بالفعؿ لحدكت التفكؾ األسرم كفقداف النسؽ األسرم 

طريؽ اليجرة أك  كظيكر العنؼ لدل األبناء خاصة في مرحمة الثانكية لدكره إما عف
 غياب أحد الكالديف أك كبلىما لمكفاة أك ألسباب أخرل.

 كتتككف معالجتنا ليذا المكضكع مف خبلؿ مناقشة المكضكعات التالية:     
 أكالن: عرض مكضكع الدراسة كأىـ أىدافيا.

 ثانيان: إلقاء الضكء عمى مفيـك التفكؾ األسرم كالعنؼ.
 ت السابقة.ثالثان: مناقشة البحكث كالدراسا

رابعان: تكضيح مبلمح الرؤية النظرية مف خبلؿ عرض بعض االتجاىات النظرية في 
 سرم كالعنؼ.دراسة التفكؾ األ

 خامسان: التفكؾ األسرم كعبلقتو بالعنؼ.
 سادسان: االجراءات المنيجية لدراسة الميدانية.

 سابعان: الدراسة الميدانية.
 .ثامنان: االستخبلصات األساسية لدراسة

 أواًل: عرض موضوع الدراسة وأىم أىدافيا:
يشيد المجتمع الميبي منذ منتصؼ سبعينات القرف الماضي تغيرات جذرية 
متسارعة أحدثتيا الطفرة البتركلية اليائمة, كما نتج عنيا مف ازدياد في الدخؿ القكمي 
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كانعكاسات ذلؾ عمى شتى مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
التعميمية في المجتمع الميبي, كقد صاحبت عممية التنمية كالتحديث التي يشيدىا ك 

المجتمع الميبي تغيرات كثيرة في بنية األسرة الميبية أحدثتيا اليجرة المتصاعد مف 
القرية إلى المدينة, كعدد األيدم العاممة األجنبية الضخـ المستخدمة في الخدمات 

لمربيات كالسائقيف, نتيجة الرتفاع مستكيات الدخكؿ, المنزلية, كعامبلت المنازؿ كا
كىك ما انعكس بشكؿ أك بآخر عمى استقرار األسر الميبية حيث أصبحت مشكمة 

 التفكؾ األسرم مف المشاكؿ التي نذر بخطر كبير عمى الحياة االجتماعية الميبية.
كتتمثؿ أىـ مظاىر التغيير االجتماعي التي ساىمت في زيادة التفكؾ 

سرم في المجتمع الميبي في سعي المرأة الميبية لمحصكؿ عمى مراكز اجتماعية األ
كىك ما أعطى ليا نكعان مف  ،في كثير مف مياديف العمؿ ؿمرمكقة كمنافستيا لمرجا

االستقبلؿ االقتصادم كشغميا عف دكرىا األساسي تجاه زكجيا كأبنائيا, كغياب 
يجة الكفاة, بجانب مشكمة الطبلؽ, الرجؿ عف األسرة سكاء مف أجؿ العمؿ, أك نت

 كالتنشئة االجتماعية. ،كبقاء األبناء مع أحد األبكيف أدل الختبلؿ في البناء األسرم
 كمف ىذا المنطمؽ تبمكرت مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:
 ما أثر التفكؾ األسرم عمى تزايد العنؼ بيف طبلب المدارس الثانكية؟

 تساؤؿ الرئيسي تساؤالت أخرل فرعية ىي:كيتفرع مف ىذا ال
ما أىـ عكامؿ التفكؾ األسرم التي تؤدم إلى العنؼ لدل طبلب المدارس  -1

 الثانكية في مدينة طرابمس؟
ىؿ ىناؾ فركؽ بيف أسر الطبلب الذيف يزداد لدييـ ظاىرة العنؼ،  -2

كالطبلب األسكياء في أسر أخرل في تقديرىـ لعكامؿ التفكؾ المؤدية إلى 
 ؼ لدل طبلب المدارس الثانكية في المجتمع الميبي؟العن

ما الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لدل الطبلب الذيف يزداد لدييـ  -3
 ظاىرة العنؼ كالطبلب األسكياء؟
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 : أىمية الموضوع -
تتضح أىمية المكضكع مف ناحية النظرية لمدراسة بإسيامو في عبلقة 

طبلب المدارس الثانكية, كيسيـ في التفكؾ األسرم كعبلقتو بمظاىر العنؼ لدل 
تفسير عبلقة التفكؾ األسرم بكظائؼ األسرة المختمفة, كما تسيـ في تفسير عبلقة 
ظاىرة العنؼ لدل الطبلب بطبيعة كنكع التفكؾ داخؿ األسرة, بجانب محاكلة 
التكصؿ إلى تفسير عبلقة الجك األسرم مثبلن في طبيعة العبلقة بيف األبكيف ما 

 العبلقة  مف شقاؽ كنزاع يؤدم إلى العنؼ لدل طبلب المدارس الثانكية. يعترم ىذه
كمف ناحية التطبيقية تسيـ الدراسة في تقديـ صكرة كاقعية لصانعي القرار كإدارة 
التربية كالتطكير مف حيث حجـ ظاىرة العنؼ في المدارس الثانكية, كعبلقة ىذا 

مف مكاجيتيا عمى صعيد الكقاية  العنؼ بالتفكؾ في أسر ىؤالء الطبلب, ليتمكنكا
 ككذلؾ عمى صعيد العبلج.

كمف خبلؿ اعتماد عمى االختصاصيف كاالجتماعييف في الحياة المدرسية لمتعرؼ 
عمى المشاكؿ االجتماعية كالسمككية التي ينخرط فييا بعض الطمبة مف أجؿ 

 معالجتيا كىي في بيئتيا.
 أىداف الدراسة: -

فكؾ األسرم عمى العنؼ لدل طبلب تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر الت
 المدارس الثانكية كذلؾ مف خبلؿ:

تحديد أىـ عكامؿ التفكؾ األسرم التي تؤدم  إلى العنؼ لدل طبلب المدارس  .1
 الثانكية في المجتمع الميبي.

التعرؼ عمى الفركؽ بيف أسر الطبلب الذيف يزداد لدييـ ظاىرة العنؼ,  .2
رىـ لعكامؿ التفكؾ المؤدية إلى العنؼ كالطبلب األسكياء في أسر أخر في تقدي

 لدل طبلب المدارس الثانكية في المجتمع الميبي.
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التعرؼ عمى الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لدل الطبلب الذيف يزداد  .3
 عندىـ ظاىرة العنؼ كالطبلب األسكياء.

التعرؼ عمى أثر التفكؾ األسرم كازدياد العنؼ لدييـ لدل طبلب المدارس  .4
 لمبنيف في المجتمع الميبي. الثانكية

 ثانيًا: إلقاء الضوء عمى مفيوم التفكك األسري والعنف.
 مفيوم التفكك االسري:  -

يمكف تعريؼ التفكؾ األسرم بأنو ىجر األسرة كيقصد بو قياـ أحد الزكجيف 
بقطع أسباب العشرة مع اآلخر, كالتخمي عف التزامات العائمية, كقد يككف ىذا 

 .(1)تفاىـ أك أسباب أخرل كثيرةال ءاليجر بسبب سك 
ؼ بأنو حالة مف االختبلؼ الداخمي كالخارجي الناجـ عف كجكد نقص كما  يعرٌ 

في إشباعات األسرة ألفرادىا مع كجكد أنماط سمككية سمبية ناتجة عف خبلفات 
أك تمزؽ نسيج األدكار  ؿكيعد انيياران لمكحدة األسرية كتحم ،بيف أفراد األسرة
ذلؾ عندما يخفؽ فرد أك أكثر مف أفرادىا في القياـ بالدكر المناط االجتماعية, ك 

بو عمى نحك سميـ, أك رفض التعاكف بيف أفراد األسرة ك سيادة عمميات التنافس 
 .(2)كالصراع بيف أفرادىا

كمف مفاىيـ ذات صمة بالتفكؾ األسرم )التفكؾ االجتماعي(: كىك عبارة عف 
عة, تتميز بتصاعد بعض المشكبلت حالة يكجد فييا المجتمع أك الجما

دماف المخدرات, ك المرض النفسي, كاالنتحار,  االجتماعية كالجريمة, كالجناح, كا 
 كغالبان ما يعرؼ ىذا المصطمح بتصدع البناء االجتماعي

                                                 
م كتأثيره عمى الثقة بالنفس لطبلب الجامعات, كمية أسماء رضا خميؿ المصرم كآخركف, التفكؾ األسر  - 1

 .2010االقتصاد كالعمكـ السياسية, جامعة القاىرة, 

, 2003أحمد يحيى عبد الحميد, دراسات األسرة كاالتجاىات المعاصرة, القاىرة, جامعة قناة السكيس,  - 2
 .15ص 
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 مفيوم العنف: -
تعبير صاـر عف القكة التي تمارس إلجبار فرد أك جماعة عمى القياـ بعمؿ 

, ك يعرؼ بأنو استخداـ القكة المادية (1)فرد أك جماعة أخرل أك أعماؿ مجددة يريدىا
 .2أك المعنكية إللحاؽ األذل بآخر استخدامان غير مشركع

كمف مفاىيـ ذات صمة بالعنؼ )العنؼ األسرم(: عرفو "برم" بأنو استخداـ 
القكة بطريقة غير مشركعة مف أحد أفراد األسرة البالغيف ضد فرد آخر مف العائمة, 

سرم بأنو " االعتداء األطفاؿ الضحايا المألكفكف في البيت, كيعرؼ العنؼ األكيعد 
البدني أك النفسي الكاقع عمى األشخاص كالذم يحدث تأثيران أك ضرران ماديان أك 

 .(3)معنكيان مخالفان لمقانكف كيعاقب عمى القانكف"

 ثالثًا: مناقشة البحوث والدراسات السابقة:
ت يبعض الدراسات العربية كاألجنبية التي عن ستتناكؿ في ىذه الدراسة

 كذلؾ بعرض تحميمي ليذه الدراسات. ،بالتفكؾ األسرم كالعنؼ
, عكامؿ انتشار العنؼ في المدارس, (4)(1998نبدأ بدراسة حمادة عبد السبلـ )

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ انتشار العنؼ بيف الشباب, كمظاىر 
الذم تمعبو اإلدارة التعميمية كاألسرة كجماعة القراف ككسائؿ  ىذا العنؼ كالدكر

اإلعبلـ في تعميـ أك اكتساب الشباب لنمط السمكؾ العنيؼ, كمف أىـ نتائجيا أف 

                                                 
 .193, 192, ص2002رفة الجامعية, محمد عاطؼ غيث, قامكس عمـ االجتماع, اإلسكندرية, دار المع - 1

خميفة إبراىيـ عكدة التميمي, سمكل فائؽ الشيابي, العنؼ األسرم كعبلقتو بجنكح األحداث, كمية القانكف  - 2
 .9كالعمـك السياسية, جامعة ديالي, مجمة العمـك القانكنية كالسياسية, العدد األكؿ, ص 

عنؼ األسرم في األردف, المجمس األعمى لمعمكـ محمد عبد الجكاد, خصائص ضحايا كمرتكبي ال - 3
 .112, ص 2004كالتكنكلكجيا, عماف, األردف, 

حمادة عبد السبلـ سعيد, عكامؿ انتشار العنؼ في المدارس, رسالة ماجستير, غير منشكرة, جامعة  - 4
 ـ.1998القاىرة, معيد الدراسات كالبحكث التربكية, 
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ىناؾ عبلقة إيجابية بيف مشاىدة أفبلـ العنؼ في كسائؿ اإلعبلـ كبيف جرائـ 
 عة مف العنؼ.العنؼ, كعدـ كجكد نمط كاحد لمعنؼ, بينما ىناؾ أنماط متنك 

كفي دراسة مركز البحكث التربكية كالمناىج بكزارة التربية بدكلة الككيت 
, السمكؾ العدكاني لدل طمبة المدارس الثانكية, ىدفت الدراسة إلى (1)(1999)

الكشؼ عف أىـ مظاىر السمكؾ العدكاني كمعدالت انتشاره لدل طمبة المرحمة 
ة ك االجتماعية التي ترتبط بالسمكؾ العدكاني الثانكية, ك دراسة أىـ العكامؿ النفسي

لدل ىؤالء الطمبة الذككر, كدراسة العبلقة بيف السمكؾ العدكاني كالقمؽ, كيبمغ عدد 
طالبان, كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ارتفاع  696الطبلب عينة الدراسة 

ئيان بيف معدالت انتشار مظاىر السمكؾ العدكاني, ككجكد ارتباط سالب داؿ احصا
كعدـ كجكد  ،السمكؾ العدكاني ككؿ مف الصبلة بانتظاـ كارتفاع مستكل تعميـ األب

ككؿ مف النشاط  ،خبلفات بيف الكالديف, ككجكد عبلقة جكىرية بيف السمكؾ العدكاني
 المدرسي, اليكايات, كجكد األب أك األـ عمى قيد الحياة, مستكل تعميـ األـ.

, Daniel Lockwood  (1997)((2ت دراسة فكان ،أما الدراسات األجنبية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حكادث العنؼ في الفئة المعرضة لمخطر بيف 

حداث بيا نتيجة طبلب التعميـ المتكسط كالتعميـ الثانكم التي كثيران ما يتـ تصعيد األ
 حيث تـ تكضيح نكع كتيرة ىذه الحكادث في تمؾ الدراسة, كمف ،ألمكر تبدك تافية

أىـ نتائجيا التي تكصمت إلييا أف أكبر نسبة حكادث العنؼ, البدايات تنطكم عمى 
كلكف يتـ التصعيد منيا بعض البدايات تككف تحركات ىجكمية,  ،إىانة بسيطة نسبيان 

أكبر عدد مف الحكادث كقعت بيف الشباب الذيف يعرفكف بعضيـ البعض, كأف 

                                                 
لمناىج بكزارة التربية بدكلة الككيت, السمكؾ العدكاني لدل طمبة المدارس دراسة مركز البحكث التربكية كا - 1

 ـ.1999الثانكية, 
2 - Daniel Lockwood, Violenc Aming Middle School and High School Students: 

Analysis and Implications for Prevention U.S. Department of Justice October 

1997.                                                                                                    
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و معظـ الحكادث, كاف اليدؼ السائد المدرسة أك المنزؿ ىك المكاف الذم بدأت في
ىك االنتقاـ, كىذه التصرفات ال تنبع مف غياب القيـ كلكف مف نظاـ متطكر جيد 

 لمقيمة كبشكؿ يككف العنؼ بو مقبكالن.
, ىدفت الدراسة إلى الحصكؿ عمى Julie Meeks Gardner (2003)(1)كدراسة 

الثانكم في كينغستكف, معمكمات حكؿ تصكرات كتجارب العنؼ بيف طبلب المدارس 
% مف الطبلب أف الشخص الذم 75جامايكا, كضكاحييا, كمف أىـ نتائجيا يعتقد 

% مف 89كاف مترددان في المشاجرات يسيؿ التعرؼ عميو بشكؿ كبير, كما يعتقد 
% مف 91المبحكتيف أنو مف الخطأ ضرب أشخاص أخريف بشكؿ عاـ, كيعتقد 

% يعرفكف طبلب تحمؿ السكاكيف أك 84ريف, المبحكثيف أنو مف الخطأ إىانة األخ
% قمقكف حكؿ ظاىرة العنؼ 89شفرات التي تتمثؿ في مشرط أك سكيف مطبخ, ك 

% 82% لديو فرد في األسرة كاف ضحية العنؼ, كما يعتقد 60في المدرسة, ككاف 
أف برامج التمفزيكف العنيفة يمكف أف تعمؿ عمى زيادة السمكؾ العدكاني, كأجرم 

عامؿ لعدد مف االستجابات المحددة, مما أسفر عف خمسة عكامؿ تتمثؿ في تحميؿ ال
) العنؼ في الحي, العنؼ المدرسي, تصكرات السمككيات المقبكلة, مستكل القمؽ 
حكؿ العنؼ, ك الخبرات العامة كتصكرات(, كاختمفت العكامؿ باختبلؼ الجنس, 

 كع المدرسة.العمر, الصؼ الدراسي, الكضع االجتماعي كاالقتصادم, كن

رابعًا: توضيح مبلمح الرؤية النظرية من خبلل عرض بعض االتجاىات النظرية 
 في دراسة التفكك االسري والعنف.

نصار نظرية الدكر إلى أف سمكؾ األفراد ما ىك إال مظير ألدكار معينة أيشير 
طي نمثميا اجتماعيا، كنتعمـ منذ الطفكلة تمثيميا، كأف الدكر ما ىك إال إتباع نم

                                                 
1 - Julie Meeks Gardner, Perceptions and experiences of violence among 

secondary school students in urban Jamaica, Pan Am Public Health 14(2),2003.                                                                                                                       
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لؤلفعاؿ المتعممة التي تقـك بأدائيا في المكقؼ التفاعؿ, كينشأ الدكر مف خبلؿ 
 .(1)عضكية الفرد في جماعات مختمفة كمتعددة

تيتـ ىذه النظرية بالعبلقة بيف طبيعة أداء األدكار داخؿ األسرة كعبلقتيا       
كتقدـ ، (2)بظيكر العنؼ لدل األبناء بشكؿ عاـ كالمراىقيف منيـ بشكؿ خاص

النظرية االرتباط بيف الدكر كالنكع تفسيرا مبسطا لدكر الزكجة تجاه زكجيا كمجتمعيا 
التي تنشأ فيو، كمما ال شؾ فيو أف سكء معاممة األزكاج لزكجاتيف يكمف في أف 
األدكار التي يقـك بيا الرجاؿ كالنساء تضع الرجاؿ في كضع أفضؿ مف النساء 

ه النظرية في إطار تفسيرىا لمسمكؾ ذكتشير ى ،(3)كتسمح ليـ بإساءة معاممتيا
العنيؼ إلى أف االتجاه نحك عدـ المساكاة في الدكر الجنسي مف العكامؿ المؤدية 

 . (4)إلى العنؼ
كتيتـ نظرية الكصـ بأثار ردكد فعؿ المجتمع تجاه الجريمة أك السمكؾ الجانح،     

كذلؾ نتيجة قياـ  ،ا في تكرارىابن ا في تككيف الجريمة ذاتيا أك سبفترل أف الردكد سببن 
 ،كما تحدثو عممية الكصـ مف أثار عميقة في نفسيتو ،المجتمع بكصـ المنحرؼ

كتؤدم لتكرار السمكؾ المنحرؼ، كقد افترض "ليميرت" أف عممية الكصـ عنصر ىاـ 
 .(5)يؤدم إلى الفشؿ في تأىيؿ المنحرفيف

                                                 
سميحة نصر، العنؼ بيف طبلب المدارس، بعض المتغيرات التقسية، المركز القكمي لمبحكث  - 1

 .44،ص2004االجتماعية ك الجنائية، القاىرة، 
 ـ.2008الجريمة كاالنحراؼ، األسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ىاني خميس أحمد عبده، سيككلكجيا  - 2

،ص 2004حسف محمد حسف ك أخركف، عمـ اجتماع االسرة، األسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  - 3
 .453-452ص

 .39، مرجع سابؽ، صىاني خميس أحمد عبده - 4
نكح االحداث، مكتبة المتابعة لمجمس عزت سيد اسماعيؿ، بعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية في ج - 5

،ص ص 1984كزراء العمؿ ك الشئكف االجتماعية بالدكؿ العربية الخميجية، ككالة المطبكعات، الككيت،
224- 225. 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

274 

  

 

لسمبية مف قؿ المجتمع العدكاني ف اإكتعالج ىذه النظرية مكضكع الدراسة حيث     
ف تتـ معالجتيا مف خبلؿ إعادة نظرة المجتمع تجاه الطالب العدكاني، كذلؾ أيجب 

كالمساعدة في اندماج  ،كفتح صفحة جديدة ،مف خبلؿ نسياف المجتمع لمماضي
كالمساعدة لو، كىذا  ،كمد يد العكف ،الطالب العدكاني في المجتمع مف خبلؿ تشغيمو

 .(1)و يعتبر مساىمة فعالة في عدـ عكدة الفرد لمعدكاففي حد ذات
كتفسير نظرية اإلحباط كالعدكاف التي جاء بيا )جكف دكالر( العديد مف أعماؿ 
العنؼ التي يقـك بيا الطبلب اإلدارة كاألساتذة تعتمد ىذه النظرية عمى أف الفشؿ أك 

 ؛عدكاف ضد اآلخريفتعرض لو العديد مف الطبلب يدفعيـ إلى شف الياإلحباط الذم 
خفاقيـ, فعند فشؿ الطالب في الدراسة لسبب  ألنيـ يعتبركنيـ مسؤكليف عف فشميـ كا 

فإنو يعتبر المدرسة أك األستاذ أك اإلدارم الذم يعمؿ فييا ىك المسؤكؿ  ،أك آلخر
عف فشمو الدراسي, لذا فإف أم طالب فاشؿ ال يتردد عف الدخكؿ في مجاؿ العنؼ 

 .(2)كألنو يرل بأنيـ المسؤكلكف عف فشمو ؛دارة لبلنتقاـ منوضد األستاذ أك اإل
كتؤكد نظرية الدكافع عمى أف اإلحباط الذم يمر بو الطبلب كالمعممكف في حياتيـ 
اليكمية يعتبر الدافع األساسي الذم يؤدم إلى العنؼ, ألف الفرد الذم يشعر بالعجز 

طريؽ العنؼ كبكاسطتو أف كعدـ القدرة عمى إثبات كجكده كمكانتو, يستطيع عف 
يثبت قكتو كقدرتو الجسدية في المقاـ األكؿ, كالتي يستعمميا في البداية ضد زمبلئو 

 .(3)الطبلب الضعفاء جسديان أك األقكياء عقميان كتحصيميان 

 

                                                 
 .2005سامية جابر، عمـ اجتماع السمكؾ االنحرافي، األسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  - 1
ف العنؼ المكجو مف الرجؿ نحك المرأة داخؿ األسرة, مدينة نجاة أبكبكر, العنؼ األسرم دراسة ع - 2

 .ً 99, ص  2001طرابمس, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة طرابمس, سنة 

 .222عمر عبدالرحيـ نصرا, تدني مستكل التحصيؿ كاإلنجاز المدرسي, أسبابو عبلجو, ص - 3
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 خامسًا: التفكك االسري وعبلقتو بالعنف:
 ،ـ تكاممياكعد ،صدع باألسرةتيعد التفكؾ األسرم مشكمة أسرية تشير إلى حدكث 

 . (1)كعدـ إشباع حاجات أفرادىا األكلية كالثانكية ،كتماسكيا
كيعتبر مف المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف العديد مف العكامؿ التي تأخذ أشكاالن 
مف الجزئي إلى الكمي, فاألسرة المتصدعة قد يصؿ التكتر إلى أعمى درجاتو 

ليجرة المؤقتة, كيترؾ التفكؾ األسرم لمكصكؿ إلى القرار النيائي إما بالطبلؽ أك با
أثران بالغان في حياة األسرة, فيصبح الرجؿ يعاني مف المشكبلت المختمفة التي تؤثر 

 في حياتو كمركزه كعممو.
كتعد األسرة في ضكء نظريات النسؽ المعاصرة كيانان نسقيان يتككف مف مجمكعة مف 

تركة التي ترتبط بيف أفرادىا الكحدات تحكمو مجمكعة مف العبلقات كاألىداؼ المش
ليؤدم كظائفو االجتماعية, بما يخدـ  ؛كتعمؿ عمى تحقيؽ التكازف النسؽ كاستقراره

 كيحقؽ النماء كالتقدـ في المجتمع. ،أعضاءه
تتعرض األسرة الطبيعية لمعديد مف المكاقؼ كالمشكبلت المرتبط بدائرة حياتيا منذ 

تككيف األسرة, مشكبلت مرحمة إنجاب بداية تككينيا كىي: مشكبلت عند بداية 
األبناء, مشكبلت األطفاؿ قبؿ سف المدرسة, مشكبلت األبناء المرتبطة بمراحؿ 
الدراسة المختمفة, مشكبلت األبناء المراىقيف, مشكبلت مرتبطة بتخرج األبناء 

 كعمميـ, مشكبلت األسرة متكسطة العمر, مشكبلت األسرة في مرحمة الكبر.
ألسرم إلى انييار الكحدة األسرية, كانحبلؿ األدكار االجتماعية كيؤدم التفكؾ ا

, (2)المرتبطة بيا عندما يفشؿ فرد, أك أكثر في القياـ بالتزامات دكره بصكرة مرضية
كيؤدم إلى معاناة األسرة في العديد مف المشكبلت كيؤثر عمى أدائيا الكظيفي, كما 

                                                 
بيف النظرية كالتطبيؽ, عماف, دار يافا العممية, عبد ا زعيزع, أساسيات اإلرشاد النفسي كالتربكم  - 1

 .371, ص 2008

 . 258, ص1979سناء الخكلي, الزكاج كالعبلقات األسرية, دار المعرفة الجامعية,  - 2
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نحراؼ كاإلدماف في المجتمع مما أف التفكؾ األسرم يؤدم إلى زيادة معدالت اال
يمثؿ خطكرة عمى أمنو كنمكه, يقمؿ مف طاقتو اإلنتاجية كزيادة دخمو القكمي, كما أف 
انحراؼ أبناء األسرة المفككة يمثؿ عبئان اقتصاديان كاجتماعيان عمى الدكلة, حيث 
يحتاجكف إلى جيكد كرعاية مؤسسية لتعديؿ سمككيـ, كيؤدم أيضان إلى تفشي 

كالعقمية في المجتمع مما ينعكس عمى البناء االجتماعي  ،ار األمراض النفسيةكانتش
 لممجتمع ككؿ.

بؿ إف مردكدىا  ،فنتائج التفكؾ األسرم ال ينعكس فقط عمى الزكجيف
كعائدىا ينعكس عمى األبناء, كيترتب عمى ذلؾ كجكد العديد مف المشكبلت التي 

ارتفاع معدالت االنحراؼ النفسي عند  يعاني منيا كؿ منيـ, كيؤكد عمماء النفس أف
ىماؿ  األطفاؿ ىي نتيجة لمتفكؾ األسرم لما يتعرض لو األطفاؿ مف حرماف كقسكة كا 
كنبذ في عبلقتيـ بكالدييـ, مما يفسد تككينيـ النفسي كيجعميـ مييئيف لبلنحرافات 

 .(1)النفسية كالجنح, خاصة في مرحمة المراىقة
ماعات االجتماعية التي يتككف منيا المجتمع, كتعتبر األسرة الميبية مف الج

فيي خميتو األساسية كقمبو النابض كمحكر حركتو, فاألسرة الميبية مجمكعة مف 
األفراد الذيف يرتبطكف برباط الزكاج كالدـ مككنيف سكنان كاحدان متفاعمكف كمتصمكف 

كأب كأـ, كؿ مع اآلخر في أدكارىـ االجتماعية فيما يتعمؽ بدكرىـ كزكجة كزكج, ك 
 كابنة كابف, كأخ كأخت محتفظيف كمككنيف ثقافة مشتركة.

التفكؾ األسرم مف المشاكؿ االجتماعية الناجمة عف العديد مف العكامؿ 
التي تتخذ أشكاالن مف الجزئي إلى الكمي, فالبيكت المنيارة كالمتصدعة عمى التكتر 

كالغرض  ،اليجرة المؤقتةبيا عف طريؽ الكصكؿ إلى القرار النيائي إما بالطبلؽ أك ب
لمعرفة  ؛كالتعرض ليا كلك بإيجاز ،مف ىذه الدراسة ىك الكقكؼ عمى ىذه العكامؿ

                                                 
 .27كماؿ إبراىيـ مكسى, العبلقة الزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ, دار القمـ, الككيت,ص - 1
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فإف صمحت صمح  ،اآلثار التي تخمفيا كراءىا, فاألسرة ىي النكاة األكلى لممجتمع
أفرادىا الذيف بدكرىـ سكؼ يخدمكف المجتمع, كلكف مع كجكد األسر غير السميمة 

كبذلؾ  ،كتميد ىذه األسر إلى الجنكح كالتشرد كاالنحراؼ ،األمكرتتنافى كؿ ىذه 
 تككف عبئان عمى المجتمع كأفرادىا غير الصالحيف.

عاطؼ غيث إلى أف التفكؾ كعدـ التكافؽ في أم يشير الدكتكر محمد 
تنظيـ أك ال تنظيـ اجتماعي إنما ينشأ نتيجة النسؽ في أف يجعؿ التنظيـ االجتماعي 

مما يؤدم إلى عدـ قدرتو عمى القياـ بمتطمباتو الكظيفية  ،كمتماسكان  لممركز ممتحمان 
, كما يعرؼ التفكؾ العائمي بأنو ) انييار الكحدة األسرية كتحمؿ أك (1)بطريقة فعالة

تمزؽ األدكار االجتماعية عندما يخفؽ فرد أك أكثر مف أفرادىا في القياـ بالدكر 
التفكؾ عند الدكتكر الخشاب "كؿ تنافر في , ك (2)المناط بو عمى نحك سميـ كمناسب(

كتحقيقيا ألىدافيا, بحيث يصبح  ،األسرة لكظائفيا ةدار إالعائبلت األسرية يحكؿ دكف 
 .(3)الجك األسرم جحيمان ال يطاؽ, كينذر بالشقاؽ كالطبلؽ"

األسرة المفككة ىي األسرة التي ال يقـك كؿ فرد أك عضك فييا بالكاجب أك 
بو, تجاه بقية أعضاء األسرة, إنيا األسرة التي ينحرؼ كؿ فرد فييا الكظيفة المنكطة 

حسب أىكائو, كنكازعو, كالتي ال يتكفر فييا القدر الكافي مف الخمؽ الكريـ القكيـ 
كيتحقؽ عدـ التماسؾ بحدث  ،التعاطؼ كالبر كالرحمة كالمكدةك  ،كاالحتراـ المتبادؿ

كبينيا كبيف  ،ا بيف الكالديف خاصةأك اختبللي ،عطؿ كخمؿ في الركابط العائمية
كيسكد في ىذه األسرة  ،أبنائيا عامة, أف تزداد كحدة تكتر المنازعات كالمشاجرات

كعدـ االكتراث بيـ كبتصرفيـ,  ،أك إىماليـ ،استعماؿ العنؼ كالقسكة عمى األبناء

                                                 
 .120الجتماع, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, صمحمد عادؼ غيث, قامكس عمـ ا - 1

 .50, ص 1992عمياء شكرم, االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة, دار المعرفة الجامعية, القاىرة,  - 2

مصطفى الخشاب, دراسات في عمـ االجتماع العائمي, دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر, طبعة أكلى,  - 3
 .247, ص 1987بيركت, 
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 ،عاني مف ظركؼ تجعميا ال تحس باألمفتكاألسرة غير المتماسكة ىي األسرة التي 
كالتي ال تستطيع أف تكفر األمف ألعضائيا, كىي األسرة التي تفشؿ في إشباع 

أك التي  ،كالنفسية, كالتي ال تممؾ الظركؼ ،كاالقتصادية ،حاجات أفرادىا االجتماعية
كتحقيؽ المكانة االجتماعية  ،لتقدير الذات ؛ال تستطيع أف تكفر اإلمكانات المطمكبة

 كالقياـ بيا. ،سرة كيسعكف إلى بمكغياكالسياسية التي يطمح أعضاء األ

 :سرة الميبيةالخبلفات االجتماعية في األ
الخبلفات االجتماعية بيف الزكجيف مف المشكمة الظاىرة في األسرة عادة ما 
تظير مف خبلؿ المعاممة السيئة كالنفكر الزكاجي كاالنفعاالت العصبية كعدـ القدرة 

يد الظركؼ المكجكدة سكءان, خاصة إذا كانت عمى ضبط النفس أماـ األبناء, كىذا يز 
أك الطبلؽ كظركفو  ،كالقكل مثؿ ظركؼ المرض المزمف ،مف النكع المستمر
كالثقافي بيف  ،أك االختبلؼ الكبير في المستكل التعميمي ،المتعمقة بكبر السف

الزكجيف, أك الظركؼ المعيشية المتعمقة بقمة أك ضعؼ المكارد المادية لؤلسرة مع 
د حاجة ممحة, كىناؾ أسباب مختمفة منيا يرتبط بمشكبلت اجتماعية طارئة, كجك 

فكجكد مثؿ ىذه الظركؼ الضاغطة عمى نفسيات أفراد األسرة كخاصة األبناء, كىك 
عامؿ مساعد في ازدياد حدة التفكؾ االجتماعي, كيفصؿ فيما بيف اتجاىات التفكير 

راه مناسبان لصالحو بغض النظر لدييـ, فكؿ منيـ يعطي لنفسو الحؽ في فعؿ ما ي
ف كاف قد اتخذ ىذا القرار في ضكء  عما يعني ذلؾ آلخريف معو في األسرة, حتى كا 
معطيات ضعيفة أك ناقصة أك سيئة, فيك ال يدرؾ صحة ما فعمو, ألنو لـ يخضعو 
لكظائؼ العقؿ الخمسة )اإلدراؾ, التخيؿ, التفكير, الربط, الحكـ( فيككف القرار 

 .(1)سيئان, أك خاطئان, بسبب حالة التشبع العصبي التي تتسمط عميوضعيفان أك 

                                                 
 .233سناء الخكلي, المدخؿ إلى عمـ االجتماع, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية,ص - 1
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تأخذ العبلقات االجتماعية األسرية بفعؿ الخطاب االجتماعي في كثير مف 
المكاقؼ منحى غير متكقع درجة الغمياف أك تنقص كقد يمتيب المكقؼ االجتماعي 

حداث في األسرة كيعني ىذا أف األ ،كتضطرب اتجاىات التفكير عند أفراد األسرة
دخمت مرحمة الحساسية في المعامبلت الفردية كالجماعية, كربما يتحرؾ مؤشر 

فتتأثر المعنكيات كتتحكؿ إلى أفعاؿ تتسـ بالخطكرة  ،االنفعاالت إلى أكثر مف ىذا
كىذا قد يساعد أطراؼ النزاع عمى القياـ  ،كأمف كحقكؽ اآلخريف ،كالشدة عمى حرية

ألف تشكؿ في  ؛فعؿ فييا مف العنؼ كالقكة كالشدة ما يكفيبحركة صد كمقاكمة كرد 
 مجمكعيا نتائج غير متكقعة لـ يحسب ليا كؿ األطراؼ أم حساب.

تصؿ إلى ىذا الحاؿ السيئ إذا أحسف  ف الأكؿ ىذه الخبلفات مف الممكف 
كؿ األطراؼ التصرؼ في الخركج مف ىذه األزمة التي تصبح مقمقة كمثيرة ألكضاع 

كىكذا تتحكؿ ىذه الخبلفات إلى مجمكعة مف األكضاع  ،تمعة أك متفرقةاألسرة مج
 كىي: ،تشكؿ في مجمكعيا نكعيف مف الخبلفات االجتماعية األسرية

حادة: أثرىا قكم كشديد ) أكثرىا قكة بسبب العنؼ كالضرب, الالخبلفات القكية ك  -
جياد  كاالنفصاؿ, كالطبلؽ, كأقميا يسبب الضيؽ كالكراىية كالضجر الشديد كا 

نفسي كقمؽ دائـ(, زمنيا طكيؿ ) يمتد لشيكر كأحيانان لسنكات حسب تطكر 
 المشكمة المتداكلة(, أسبابيا قكية )ذات جذكر عميقة كمتصمة(.

خبلفات ضعيفة بسيطة: أثرىا ضعيؼ كبسيط ) كال يتطكر ألكثر مف انفعاالت  -
ت كعمى خفيفة كمؤقتة مع بعض القمؽ(, مجاليا ضيؽ) يمتد أحيانا لساعا

األكثر ألياـ قميمة(, أسبابيا ضعيفة )سطحية, كليست ليا جذكر أك عمؽ(, ليا 
أشكاؿ محددة كثابتة ) اختبلفات في الرأم, كتعارض في المكاقؼ, كتكجيات 

 . (1)مختمفة, كسكء فيـ(
                                                 

, 1984عمر بشير الطكيبي, المناقشة الجماعية" أصكليا كمبادئيا" طرابمس, الدار العربية لمكتاب, - 1
 .128ص
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 العبلقات األسرية المضطربة التي ميدت لظيور جنوح األحداث:
نزاع كالصراع كالمشاجرة بيف أفراد حيث أثبت الدراسات كاألبحاث أف ال

 ،نظران الفتقار الطفؿ إلى رعايتو ،األسرة الكاحدة تككف مناخان مبلئمان لمسمكؾ اإلجرامي
قد  ف،أك الحرما ،أك الطبلؽ ،رجبالي اكأف انشغاؿ الكالديف إم ،كتربية األب كاألـ

كالعطؼ  ،بةفالطفؿ في حاجة إلى مح ،أسيـ في دفع سمككيات األطفاؿ إلى اإلجراـ
مما يسبب لو كثيران مف  ،كالبد مف إببلغ ىذه الحاجة لدل الكالديف كاألقرباء كالمعارؼ
كتنطبع نفسيتو بطابع  ،األمراض النفسية كالتكترات العصبية كاالضطرابات العقمية

 .(1)عدكاني متمرد عمى سمة الكالديف كالقانكف

 اآلثار السمبية الناجمة عن التفكك العائمي:
لتكجيو اك  ،كسط األكؿ كاألخطر في التككيف األخبلقي لمطفؿالر األسرة تعتب

ألنو مجتمع يرتبط بو دمكيان كعاطفيان في صغره ككبره, فيي الخمية األكلى  ؛السمككي
كالتي ترفع مف رقي المجتمع في حالة خمكىا مف  ،التي يقاـ عمييا البناء االجتماعي

 .(2)ألسرة تربط الفرد بمحيطو االجتماعيكالعنؼ العائمي, فا ،المشاكؿ المتكترة
كلكف األسرة المفككة كالتي تضعؼ العبلقات كشدة الصراعات كالمشاجرات 

كىذا بدكره يمكف مبلحظتو في سمككيات  ،كالجك المشحكف بالعبلقات الفطرية
كىذا بدكره يؤثر  ،األطفاؿ حيث تتسـ التربية في البيكت المنيارة بالقسكة في المعاممة

كمختمؼ أنكاع  ،كاألمراض النفسية ،الطفؿ مما يكلد عنده االضطراباتعمى 
كالجرائـ فاألسرة المفككة ىي التي يتصرؼ فييا كؿ فرد حسب أىكائو  ،االنحرافات

كنزكاتو كالتي ال يتكفر ليا القدر البلـز مف الخمؽ القكيـ كاالحتراـ المتبادؿ كالتعاطؼ 

                                                 
 .84ية, طرابمس, ص عمى الحكات كآخركف, دراسات في المشكبلت االجتماعية, مطابع الثكرة العرب - 1

عمى الحكات كآخركف, التفكؾ العائمي, سمسمة عممية, كتاب الكعي األمني, الكتاب الثاني, اإلدارة العامة  - 2
 .82, 81, ص 1992لمعبلقات العامة بالمجنة الشعبية العامة لمعدؿ, طرابمس, 
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تكازنيا اىتز كيانيا, كانعكس ذلؾ عمى شخصية كنجد أف العائبلت التي  ،بيف أفرادىا
كربما ساعد ذلؾ عمى انحرافيـ لعدـ التكافؽ بيف الزكجيف الذم يعتبر  ،كسمكؾ أبنائيا

ناثن السبب األساسي في التفكؾ العائمي, كىذا بدكره ميد لجنكح األبناء ذككران ك  , كمف اا 
حدث في تنفصاؿ يعتبركف مف ضحايا ىذا االضطراب األسرم, نجد أف ظكاىر اال

ا عمى طبقة دكف األخرل, أك مجتمع دكف مجتمع كليس مقصكرن  ،مختمؼ الطبقات
آخر, سكاء كاف ىذا التفكؾ بسيطان أـ جزئيان أـ كميان, فإف لو ردكد فعؿ سمبية عمى 
أفراد األسرة كخاصة األطفاؿ كعمى المجتمع بأسره كتعتبر ظاىرة التفكؾ العائمي مف 

 التي يعاني منيا المجتمع.  المشاكؿ االجتماعية
 أثار التفكك العائمي عمى األطفال "جنوح األحداث":

مباشر عمى كاقع  دم إلى التفكؾ العائمي ليا تأثيرنجد أف العكامؿ التي تؤ 
أك أم سبب آخر  ة،أك الكفا ،أك األـ بالطبلؽ ،فغياب األب عف األسرة ،األحداث

نو يؤدم إلى فقداف النمكذج الذم يمكف أف فإ ،يؤدم إلى ابتعاد الكالديف عف األطفاؿ
كما يرتبط بو مف  ،يحتذم بو الطفؿ, حيث إف كؿ العكامؿ المحدثة لمتفكؾ العائمي
عد فشؿ خطكات بمشاحنات كمنازعات بيف الزكجيف كثيران ما تؤدم إلى الطبلؽ 

كتنافر القمكب ككجكد مشكبلت يصعب حميا  ،التكفيؽ بينيما الستحكاـ الشقاؽ
كتربيتيـ تربية غير  ،ب عمى التفكؾ العائمي تنشئة األطفاؿ تنشئة غير سميمةكيترت

كىذا بدكره  ،صالحة, فاالحتفاظ بكياف األسرة جكان صالحان ينشأ فيو الطفؿ نشأة متزنة
 يعطيو ثقة في العالـ الذم يتعامؿ معو )حيث إف ىناؾ عبلقة كطيدة ما بيف الجنكح 

فشؿ الزكجيف في األدكار المنكطة بيـ يمثؿ عامبلن كعدـ االستقرار األسرم حيث إف 
 .(1)مف عكامؿ جنكح األحداث(

                                                 
, 231, ص 1981طبعة الثانية, عمياء شكرم, االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة, دار المعارؼ, ال - 1

232. 
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 مشكبلت سموكية مترتبة عمى التفكك األسري: 
السمكؾ العدكاني تجاه  ( تخمؽ مشكمة التفكؾ األسرم مشكبلت سمككية مثؿ

دكره كالذم يؤدم ب ،األطفاؿ اآلخريف, األلفاظ النابية التي تصدر منيـ, تشرد األطفاؿ
تعاطي المخدرات ك العاطفي,  فكالحرما ،كالقمؽ ،كاإلحباط النفسي ،إلى الصراع
كعدـ  ،كنقص الحب ،الشعكر بالرفض كالحرمافك كاإلدماف كالقتؿ,  ،كالمسكرات

كعدـ إشباع  ،كاألزمات النفسية ،الخبرات المؤلمةك كعدـ فيـ اآلخريف لو,  ،األمف
كالمعايير  ،ؤدم إلى عدـ تعمـ القيـكتأخر النضج ي ،الحاجات, الضعؼ العقمي
كأسمكب  ،كسائؿ الترفيو كمشكبلت الفراغ في المنزؿ ،االجتماعية كاألخبلقية أيضان 

كىذا نتيجة لعدـ االستقرار العائمي, كتفكؾ  ،كالقسكة في معاممتيـ ،التربية الخاطئة
ؽ كأف صدمة الطبل ،األسرة كيمثؿ التفكؾ كصمة عار لدل أطفاؿ األسر المفككة

كيعتبر  ،كمحاكلة التكيؼ يمكف أف تككف مؤلمة كمؤثرة عمى نفسيتو ،بالنسبة لمطفؿ
 ،الجك العائمي المشحكف بالتكتر كعدـ االنسجاـ مف عكامؿ القمؽ النفسي لؤلطفاؿ

كتحقيؽ رغباتو كحاجاتو  ،فاإلنساف ال يستطيع أف يعيش كيحيا في عزلة عف اآلخريف
 . (1)نو حؿ مشاكمو لكحدهكال يمك ،تككف مع كجكد األفراد

  أثر العنف األسري عمى سموك الطالب:
سمكب العنؼ عمى األبناء مف قبؿ الكالديف كعدـ ادخاؿ أف استخداـ إ

التفاؤؿ في نفكسيـ كزيادة اليأس كالقنكط كالحزف كاالكتئاب في عقكليـ, كتأنيبيـ 
فيناؾ آباء ال  ،تـ عندما يخطئكا يزيد عنؼ الطالبشأك ال ،كالقسكة عمييـ بالضرب
ف لكؿ منيـ مكاىبو كخصائصو الفريدة التي يمتاز بيا عف إيفيمكف أبنائيـ حيث 

كأف تعدد المكاىب نعمة مف عند ا سبحانو كتعالى عمى بنى  ،غيره مف الناس
البشر, حتى يستطيعكا أف يستفيدكا مف تعدد ىذه المكاىب بشكؿ عاـ, فيقـك األب 

                                                 
 .185مصطفى الخشاب, دراسات في عمـ االجتماع العائمي, مرجع سابؽ, ص  - 1
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أك  ،الرسـ (1)أف يفيـ لكؿ منيـ مكىبتو الخاصة كمكىبة بإحباط معنكية أبنائو دكف
أك في مجاؿ التمثيؿ  ،أك الميكانيكية ،أك الميارات اليدكية ،أك الشعر ،المكسيقى
 كغيرىا مف المكاىب. ،كالرياضة

ف أكبر صعكبة يكاجيا التبلميذ كفي بعض األحياف المعمميف في إحيث 
األكبر الذم يحكؿ دكف تدعيـ الطالب  فيك العامؿ ؛أداء ميمتيـ ىك عامؿ الخكؼ

ف الكثير مف اآلباء نشئكا في مناخ تربكم يسكده الخكؼ كالقمؽ, إكالمعمـ حيث 
ككذلؾ القسكة كالعنؼ كالتعرض لمتأنيب كالعقاب كاالنتقاص مف قيمة الطالب 
ككيانو, كحتى االشتباه بو أحيانان كبقدراتو في كقت تقؿ فيو الحكافز عمى التعمـ 

 ممحكظ. بشكؿ
فنجد أف اآلباء يقكمكف بنفس األساليب حيث ينشأ الطالب في الخكؼ, 

أك ال ينتبو إليو,  ،ممعمـل غيال يص فكيتعرض لمتيديد كالعقاب حي ،كالرعب
صؿ عمى حتعرض لئلىانة كالسخرية عمى مرأل مف زمبلئو كمسمع منيـ, حيف ييك 

ذل بو, كتسيئ إليو, كبيذا كقد يخاطبكه بأسماء كمسميات تمحؽ األ ،عبلمات متدنية
كيبعده عف  ،األسمكب يحكؿ الطالب دكف اإلقباؿ عمى التعمـ كااللتحاؽ بالمدرسة

كأف استخداـ العنؼ داخؿ األسرة يشجع عند الطالب  ،العممية التربكية بشكؿ شامؿ
التكتر كالقمؽ بشكؿ يعكر عمى الطالب مزاجو, كيبعده عف اليدكء كالشعكر باألمف 

 .(2)ليككف ذلؾ عائؽ التفكير ؛ةكالطمأنين
كيمعب المعمـ دكران بارزان كميما في حياة الطالب في المدرسة, فيك األب 
الثاني لو, كما أنو ينقؿ لو أساليب السمكؾ الشاذة مف انطكاء كخجؿ كعنؼ, كشعكر 

                                                 
عماف, الطبعة  -محمد عبد الرحيـ عدس, األسرة كمشكبلت تعميـ األطفاؿ, دار كائؿ لمنشر, األردف - 1

 .62, ص 2003األكلى, سنة 

 .226تعميـ األطفاؿ, مرجع سابؽ, صمحمد عبد الرحيـ عدس, األسرة كمشكبلت  - 2
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بالتكتر كعدـ االستقرار, ما يستطيع أف يساعد الطالب عمى التخمص مف تمؾ 
 .(1)ية الشاذةاألساليب السمكك

ف اآلباء يحاكلكف أف يطبقكا عمى أبنائيـ ما يركنو ىـ كيعتقدكف أنو  كا 
باعتبارىـ أكثر حرصا عمى  ،األفضؿ ليـ كلحياتيـ دكف أف يعرفكا رأييـ في ذلؾ

كيقكمكف بفرض رأييـ كالتعصب  ،كأدرل منيـ بما ينفعيـ كيخدـ أىدافيـ ،مستقبميـ
ؾ ليس عف طريؽ الحكار كاإلقناع بؿ عف طريؽ لو, كيتكصؿ معو إلى قرار حكؿ ذل

كأف ليس لرأيو أية أىمية  ،فيشعر دائمان أنو ليس لو قيمة كال كياف ،الييمنة كاإلكراه
أك احتراـ, كأف ضعفنا كعدـ قدرتنا في استقرار الدالئؿ االجتماعية عند الطالب 

, كغالبان ما يؤدم غالبان ما يؤدم إلى ظاىرة الرفض كعدـ القبكؿ مف زمبلئو كأنداده
بو إلى العنؼ أك الكحدة أك العزلة عف الناس حيف يصؿ إلى سف متقدمة كبذلؾ 

 تتدنى ركحو المعنكية. 
كالمذلة التي  ،كىك استخداـ العقكبات المبرحة ،العنؼ الجسدمومن أشكال العنف: 

ف كيستحؽ ىذه العقكبات ليقمع ع ،تستتر بتبريرات تربكية بأف ذلؾ لمصمحة الطالب
 .(2)أشكاؿ السمكؾ السيء, كالعنؼ النفسي ىك استخداـ السخرية كاإلىانة كالتحقير

 

 مدراسة الميدانية:لسادسًا: االجراءات المنيجية 
ييدؼ ىذا البحث إلى تكضيح اإلطار المنيجي الذم انطمقت منو الدراسة عمى 

 التفكؾ األسرم كالعنؼ لدل األسر الميبية.

                                                 
 .90حناف عبدالحميد العناني, الطفؿ كاألسرة كالمجتمع, عماف, دار الصفاء, بدكف سنة النشر, ص - 1
 .121, ص 2007كجدم سمطاف, سمكؾ الطبلبنظريا, عماف, دار أسامة, سنة  - 2
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المنيجي ألم دراسة ككنو أحد الخطكات الميمة تكمف أىمية تحديد اإلطار 
 ،التي ينبغي عمى الباحث االىتماـ بيا كالتركيز عمييا أثناء قيامو بأم دراسة ميدانية

 :كقد انتيج الباحث في إطار اإلجراءات المنيجية ليذه الدراسة الخطكات التالية
فإف الدراسة  ،ؼابالنظر إلشكالية الدراسة كما تسعى إليو مف أىد نوع الدراسة:

كتعرؼ الدراسة الكصفية بأنيا تتضمف دراسة  ،الراىنة تقع في إطار البحث الكصفي
 الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أك مكقؼ أك مجمكعة مف األكضاع.

إف الدراسة الراىنة تعد مف الدراسة الكصفية التي تعتمد عمى األسمكب 
كؾ األسرم كالعنؼ لدل األسر الميبية الكصفي التحميمي بيدؼ كصؼ ظاىرة التف

كجميع البيانات عنيا كتفسيرىا مكضكع الدراسة الراىنة بيدؼ  ،في كضعيا الحاضر
 التكصؿ إلى معرفة دقيقة كتفصيمية.

كفقا لطبيعة مكضكع الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا البحثية اتبع  –منيج الدراسة  -
لعينة منيجان مبلئمان لطبيعة الباحث إلى تحقيقيا بعد المسح االجتماعي با

الدراسة، باعتباره مف المناىج العممية التي تفيد في تحميؿ كتفسير كتأكيؿ 
كاألسر  ،كالعنؼ عمى المجتمع بشكؿ عاـ ،انعكاسات ظاىرة التفكؾ األسرم

الميبية بشكؿ خاص حتى يتمكف مف تحقيؽ أىدافيا كاإلجابة عف تساؤالتيا، كما 
التكصؿ إلى معرفة دقيقة كتفصيمية عف الجكانب يسمح لنا ىذا المنيج ب
 المختمفة لمكضكع الدراسة.

أما مصادر جمع البيانات تنقسـ إلى نكعيف األكلى نظرية تتمثؿ في الكتب 
كالدكريات العممية باإلضافة إلى المصادر اإلحصائية، أما المصادر الميدانية فمنيا 

 يتـ جمع البيانات.
اإلطار الذم أجريت فيو الدراسة حيث تـ  مجاالت الدراسة: كيقصد بيا

 ذلؾ كفؽ ثبلث مجاالت فرعية ىي المجاؿ البشرم كالجغرافي كالزمني.
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فالمجاؿ البشرم يقصد بو جميع األفراد الذيف يمكف أف نطبؽ عمييـ 
كبما أف مكضكع الدراسة الحالية يتعمؽ بالتفكؾ األسرم كالعنؼ  ،الدراسة الميدانية

، فإف مجتمع الدراسة عبارة عف جميع أفراد المجتمع المقيميف لدل األسر الميبية
كىي المنطقة التي أجريت بيا الدراسة  ،إقامة فعمية ببمدية سكؽ الجمعة بطرابمس

ير بمدية سكؽ الجمعة بمدينة طرابمس ىي المكاف الذم أجرم في عتالميدانية كت
 إطارىا الدراسة.

جميع البيانات المتعمقة بالجانب  كالمجاؿ الزمني: ىي الفترة التي تـ فييا
 العممي حيث استقرت فترة إجراءات الدراسة.

إلى  -2020فترة جمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا كنتائجيا مف مارس 
  ـ.2020سبتمبر 

   الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة
ي تكضح مف خبلؿ أداة االستبياف تـ جمع البيانات األكلية لمعينة الت

كتـ تحميؿ ىذه البيانات عف طريؽ مقياس التكزيع التكرارم  ،خصائص العينة
 كالنسبة المئكية، كفي الجداكؿ اآلتية نعرض خصائص العينة:

كنبلحظ  ،الجنس: يمثؿ متغير الجنس أحد المتغيرات اليامة لعينة الدراسة .1
 . بيف استجابات الذككر كاإلناث في تكضيح آرائيـ اأف ىناؾ اختبلف
 .( يوضح توزيع أفراد العينة عمى حسب الجنس1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %40 80 ذكر

 %66 120 نثىأ
 %100 200 المجموع

% مف 66ناث تمثؿ نسبة أفراد العينة أغمب أف أف لنا مف ىذا الجدكؿ ييتب
 د العينة.راأف% مف مجمكع 40بينما الذككر تمثؿ نسبة  ،فراد العينةأمجمكع 
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لعمر: ال شؾ بأف العمر يؤثر في سمكؾ الفرد كاتجاىاتو كمكاقفو كتفاعمو . ا2
كنجد  ،كيمثؿ متغير العمر أحد المتغيرات اليامة لعينة الدراسة ،في المجتمع

أف ىناؾ اختبلفان بيف فئات العمر مف خبلؿ التعرؼ عمى آرائيـ كاتجاىاتيـ 
 حكؿ عدة قضايا.
 أفراد عينو الدراسة حسب العمر.يوضح توزيع  (2جدول )

 النسبة المئوية التكرار العمر
20- 30 50 25% 
31- 40 88 44% 
 %31 62 فما فكؽ 41

 %100 200 المجموع

( يتضح لنا إف أغمب أفراد العينة  عمرىـ يتراكح ما 2مف خبلؿ جدكؿ رقـ ).........    
% مف 31عينة، كتمتؿ نسبة % مف مجمكع أفراد ال41عاما كشكمت نسبة 40ك  31بيف 

كىي  30-20كفما فكؽ، ك بينما  باقي افراد العينة أعمارىـ مف  41عينو أعمارىـ مف 
 % مف مجمكع افراد العينة.25ثممت في نسبة 

المستكل التعميمي: كيقصد بو االلتحاؽ بمجاؿ التعميـ كالحصكؿ عمى مستكل . 3
 تعميمي معيف.

%مف مجمكع افراد العينة 48( أف نسبة 3ؿ رقـ )يتضح مف البيانات الكاردة في جدك 
قؿ أ% مف مجمكع االفراد العينة دراسات عميا، ك 29مستكاىـ جامعي، كتالييا نسبة 

 فراد العينة مستكاىـ ثانكم.أ%مف مجمكع 23نسبة تمثؿ في 
 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي.3جدول رقم )

 ة المئويةالنسب التكرار مستوى التعميمي
 %23 46 ثانكم
 %48 96 جامعي

 %29 58 دراسات عميا
 %100 200 المجموع
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 سابعًا: الدراسة الميدانية:
قاـ الباحث بعرض التحميبلت االحصائية لمبيانات عف طرؽ تفريغيا في جداكؿ 

 كالتعميؽ عمييا.
 عرض وتحميل البيانات:

(  SPSSامج االحصائي )لي باستخداـ برنآبعد ما تـ تفريغ البيانات بشكؿ 
راء العينة  آباختيار التكرار كالنسبة النككية لتحميؿ ىذه البيانات احصائيا لمعرفة 

 .سرم كعبلقتو بمظاىر العنؼ لدل طبلب المرحمة الثانكيةحكؿ التفكؾ األ
سباب التفكك أراء أفراد عينة الدراسة  حول آ( يوضح توزيع 4جدول رقم )

 تبادل المشاعر والتقدير بين األب واألم..األسري عدم وجود نوع من 

 التكرار النسبة المئوية%
عدم وجود نوع من تبادل المشاعر والتقدير بين 

 الزوجين
 مكافؽ 150 75%
 غير مكافؽ 50 25%
 المجموع 200 100%

% مف مجمكع أفراد 75يتضح مف البيانات الكاردة بيذا الجدكؿ أف نسبة  
سرم ىك عدـ كجكد نكع مف تبادؿ المشاعر التفكؾ األسباب أالعينة يركف إف مف 

اف ضعؼ العبلقة الزكجية سبب في أا يدؿ عمى ذكالتقدير بيف األب كاألـ، كى
 سرم.  تفكؾ األ
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سباب التفكك أراء أفراد عينة الدراسة حول آ( يوضح توزيع 5جدول رقم )
 ...األسري في كثرة انشغال األب وعدم إعطائو الوقت البلزم ألسرتو

 كثرة انشغال األب وعدم إعطائو الوقت البلزم ألسرتو... التكرار النسبة المئوية%
 موافق 175 87.5%
 غير موافق 25 12.5%
 المجموع 200 100%

% مف مجمكع أفراد العينة كىي 87.5يتبيف لنا مف ىذا الجدكؿ بأف نسبة  
 الكقت البلـز ألسرتو كثرة انشغاؿ األب كعدـ إعطائوف أنسبة عالية يكافقكف عمى 
% منيـ غير مكافقيف عمى ىده الفقرة، 35سرة، كنسبة يعتبر سبب في تفكؾ األ

ب عف البيت سبب قكم في تفكؾ ف غياب األأه النسب يكضح لنا ذمف خبلؿ ى
 سرة.األ

سباب أراء أفراد عينة الدراسة فيما يخص في آ( يوضح توزيع 6جدول رقم )
 بنائيم...أعدالة األب واألم في معاممة  العنف لدى طمبة الثانوية عدم

 التكرار النسبة المئوية%
سباب العنف عدم عدالة األب واألم في معاممة أ

 بنائيمأ
 مكافؽ 144 72%
 غير مكافؽ 56 28%
 المجموع 200 100%

ف أفراد العينة يكافقكف عمى أراء آف أغمب أنبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ  
بنائيـ، أالثانكية عدـ عدالة األب كاألـ في معاممة  سباب العنؼ لدل طمبةأمف 

% منيـ ال يكافقكف 28فراد العينة، بينما نسبة أ% مف مجمكع 72ككانت نسبتيـ 
ف تمييز الكالديف في معاممو أبنائيما أه النسب ذه الفقرة، نستنج مف ىذعمى ى

 بنائيـ لمسمكؾ العنيؼ.أسباب التجاه أسبب مف 
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راء أفراد عينة الدراسة حول المشاكل بين األب آزيع ( يوضح تو 7جدول رقم )
 واألم و خاصة أمام األبناء ليا دور كبير في اكتسابيم العنف.

 المشاكل بين األب واألم ليا دور كبير في اكتساب العنف التكرار النسبة المئوية%
 مكافؽ 136 68%
 غير مكافؽ 64 32%
 المجموع 200 100%

راء أفراد عينة الدراسة في ضعف إدارة المدرسة آيع ( يوضح توز 8جدول رقم )
 وعدم قدرة المعممين عمى توجيو الطمبة لو دور في اكتساب العنف.
 ضعف إدارة المدرسة لو دور في اكتساب العنف التكرار النسبة المئوية%

 مكافؽ 75 37.5%
 غير مكافؽ 125 62.5%
 المجموع 200 100%

ف ضعؼ إدارة المدرسة أفراد العينة ال يركف ه البيانات أف أغمب أذتشير ى
، كشكمت النسبة و الطمبة لو دكر في اكتساب العنؼكعدـ قدرة المعمميف عمى تكجي

دارة المدرسة ليس ليا دكر في إف أفراد العينة، كىذا يدؿ عمى أمف مجمكع  62.5%
 اكتساب العنؼ.

ص بفقرة راء أفراد عينة الدراسة بما يخآ( يوضح توزيع 9جدول رقم )
 بيك بحرية.أمك و أمام أىل تستطيع أن تعبر عن رأيك 

 بيك بحريةأمك و أمام أتستطيع أن تعبر عن رأيك  التكرار النسبة المئوية%
 مكافؽ 55 27.5%
 غير مكافؽ 145 72.5%
 المجموع 200 100%
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نيـ أ% مف مجمكع أفراد العينة 72.5يتبيف لنا مف ىذا الجدكؿ بأف نسبة 
% مف 27.5ماـ كالدييـ، كشكمت نسبة أرائيـ بحرية آيعبركا عف أف ف ال يستطيعك 

بناء ال ف كثير مف األأه النسبة ذفرد العينة إنيـ يستطيعكف ذلؾ، كضحت ىأ
سمكب فرض الرأم عمييـ كعدـ أكأف كالدييـ يمارسكف  ،عطاء رأييـإيستطيعكف 

 اعطائيـ فرصو لتقرير ما يخص حياتيـ.

راء أفراد عينة الدراسة بما يخص بفقرة ىل آزيع ( يوضح تو 10جدول رقم )
 يشجعك والدك عمى ضرب من يضربك عندما كنت طفبل .

يشجعك والدك عمى ضرب من يضربك عندما كنت  التكرار النسبة المئوية%
 طفبل

 مكافؽ 115 57.5%
 غير مكافؽ 85 42.5%
 المجموع 200 100%

     
عندما كانكا ف مجمكع أفراد عينة الدراسة % م57.5تشير ىذه البيانات أف نسبة    
سرة التي ف األأا يدؿ عمى ذىـ يشجعكنيـ عمى ضرب مف يضربيـ، كىؤ أبا طفاالن أ

الطفكلة السمكؾ  ذبنائيا منأسمكب مف أساليب التنشئة الخاطئة تغرس في أتمارس 
 العنفي. 

اىدة راء أفراد عينة الدراسة حولو متابعة ومشآ( يوضح توزيع 11جدول رقم )
 مباريات المبلكمة والعنف في التمفاز..

 تشاىد مباريات المبلكمة والعنف في التمفاز التكرار النسبة المئوية%
 مكافؽ 55 27.5%
 غير مكافؽ 145 72.5%
 المجموع 200 100%
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ف أغمب أفراد العينة الدراسة ال أ( يتضح لنا 11مف خبلؿ جدكؿ رقـ )
% مف مجمكع 72.5ؼ في التمفاز كشكمت نسبتيـ يشاىدكف مباريات المبلكمة كالعن

 فراد العينة.أ

راء أفراد عينة الدراسة حول فقرة ىل آ( يوضح توزيع 12جدول رقم )
 تحب أن تستعمل الضرب مع من تختمف معو.

 تستعمل الضرب مع من تختمف معو التكرار النسبة المئوية%
 مكافؽ 125 62.5%
 غير مكافؽ 75 37.5%
 جموعالم 200 100%

فراد العينة  حكؿ مدل استعماليـ لضرب مع مف أراء آه البيانات ذتكضح ى
% يستعممكف الضرب 62.5فراد العينة أيختمفكف معيـ ككانت النسبة مف مجمكع 

يـ بالقكة مع مف يختمفكف ف الذيف يفرضكف رائإلى إ% ال يستعممكنو، نصؿ 37.5ك
 سمكب الضرب يتميزكف بالعنؼ. أمعيـ كيستعممكف 

راء أفراد عينة الدراسة حول أسباب التفكك آ( يوضح توزيع 13جدول رقم )
األسري كثرة انشغال أفراد األسرة عن اىتمام بأبنائيم نتيجة لجموسيم لفترات 

 طويمة عمى وسائل التواصل االجتماعي.

 التكرار النسبة المئوية%
انشغال الوالدين عن اىتمام بأبنائيم نتيجة 

 يمة عمى االنترنتلجموسيم لفترات طو 
 مكافؽ 111 55.5%
 غير مكافؽ 89 44.5%
 المجموع 200 100%
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( أف نسبة الذيف أجابكا بػػ)مكافؽ( 22يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
%( نسبة الذيف 44.5جابكا بػػ)غير مكافؽ( نسبة )أ%( بينما نجد نسبة الذيف 55.5)

اؿ أفراد األسرة عف اىتماـ بأبنائيـ أجابكا بػػ)مكافؽ( أسباب التفكؾ األسرم كثرة انشغ
نتيجة لجمكسيـ لفترات طكيمة عمى االنترنت أكثر مف نسبة الذيف أجابكا بػػػ)غير 

كىذا يدؿ عمى ابتعاد الكالديف عمى األبناء فترة طكيمة في اليـك مما يؤدم  ،مكافؽ(
 إلى مشاكؿ كثيرة.

 مدراسة:لثامنًا: االستخبلصات األساسية 
أف مف أسباب التفكؾ األسرم عدـ كجكد نكع مف تبادؿ  ظيرت الدراسةأ .1

%, كأكضحت بأف 75ـ أكد مكافقو عمى ذلؾ بنسبة المشاعر بيف االب كاأل
سبب كثرة انشغاؿ األب كعدـ إعطائو الكقت البلـز لؤلسرة شكمت نسبة المكافقة 

%, كأظيرت أيضان أف مف أسباب التفكؾ األسرم كثرة انشغاؿ أفراد األسرة 87
اىتماـ بأبنائيـ نتيجة لجمكسيـ لفترات طكيمة عمى كسائؿ التكاصؿ  عف

 %.55.5االجتماعي بنسبة 
بينت الدراسة مف أسباب العنؼ لدل طمبة الثانكية عدـ عدالة األب كاألـ في  .2

ف المشاكؿ بيف األب كاألـ أ%, ك 72كذلؾ بنسبة المكافقة  ،المعاممة بينيـ
ي اكتسابيـ لمعنؼ كانت نسبة مكافقو كخاصة أماـ األبناء ليا دكر كبير ف

68 .% 
ساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة في أسرة أكضحت الدراسة إف ممارسة األ .3

عطائيـ الحرية في التعبير عمى إبنائيـ كتسمط عمييـ كعدـ أفرض الرأم عمى 
رائيـ  كتقرير فيما يخص حياتيـ، ككذلؾ التمييز في المعاممة كعدـ العدالة آ

 ئيـ لو دكر في اكتساب السمكؾ العنفي. بيف أبنا

 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

294 

  

 

 المراجعقائمة بالمصادر و 

أحمد يحيى عبد الحميد, دراسات األسرة كاالتجاىات المعاصرة, القاىرة, جامعة  .1
 .2003قناة السكيس, 

أسماء رضا خميؿ المصرم كآخركف, التفكؾ األسرم كتأثيره عمى الثقة بالنفس  .2
 .2010مـك السياسية, جامعة القاىرة, لطبلب الجامعات, كمية االقتصاد كالع

سكندرية، دار المعرفة سرة، األحسف محمد حسف كأخركف، عمـ اجتماع األ .3
 .2004الجامعية، 

حمادة عبد السبلـ سعيد, عكامؿ انتشار العنؼ في المدارس, رسالة ماجستير,  .4
 ـ.1998غير منشكرة, جامعة القاىرة, معيد الدراسات كالبحكث التربكية, 

بدالحميد العناني, الطفؿ كاألسرة كالمجتمع, عماف, دار الصفاء, بدكف حناف ع .5
 .90سنة النشر, ص

خميفة إبراىيـ عكدة التميمي, سمكل فائؽ الشيابي, العنؼ األسرم كعبلقتو  .6
بجنكح األحداث, كمية القانكف كالعمـك السياسية, جامعة ديالي, مجمة العمـك 

 القانكنية كالسياسية, العدد األكؿ.
اسة مركز البحكث التربكية كالمناىج بكزارة التربية بدكلة الككيت, السمكؾ در  .7

 ـ.1999العدكاني لدل طمبة المدارس الثانكية, 
سكندرية، دار المعرفة سامية جابر، عمـ اجتماع السمكؾ االنحرافي، األ .8

 .2005الجامعية، 
كز سميحة نصر، العنؼ بيف طبلب المدارس، بعض المتغيرات التقسية، المر  .9

 .44،ص2004القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائية، القاىرة، 
 .1979سناء الخكلي, الزكاج كالعبلقات األسرية, دار المعرفة الجامعية,  .10
 سناء الخكلي, المدخؿ إلى عمـ االجتماع, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية. .11



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

295 

  

 

كالتطبيؽ,  عبد ا زعيزع, أساسيات اإلرشاد النفسي كالتربكم بيف النظرية .12
 .2008عماف, دار يافا العممية, 

عزت سيد اسماعيؿ، بعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية في جنكح االحداث،  .13
مكتبة المتابعة لمجمس كزراء العمؿ كالشئكف االجتماعية بالدكؿ العربية 

 .1984الخميجية، ككالة المطبكعات، الككيت،
عممية, كتاب الكعي األمني,  عمى الحكات كآخركف, التفكؾ العائمي, سمسمة .14

الكتاب الثاني, اإلدارة العامة لمعبلقات العامة بالمجنة الشعبية العامة لمعدؿ, 
 .1992طرابمس, 

عمى الحكات كآخركف, دراسات في المشكبلت االجتماعية, مطابع الثكرة  .15
 العربية, طرابمس.

, الطبعة عمياء شكرم, االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة, دار المعارؼ .16
 .1981الثانية, 

عمياء شكرم, االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة, دار المعرفة الجامعية,  .17
 .1992القاىرة, 

عمر بشير الطكيبي, المناقشة الجماعية" أصكليا كمبادئيا" طرابمس, الدار  .18
 .1984العربية لمكتاب,

ي, أسبابو الرحيـ نصرا, تدني مستكل التحصيؿ كاإلنجاز المدرس عمر عبد .19
 عبلجو.

كماؿ إبراىيـ مكسى, العبلقة الزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ, دار القمـ,  .20
 الككيت.

محمد عاطؼ غيث, قامكس عمـ االجتماع, اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية,  .21
2002. 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

296 

  

 

محمد عبد الجكاد, خصائص ضحايا كمرتكبي العنؼ األسرم في األردف,  .22
 .2004التكنكلكجيا, عماف, األردف,  المجمس األعمى لمعمـك ك

د الرحيـ عدس, األسرة ك مشكبلت تعميـ األطفاؿ, دار كائؿ لمنشر, بمحمد ع .23
 .2003عماف, الطبعة األكلى, سنة  -األردف

مصطفى الخشاب, دراسات في عمـ االجتماع العائمي, دار النيضة العربية  .24
 .1987لمطباعة ك النشر, طبعة أكلى, بيركت, 

كر, العنؼ األسرم دراسة عف العنؼ المكجو مف الرجؿ نحك المرأة نجاة أبكب .25
داخؿ األسرة, مدينة طرابمس, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة الفاتح, سنة 

2001 . 
ىاني خميس أحمد عبده، سيككلكجيا الجريمة كاالنحراؼ، االسكندرية، دار  .26

 ـ.2008المعرفة الجامعية، 
 .2007, عماف, دار أسامة, سنة كجدم سمطاف, سمكؾ الطبلبنظريا .27

28 . Daniel Lockwood, Violenc Among Middle School and High 
School Students: Analysis and lmplications for Prevention U.S. 
Department of Justice October 1997.   
29.Julie Meeks Gardner,Perceptions and experiences of 

violence among secondary school students in urban 
Jamaica, Pan Am Jublic Health 14(2) ,2003.              

                                 *   *  * 
                                    

 
 
 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

297 

  

 

الدور الميني لمعبلقات العامة في رسم الصورة الذىنية المرغوبة عن جياز 
 دراسة ميدانية –ة بمصراتة الشرطة القضائي

 سبلمة مفتاح بن عروسأ.  إعداد:                                              

 سامي سالم مامــيأ.         

عماد رمضان القزيري     أ.                                               
 مصطــفى فتــح ا المــدنيأ.   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

العبلقات العامة ىي النشاط الذم يقـك عمى تكطيد الثقة كالتفاىـ المتبادؿ بيف 
، الحككمة كالجماىير، المؤسسة كجميكرىا، بيف أية  طرفيف؛ الحاكـ كالمحكـك

أنكاعيا، سكاء أكانت حككمية أـ خاصة أـ تجارية أـ  مؤسسة أك ىيئة باختبلؼ
كبيف فئات الجماىير ذات  ،اجتماعية أـ سياسية أـ دينية أـ رياضية مف جية

العبلقة مع تمؾ المؤسسة أك الييئة، سكاء أكانكا عامميف أك مستيمكيف أك أفراد 
امة تيدؼ إذا فالعبلقات الع 1المجتمع المحيط بالمؤسسة بشكؿ عاـ مف جية أخرل.

إلى تكطيد العبلقة بيف الجميكر الداخمي كالخارجي عف طريؽ إتباع أساليب عممية 
 حديثة كاستخداـ كسائؿ تكاصؿ مناسبة.

فإف إدراؾ الصكرة الذىنية يقـك عمى معرفة حقيقة األشياء في الكاقع كما يحممو الفرد 
 شعكرية تمكنو مف أفكار كتصكرات كتمثيبلت ذىنية تنتج عنيا عمميات استنتاج ال

 مف تشكيؿ انطباعات عف األخريف بناء عمى أدلة كىك ما يعرؼ بالصكرة الحالية.

                                                 
دار اليازكرم العممية لمنشر  ،مقدمة في العبلقات العامةىاتؼ الشامي،  عبد الناصر جرادات، لبناف 1

 .11ػ، ص2010، 1ط كالتكزيع، األردف،
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كمف ىذا المنطمؽ يسعى فريؽ البحث لمعرفة كالكصكؿ إلى نتائج مقنعة حكؿ الدكر 
الميني لمعبلقات العامة بجياز الشرطة القضائية مصراتة في رسـ صكرة ذىنية 

رطة القضائية مصراتة محؿ البحث لدل جميكرىا مرغكبة كمثمى عف الجياز الش
كمحاكلة التكصؿ إلى تكجييات كمقترحات قد تساعد في  ،الداخمي كالخارجي

معالجة القصكر إف كجد، كمعرفة ىذا الدكر الميني الذم يدركو فريؽ البحث عمميان 
داريان لمعبلقات إكلك لـ يكف ىناؾ جسمان  ،ساليب العمميةمف خبلؿ استخداـ األ

العامة بيذا الجياز محؿ البحث فرجؿ العبلقات العامة بدار اإلفتاء مثبلن ىك فضيمة 
 المفتي بنفسو، في شخصو ألنو المنكط بالتكاصؿ مع الجميكر.

 مشكمــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــث:
كىي الفكرة كاألساس الذم ينطمؽ منو  ،مشكمة البحث ىي مكضكع كمجاؿ الدراسة

ث، كتعرىؼ كذلؾ بأنيا "مكضكع أك مسألة يحيط بيا الغمكض، أك مكقؼ أك الباح
ظاىرة تحتاج إلى التفسير كالتحميؿ. كباعتبار أف أحد فريؽ البحث مف العامميف 
بجياز الشرطة القضائية مصراتة الحظ أف ىناؾ صكرة ذىنية حالية مغايرة مقارنةن 

بعض العامميف كصناع القرار بالصكرة الذىنية المرآه مف خبلؿ استطبلع آراء 
 بالجياز. 

بو مينة العبلقات  ككذلؾ مف خبلؿ استقرار الكاقع المعاش رأل فريؽ البحث ما تقـك
لرسـ صكرة ذىنية مثمى كتكطيد  في ىذه االجيزة األمنية مف دكر متالعامة لك فكعً 

تمع،" ككما لمنزيؿ مف أىمية داخؿ المج ،العبلقات بيف الجميكر الداخمي كالخارجي
ككذلؾ مف خبلؿ بعض المقاببلت التي أجراىا فريؽ العمؿ مع بعض مف صنىاع 

كبعض  ،القرار بالقيادات العميا بفرع جياز الشرطة القضائية محؿ الدراسة
المؤسسات التابعة ليا، حيث تبيف أف مف الضركرم القياـ بدراسة لمعرفة نكع 
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د صاغ فريؽ البحث مشكمة كبيذا فق 1الصكرة الذىنية عف الجياز محؿ البحث*
 دراستو بالتساؤؿ التالي:

)ما الدكر الميني لمعبلقات العامة في رسـ الصكرة الذىنية المرغكبة عف جياز 
 الشرطة القضائية لدل جميكرىا الداخمي كالخارجي ببمدية مصراتة؟( دراسة ميدانية

 أىمية البحــــــــــــــــــــــــث:
طكرة ىذه المرحمة الراىنة التي تمر بيا الببلد تكمف أىمية ىذا البحث في خ -1

خبلقي سكاء األمف ضعؼ تطبيؽ القكانيف كغيرىا مف دكافع السمكؾ غير 
 جيزة األمنية بالجياز محؿ البحث.لمنزيؿ كاأل

مساىمة ىذا البحث في تكجيو الطالب الجامعي في مجاؿ العبلقات العامة  -2
مستقبمية مف خبلؿ المقترحات عبلـ إلى التفكير في دراسات عبلف كاإلكاإل

 كالتكصيات التي ستتكصؿ إلييا.

بحاث التي تناكلت الدكر تكمف أىمية ىذا البحث في أنيا مف أكلى األ -3
 الميني لمعبلقات العامة بجياز الشرطة القضائية حسب عمـ فريؽ العمؿ.

المساىمة في إثراء مكتبة الكمية بإضافة عممية جديدة في مجاؿ التخصص  -4
 بلقات العامة كاإلعبلف.كىك الع

مف أىمية ىذا البحث أنو يفتح المجاؿ أماـ متخصصيف العبلقات العامة ك  -5
تاحة فرص العمؿ لمطبلب ،كاإلعبلف كذلؾ لمتكاصؿ بيف الجيات  ،كا 

العممية التعميمية كمكاتب التكظيؼ العمؿ كتأىيؿ، كىذه االجيزة محؿ 
 الدراسة إف تبيف أىمية ذلؾ.

                                                 
مقابمة مع السيد فراس الرفاعي، مدير مكتب الشؤكف اإلدارية كالمالية بالجياز محؿ البحث بمكتبو، بتاريخ  1

 صباحان. 11ـ عند ساعو 13.3.2019
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براز الدكر الذم يمعبو اإلعبلـ ككسيمة كالعبلقات إي ىميتيا فأكما تدكر  -6
كمينة في خمؽ آفاؽ التكاصؿ بيف جياز الشرطة القضائية كجميكرىا 

 الداخمي كالخارجي.

كما يضيؼ ىذا البحث معرفة عممية في التأكد عمى أف العبلقات العامة  -7
 فف مف الفنكف يتماشى مع جميع الكظائؼ بحسب نكع العمؿ.

 داف البحـــــــــــث:أىـــــــ   
الكقكؼ عمى الدكر الميني لمعبلقات العامة في رسـ الصكرة الذىنية  -1

المرغكبة المثمى عف الجياز محؿ البحث لدل جميكرىا الداخمي 
 كالخارجي.

التعرؼ عف نكع الصكرة الذىنية التي يحمميا الجميكر الداخمي كالخارجي  -2
 عف الجياز محؿ البحث.

 رية كالمينية لمعبلقات العامة داخؿ الجياز محؿ البحث.براز المكانة اإلداإ -3

الكقكؼ عمى أىـ الطرؽ التي يستخدميا الجياز عند التكاصؿ مع الجميكر  -4
 كأىـ المقترحات بشأنيا. ،الداخمي كالخارجي

الكقكؼ عف أىـ المقترحات التي يراىا المبحكثيف ضركرية لتحسيف عمؿ  -5
 الجياز محؿ البحث.

صؿ اإلدارات العميا مع المؤسسات التعميمية التي التعرؼ عف مدل تكا -6
 تأىؿ التخصص العبلقات العامة.

 إبراز حقيقة تكاجد مينة العبلقات العامة كجسـ إدارم كميني مف عدميا. -7
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 الدراسات الســــــــــــــــــابقة:
تت الدراسات السابقة أم ما يصؿ أمما ال شؾ فيو أف كؿ دراسة مختمفة مف حيت 

 1احث تعتبر بداية لؤلبحاث جديدة.إليو الب
العبلقات العامة في المجال األمني دراسة لمعاممين باإلدارة العامة  -1

 2.جنة الشعبية العامة لمعدل واألمن العامملمعبلقات العامة والتعاون بال

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى شكؿ التنظيـ اإلدارم في مجاؿ األمف كمدل 
كاإلجراءات العممية كاىتماـ المسؤكليف في مجاؿ األمف بإدارة تطبيؽ اإلدارة لؤلسس 

يضا استنتاج أالعبلقات كتممس المشكبلت التي تعترض عمؿ العبلقات العامة ك 
كمف ثـ المساىمة في  ،تصكر جديد إلدارة العبلقات؛ ليساعد عمى تحقيؽ أىدافيا

 النيكض بمجاؿ األمف في ليبيا
لمكتبية لتغطية الجانب النظرم في البحث كأسمكب استخدـ الباحث أسمكب الدراسة ا

مسح أساليب الممارسة عف طريؽ دراسة الجكانب اإلدارية كالتنظيمية التي تتبعيا 
 العبلقات العامة في قطاع األمف

كتكصمت ىذه الدراسة إلى عدة تكصيات كمقترحات منيا ضركرة األخذ باألسس 
كذلؾ حتى ال يككف عمؿ  ،كالتقكيـالعممية لمعبلقات العامة كالبحث كالتخطيط 

العبلقات العامة ضربا مف العشكائية كاالرتجاؿ كاالىتماـ بالقكل العاممة ليذه 
 اإلدارة.

                                                 
, بعد ثورة السابع عشر من فبرايراإلذاعات المحمية ودورىا في بناء المواطن سبلمو مفتاح بف عركس,  1

 . 2015رسالة الماجستير, اإلعبلـ, غير منشكرة, األكاديمية الميبية لدراسات العميا, طرابمس, خريؼ 

العبلقات العامة في المجال األمني دراسة لمعاممين باإلدارة العامة لمعبلقات العامة محمد سميماف عمي،  2
، رسالة ماجستير في اإلعبلـ غير منشكرة، األكاديمية معدل واألمن العاموالتعاون بالمجنة الشعبية العامة ل

 .2004الميبية، طرابمس، 
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دور العبلقات العامة في بناء الصورة الذىنية اإليجابية لرجل األمن عند المواطن 
اىيرية دراسة ميدانية لنشاط جياز العبلقات العامة بقطاع األمن العام في الجم

 1العظمى.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المياـ كالطبيعة المميزة لمنشاط األمني كعمى 

ا عمى كاقع العبلقات العامة في المؤسسة مف كالتعرؼ أيضن  ،تاريخ األمف في ليبيا
ناحية البناء التنظيمي كالكظيفي كالعممي كالعبلقة مع اإلدارة العميا كمع اإلدارات 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو جياز  كما ،األخرل
ككما ىدفت إلى معرفة نشاطات جياز العبلقات  ،العبلقات العامة في قطاع األمف

العامة فيما يخص الجميكر الداخمي كالخارجي، كمدل رضا الجميكر الداخمي عف 
 أداء الجياز.

منيا الحرص بدرجة كبيرة عمى كتكصمت ىذه الدراسة إلى عدة تكصيات كمقترحات 
أف يشغؿ كظيفة العبلقات العامة متخصصيف في ىذا المجاؿ، أك في مجاؿ 

عبلـ كعقد دكرات تدريبية متخصصة في مجاؿ العبلقات العامة حتى يتمكف مف اإل
 القياـ بكافة المياـ كاالختصاصات الممقاة عمى عاتقو بنجاح. 

لمفرج عنين في المؤسسات دور برامج الرعاية البلحقة في إصبلح ا -2
اإلصبلحية دراسة ميدانية مطبقة عمى النزيبلت العائدات بمؤسستي 

 2الزاوية –اإلصبلح والتأىيل طرابمس 

                                                 
دور العبلقات العامة في بناء الصورة الذىنية اإليجابية لرجل األمن عند عادؿ محمد صالح كعيـ،  1

 .2008، رسالة ماجستير في اإلعبلـ غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، المواطن
دور برامج الرعاية البلحقة في إصبلح المفرج عنين في المؤسسات عمياء أبكبكر عمي الغرياني،  2

رسالة الماجستير  اإلصبلحية دراسة ميدانية مطبقة عمى النزيبلت العائدات بمؤسستي اإلصبلح والتأىيل،
 .2010في الخدمة االجتماعية غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 
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حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية برامج الرعاية البلحقة المقدمة 
كمؤسسة  لمنزيبلت العائدات بمؤسسة اإلصبلح كالتأىيؿ الجديدة الرئيسي )النساء(

كالتعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو المؤسسات  ،اإلصبلح كالتأىيؿ بالزاكية
كأيضا التعرؼ عمى دكر  ،اإلصبلحية في تطبيؽ برامج الرعاية البلحقة لممفرج عنيـ

الخدمة االجتماعية في تفعيؿ برامج الرعاية البلحقة لممفرج عنيف في المؤسسات 
 اإلصبلحية.

مة في المؤسسات اإلعبلمية الميبية وسبل تطويره، واقع العبلقات العا -4
 1طرابمس.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الكضع القائـ عميو عمؿ العبلقات العامة 
كاتبعت عدة مناىج  ،كذلؾ بالمؤسسات اإلعبلمية ،ككيفية السبؿ المبلئمة لممعالجة

ىناؾ قصكران في كتكصمت إلى نتائج كاف أىميا أف  ،كالمنيج الكصفي كالتاريخي
إدارة العبلقات العامة داخؿ ىذه المؤسسات اإلعبلمية مكصيان بضركرة إعادة النظر 

كما نتجت عنيا أف ىناؾ ضعفان في سبيؿ تطكير  ،الييكمية اإلدارية المنظمة ليا
العمؿ في ىذه المكاتب محؿ البحث مكضحان مكصيان خمؽ الطرؽ الكفيمة إلدراؾ 

خطيط اإلعبلمي ليذه المؤسسات اإلعبلمية عبلقتيا بيذه العبلقات العامة في الت
 البحث

كما يجب أف تككف  ،إف ىذه الدراسة ليا عبلقة بيذا البحث مف حيث دراستيا لمكاقع
كىك العمؿ عمى تفعيؿ مكاتب  ،عميو كمكضكعيا يصب في سراج ىذا البحث

 العبلقات العامة. 
 
 

                                                 
، رسالة الماجستير واقع العبلقات العامة في المؤسسات اإلعبلمية الميبية وسبل تطويرهالحاج أعبيد ضك،  1

 .2010في اإلعبلـ غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
ستفاد فريق البحث من الدراسات السابقة في عدة مجاالت يمكن حصر وقد ا

 :أىميا في اآلتي
كصياغة أىداؼ كتساؤالت  ،التعرؼ عمى كيفية صياغة مشكمة البحث -1

 كعف النقطة التي يبدأ بحثو مف خبلليا. ،كالفرضيات

ماـ فريؽ الباحث في الحصكؿ عمى المعمكمات كاالطبلع أتنير الطريؽ  -2
رؼ عمى اإليجابيات كالسمبيات المنيج المستخدـ في الدراسات كالتع ،عمييا

 السابقة.

تمثؿ البيئة الحاضنة لمباحث مف حيث التعرؼ عمى العناصر البلزمة  -3
 لعمؿ البحث العممي.

عف طريؽ الدراسات السابقة يستطيع فريؽ الباحث أف يبرىف عمى أىمية  -4
 البحث العممي الذم يتناكلو مشركع البحث.

 لبحث:تساؤالت ا
 من خبلل المشكمة نستخرج التساؤالت اآلتية: 
 تقسيم التساؤالت واألىداف عمى النحو اآلتي:

 أوال: تساؤالت خاصة بالقائم باالتصال، التعرف عمى متغير الجنس لدى العاممين.
 ماىي المتغيرات الديمكغرافية السائدة لدل المبحكثيف؟ -1

 اخؿ الجياز محؿ البحث؟ماىي الكظيفة المكمؼ بيا القائـ باالتصاؿ د -2

ما اليدؼ الذم تسعى إلى تحقيقو إدارة العبلقات العامة محؿ الدراسة مف   -3
 كجية نظر العامميف بيا؟
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ما المكانة المينية التي يحظى بيا العاممكف باإلدارة محؿ الدراسة عند  -4
 اإلدارات العميا بالجياز؟

ا عف طريؽ إدارة ىؿ ىناؾ تكاصؿ بيف العامميف باإلدارة كاإلدارات العمي -5
 العبلقات العامة؟

تككف ليا عبلقة ك ما طبيعة األزمات التي قد تحدث داخؿ المؤسسة  -6
 بالمكاطف؟

 ما الكسائؿ المستخدمة لمتكاصؿ مع المكاطف أثناء األزمات؟ -7

ما ىي الكسائؿ االتصالية المستخدمة مف قبؿ العامميف باإلدارة عند  -8
 لمجياز؟ التكاصؿ مع الجميكر الداخمي، كالخارجي

ما أىـ الصعكبات التي تكاجو العامميف باإلدارة عند التكاصؿ مع الجميكر  -9
 الداخمي، كالخارجي لمجياز؟

ما المقترحات التي يراىا العاممكف بإدارة العبلقات العامة، ضركرية في  -10
تحسيف الصكرة الذىنية لدل المكاطف، كتكطيد العبلقات بيف الجميكر 

 الداخمي كالخارجي لمجياز؟

 ثانيا: التساؤالت الخاصة بالجميور الداخمي لمجياز.
ماىي المتغيرات الديمكغرافية لمعامميف بجياز الشرطة القضائية محؿ  -1

 البحث؟

 ما التخصص الجامعي لمعامميف بالجياز محؿ البحث؟ -2

 ماىي الصفة المينية لمعامميف بالجياز محؿ البحث؟ -3
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 م أك كمينة أك معان؟ما مدل تكاجد مينة العبلقات العامة كجسـ إدار  -4

مف ىك الممثؿ الحالي لمينة العبلقات العامة في حالة عدـ تكاجد  -5
 العبلقات العامة كجسـ إدارم؟ 

ما ىي أىـ المقترحات التي يراىا الجميكر الداخمي في تحسيف كرفع  -6
 مستكل األداء لمعامميف بإدارة العبلقات العامة؟

 از الشرطة القضائية ببمدية مصراتة.ثالثا: تساؤالت خاصة باإلدارات العميا بجي
 مديرك اإلدارات العميا كسنكات الخبرة بيا؟ اما المينة المكمؼ بي -1
 ما مدل تكاجد العبلقات العامة كمينة أك جسـ إدارم أك معان؟ -2
ما مدل المكانة المينية التي تحظى بيا إدارة العبلقات العامة مف اإلدارة  -3

 العميا؟
 ات العامة مع اإلدارات العميا أثناء األزمات؟ما مدل تعاكف إدارة العبلق -4
ما طبيعة التكاصؿ بيف اإلدارات العميا كالعامميف بإدارة العبلقات العامة   -5

 محؿ الدراسة؟
ما مدل رضا اإلدارات العميا عف عمؿ جياز الشرطة القضائية محؿ   -6

 الدراسة؟
الصكرة  ما الدكر الميني الذم تقـك بو إدارة العبلقات العامة في تحسيف -7

 الذىنية عف الجياز؟
ما مدم تكاصؿ اإلدارات العميا مع المؤسسات التعميمية المعنية بتأىيؿ  -8

 متخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة؟  
ما ىي أىـ المقترحات التي تراىا اإلدارات العميا في سبيؿ تفعيؿ كتحسيف  -9

 كاطف؟عمؿ العبلقات العامة، كتدعيـ الصكرة الذىنية عف الجياز لدل الم
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 رابعا: تساؤالت خاصة بالجميور الخارجي.
ما نكع الصكرة الذىنية التي يحمميا المكاطف عمى جياز الشرطة القضائية   -1

 مصراتة محؿ البحث؟
ما مدل معرفة الجميكر الخارجي لنكع المعاممة التي يحظى بيا النزيؿ   -2

 بجياز الشرطة القضائية محؿ الدراسة؟
 طة القضائية مع الجميكر الخارجي؟ما مدل التعامؿ جياز الشر    -3
ما ىي الطرؽ المستخدمة لمتكاصؿ مع الجميكر الخارجي مف كجية نظر   -4

 المبحكثيف؟
 ما طبيعة التعامؿ بيف جياز الشرطة القضائية كالمكاطف؟  -5
ما الطرؽ التي يفضميا الجميكر الخارجي لمتكاصؿ مع إدارة جياز   -6

 الشرطة القضائية؟
 ف عمؿ جياز الشرطة القضائية محؿ البحث؟ما مدل رضا الجميكر ع  -7
ما ىي المقترحات التي يراىا المكاطف لتحسيف أداء كعمؿ مؤسسات   -8

  ؟المتمثمة
 :المنيج المستخدم في البحث

كالتي تسعى إلى تصكير كتحميؿ كتقكيـ  ،يندرج ىذا البحث إلى البحكث الكصفية
النكع االستطبلعي  خصائص الظاىرة مكضكع الدراسة، كيعتبر البحث أيضان مف

الكصفي، يسعى الستكشاؼ الدكر الميني الذم تقـك بو العبلقات العامة داخؿ  
ستخدـ أسمكب ابؿ  ،األجيزة التأىيمية لمنزالء، كلـ يقؼ البحث عند مجرد الكصؼ

التحميؿ كالتفسير مف أجؿ الحصكؿ عمى بيانات أكثر مكضكعية كدقة، "كما ييدؼ 
ف مجرد الكصؼ، فيك يعتمد عمى جمع الحقائؽ المنيج الكصفي إلى أكثر م
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جراء إعتمد فريؽ البحث عف المنيج التاريخي أيضان في افميذا  1كتحميميا كتفسيرىا"
 ىذا البحث.

 أدوات جمــــــــــــــــــــــع البــيانــــــــــــــــات:
المبلحظة: ىي أداة مف أدكات الفحص كجمع المعمكمات، مف خبلؿ مبلحظة -1
كتسجيؿ كؿ ما يبلحظو،  ،فاحص أك االخصائي أك الباحث لمظاىرة أك العميؿال

شرط االلتزاـ بالدقة كالمكضكعية كدكف أف يتدخؿ في مسار األحداث بغية تغيير أك 
حذؼ أك إضافة أك تعديؿ أم أحداث تنتج عف العميؿ أك الظاىرة التي نحف بصدد 

 دراستيا. 
بلحظة كأحد مصادر التعرؼ عمى المشكمة فقد اعتمد فريؽ البحث عمى أداة الم

 البحثية ليذه الدراسة كتكظيفيا فيما يخدـ البحث.
المقابمة: تعني أف يقـك الباحث بجمع معمكمات مف أفراد العينة شخصيان، كؿ -2

 عمى حدة.  
استخدـ فريؽ البحث ىذه االداء في الحصكؿ عمى المعمكمات مف صناع القرار 

ككذلؾ بعض األساتذة في التعرؼ عمى مشكمة  ،لبحثداخؿ ىذه المؤسسة محؿ ا
 البحث.

االستبياف: بأنو صيغة محددة مف الفقرات كاألسئمة تيدؼ إلى جمع البيانات مف -3
 أفراد الدراسة، حيث يطمب منيـ اإلجابة عنيا بكؿ حرية كسرية تامة.  
 ىذا البحث. االستبياف المغمؽ المفتكح كأحد أنكاع االستبياف التي تـ استخدامو في

 
 
 

                                                 
، 4، معيد اإلنماء العربي، بيركت، لبناف، طمساىمات في أسس البحث االجتماعيمصطفى عمر التير،  1

 .56، صػ1989
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 مجتمع وحدود الدراسة والعينة:
مجتمع البحث: يتمثؿ مجتمع البحث في القائميف باالتصاؿ بجياز الشرطة  -1

كمديرك اإلدارات العميا  ،ككذلؾ العامميف بالجياز ،القضائية مصراتة
 كسكاف بمدية مصراتة. ،بالجياز محؿ البحث

 حدكد البحث:  -2

كد ىذه الدراسة في النطاؽ الجغرافي اإلدارم لحدكد الحدكد المكانية: تمثمت حد -أكال
 بمدية مصراتة.

الحدكد الزمنية: كتتمثؿ في فترة القياـ بيذا العمؿ خبلؿ السنكات الدراسية  -تانيان 
 ـ.2021 – 2020 - 2019
الحدكد المكضكعية: يتمثؿ مكضكع البحث في التعرؼ عمي الدكر الميني  -ثالثا

لصكرة الذىنية المرغكبة عف جياز الشرطة القضائية لمعبلقات العامة في رسـ ا
 مصراتة لدل الجميكر الداخمي كالخارجي. 

 عينــــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــــث:
ختار فريؽ البحث عينة عشكائية غير اكليذا  ،نظرا لكبر حجـ مجتمع البحث

كاءن أكاف مف لدييـ نزيؿ داخؿ ىذه منتظمة مف سكاف بمدية مصراتة محؿ الدراسة س
كقد استبعد فريؽ البحث تحديد العينة مف أىالي  ،المؤسسات أـ ليس لدييـ نزيؿ

النزالء فقط منعان لؤلحراج كاحتراـ لكرامة المكاطف، كذلؾ العينة المتعمقة بصناع 
العبلقات فنظران لقمة عدد مدراء اإلدارات العميا كالقائميف ب ،القرار داخؿ ىذه المؤسسة

(* رأل فريؽ البحث أف يتـ مسح ىذا 5العامة حيث بمغ عدد مدراء اإلدارات )
 المجتمع مسحان شامبلن.
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 النظرية المستخدمة ليذا البحث:
 نظرية التوازن المعرفي:

 تعتبر نظرية التكازف المعرفي مف المداخؿ المناسبة نظريا لمكضكع الدراسة.
 ي عمى ثبلثة فركض ىي:بحيث تقـك نظريات التكازف المعرف

أك المؤسسات بطريقة منطقية في  ،يحدد الفرد اتجاىو نحك األشخاص -1
كبالتالي يأتي السمكؾ متفقان  ،إطار البناء المعرفي لمفرد مف تمؾ المؤسسات

 مع االتجاه المحدد منطقيان.

يؤثر اإلدراؾ المعرفي عمى العبلقات بيف األشخاص كالمؤسسات في إطار  -2
أك عدـ  ،حكىما، كيؤثر ىذا اإلدراؾ في قياـ حالة مف التكازفاتجاه الفرد ن

 التكازف تؤثر في دعـ االتجاه أك تغييره.

تؤدم حالة عدـ التكازف إلى نشكء حالة مف الضغط كالتكتر أك القمؽ عمى  -3
كيحاكؿ تخفيؼ أك تجنب ىذه الحالة مف خبلؿ تغيير اتجاىو إيجابان  ،الفرد

 مؿ االتصالي نيائيان.أك سمبان أك انسحابو مف الع

 توظيف نظرية التوازن المعرفي في الدراسة:
تـ تكظيؼ ىذه النظرية في الدراسة مف خبلؿ معرفة اتجاه الباحثيف نحك مؤسسة 
اإلصبلح كالتأىيؿ عف طريؽ الكسائؿ االتصالية كاإلعبلمية المستخدمة مف قبميا 

كبذلؾ يتعرؼ  ،اطاتيابحيث يمكف التعرؼ عمى نكع الصكرة مف خبلؿ التعريؼ بنش
فريؽ العمؿ عمى اتجاه أفراد عينة الدراسة نحك المؤسسة محؿ البحث، كبالتالي 
التعرؼ عمى الصكرة الذىنية التي يرسميا في ذىنو نحك مكضكع الدراسة، كالتي 

كبالتالي  ،تجاه الفرد نحك ىذه المؤسساتاتعتبر حسب النظرية ىي التي تحدد 
 بناء عمى تمؾ الصكرة. معرفة السمكؾ الذم يتبعو
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 تحديد المصطمحات والمفاىيم:
الدكر الميني لمعبلقات العامة في رسـ الصكرة الذىنية المرغكبة عف جياز الشرطة 

 القضائية مصراتة دراسة ميدانية 
 الدور الميني: 

يقصد بالدكر الميني ىنا إظفاء ركح العبلقات العامة عمي المينة األساسية لمنتسبي 
المؤسسات  مكمدير  ،رئيس الفرع ،طة القضائية مصراتة خاصةجياز الشر 
كتحقيؽ أىدافيا المينية حتي كلك لـ يكف ىناؾ متخصصيف في مجاؿ  ،اإلصبلحية

 العبلقات العامة كاإلعبلـ بالجياز محؿ البحث.
 الصورة الذىنية المرغوبة:

يرغب يقصد فريؽ البحث بيذا المصطمح ىك األفكار كالخبرات كالخمفيات التي 
سباغيا عمى عقمية الجميكر الداخمي  القائـ بأعماؿ رجؿ العبلقات العامة رسميا كا 

 كالخارجي.
 جياز الشرطة القضائية: 

يقصد بو فريؽ البحث فرع جياز الشرطة القضائية بالحدكد اإلدارية مصراتة يستثنى 
لتعامؿ كىك الجياز الذم يتكلى ا ،بكقريفأمنو مؤسسة اإلصبلح بني كليد كالجفرة ك 

 (.و)بمدية مصرات ومع النزالء المحاليف مف جيات االختصاص مصرات
 بمدية مصراتو:

كبعض اإلحصاءات تضعيا ضمف ثالت أكبر التجمعات  ،مدينة في ليبيا ومصرات
كتعتبر مصراتة  ،السكنية الميبية كثافة في عدد السكاف بعد مدينتي طرابمس كبنغازم

كازدىار الصناعة  ،ببلد نظرا لنشاط حركة المكانئالعاصمة االقتصادية كالتجارية لم
 ةمجمكع سكاف شعبيبمغ  2020ألؼ نسمة في  881كتضـ مصراتة  ،كالتجارة فييا

 502,613نحك  2012مصراتة كزليتف كبني كليد حسب التعداد العاـ لمسكاف 
كىي أكبر مدف شعبية مصراتة التي تضـ مدف زليتف كبني كليد. تقع عمى  ،نسمة
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 32,22األبيض المتكسط عند الحافة الغربية لخميج السدرة عمى خط عرض  البحر
 .1كـ شرقا 208شرقا كتبعد عف مدينة طرابمس  15,06شماال كخط طكؿ 

 عرض وتحميل البيانات:
 أواًل: االستمارة الخاصة بالقائمين باالتصال في العبلقات العامة:

، سكل أنو تـ تكميؼ مدير مكتب نو ال يكجد إدارة لمعبلقات العامة بالجيازأتبيف 
الشؤكف اإلدارية كالمالية بفرع جياز الشرطة القضائية مصراتة في الظركؼ التي 
تستدعى اختصاصات كظيفة العبلقات العامة كالتعاكف التابعة إلدارة الجياز بمدينة 
طرابمس، كىذا حسب ما جاء بالمقابمة مع سيد مدير مكتب الشؤكف اإلدارية كالمالية 

أثناء الدراسة االستطبلعية  2019_3_13رع جياز الشرطة القضائية بتاريخ بف
لتأسيس مياـ أك جسـ مختص  ةف ىناؾ ظركؼ ممحأمما يكضح  2لفريؽ البحث*

بالفرع الجياز الشرطة القضائية سكل المياـ المنكطة بكظيفة العبلقات العامة* 
الفرع مع العمـ بكجكد عدة كىذا يعد تقصيران في التكزيع اإلدارم داخؿ الييكمية ب

مكاتب لمعبلقات العامة كاإلعبلـ مناظرة ليا ببعض البمديات األخرل التي تنطبؽ 
عمييا نفس األحكاـ كالقكانيف داخؿ جياز الشرطة القضائية بالدكلة الميبية بكجو 

. باإلضافة إلى كجكد اختبلفات في المسميات الكظيفية ليذه المكاتب مما 3عاـ*
كمنحيا اختصاصات إدارة العبلقات  ،كتكحيد مسمياتيا ،ة النظر بيايتكجب إعاد

 4كالتعاكف المكجكدة بالييكؿ التنظيمي لمجياز محؿ البحث*

                                                 
1 ar.m.wikipedia.org/wiki/  17/9/2020ـ ، التاريخ الدخكؿ 5:55مصراتة، ساعة الدخكؿ . 
* مقابمة مع المقدـ فراس الرفاعي، مدير مكتب الشؤكف اإلدارية بفرع جياز الشرطة القضائية مصراتة،  2

 ـ بمكتبو.2019_3_13بتاريخ 

 ية.أنظر الصفحة الرسمية لجياز الشرطة القضائية فرع الزاك  *3

 ـ بشأف إعادة تنظيـ جياز الشرطة القضائية.2012( لسنة 967*أنظر قرار كزير العدؿ رقـ ) 4



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

313 

  

 

 –ثانيًا: عرض وتحميل االستمارة الخاص بالعاممين بإدارة جياز الشرطة القضائية 
 مصراتة )الجميور الداخمي(:

 البيانات العامة:
 النوع لممبحوثين ( يبين فئة1الجدول رقم )

 النسبة التكرار النكع
 %100 45 ذكر
 %0 0 أنثى

 %100 45 المجمكع
 
تضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف كؿ المبحكثيف مف الرجاؿ "مف فئة الذككر"  ا

كباعتبار أف ىذا الجياز يختص بتأىيؿ النزالء مف الجنسيف الذككر كاإلناث بطبيعة 
كمف  ،ي الذككر كاإلناث لمتعامؿ مع النزيؿعممو مما يتطمب كجكد عناصر مف فئت

كقمة  ،لو عبلقة بو فأف دؿ عمى شيء فيك يدؿ عمى قصكر في عممية التكظيؼ
شارة إلى ما تكصمت إليو دراسة عميا دراية بأىمية تكاجد فئة اإلناث بيذه األجيزة اإل

أىيؿ الغرياني بضركرة أعداد كتأىيؿ األخصائييف العامميف بمؤسسات اإلصبلح كالت
  1مف العنصر النسائي كزيادة عددىـ.

 ( خاص بالفئة العمرية:2الجدول رقم )
 النسبة التكرار العمر

 %6.70 3 سنة 26إلى أقؿ مف  18مف 
 %40 18 سنة 34إلى أقؿ مف  26مف 
 %20 9 سنة 42إلى أقؿ مف  34مف 

 %33.30 15 سنة فأكثر 42مف 
 %100 45 المجمكع

                                                 
 .145, صػمرجع سابقعميا أبكبكر الغرياني،  1
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سنة  34إلى أقؿ مف  26فئة العمرية األعمى نسبة مف كشؼ ىذا الجدكؿ أف ال
%مف  33.30كأٌف ما نسبتو  ،% كتعتبر أعمارىـ في مرحمة الشباب40حيث بمغت 

 42إلى أقؿ مف  34ثـ تمتيا الفئة العمرية مف  ،سنة 42الفئة العمرية أكثر مف 
سنة بنسبة   26إلى أقؿ مف  18كجاءت الفئة االخيرة مف  ،%20سنة بنسبة 

ككذلؾ  ،%، مما يبلحظ أف ىناؾ تناغـ كتكزيع مبلئـ بيف ىذه الفئات العمرية6.70
يكضح ىذا الجدكؿ أف ىناؾ دماء جديدة تجرم داخؿ ىذا الجياز محؿ البحث 
فيرل فريؽ البحث أنو لك تـ ىذا التكزيع العمرم كفقان لممعايير العممية كالمينية التي 

 فضؿ .تعكد عمى مياـ الجياز بالنفع لكاف أ
 ( المستوى التعميمي:3جدول رقم )

 النسبة التكرار المستكل التعميمي
 26.6 12 متعمـ

 40 18 متكسط كما يعادليا
 33.4 15 جامعي كما يعادليا

 %0 0 ماجستير
 %0 0 دكتكراه
 %100 45 المجمكع

 
أظير ىذا الجدكؿ أف جؿ العامميف في مجاؿ إدارة فرع جياز الشرطة القضائية 

ككانت  ،دية مصراتة مستكاىـ التعميمي مف حامميف الشيادة المتكسط كما يعدلياببم
عمى في إدارة فرع جياز الشرطة القضائية ببمدية % كتعتبر النسبة األ40نسبتيـ 

% مف حاممي الشيادات الجامعية كانت 33.4ف ما نسبة أك   ،مصراتة محؿ البحث
كؿ التالي التفصيؿ ليذه التخصصات كبالجد ،في المرتبة الثانية مف حيث األغمبية

كيقصد بيا فريؽ البحث مٌمف يجيدكف  ،ما الفئة األخيرة  كانت مف فئة المتعمميفأك 
كما يعادليا بنسبة  ،كمف ىـ أقؿ مف المستكل التعميمي متكسط ،الكتابة كالقراءة
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%، كلـ ترد أم نسبة لحاممي الشيادات العميا مف ماجستير كدكتكراه مٌما 26.6
ي مؤشران عمى قمة تكظيؼ مف ىـ يحممكف مؤىبلت تربكية ليا عبلقة مباشرة يعط

كىذا ما أشارت إليو إحدل الدراسات السابقة بضركرة  ،بمياـ الجياز محؿ البحث
 النظر في المستكيات التعميمية لمكادر الكظيفي. 

 ( يبين التخصص الجامعي.4جدول رقم )
 النسبة التكرار مستكل الدراسي

 %40 6 المدنية اليندسة
 %20 3 اليندسة الكيربائية
 %20 3 ليسانس قانكف

 %20 3 إدارة التخطيط التربكم
 %100 15 المجمكع

 
( أف الذيف يحممكف التخصص الجامعي في إدارة فرع 4أتضح مف خبلؿ الجدكؿ )

كتعتبر أعمى نسبة  ،جياز الشرطة القضائية مف حممة تخصص اليندسة المدنية
كىذا التخصص بعيد جدان عف التخصصات التي يحتاجيا  ،%40ـ ككانت نسبتي

فرع جياز الشرطة القضائية في تغطية مجاالتيا مٌما يبيف كجكد خمؿ عممي كظيفي  
كالعمؿ بيا  ،في عممية التكظيؼ مف حيث التخصصات التي يحتاجيا فرع الجياز

العامة كمتخصص في المجاؿ األمني كالتربكم كمتخصصيف بمجاالت العبلقات 
كىذا ما أكده التقرير الخاص بجمع البيانات لمقيادات العميا بعدـ التكاصؿ مع 

( فيما 8ككذلؾ ما بينو الجدكؿ رقـ ) ،المؤسسات التعميمية المعنية بيذا الشأف
يخص مقترحات السادة العامميف بضركرة االستعانة بالمتخصصيف في مجاالت 

يخص التكاصؿ مع المؤسسات التعميمية  العبلقات العامة عمى سبيؿ المثاؿ فيما 
فيما تعادلت النسب الباقية لممبحكثيف حيث تبٌيف أف تخصصاتيـ تمثمت في اليندسة 

دارة التخطيط التربكم  -ليسانس قانكف  -الكيربائية  % كالحظنا ىنا 20بنسبة   -كا 
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كىذا التخصص ميـ جدان في عمؿ إدارة فرع الجياز  ،كجكد تخصص ليسانس قانكف
ذ يتكجب التركيز عمى ىذه التخصصات التي تخدـ الجياز كالمؤسسات إ

اإلصبلحية، كما الحضنا كجكد تخصص إدارة التخطيط التربكم مما يتكجب عمييـ 
كالحظنا مثؿ تخصص  ،االستعانة بو في مجاؿ التخطيط في عمؿ فرع الجياز

كف لـ يرد أم كل ،اليندسة الكيربائية مف التخصصات التي يتطمبيا العمؿ بالجياز
تخصص جامعي لمعبلقات العامة أك اإلعبلـ مما يحتاجو فرع جياز الشرطة 

كالتعامؿ مع الجميكر الداخمي  ،القضائية لمرفع مف المستكل الميني لمعمؿ
فيتكجب  تكظيؼ ىذه التخصصات لخدمة  ،فيما تفتضيو مصمحة العمؿ ،كالخارجي

يا عند انخراطيـ في المجتمع مجددان ليستفيدكا من ة؛كتأىيؿ النزالء كتعميميـ حرف
 كصيانة اإللكتركنات كغيرىا.  ،ككيرباء المنازؿ

 ( يبين صفة المينة لممبحوث داخل جياز الشرطة القضائية:5جدول رقم )
 النسبة التكرار صفتؾ داخؿ إدارة فرع الجياز

 %86.6 39 رجؿ أمف قار
 %0 0 رجؿ أمف منتدب
 %13.4 6 مكظؼ قار
 %0 0 مكظؼ منتدب
 %100 45 المجمكع

 
% مف رجاؿ األمف المتعينيف الرسمييف 86.6تبٌيف مف ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو 

  ،% لممكظفيف في إدارة فرع الجياز كال كجكد لممنتذبيف مف كبل الصفتيف13.4كأف 
كىذا يدؿ عمى عدـ تمكيف العناصر المينية في مجاالت التخصص التربكم 

العامة مٌمف ليـ الدكر األبرز في نقؿ أعماؿ ىذه العناصر كاإلعبلمي  كالعبلقات 
فالعنصر األمني عادة ال يتطرؽ لما فيو الشيرة كالظيكر تماشيان  ،األمنية لممجتمع



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

317 

  

 

كلكف في حالة كجكد عناصر متخصصة في مجاؿ اإلعبلـ  ،مع مينتو األمنية
ضح بحسب األمني كالعبلقات العامة سيككف ىناؾ تكاصؿ مع المجتمع بصكرة أك 

الظركؼ التي تتطمبيا مصمحة  العمؿ  كىذا ما أكضحو الجداكؿ السابقة الخاصة 
بالتخصص العممي كالمستكل الدراسي كما أكدتو عمميات جمع المعمكمات  التي 
أجريت مع صناع القرار بالفرع محؿ البحث ككما جاء في بعض تكصيات 

تفاىما لممصمحة العامة الدراسات السابقة بضركرة أف يككف يعي رجؿ األمف م
كمتماشيان مع ما تتطمبو المرحمة الراىنة كيجب أف يمقى أسمكب تقديـ الخدمات 

 . 1بالرضا كالقبكؿ فقد تضيع الخدمة إذا لـ تغمؼ بأسمكب يميؽ بتقديميا
 ( يبين تواجد العبلقات العامة كجسم إداري أو كمينة من عدميا:6جدول رقم )

 
 النسبة التكرار البياف

 %0 0 كاجد العبلقات العامة كجسـ إدارم كمينتو معان ت
 %33 30 تكاجد العبلقات العامة كمينة فقط

 %50 45 ال كجكد لمعبلقات العامة كجسـ إدارم كمينة فقط
 %17 15 ال كجكد العبلقات العامة كمينة

 %0 0 أخرل تذكر
 %100 90 مجمكع اإلجابات

 بةُسمح لممبحوث باختيار أكثر من إجا   
% مف مجمكع اإلجابات أقركا بعدـ 50كضحت نتائج ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو أ

كىذا ما لـ ينتبو  ،كجكد العبلقات العامة كجسـ إدارم داخؿ الجياز محؿ البحث
% مف 30فيما أكضح  ،إليو صناع القرار في مثؿ ىذه األجيزة األمنية االجتماعية

                                                 
 .124, ص ػمرجع سابقمحمد سميماف عمي,  1
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( 7كىذا ما أكده الجدكؿ رقـ ) ،كمينةإجمالي مجمكع اإلجابات لممبحكثيف بكجكدىا 
اإلدارات العميا، فيما  مكما جاء في التقرير الخاص بمدير  ،في الجميكر الداخمي

كىذا يذؿ عمى  ،% مؤكدة بعدـ كجكدىا كمينة17أتت باقي اإلجابات بنسبة 
كمف ليـ  ،اقتصار تكاصؿ  اإلدارات العميا مع فئة معينة مف الجميكر الداخمي

 عامبلت اإلدارية عمى أرجح تقدير. عبلقة بالت
 

 ( يبين الممثل الحالي لمينة العبلقات العامة بالجياز محل البحث7جدول رقم )
 النسبة التكرار البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 %30 15 رئيس فرع الجياز
 %0 0 إلصبلحية التابعة لمجيازمديرك المؤسسات ا

 %70 30 رئيس الفرع كمديرك المؤسسات اإلصبلحية معان 
 %0 0 أخرل تذكر
 %100 45 المجمكع

 
كركا أف ذ% مف المبحكثيف 70( أف ما نسبتو 7ما جاء في الجدكؿ رقـ )مأتضح 

كمديرك المؤسسات اإلصبلحية  ،مف يمثؿ العبلقات العامة كمينة ىك رئيس الجياز
أم أف طبيعة العمؿ اإلدارم  ،كلعدـ كجكد خيار أخر ليـ ،طبيعة عمميـ التكاصميةب

 ىعنكلعدـ كجكد جسـ إدارم آخر مي ، قد فرض عمييـ التكاصؿ مع ىذه الصفات فقط
%  30كما جاء  نسبة   ،أك مكتب إعبلمي  بالجياز ،كالعبلقات العامة ،بالتكاصؿ

ة كمينة تؤكد عممية التكاصؿ بيف رئيس تكضح أف رئيس الفرع يمثؿ العبلقات العام
دارة العبلقات كالتعاكف باإلدارة العامة لمجياز بطرابمس حسب ما جاء في  الفرع كا 

كالجدكؿ السابؽ  ،كبربط العبلقة بيف ىذا الجدكؿ ،اإلدارات بالخصكص متقرير مدير 
تتجمى لنا الحقيقة كاضحة مف ضركرة كجكد جسـ إدارم لمعبلقات العامة يختص 
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اإلدارات مف حيث ركتيف العمؿ الميني  مبيذه المياـ كرفع العبء الكاقع عمى مدير 
عطاء الخبز لمخباز ،األمني كلكف ال ييمؿ فريؽ البحث أف عمؿ العبلقات ، كا 

كباعتبار أف ىذه الدراسة تشمؿ دراسة المضمكف االتصالي  ،العامة ركح المينة
سة، فينا أبقى فريؽ البحث عمى كلعدـ كجكد أم مضاميف اتصالية تستدعي الدرا

 كاقتصر عمى طبيعة التعامؿ التقميدية فقط. ،الدراسة الميدانية
ن بإدارة جياز الشرطة و( يوضح المقترحات التي يراىا العامم8جدول رقم )

 القضائية مصراتة  ضرورية لرفع  مستوى أداء العاممين بإدارة العبلقات العامة.
 

 النسبة التكرار فك مالمقترحات التي يراىا العام
االستعانة بمتخصصيف في مجاؿ العبلقات 

 العامة
15 33% 

تكفير كسائؿ اتصالية حديثة مناسبة لمتكاصؿ 
 معكـ

10 22% 

منح العامميف بإدارة العبلقات العامة صبلحيات 
 أكبر فيما يخص مينتيـ داخؿ الجياز

9 20% 

تدعيـ إدارة العبلقات العامة بالحكافز التشجيعية 
 معدؿ األداء الميني

7 15% 

تضميف ميزانية مستقمة إلدارة العبلقات العامة؛ 
 لتتمكف مف أداء مياميا بالشكؿ المطمكب

8 18% 

 %0 0 أخرل تذكر
  45 مجمكع مف سئمكا
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 مح لممبحوث باختيار أكثر من إجابةسُ 
الة كجكدىا ف لمعبلقات العامة دكران  فعاؿ في مجاؿ اإلدارة  بالجياز في حإباعتبار 

المقترحات التي يراىا  فرل فريؽ البحث ضركرة االستفسار عف ،بشكؿ فعمي
ف بإدارة جياز الشرطة القضائية مصراتة ضركرية لرفع مستكل أداء العامميف ك العامم

بإدارة العبلقات العامة إف تـٌ تأسيس جسـ إدارم ليا مثميا مثؿ األجساـ اإلدارية 
% ضركرة  االستعانة بمتخصصيف في مجاؿ 33األخرل حيث أكد ما نسبتيـ 

كدكا تكفير كسائؿ أ% 22العبلقات العامة، كتكفير كسائؿ حديثة لمتكاصؿ بنسبة 
ضعؼ في عممية  عمى كجكدكىذا دليؿ  ،اتصالية حديثة مناسبة لمتكاصؿ معيـ

ف لكؿ إدارة ميزانية خاصة حتى تكفر احتياجاتيا، كبدكف إحيث  ،التكاصؿ باإلدارة
ية قد تعرقؿ في أداء مياميا بشكؿ المطمكب، كممف أكدكا ضركرة كجكد ميزانية ميزان

كدكا بضركرة تدعيـ أكمنيـ مف  ،%18مستقمة إلدارة العبلقات العامة كانت نسبتيـ 
لزيادة معدؿ األداء الميني حيث كانت  ؛إدارة العبلقات العامة بالحكافز التشجيعية

ىتماـ صناع القرار بالدكلة بالتخصص كىذا يؤكد عمى ضركرة ا ،%15نسبتيـ 
كأىمية تكاجدىا بالمؤسسات األمنية لخمؽ مناخ  ،العممي كالميني لمعبلقات العامة

 مناسب لمعمؿ الميني.
 القيادات العميا: ياالستمارة الخاصة بمدير 

تـ إعداد تقرير  ،مفردات 5باعتبار أف مجتمع عينة البحث محدكد جدان كىـ 
في صيغة تقرير عممي يخدـ التساؤالت الخاصة بيذا المجتمع  لئلجابات كتحكيرىا 

باعتبارىا ال تعطي داللة إحصائية في حالة النسب كالتكرارات كلمناسبة ىذا 
األسمكب في جمع المعمكمات بعد استشارة ذكم التخصص العممي في مناىج 

 كقد تكصؿ الفريؽ البحثي إلى عدة نقاط نجمميا مفصمةن في االتي:، 1البحث

                                                 
 تـ استشارة األستاذ الدكتكر عابديف الشريؼ أستاذ اإلعبلـ بالجامعات الميبية بالخصكص 1
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 "نص التقرير" 
أنو ال يكجد جسـ إدارم لمعبلقات العامة داخؿ جياز الشرطة القضائية   -1

كيؤكد ذلؾ ما جاء  ،مصراتة بالرغـ مف كجكده ببعض الفركع المناظرة لو
ككذلؾ بالكقكؼ عمى  ،( الخاص بالجميكر الداخمي6في الجدكؿ رقـ )

بكؾ" كالتي  بعض الصفحات الرسمية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي "الفيس
 جاء تبيانيا بالبحث.

اقتصار كجكد إدارة لمعبلقات العامة كالتعاكف بإدارة جياز الشرطة  -2
كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ قصكران لفيـ  ،القضائية الرئيسي بطرابمس

التخصص العممي كالميني لمعبلقات العامة بحسب ما ذكره رئيس الفرع 
كع مف أنكاع المركزية اإلدارية كىذا يعتبر خمبلن كاضحان كاتباع ن ،بالجياز

كىذا ىك الكاقع المعاش  ،التي ال يمكف أف تخدـ العمؿ في حالة كجكدىا
 مف خبلؿ ما تقدـ كما سيتقدـ مف نتائج.

جاء في المضمكف البياني لممعمكمات التي أدلى بيا  رئيس فرع الجياز   -3
إدارة  محؿ البحث ، أنو يكجد تكاصبلن ضعيفان مقتصران عمى األزمات بيف

دارة العبلقات العامة التابعة لجياز الشرطة القضائية بطرابمس أثناء  الفرع كا 
األزمات كىذا ال يؤدم الغرض المرجك مف ىذا التكاصؿ فالمفترض أف 
ىناؾ جسمان إداريا مينيان لمعبلقات العامة بفرع الجياز بمصراتة محؿ 

الكبلسيكي المركزم  البحث لمقياـ بالمياـ المنكطة بو كاالبتعاد عف العمؿ
كىذا ما  أكده  باقي مجتمع البحث أف  ،الذم أرىؽ كاىؿ مؤسسات الدكلة

إلدارة العبلقات كالتعاكف باإلدارة العامة بجياز الشرطة القضائية الرئيسي 
بطرابمس دكران ضعيفان في التكاصؿ معيـ، كمف ىنا يككف دكره ضعيفان 

ناظر لو داخؿ الجياز محؿ كيرجع سبب ذلؾ إلى عدـ كجكد جسـ إدارم م
البحث لمتعامؿ معيـ كرفع الثقؿ عف رئيس الجياز كباقي القيادات لكثرة 
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إلياـ كالمشاكؿ التي ال تعطييـ فرصة ىذا التكاصؿ كلضركرة كجكد مف 
يقـك بيذا العمؿ بصفة تخصصية مينية عممية منظمة تنقؿ الصكرة 

 المرغكبة كالكاقعية عف عمؿ الجياز محؿ البحث.
المؤسسات اإلصبلحية التي ىي عماد  مظيرت نتائج التقرير بأف مدير أ -4

العمؿ داخؿ فرع الجياز ال تكجد ليـ أم طرؽ لمتكاصؿ مع إدارة العبلقات 
العامة بإدارة جياز الشرطة القضائية الرئيسي بطرابمس، كبالتالي ال تكجد 

 عدـ كجكد اختصاص ككجكد حمقة مفرغة تتمثؿ في ،تكاصؿأم طبيعة لم
 إدارم لمعبلقات العامة بالجياز محؿ البحث.

المؤسسات اإلصبلحية يعتبركف أف رئيس  مأثبتت نتائج التقرير أف مدير  -5
فرع الجياز ىك رجؿ العبلقات العامة ضمنيان، فينا ال ننفي ركح مينة 

ف ا  العبلقات العامة داخؿ العناصر األمنية بفرع الجياز محؿ البحث، ك 
ينة العبلقات العامة فيي كليدة الطبيعة البشرية كاف ىناؾ تكاصؿ كدكر لم

 رسمية.الكىذا ما يعرؼ بالعبلقات غير  ،االتصالية
اإلدارات عمى عدـ رضاىـ عمى األداء الميني لمعمؿ  مأكد جؿ مدير  -6

داخؿ الجياز محؿ البحث بسبب قمة االمكانيات المادية كالبشرية التي 
تفعيؿ الدكر الحقيقي لرجؿ يتطمبيا سير العممية اإلدارية كمف بينيا 

كتكضيح أم صعكبات  ،العبلقات العامة كىك نقؿ الصكرة الكاقعية لممكاطف
 كمشاكؿ تعترض خدمة النزيؿ داخؿ المؤسسات اإلصبلحية.

برزت نتائج المقاببلت أف ىناؾ ضعفاى في تطبيؽ القكانيف كالقرارات أ -7
الصكرة الذىنية  كالمكائح بسبب تردم الكضع األمني مما ينعكس سمبان عمى

كالتي يتطمب كجكد كسائؿ  ،المرغكبة لدل جميكره عف الجياز محؿ البحث
 اتصالية ككادر كظيفي ميني متخصص.
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ظيرت نتائج التقرير بعدـ كجكد نشاطات تخص إقامة مناشط كدكرات أكما  -8
ككرش العمؿ التي مف شأنيا ترفع مف مستكل اإلداء الميني لمعامميف كتقدـ 

ييية لمنزيؿ بصفة خاصة، كما ال يكجد أم دكر لمعبلقات الخدمة الترف
العامة كإدارة أك مكتب في خمؽ االنسجاـ كالتناغـ بيف العامميف داخؿ 

 كذلؾ لعدـ كجكدىا بالشكؿ الفعمي. ؛الفرع
ؿ مدير  -9 اإلدارات بفرع الجياز أنو ال  مكفيما يخص إدارة األزمات أكد جي

األزمة التي عادةن ما تحدث داخؿ كجكد لدكر العبلقات العامة في إدارة 
كىذا يعتبر عيبان مف  ،كذلؾ بسبب عدـ تفعيميا بالشكؿ المناسب ،الفرع

 عيكب إدارة التنظيـ.
اإلدارات في  مكما بينت نتائج التقرير بأف ىناؾ نية صادقة مف قبؿ مدير  -10

الدعكة إلى تكفير كادر كظيفي متخصص في مجاؿ العبلقات العامة 
 ؿ مع الجميكر الداخمي كالخارجي.كاإلعبلف لمتكاص

قامة  -11 كشفت النتائج أف مف الضركرم القياـ بدكرات تدريبية كتأىيمية كا 
كىذا مف صمب مياـ  ،النشاطات الثقافية كالترفييية سكاء لمعامميف كالنزالء

رجؿ العبلقات العامة المتجسد في رئيس فرع الجياز بالكضع الراىف مف 
 المجتمع كالجميكر الداخمي.كجية نظر المبحكثيف في ىذا 

أكد مديرك اإلدارات بالفرع أنو ال يكجد تكاصؿ بينيـ كبيف المؤسسات   -12
التعميمية فيما يخص االستعانة بمتخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة 

عبلـ كتكظيفيـ لمعمؿ بفرع الجياز معربيف عمى عدـ اختصاصيـ كاإل
اإلشارة  تكىذا ما تم ،دارة العامة لمجيازكأنو مف اختصاص اإل ،لذلؾ

 إليو عند ربط العبلقة بيف بعض الجداكؿ.
مف خبلؿ االطبلع عمى الييكؿ التنظيمي باإلدارة العامة لجياز الشرطة 

العامة منيا الشؤكف االجتماعية كالعبلقاالقضائية تبيف أف ىناؾ إدارات مختمفة 
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ا الييكؿ فريؽ البحث ىذ كلكف لـ يرى  ،كىذا األمر مطمكب كجيد ،كالتعاكف
لمخدمة االجتماعية  مع كجكد مكتب مطابقان داخؿ فرع الجياز محؿ البحث،

ؿ  السؤاؿ ىنا، لماذا ال يكجد مكتبف لمعبلقات العامة؟ كىذا ما أجاب عميو جي
كالدكر  ،اإلدارات معربيف سببو إلى قمة المعرفة العممية لممعنى الحقيقي ممدير 
ة الذىنية اإليجابية عف جياز الشرطة ساسي لمعبلقات العامة في رسـ الصكر األ

 القضائية بمصراتة محؿ البحث.
 االستمارة خاصة بالجميور الخارجي فرع جياز الشرطة القضائية ببمدية مصراتة:

 البيانات العامة:
 متغير النوع ( يبين1جدول رقم )

 النسبة التكرار النكع
 %70 105 ذكر
 %30 45 أنثى

 %100 150 المجمكع
كما  ،% كانت مف نصيب الذككر70( أف ما نسبتو 1خبلؿ الجدكؿ رقـ )تبيف مف 
كىذا يدؿ عمى أف عممية التكزيع كانت مناسبة  ،% مف نصيب اإلناث30نستبو 
 جدان.

 ( يبين الفئة العمرية:2الجدول رقم )
 النسبة التكرار العمر
 %2 3 سنة 20أقؿ مف 

 %60 90 سنة 30إلى أقؿ مف  20مف 
 %18 27 سنة 40ؿ مف إلى أق 30مف 

 %20 30 سنة فأكثر 40مف 
 %100 150 المجمكع
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سنة ككانت نسبتيـ  30إلى أقؿ مف  20كاف نصيب النسبة األكبر مف الشباب مف 
 30% كمف أعمارىـ مف 20سنة فأكثر نسبتيـ  40% كأف نسبة أعمارىـ مف 60

لتي قبميا، ككانت % قريبة جدان مف النسبة ا18سنة كانت نسبتيـ  40إلى أقؿ مف 
سنة. كىذا ما ساعد فريؽ البحث  20النسبة المتدنية التي كانت أعمارىـ أقؿ مف 

 عمى الكصكؿ ليذه النتائج.
 ( يبين المستوى التعميمي:3جدول رقم )

 النسبة التكرار المستكل التعميمي
 %12 18 متعمـ

 %16 24 متكسط كما يعادليا
 %52 78 جامعي كما يعادليا

 %20 30 الجامعي ما بعد
 %100 150 المجمكع

كما يعادليا فكانت  ،مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة كانت مف شيادات الجامعية
 كىذا دؿ ،كالنسبة الثانية كانت مف يحممكف مؤىبلت ما بعد الجامعي ،%52نسبتيـ 
خرل كانت أف الفئة التي استيدفت مف نصيب المؤىبلت العميا، كالنسبة األ عمى
كالنسبة األخيرة كانت  ،%16فكانت نسبتيـ  ،ىـ العممي متكسط كما يعادليامستكا

كىذا كمو يصب  ،%12مف نصيب المتعمميف أم أقؿ مف المتكسط فكانت نسبتيـ 
 في خدمة أغراض البحث.

 ( الجدول يبين المعمومات حول جياز الشرطة القضائية:4جدول رقم )
 النسبة التكرار معمكماتؾ حكؿ فرع الجياز
 %22 33 ىك جياز أمني ال كظيفة لو
 %4 6 ىك جياز استخباراتي

 %30 45 جية تختص بالقبض عمى المطمكبيف قضائيان 
 %42 63 مؤسسة حككمية ليا صبلحيات الضبط القضائي

 %14 21 مني تسيطر عميو مميشيات مسمحةأجياز 
 %34 51 جياز أمني متخصص في تأىيؿ النزالء )السجناء(
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 وث باختيار أكثر من إجابةُسمح لممبح
% مف مجمكع مف سئمكا أقركا بأف 34مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أتضح أف ما نسبتو 

ىذا الجياز يختص بتأىيؿ النزالء التي ىي مف الكظائؼ الجكىرية كاألساسية لعمؿ 
فرع الجياز محؿ البحث كباقي النسب تطرقت إلى تكظيؼ عمؿ الجياز مف منظكر 

اراتية ضبطية يختص بالبحث كالتقصي كمبلحقة أمني صرؼ ميمتو استخب
فمف ىنا ال ينفي فريؽ البحث ىذه الصفة عف الجياز بقدر ما  ،المطمكبيف قضائيان 

كىذا  ،كىي تأىيؿ النزالء كاندماجيـ في المجتمع ا،ساسية لييؤكد عمى الكظيفة األ
عممي فمف ىذا المنطمؽ نؤكد نحف كفريؽ بحثي  ،مالـ يدركو غالبية المبحكثيف

متخصص في مجاؿ العبلقات العامة عمى ضركرة كجكد مينة العبلقات العامة 
كعنصر أساسي بالجياز لتبياف كتكضيح كرسـ الصكرة الذىنية اإليجابية المرغكبة 

 المتكقفة عمى المياـ السامية كالمنكطة بفرع جياز الشرطة القضائية.
ياز الشرطة القضائية ( جدول خاص بالمعمومات عن معاممة فرع ج5جدول رقم )

 لمنزالء بمؤسسة اإلصبلح والتأىيل ببمدية مصراتة.
 النسبة التكرار معمكمات حكؿ المعاممة

معاممة حسنة تتماشى مع حقكؽ اإلنساف 
 كالقانكف الدكلي

48 32% 

معاممة سيئة تتعارض مع حقكؽ اإلنساف 
 كالقانكف الدكلي

36 24% 

 %44 66 ليس لدم دراية بنكع المعاممة إطبلقان 
 %100 150 المجمكع

يؤكد ىذا الجدكؿ عمى الصكرة السمبية التي ينقميا الجميكر الخارجي عف فرع  
ت النسبة األضعؼ يكبق ،%68الجياز كما جاء في النقطتيف الثانية كالثالثة بنسبة 

مؤسسات للمنقطة اإليجابية، كىذا ما يتناقض مع ما الحظو فريؽ البحث عند زيارتو 
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كالتأىيؿ التابعة لفرع الجياز عند إجراء المقاببلت مف محاكلة االىتماـ  اإلصبلح
 .1بالنزيؿ رغـ قمة اإلمكانيات مف قبؿ فرع الجياز محؿ البحث*

مما يؤكد غياب دكر العبلقات العامة كتكظيؼ اإلعبلـ في إيصاؿ الصكرة الكاقعية 
 عف االىتماـ بالنزالء مف قبؿ الجياز كلك لحد مقبكؿ.

بلؿ الجدكؿ تبيف أف الذيف ليس ليـ دراية بنكع المعاممةن التي يتمقاىا النزالء فمف خ
% كىذا دؿ 44في المؤسسات التابعة لفرع جياز الشرطة القضائية كانت نسبتيـ 

عبلـ ا  غياب عمؿ الجياز باالستعانة بمتخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة ك 
كأف لو  ؟،سسات اإلصبلحيةالجميكر الخارجي كيؼ يعامؿ السجيف مف قبؿ المؤ 

كىى حرمانو مف حياتو المدنية  ،حقكؽ ككاجبات يتمتع بييا غير أف لديو عقكبة
صبلحو ليعكد إلى انخراطو بالمجتمع مجددان، باإلشارة إلى ما  طالما أنو يتـ تأىيمو كا 

كمنيـ مف قالكا إنيا معاممة  2جاء في أحد الدراسات الخاصة بالرعاية البلحقة لمنزيؿ
كمنيـ مف  ،%32ككانت نسبتيـ  ،نة تتماشى مع حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكليحس

ككانت نسبتيـ  ،قاؿ إنيا معاممة سيئة تتعارض مع حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي
ف جؿ أ عمى كتعتبر نسبة متقاربة بمف قالكا إنيا معاممة حسنة، كىذا يدؿ ،24%

كما جاء في إحدل  ،ياز التأىيميالمكاطنيف يحتاجكف إلى مف يعمميـ بعمؿ الج
حتى تكتمؿ عندىـ الصكرة  3الكتب العممية مف أىمية ليذا األمر كىك التأىيؿ

 الصحيحة التي يتمقاىا النزيؿ داخؿ المؤسسات اإلصبلحية. 
 
 

                                                 
 ظر الصكر الفكتكغرافية بالمبلحؽ.*أن 1
 .106، صػمرجع سابقعميا الغرياني,  2
 96، صػمرجع سابقمدحت محمد أبك النصر,  3
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( يبين ىل عممية التعامل مع جياز الشرطة القضائية مصراتة من 6جدول رقم )
 عدميا.

 بةالنس التكرار مدل التعامؿ
 %20 30 تعاممت
 %80 120 لـ أتعامؿ
 %100 150 المجمكع

( أف أغمب المبحكثيف لـ يتعاممكا مع  جياز 6ما أكده ىذا الجدكؿ كىك رقـ )
% مما يدؿ عمى القصكر في 80الشرطة القضائية مصراتة حيث كانت نسبتيـ 

كجكد كعدـ  ،عبلمية المتاحة ليذا الغرضعمميات التعريؼ كتكظيؼ الكسائؿ اإل
كأف الذيف يتعاممكف  مع فرع الجياز كانت نسبتيـ  ،كادر كجسـ يتكلى ىذه المياـ

مة قضية ما حسب ذ% ممف لدييـ نزالء أك ضبطكا عمى 20ككانت  ،متدنية جدان 
 ما جاء في الجدكؿ التالي.

 ( يبين طبيعة التعامل لمن كانت إجابتيم بـــــ ) تعاممت(.7جدول رقم )
 النسبة كرارالت طبيعة التعامؿ

 %23 7 ؾ عمى ذمة قضيةطضب
 %43 13 زيارة نزيؿ بمؤسسة اإلصبلح كالتأىيؿ

نشطة الترفييية الخاصة دعكتؾ لحضكر إحدل األ
 بالنزالء

3 7.14% 

 %7.14 3 استقبالؾ لرسائؿ تعريفية لفرع جياز الشرطة القضائية
حضكر مؤتمر صحفي يتناكؿ قضية أمنية مشرؼ عمييا 

 فرع الجياز
3 7.14% 

 %7.14 3 متابعة أحد المكاقع اإللكتركنية الخاصة بفرع الجياز
المشاركة في ممتقى ييتـ بحقكؽ النزيؿ تنظمو إدارة فرع 

 الجياز
3 7.14% 

 ------- 30 مجمكع مف سئمكا
 .سمح باختيار أكثر من إجابة        
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سسة اإلصبلح مف خبلؿ الجدكؿ تبيف أف عممية التعامؿ كانت بزيارة نزيؿ بمؤ  
% مف مجمكع 43كالتأىيؿ التابعة إلدارة فرع جياز الشرطة القضائية كانت نسبتيـ 

% 23يـ عمى ذمة قضية كانت نسبتيـ طبضاإلجابات مف أقركا بطبيعة التعامؿ 
ىي كالتي  ،فمجمكع نسبة ىاتيف النقطتيف يدؿ بغالبيتيما عمى باقي النقاط الخمسة

مما يدؿ عمى كجكد التقصير في عممية التعامؿ  ،مف صمب مياـ العبلقات العامة
 كما جاء في الجدكؿ السابؽ.

( يبين الوسائل التي يستخدميا فرع جياز الشرطة القضائية 8جدول رقم )
 مصراتة بالتواصل مع جميورىا الخارجي.

 النسبة التكرار الكسائؿ التي يستخدمكنيا
 %60 90 ال يكجد تكاصؿ
 %0 0 لكحة اإلعبلنات

 %0 0 كياتمط
 %0 0 الصحؼ كالمجبلت
 %0 0 التكاصؿ الشخصي
 %0 0 المؤتمرات الصحفية

 %0 0 الندكات كالمحاضرات كالممتقيات
 %40 60 مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 %0 0 البريد االلكتركني
 %0 0 القنكات كاإلذاعات المحمية كالكطنية

 %0 0 كسائؿ االتصاؿ الشخصي
 %0 0 أخرل تذكر

 %100 150 جمكعالم
% مف المبحكتيف ال يتكاصمكف مع فرع الجياز 60كشؼ ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو 

% يتكاصمكف مع فرع الجياز محؿ البحت عف طريؽ كسائؿ 40كأف ما نسبتو 
كبالرجكع إلي الجدكؿ الخاص بالصفة المكمؼ بيا  ،التكاصؿ االجتماعي المختمفة

لناطؽ رسمي أك مف لو عبلقة بالتكاصؿ العامميف بالفرع نبلحظ عدـ كجكد صفة 
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نما ترجع عممية التكاصؿ إلى اجتيادات شخصية مف قبؿ  ،اإلعبلمي مع الجميكر كا 
العامميف كصناع القرار بالفرع غير متخصصيف بمينة العبلقات العامة مما أثر سمبان 

 .ل المكاطف عف المياـ األساسية لمفرع محؿ البحثدعمى الصكرة الذىنية ل
كأف لـ يكف ليا جسـ  ،ؤكد أف مينة العبلقات العامة قد تتكاجد بالفرد نفسومما ي

إدارم فكيؼ إف تـ تفعيؿ ىذه المكاتب كأصبحت ليا أجساـ إدارية مينية 
 متخصصة فسيككف ىناؾ عممية تكازف مف حيث كسائؿ التكاصؿ.

مع  يوضح الوسائل التي يراىا الجميور الخارجي مناسبة لمتواصل (9) جدول رقم
  فرع جياز الشرطة القضائية

 النسبة التكرار الكسائؿ التي يستخدمكنيا
 %2 3 لكحة اإلعبلنات

 %0 0 مطكيات
 %6 9 الصحؼ كالمجبلت
 %30 45 التكاصؿ الشخصي
 %16 24 المؤتمرات الصحفية

 %6 9 الندكات كالمحاضرات كالممتقيات
 %40 60 مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 %12 18 كنيالبريد االلكتر 
 %40 60 القنكات كاإلذاعات المحمية كالكطنية

 %18 27 كسائؿ االتصاؿ الشخصي
 %0 0 أخرل تذكر

 ------- 150 مجمكع مف سئمكا

 .سمح باختيار أكثر من إجابة             
مف خبلؿ الجدكؿ أف مف أقركا بالكسائؿ التي نراىا ضركرية لمتكاصؿ مع فرع 

ئية ىي مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كالقنكات كاإلذاعات الجياز الشرطة القضا
كمف قالكا التكاصؿ الشخصي  ،%40كنسبتيـ متقاربة ككانت  ،المحمية كالكطنية
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كمف قالكا ، %18كمف قالكا كسائؿ التكاصؿ الشخصي نسبتيـ ، %30نسبتيـ 
، %12كمف قالكا البريد االلكتركني نسبتيـ ، %16المؤتمرات الصحفية نسبتيـ 

 ،%6كمف قالكا الندكات كالمحاضرات كالممتقيات كالصحؼ كالمجبلت كانت نسبتيـ 
كىذا يدؿ عمى ضركرة التنكع في كسائؿ  ،%2كمف قالكا لكحة اإلعبلنات نسبتيـ 

التكاصؿ مع الجميكر كاستخداـ أكثر مف كسيمة ليذا الغرض مع التأكيد عمى دعـ 
فيذه المقترحات عند مقارنتيا بالجدكؿ  ،برامج القنكات اإلذاعية كالتكاصؿ االجتماعي

كمع ما يقترحو  ،السابؽ نبلحظ الفرؽ فيما يستخدمو الجياز مف طرؽ تكاصمية
كىذا ال يتأتى إال بكجكد العبلقات العامة كجسـ  ،كيفضمو الجميكر بنفسو مف تنكع

كتؤكد ىذه البيانات كالنسب سبلمة التكزيع الخاص باالستمارات  ،كمينة كتخصص
ككذلؾ لطبيعة المتغير الديمكغرافي الذم يتطمب كجكد العديد مف الكسائؿ  ،يدانيةالم

كما  ،ككذلؾ الحالة المادية لمفرد فما ىك متاح لفرد غير ممكف لفرد آخر ،االتصالية
التي تنادم بجميكر نشط يعي ما يرده  تجاء في نظرية االستخدامات كاإلشباعا

ؾ نظرية التكازف المعرؼ التي كظفيا الفريؽ ككذل ،كيطمبو كيستخدمو لمحصكؿ عميو
كىك أف يككف ىناؾ اتزاف معرفي لدل الفرد بما  ،البحثي لخدمة ىذا العمؿ العممي

يتناكلو مف مضاميف حكؿ مثؿ ىذه المؤسسات كما يجده في الكاقع ليرسـ صكرة 
 .1ذىنية مرغكبة بكؿ ثقة كعمى اقتناع تاـ 

يور الخارجي عن عمل فرع جياز الجم ا(  يوضح مدى رض10جدول رقم )
 الشرطة القضائية

 النسبة التكرار الجميكر عف فرع الجياز ارض
 %24 36 راضو 

 %76 114 غير راضو 

                                                 
أنظر مذكرات الدراسية لمنيج النظريات اإلعبلمية لؤلستاذ سبلمة بف عركس لمفصؿ الدراسي ربيع  1

 ـ.2019
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ف الجميكر الخارجي غير راضو عف عمؿ  جياز الشرطة أمف خبلؿ الجدكؿ تبيف 
 كىذه النسبة كانت متكقعة لعدـ إدراؾ كتفعيؿ إدارة فرع ،%76القضائية بنسبة 

 مجياز الشرطة القضائية إلدارة العبلقات العامة، كمؤكدة ما جاء بتقرير مدير 
اإلدارات معظميـ قالكا أننا غير راضييف بعمؿ جياز الشرطة القضائية في التعامؿ 

لى قمة اإلمكانيات المادية كالبشرية مقترحيف إ ايف سبب عدـ الرضحمع النزالء مرج
كلكف   ،اؿ كنشاطات تخص االىتماـ بالنزيؿكمؤكديف عمى أف ىناؾ أعم ،تكفيرىا

تحتاج إلى نقميا لممكاطف عف طريؽ جياز متخصص يعي أىمية ىذه األعماؿ لدل 
( الخاص بالجميكر الداخمي في المقترحات حيث 8ككذلؾ الجدكؿ رقـ ) ،المكاطف

كدكا عمي ضركرة كجكد تخصص في مجاؿ اإلعبلـ كالعبلقات العامة لرسـ كنقؿ أ
 % .30.61ككانت نسبتيـ  ،كاقعية بكؿ كضكح كشفافية لممكاطف الكريـالصكرة ال

فالعبلقات العامة ىي األساس في العمؿ اإلدارم أم أنيا تقـك بتدعيـ الصكرة 
اإليجابية كمعالجة الصكرة السمبية إف كجدت، كغياب العبلقات العامة في العمؿ 

لبحث كالمؤسسات اإلدارم يسبب خمؿ يمكف أف يشكه مف سمعة الجياز محؿ ا
 التابعة لو.

%  كالبد 58ف كضكح عمؿ الجياز بنسبة ك أكد المبحكثكمف خبلؿ الجدكؿ التالي 
كالجدكؿ رقـ  ،عتبار مف حيث ربط العبلقة بيف ىذا الجدكؿالىا باذمف تأييدىا كأخ

حيث جاء بو  ،( فيما يخص المعمكمات التي يعمميا الجميكر الخارجي عف الفرع4)
كباقي الجميكر تتطرؽ  ،كركا بأنو جياز ييتـ بتأىيؿ النزالءذ% % 34أف ما نسبتو 

يكر بالمياـ األساسية مكىذا يدؿ عمى قمة معرفة الج ،لى كصفو بمياـ أمنية صرؼإ
" 4فالكضكح ىنا ىك ما قصده الجميكر بالجدكؿ رقـ " ،لمجياز محؿ البحث

ا يتطمب تطكير كتجديد  ممٌ  ،باستثناء النسبة السابقة التي تخص االىتماـ بالنزالء
ككضع المسميات بالشكؿ  ،كالتكزيع الميني العممي لمكظائؼ ،العمميات اإلدارية
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( يوضح  11جدول رقم ) كعدـ التعكيؿ عمى باقي النسب األخرل. ،الفعمي الصحيح
 الجميور الخارجي عن عمل فرع الجياز الشرطة القضائية مصراتة. اأسباب رض

 نسبةال التكرار اأسباب الرض
 %58 21 كضكح عمؿ الجياز

 %17 6 حسف المعاممة التي يتمقاىا النزيؿ )السجيف(
يقدـ الخدمات التي ترفع مف مستكل النزيؿ كالعمؿ عمى انخراطو 

 بالمجتمع بالشكؿ المطمكب
0 0% 

حرصو التاـ عمى االىتماـ بطرؽ التكاصؿ المناسبة بيف النزالء 
 كذكييـ

3 8% 

قعي عمى المشاكؿ كاألزمات التي قد تحدث الرد المناسب كالكا
 داخؿ المؤسسات التابعة بفرع الجياز

6 17% 

عرضو لممقترحات الكاردة مف المكاطنيف )أىالي النزالء( لممناقشة 
 في كسائؿ االعبلـ

0 0% 

لو دكر في دعـ لجاف المصالحة االجتماعية فيما يخص قضايا 
 ـالنزالء )السجناء( لمتدخؿ في اإلفراج عني

3 8% 

 %0 0 أخرل تذكر
 ---- 36 مجمكع مف سئمكا
 .سمح باختيار أكثر من إجابة
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( يوضح الجميور الخارجي الغير راٍض عن عمل فرع الجياز 12جدول رقم )
 الشرطة القضائية مصراتة.

 النسبة التكرار الغير راضييف عف عمؿ فرع الجياز
 %50 60 غمكض طبيعة عمؿ الجياز

لسجكف التابعة لفرع الجياز في أغراض تتعارض مع حقكؽ استخداـ ا
 اإلنساف

36 30% 

 %40 48 تقصير الجياز في أداء ميامو بالشكؿ المطمكب
 %12.5 15 ال يقدـ أم خدمات لمنزالء

ال يقكـ بدكره في التنسيؽ كالدعكة إلقامة مناشط كدكرات ككرش عمؿ 
 ة لنزالء )السجناء(التي مف شأنيا الرفع مف مستكل الخدمات المقدم

33 27% 

 %25 30 ضعؼ دكره الترفييي كالثقافي لمنزالء
 %15 18 تقصيره في بث ركح التعاكف بيف المشرفيف عف السجناء كأىالييـ

 %22.5 27 عدـ كجكد طرؽ مناسبة لمتكاصؿ بيف النزيؿ كذكيو
عدـ كجكد كادر كظيفي متخصص يدرؾ مدل أىمية كدكر تأىيؿ 

 ؿ )السجيف( في المجتمعكانخراط النزي
42 35% 

 %12.5 15 تدني دكره في الرفع مف مستكل الخدمات المقدمة لمنزالء
 %0 0 أخرل تذكر

 ----- 120 مجمكع مف سئمكا

 .سمح باختيار أكثر من إجابة         
% مف الجميكر مقٌريف 50( كشؼ أف ما نسبتو 12باالطبلع عمى جدكؿ رقـ )
% أكدكا أف الجياز ال يؤدم عممو 40ز، أف ما نسبتو بغمكض طبيعة عمؿ الجيا

% مؤكديف عدـ كجكد كادر كظيفي متخصص 35كما نسبتو  ،بالشكؿ المطمكب
يدرؾ مدل أىمية كدكر تأىيؿ كانخراط النزيؿ )السجيف( في المجتمع، ككذلؾ جاءت 

مما يؤكد أف ىناؾ صكرة ذىنية مشكشة كغير كاضحة  ،باقي النسب بشكؿ متقارب
رجاعو  ،كالميمة السامية لو ،عمؿ الجياز بالشكؿ األساسيعف  كىي تأىيؿ النزيؿ كا 

لو كامؿ حقكؽ المكاطف  باعتباره مكاطف لبلنخراط في المجتمع بالشكؿ الطبيعي
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كىذا ما أكده  ،أك كاف متيمان فتمت براءتو كأعيد لو اعتباره ،سكاء مذنبان تـ عقابو
ضافة لما اإلالتي أجراىا فريؽ البحث معيـ بصناع القرار في التقرير كالمقاببلت 

، مما يتطمب إعداد ككادر مينية اجاء في اقرار الجميكر الداخمي مف عدـ الرض
كتؤثر في مسارات الرأم العاـ حكؿ النظرة الكاقعية لفرع  ،ترسـ صكرة ذىنية إيجابية

 جياز الشرطة القضائية محؿ البحث.
 

ترحات الجميور الخارجي لتنظيم عمل فرع ( يبين التوصيات ومق13الجدول رقم )
 .جياز الشرطة القضائية

 النسبة التكرار تكصيات الجميكر الخارجي عف عمؿ فرع الجياز
 %56 84 تكفير كادر كظيفي متخصص

 %26 39 تكفير ميزانية
 %26 39 تشكيؿ فريؽ عمؿ لمكاجية األزمات

لنزالء كدكييـ تكفير سائؿ اتصاؿ تتماشى مع متطمبات العصر، تخدـ ا
 بصفة خاصة، كالمجتمع بصفة عامة.

54 36% 

 %52 78 تفعيؿ دكر التعاكف بيف جياز الشرطة القضائية كمنظمات حقكؽ االنساف
ـ تدعيـ عمؿ الجيات اإلشرافية عمى المؤسسات اإلصبلحية بما يخد

 سيعكد لينخرط بالمجتمع مجددان. مصمحة النزيؿ، باعتباره مكاطف
45 30% 

الضكء مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى الكظيفة الجكىرية لجياز  تسميط
 الشرطة القضائية، كىي عمؿ تأىيؿ إصبلح النزالء )السجناء(.

60 40% 

 %0 0 أخرل تذكر.
 ---- 150 مجمكع مف سئمكا

 .سمح باختيار أكثر من إجابة          
متخصص،  أكصكا بتكفير كادر ،%56يبيف مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف ما نسبتو 

أكدكا عمى تفعيؿ دكر التعاكف بيف فرع جياز الشرطة القضائية  ،%52كما نسبتو 
( الخاص بالمقترحات 4كىذا ما أكده الجدكؿ رقـ ) ،كمنضمات حقكؽ اإلنساف

العامميف بالفرع حيث أكصكا االستعانة بمتخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة 
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ـ جاءت في ث ،دكلية في ىذا الشأفكالمنظمات ال ،لمتكاصؿ مع الجيات الحقكقية
المرتبة الثالثة فقرة تسميط الضكء مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى الكظيفة الجكىرية 

صبلح النزالء )السجناء( حيث  ،لجياز الشرطة القضائية ت خصكىي عمؿ تأىيؿ كا 
( الخاص بالجميكر الخارجي 4% مما يؤكد عمى ما جاء في جدكؿ رقـ )40بنسبة 

ـ تمتيا فقرة تكفير كسائؿ ث ،الجميكر بالعمؿ األساسي لفرع الجيازبقمة معرفة 
كييـ بصفة خاصة، كالمجتمع ذاتصاؿ تتماشى مع متطمبات العصر، تخدـ النزالء ك 

بصفة عامة، مما يجعؿ لفريؽ البحث مجاالن لمربط بيف جداكؿ ىذه الدراسة فيما 
( فيما يخص 7قـ )ككذلؾ الجدكؿ ر  ،( بالجميكر الخارجي6يخص الجدكؿ رقـ )

عطاء بعض الصبلحيات لعمؿ فركع  طبيعة التعامؿ، كمف باب دعـ البلمركزية كا 
% مف الجميكر عممية تدعيـ عمؿ الجيات اإلشرافية 30الجياز داعمت ما نسبتو 

عمى المؤسسات اإلصبلحية بما يخدـ مصمحة النزيؿ، باعتباره مكاطنان سيعكد 
كجاءت  ،كظيفة األساسية لفرع الجياز محؿ البحثألنيا ال ؛لينخرط بالمجتمع مجددان 

% مما يؤكد ما أدلى بو فريؽ البحث 26تكفير ميزانية بنسبة  ةالفقرة األخيرة مقترح
 عند التعميؽ عمى جداكؿ الدراسة.

 أىم النتائج:
تبيف أنو ال يكجد أم جسـ إدارم لمعبلقات العامة بفرع الجياز مما يدؿ  -1

كظيفي كالميني داخؿ الفرع مما نتج عنو عمى كجكد قصكر بالتكزيع ال
كىذا ما أكده الجدكؿ رقـ  ،صكرة ذىنية سمبية حالية ارتسمت لدل المكاطف

 ( الخاص بالجميكر الداخمي.8)

كشفت النتائج الخاصة بالجميكر الداخمي أف جميع العامميف مف فئة  -2
ة كىذا يعتبر مف العيكب المينية في مثؿ ىذه األجيزة القضائي ،الذككر

باعتبار أف النزالء مف ذكم الجنسيف الذككر كاإلناث مما يتطمب تكاجد 
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العنصر النسائي في الييكؿ الكظيفي، ككذلؾ يجب تكاجد التخصص 
العممي لممتيني العبلقات العامة لمعمؿ بيذا الفرع في التعامؿ مع الجميكر 

 الداخمي كالخارجي بما فييـ النزالء.

ل التعميمي السائد بيف العامميف بفرع جياز ظيرت نتائج البحث أف المستك أ -3
الشرطة القضائية ىـ مف حممة الدبمـك المتكسط كالجامعي، كلكف يبلحظ 

( أف التخصصات الجامعية اقتصرت عمى 4مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
دارة التخطيط  اليندسة المدنية كاليندسة الكيربائية كلسانس قانكف كا 

تخصصات فإف ىناؾ قصكران في تكاجد التربكم، كبالرغـ مف أىمية ىذه ال
التخصصات التي مف شأنيا الرفع مف األداء الميني لمعامميف بفرع الجياز 
كيؤكده ما جاء في مقاببلت القيادات العميا في عممية عدـ التكاصؿ مع 
المؤسسات التعميمية التي تؤىؿ التخصص العممي لمعبلقات العامة مما 

ذىنية مثمى في حاؿ تكاجدىا عف الجياز يغير الصكرة الحالية إلى صكرة 
 محؿ البحث.

أظيرت مقترحات العامميف بفرع الجياز بتكصياتيـ إلى ضركرة االستعانة  -4
كتدعيميـ باإلمكانيات بالكسائؿ  ،بمتخصصيف في مجاؿ العبلقات العامة

 (.13كىذا ما أكده الجميكر الخارجي في جدكؿ رقـ ) ،االتصالية الحديثة

% مف المبحكثيف  أقركا بأف فرع جياز 23.28ف ما نسبتو أكشفت النتائج  -5
الشرطة القضائية يختص بتأىيؿ النزالء مما يدؿ أف ىناؾ مف يقـك بدكر 
 ،العبلقات العامة مينيان ضمنيان أم بدكف جسـ إدارم  منكط بيذه المياـ

ٌددت شخصية القائـ بأعماؿ العبلقات العامة في شخصية مدير  كقد حي
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مف القيادات اإلدارية بالفرع حسب ما جاء في االستمارة كبعض  ،الفرع
 ( لمجميكر الخارجي.4الخاصة بالعامميف بالجدكؿ رقـ )

فيما يخص المعاممة التي يتمقاىا النزيؿ بمؤسسات اإلصبلحية التابعة لفرع  -6
ف ما يقارب مف نصؼ عينة أالجياز محؿ البحت، أثبتت النتائج 

كما نسبتو  ،ـ أم دراية بنكع المعاممة اطبلقان المبحكثيف أقركا بأنو ليس لديي
نساف كالقانكف % مقريف بكجكد معاممة سيئة تتعارض مع حقكؽ اإل24

كىذا ما يعتبره فريؽ البحث قصكران في مياـ العبلقات العامة  ،الدكلي
كمف لو عبلقة بيذا الشأف  ،كاختصاصاتيا مف حيث التكاصؿ مع الجميكر

عية لترتسـ ذىنيان في عقؿ المكاطف كالعمؿ عمى لتكضيح كنقؿ الصكرة الكاق
 ( لمجميكر الخارجي.5كما في الجدكؿ رقـ ) ،تبياف حقائؽ األزمات

% مف المبحكثيف أنو ال يكجد أم تعامؿ مع فرع 80ظير ما نسبتو أ -7
الجياز مما يدؿ أف ىناؾ خمكالن في العممية االتصالية التي تقـك عمى 

ات الترفييية كالتعميمية التي تخدـ النزيؿ عمميات تبادلية لمختمؼ النشاط
 كتنعكس إيجابيان عمى المجتمع.

% فيي 20ما فيما يخص بمف أقر مف المبحكثيف أف ىناؾ تعامؿ بنسبة أ -8
لى بعض العمميات االتصالية إتدؿ عمى أف ىذا التكاصؿ يرجع سببو 

الكبلسيكية كلـ ترد أم معمكمة حكؿ التكاصؿ فيما يخص العمميات 
 الية الخاصة بتطكير كاالىتماـ بالنزيؿ عمميان أك ثقافيان.االتص

كشفت النتائج أف مف الكسائؿ االتصالية التي يراىا الجميكر الخارجي  -9
مناسبة لتكاصؿ مع فرع الجياز ىي القنكات كاإلذاعات المحمية كالكطنية 

كما كاف لتكاصؿ الشخصي نصيبان مف  ،ككذلؾ مكاقع التكاصؿ االجتماعي
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مما يدؿ عمى أف  ،المناسبة كما تنكعت بعض الكسائؿ األخرل الكسائؿ
ف مف الجميكر مف ىك قد أك  ،ىناؾ تناسب في عممية تكزيع االستمارات

ك استخداـ التقنيات الحديثة ألم أ ،يككف عاجزان عمى التكاصؿ الشخصي
فاالقتصار ىنا كاف عمى مكاقع  ،كمف أىميا فئة النساء ،سبب مف األسباب

جتماعي كالقنكات المحمية لسيكلة استخداميا مف قبؿ أغمب تكاصؿ اال
 المبحكثيف.

كضحت النتائج أف غالبية المبحكثيف أقركا بعدـ رضاىـ عمى عمؿ فرع أ -10
كىذا  ،جياز الشرطة القضائية ألسباب أىميا غمكض طبيعة عمؿ الجياز

ما يؤكد عمى كجكد صكرة ذىنية متعددة تميؿ إلى السمبي في أغمب 
ككذلؾ تقصير الجياز في ميامو  ،فيما يخص عمؿ فرع الجيازاألحياف 

بالشكؿ المطمكب، فقد تككف ىذه النقطة متناقضة مع ما ىك في الكاقع 
فريؽ البحث أثناء قيامة بزيارة ميدانية  وداخؿ الفرع بناءن عمى ما الحظ

لمؤسسات اإلصبلح كالتأىيؿ مف اىتماـ بالنزيؿ كلك بحسب االمكانيات 
اإلضافة إلى عدـ كجكد كادر كظيفي متخصص يدرؾ مدل المتاحة ب

أىمية كدكر تأىيؿ النزيؿ النخراطو في المجتمع، ككذلؾ إقرارىـ باستخداـ 
 السجكف في أغراض تتعارض مع حقكؽ اإلنساف.

أبرزت نتائج الجدكؿ الخاص بمقترحات الجميكر الخارجي أنو مف  -11
لتعاكف بيف فرع كتفعيؿ دكر ا ،الضركرم تكفير كادر كظيفي متخصص

كتسميط الضكء عمى  ،كمنظمات الحقكقية لئلنساف ،جياز الشرطة القضائية
صبلح  ،الكظيفة الجكىرية لفرع جياز الشرطة القضائية كىي تأىيؿ كا 

 النزالء.
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ا أف مف مقترحات الجميكر تكفير ميزانية ظيرت النتائج أيضن أكما  -12
ياـ رجاؿ كىذه مف صمب م ،كتشكيؿ فريؽ عمؿ لمكاجية االزمات

كمكظفي العبلقات العامة التي لـ يرىا فريؽ البحث سكل بالييكؿ التنظيمي 
أك مف خبلؿ بعض النشاطات االتصالية التي تقـك بيا القيادات  ،باإلدارة
 العميا.

أبرزت النتائج أف ىناؾ دكران ضعيفان لمعبلقات العامة كمينة ممثمة في  -13
التابعة ليا في رسـ الصكرة  اإلدارات مكمدير  ،رئيس الجياز محؿ البحث

 الذىنية المرغكبة عف الجياز بيف جميكر الداخمي كالخارجي. 

 التوصيات البحث:

 تي:في خضـ ما تكصؿ إليو فريؽ البحث مف نتائج فيكصي باآل

كاستحداث جسـ إدارم  ،إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي لفرع الجياز - أ
كاختصاصات إدارة العبلقات ؿ إليو مياـ كصبلحيات ك لمعبلقات العامة تؤ 

كالتعاكف المكجكدة باإلدارة العامة لمجياز بعيدان عف المركزية كتماشيان مع 
 النظاـ العممي كفؽ ما تقتضية المصمحة العامة.

استقطاب المؤىميف عمميان في مجاؿ العبلقات العامة كاإلعبلـ مف الجنسيف  - ب
كمعالجة القصكر كذلؾ لتغطية العجز القائـ بيا  ؛لمعمؿ داخؿ الفرع

كذلؾ بالتكاصؿ مع المؤسسات التعميمية ككزارة العمؿ  ،الحاصؿ بو
 كالتأىيؿ بالخصكص.
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فيما يخص المياـ المنكطة بالعبلقات العامة كلزيادة حسف تقديـ الخدمات   - ت
لمنزيؿ كالجميكر الداخمي كالخارجي، يجب تكفير كسائؿ اتصالية حديثة 

 لمكاكبة العصر.

متخصص لمتعامؿ مع النزالء مف الجنسيف تماشيان مع  تكفير كادر كظيفي - ث
 طبيعة العمؿ داخؿ الفرع.

تبادؿ الخبرات مع الجيات المعنية بالتنمية البشرية مف خبلؿ الندب كالنقؿ  - ج
 لتبادؿ المعارؼ كالخطط البرامجية لمتنمية بصفة عامة. ؛كاإلعارة

رأم العاـ العمؿ مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ عممي متنكع التخصصات لقياس ال - ح
كمعرفة نكع الصكرة الذىنية عف فرع الجياز سكاء لدل الجميكر الداخمي 
كالخارجي )المرآة( كمعرفة نقاط الضعؼ كمعالجتيا بغية الكصكؿ إلى 

 الصكرة المرغكبة.

مفة لخمؽ بيئة حاضنة يستطيع تتكطيد العبلقات مع الكسائؿ اإلعبلمية المخ - خ
 ،في زماـ األمكر أثناء كقكع األزمات التحكـك ف االتصاؿ ك مف خبلليا القائم

كما نكه إليو فريؽ البحث بالفقرة  ،كىذا يتطمب تشكيؿ فريؽ إلدارة األزمة
 )ح(.

التكاصؿ مع الجيات الحقكقية مف منظمات إنسانية دكلية كمحمية  - د
كمؤسسات المجتمع المدني لنقؿ الصكرة الحالية عف الجياز ككضعيـ في 

ترض فرع الجياز محؿ البحث في أداء المشاكؿ كالصعكبات التي تع
كذلؾ عف طريؽ كرش العمؿ كالمؤتمرات العممية كالصحفية  ،ميامو

 كبدعكتيـ عند إقامة أم مناشط ترفييية تيـ النزيؿ.
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 المصادر والمراجعقائمة 
 أواًل: المصادر.

 ف الكريـ سكرة التكبةآالقر  -

 ثانيًا: المراجع.   
، مؤسسة عمـك القرآف، بيركت، في شعر العرباألسر والسجن أحمد مختار البزرة، 

 .1985، 1ط

، دار الكتب الكطنية، بنغازم، مجاالت الرعاية االجتماعيةضبيعة، إأحمد محمد 
 .2007، 2ليبيا، ط

أوىام التفوق الغربي الممارسة العقابية في الغرب الماضي أدىـ عزت رجب، 
 .2001، 1كتب لمنشر، طال، دار والحاضر

، 6مكتبة كىبة، طالعبلقات العامة االتجاىات والمجامبلت، ض، السيد حنفي عك 
1986. 

، طرابمس، البحث العممي أساليبو وتقنياتو العجيمي عصماف شركز كآخركف،
 .2002الجامعة المفتكحة، 

، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف، اإلعبلم األمنيبساـ عبدالرحمف المشاقبة، 
 .2012، 1عماف، ط

، 1، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، طلصورة الذىنية في العبلقات العامةاباقر مكسى، 
 .2014األردف، 

، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، العبلقات العامة في األزماتبشير العبلؽ، 
 .2009، 1ردف، طعماف، األ
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، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، العبلقات العامة الدوليةبشير العبلؽ، 
 .2010، 1ردف، عماف، طألا

 .2005سكندرية ب ط، ، دار المعرفة الجامعية، اإلالعبلقات العامةجماؿ مجاىد، 
، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، العبلقات العامة واإلدارة العمياىبىاس رجاء الحربي، 

 .2014، 3ردف، طعماد، األ
، ت العامة وبرامجياإدارة العبلقازىير عبدالمطيؼ عابد، أحمد العابد أبك السعيد، 

 .2014، 1ردف، طدار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األ
، الييئة الفمسطينية لحقكؽ مراكز اإلصبلح والتأىيل الفمسطينيةحسيف أبك ىنكد، 

 .2011، 1المكاطف، راـ ا، فمسطيف، ط

نشر دار الفجر لمالعبلقات العامة في المؤسسات الحديثة، محمد منير حجاب، 
 .2007، القاىرة، 1كالتكزيع، ط

، دار مجدالكم، عماف، لدعاية واإلعبلن والعبلقات العامةمحمد جكدت ناصر، ا
 .1997، 1ردف، طاأل

، معيد اإلنماء مساىمات في أسس البحث االجتماعيمصطفى عمر التير، 
 .1989، 4العربي، بيركت، لبناف، ط

عيد االنماط العربي، بيركت، ، مالسجن كمؤسسة اجتماعيةمصطفى عمر التير، 
 .1981، 1ط

، رعاية وتأىيل نزالء المؤسسات اإلصبلحية والعقابيةمدحت محمد أك النصر، 
 .2008، 1مجمكعة النيؿ العربية، القاىرة، مصر، ط

مؤسسة كىراف لمنشر كالتكزيع، األردف،  إدارة العبلقات العامة،محفكظ أحمد جكدة، 
 .1997، 1ط
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، جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف، ب ط، ىج البحث العمميمناسييؿ رزؽ دياب، 
2003. 

، 1، دار العالـ الكتب، طتطبيقات في مناىج البحث العمميسمير محمد حسيف، 
2002. 

، دار مقدمة في العبلقات العامةعبد الناصر جرادات، لبناف ىاتؼ الشامي، 
 .2010، األردف، 1اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، ط

أسس العبلقات العامة بين لناصر أحمد جرادات، لبناف ىاتؼ الشامي، عبدا
، 1ردف، ط، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، األالنظرية والتطبيق

2009. 
، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، السجونعبدالفتاح خضر، 

 .2009السعكدية، الرياض، ب ط، 

، بحث لنيؿ درجة دور العبلقات العامة في إدارة األزماتمي، عبدالرحمف الشب
 .2009الدبمـك في العبلقات العامة، األكاديمية السكرية الدكلية، 

 .2000، 1، عالـ الكنب، القاىرة، طاالسس العممية لمعبلقات العامة عمي عجكة،
، 1، دار الكتب الكطنية، ليبيا، طكتابة البحوث العمميةفتحي محمد اميمو، 

2014. 
، المجمع الثقافي، تجربة السجن في الشعر األندلسيرشا عبدا الخطيب، 

 .1999، 1اإلمارات، ط

 ثالثًا: الرسائل العممية.
العبلقات العامة في المجال األمني دراسة لمعاممين محمد سميماف عمي،  -1

باإلدارة العامة لمعبلقات العامة والتعاون بالمجنة الشعبية العامة لمعدل 
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، رسالة ماجستير في اإلعبلـ غير منشكرة، األكاديمية الميبية، واألمن العام
 .2004طرابمس، 

دور العبلقات العامة في تحسين الصورة المؤسسة لقصيرة رزيقة،  -2
، رسالة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة منتكرم، االقتصادية

 .2006قسطنطينة، الجزائر، 

فعاليات مؤسسات اإلصبلح في تقويم سموك ، حمد إبراىيـأذكرل محمد  -3
، رسالة دكتكراه في عمـ االجتماع، جامعة الرباط الكطني، النزيبلت
 .2006السكداف، 

، رسالة واقع العبلقات العامة في البرلمان الجزائريلبصير فطيمة،  -4
ماجستير في االتصاؿ كالعبلقات العامة، جامعة منتكرم، قسطنطينة، 

 .2007الجزائر، 

دور العبلقات العامة في بناء الصورة الذىنية دؿ محمد صالح كعيـ، عا -5
، رسالة ماجستير في اإلعبلـ غير اإليجابية لرجل األمن عند المواطن
 .2008منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 

، رسالة فعالية العبلقات العامة في المؤسسة الجزائريةبضياؼ عاطؼ،  -6
كاالتصاؿ، جامعة منتكرم، قسطنطينية، ماجستير في العمـك اإلعبلـ 

 .2009الجزائر، 

واقع العبلقات العامة في المؤسسات اإلعبلمية الميبية عبيد ضك، إالحاج  -7
، رسالة الماجستير في اإلعبلـ غير منشكرة، األكاديمية وسبل تطويره

 .2010الميبية، طرابمس، 
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في إصبلح دور برامج الرعاية البلحقة عمياء أبكبكر عمي الغرياني،  -8
المفرج عنين في المؤسسات اإلصبلحية دراسة ميدانية مطبقة عمى 

رسالة الماجستير في  النزيبلت العائدات بمؤسستي اإلصبلح والتأىيل،
 . 2010الخدمة االجتماعية غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 

ات الصورة الذىنية لمخدمات الصحية بالمستشفيعبدالمنعـ مفتاح محمد،  -9
، رسالة الماجستير العامة لدى الميبيين ودور العبلقات العامة في تحسينيا
 .2013في األعبلـ غير منشكرة، األكاديمية الميبية، طرابمس، 

دور العبلقات العامة في التعامل مع ماؿ، آبعمكؿ نكارة، عشيش  -10
، رسالة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة العربي بف االزمات
 .2014م، الجزائر، مييد

دور العبلقات العامة في تحسين الصورة الذىنية ىدل غرسي،  -11
، رسالة ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، لممؤسسات الخدماتية

 .2014جامعة العربي بف مييدم، الجزائر، 

اإلذاعات المحمية ودورىا في بناء المواطن مفتاح بف عركس,  ةسبلم -12
, رسالة الماجستير, اإلعبلـ, غير رايربعد ثورة السابع عشر من فب

 . 2015منشكرة, األكاديمية الميبية لدراسات العميا, طرابمس, خريؼ 

دور العبلقات العامة في تحفيز الموظفين في قصيبي نسريف كآخركف،  -13
 8، رسالة ماجستير تخصص عمـك االعبلـ كاالتصاؿ، جامعة المؤسسة

 .2016مايك، الجزائر، 
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، رسالة ماجستير ورة الذىنية لئلسبلم لدى الفرنسيينالص أميرة برباص، -14
 .2016في العمـك اإلسبلمية، جامعة الشييد حمو لخضر، الجزائر، 

، رسالة دور اإلعبلم األمني في التوعية االجتماعيةخديجة ماـ،  -15
 الجزائر، ماجستير في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة محمد بكضياؼ،

2016. 

المؤسسات العقابية ودورىا في اعادة بكار، اكبيش لبشير، بكغرارة  -16
، رسالة ماجستير في الحقكؽ كالعمـك االندماج االجتماعي لممحبوسين

السياسية، جامعة قاصد مرباح كرقمة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
 .2018الجزائر، 

 رابعًا: المجبلت والدوريات.

الصورة الذىنية اإليجابية  دور العبلقات العامة في تكوينفكزم آيت عمر مزياف، 
، مجمة البحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة عن المؤسسة األمنية

 .2019عبدالحميد ميرم، الجزائر، 

 خامسًا: المواقع اإللكترونية.
، PDFنمكدج شبكة المبلحظة المبلحظة +  –دكات جمع البيانات أ  -

PSYCHODZ ،20-09-2019 ،12:51 ،dz.info-www.psyco. 

.elmstba.com/libyawww-* أنظر اإلحصائية بالمكقع اإللكتركني  -
population/  صباحان. 10:00الساعة  2021-1-7تاريخ الدخكؿ 

ـ 2019-11-18تاريخ الدخكؿ   www.aladel.gov.lyصفحة اإللكتركنية   -
 مساء. 1:00ساعة الدخكؿ 

http://www.psyco-dz.info/
http://www.elmstba.com/libya-population/
http://www.elmstba.com/libya-population/
http://www.elmstba.com/libya-population/
http://www.aladel.gov.ly/
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- www.ar.m.wikipedia   ـ ، التاريخ 5:55مصراتة، ساعة الدخكؿ
 . 17/9/2020الدخكؿ 

- h.netwww.Aluka  ـ ، التاريخ الدخكؿ 9:00، ساعة الدخكؿ مصراتة
25/9/2020. 

 
 سادسًا: المقاببلت.

مقابمة  مع السيد عبدالسبلـ بيدؽ المندكب الثاني سابقان بمنزلو عند الساعة  -
 ـ.2020-10-5الخامسة مساءن بتاريخ 

ـ 2019-5-5مقابمة مع  عبد العاطي أبكشحمة رئيس فرع الجياز بتاريخ  -
 مساءن في مكاف عممو. 12:15 الساعة

مقابمة مع المقدـ فراس الرفاعي، مدير مكتب الشؤكف اإلدارية بفرع جياز   -
 ـ بمكتبو.2019_3_13الشرطة القضائية مصراتة، بتاريخ 

 سادسًا: التقرير والقرارات.
ـ بشأف إعادة تنظيـ جياز 2012( لسنة 967أنظر قرار كزير العدؿ رقـ )  -

 الشرطة القضائية.
 أنظر الصفحة الرسمية لجياز الشرطة القضائية فرع الزاكية.  -

*   *  * 
 

 

 

http://www.ar.m.wikipedia/
http://www.ar.m.wikipedia/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 من ببلغة التذييل والتتميم في تفسير التحرير والتنوير

 ) الربع األول من القرآن الكريم أنموذجا (

 عبد ا مياجر خميفة قريرةإعداد: د.

___________________________________________________ 

 دمة المق

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف سيئات 
أعمالنا، مف ييده ا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال 

 ا كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدا عبده كرسكلو .

يككف المكضكع الذم تخيرتو  أما بعد: فقد كاف مف تكفيؽ ا سبحانو كتعالى، أف
الذم ال يأتيو  –سبحانو كتعالى  –متصبل بأشرؼ غاية، كىي خدمة كتاب ا 

 الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كفي ناحية مف نكاحي إعجازه.

كقد رغبت أف أتكقؼ في ىذا البحث مع أسمكبيف مف األساليب الببلغية في القرآف  
لتتميـ عند ابف عاشكر في تفسيره التحرير كالتنكير في الكريـ، أال كىما: التذييؿ كا

الربع األكؿ مف القرآف الكريـ، تكممة لرحمتي مع القرآف، ألنني كالحمد  تحصمت 
عمى إجازة في حفظو بالقراءات العشر، ثـ بدأت أدرس أساليبو منذ دراستي في 

لكريـ كتنكع الماجستير، حيث كانت رسالتي بعنكاف: أسمكب األمر في القرآف ا
دالالتو الببلغية، ثـ كانت أطركحتي في الدكتكراه: أسمكب االحتباؾ في القرآف 

                                                 

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة بني وليد  
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الكريـ كتنكع دالالتو الببلغية، ثـ بحث ترقية بعنكاف: أسمكب االحتراس في القرآف 
الكريـ كتنكع دالالتو الببلغية، كبحث آخر بعنكاف: التعقيب بأسمكب االستفياـ في 

 أنا أكمؿ الرحمة مع أسمكبيف آخريف ىما: التذييؿ كالتتميـ . القرآف الكريـ، كىا

 أسباب اختيار الموضوع :

كالبحث عف جماليات  –عز كجؿ  -رغبتي الشديدة في دراسة كتاب ا  – 1
 التعبير كمكاطف الركعة فيو .

لمزيد الكشؼ عف كجكه إعجازه، كاستخراج  –عز كجؿ  -خدمة لكتاب ا  – 2
 اط أحكامو، كالسير عمى نيجو القكيـ .كنكزه، كاستنب

اإلسياـ بجيدم المتكاضع في إيضاح مصطمحي: التذييؿ كالتتميـ في القرآف  – 3
براز ببلغتيما، كفتح أبكاب الدراسة فييما.  الكريـ، كا 

كثرة استخداـ القرآف الكريـ ليذيف النكعيف مف الببلغة القرآنية، ما دعاني  – 4
 دقائقيما . لمبحث عنيما، لمكقكؼ عمى

التذييؿ كالتتميـ قد تطرؽ ليما الكثير مف المفسريف في تفاسيرىـ عند اآليات  – 5
التي اشتممت عمييما، مما يدؿ عمى األىمية الكبيرة ليذيف الفنيف، خاصة كأنيما 

 يرداف إما مبالغة، أك احتياطا، أك صيانة مف احتماؿ الخطأ. 

 الدراسات السابقة: 

األكلى التي تناكلت ىذيف األسمكبيف، كلكف سبقت ببعض  لـ تكف ىذه الدراسة
الدراسات، إال أنو يفرقيا عنيا فركؽ في المنيج كالنتائج، كلـ أعثر عمى أم كتاب 
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أك بحث يخص ىذيف األسمكبيف في تفسير التحرير كالتنكير، كالذم كقع تحت يدم 
 ما يمي:

 ي شبكة المعمكمات أسرار تذييؿ اآليات في سكرة التكبة، بحث منشكر ف – 1
 ) اإلنترنت ( بدكف ذكر مؤلفو ، كمف عنكانو ال يخص بحثي ، كلـ ألتفت إليو .

بحث بعنكاف ) مف أسرار التذييؿ في آم مف التنزيؿ ( ، إعداد: د. رمضاف  – 2
خميس زكي الغريب، مقدـ إلى كمية المغة العربية بجامعة األزىر، كىذا البحث درس 

 فقط . 202إلى :  189رة البقرة مف : فيو صاحبو آيات مف سك 

إعداد : رشا بسيكني  –عرض كدراسة تطبيقية  –التتميـ في القرآف الكريـ  – 3
يكسؼ الدسكقي ، بحث مقدـ إلى : مجمة : الدراية ، العدد : الخامس عشر ، الجزء 

 ـ، كىذا البحث ليس لو عبلقة بتفسير التحرير كالتنكير .2015: الثاني ، 

 ل أف ىذا المكضكع ما زاؿ مكضكعا خصبا قاببل لمدراسة .كىكذا نر 

 مشكمة البحث :

لقد حاكلت في ىذا البحث أف أستدرؾ ما فات الدارسيف في دراساتيـ السابقة ، كأف 
 أجيب عمى ىذه اإلشكالية كفقا لمنيج البحث المقترح .

بيف التذييؿ ،  كأبدأ أكال بالتساؤؿ ما المقصكد بالتذييؿ ، كالتتميـ ؟ ، ما العبلقة
كالتتميـ كبعض المصطمحات الببلغية المشابية ليما؟، ما قيمة التذييؿ كالتتميـ 
الببلغية؟ ، كما عبلقتيما باإلعجاز القرآني؟، ككيؼ كرد التذييؿ في آخر اآليات ، 

 ككسطيا ، كأكليا؟ .
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ىذه التساؤالت كغيرىا ىي ما ستجيب عنيا ىذه الكرقة في تمييدىا كمباحثيا 
 طالبيا.كم

كقد حاكلت في ىذه الكرقة أف أعتمد عمى المفسريف كالببلغييف ، لعبلقة المكضكع 
 بعممي التفسير كالببلغة .

أما المنيج الذم اتخذ في ىذه الكرقة فكاف منيجا كصفيا كتحميميا كاستقرائيا في كؿ 
 ما عرضت لو في المكضكع .

الشريؼ، ككتب التفاسير أما مصادر البحث كمراجعو فكانت دائرة حكؿ المصحؼ 
 كالتي أىميا: تفسير التحرير كالتنكير.

كقسمت البحث إلى تمييد كمبحثيف، أما التمييد، فعرفت فيو التذييؿ لغة 
كاصطبلحا، ككذلؾ التتميـ، كالفرؽ بينيما كبيف بعض المصطمحات التي أخمطيا 

بف بعض العمماء مع ىذيف المصطمحيف، كتحدثت عف حياة الشيخ : الطاىر 
عاشكر صاحب التفسير، ثـ أكممت التمييد بنبذة مختصرة عف : تفسير التحرير 

 كالتنكير، كمنيج مفسره فيو .

ثـ انتقمت إلى المباحث، فجعمت المبحث األكؿ لمتذييؿ في تفسير التحرير كالتنكير 
في الربع األكؿ مف القرآف الكريـ، كقسمتو إلى ثبلثة مطالب ، األكؿ : التذييؿ في 

اآليات ، كالثاني : التذييؿ في كسطيا ، أما الثالث : فكاف بعنكاف : التذييؿ  آخر
 في أكؿ اآليات .

أما المبحث الثاني فجعمتو لمتتميـ في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف 
 القرآف الكريـ .
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ثـ انتيى مطاؼ البحث بخاتمة عرضت فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج 
 كتكصيات.

كفي ختاـ المقدمة ال أزعـ أنني قد أعطيت أسمكبي التذييؿ كالتتميـ حقيما ، كذلؾ 
، الذم ال يحيط بأسراره إال مف  -سبحانو كتعالى  –ألف الذم بيف يدم كتاب ربي 

 . -سبحانو كتعالى  –تكمـ بو 

كبعد فإف كاف ىذا البحث قد حالفو التكفيؽ في كؿ المباحث كالمطالب أك بعضيا ، 
ف كاف غير ذلؾ فمني كالشيطاف ، كعمى كؿ حاؿ فا  فإنو بفضؿ ا كرحمتو ، كا 

أسأؿ أال يحرمني أجر المجتيديف ، كأف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ ، 
 كىك حسبي كنعـ الككيؿ ، كصمى ا عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ .

 التمييد

، كالتتميـ، كشخصية الشيخ: الطاىر بف لطبيعة البحث الذم يحتكم عمى: التذييؿ
 عاشكر، كتفسيره التحرير كالتنكير فقد شمؿ اآلتي :

: " الذيؿ آخر كؿ شيء ، كذيؿ الثكب كاإلزار ما جر منو إذا أيٍسًبؿ ،  التذييل لغة
كالذيؿ ذيؿ اإلزار مف الرداء ، كىك ما أيٍسبؿ منو فأصاب األرض ، كذيؿ المرأة لكؿ 

تو عمى األرض مف خمفيا ، .... الذيؿ كاحد أذياؿ القميص ثكب تمبسو إذا جرٌ 
كذيكلو ، ....  كذيؿ الفرس كالبعير كنحكىما : ما أٍسبىؿى ًمف ذىٌنًبًو فتعٌمؽ ، كقيؿ : 

 . (1)ذيمو ذنبو ، كذاؿ يذيؿ كأذيؿ : صار لو  ذيؿ ، كذاؿ بو شاؿ  " 

                                                 

ىػ ، 1414بيركت ، ط : الثالثة ،  –( لساف العرب ، محمد بف مكـر ابف منظكر ، دار : صادر 1)
11/261 . 
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بعد تماـ الكبلـ بكبلـ  : عرفو صاحب البرىاف بقكلو : " أف يؤتى التذييل اصطبلحا
مستقؿ في معنى األكؿ تحقيقا لداللة منطكؽ األكؿ أك مفيكمو ليككف معو كالدليؿ ؛ 

 . (1)ليظير المعنى عند مف ال يفيـ ، كيكمؿ عند مف فيمو " 

أما السيكطي فقد عرفو كذيمو بأدلة مف القرآف الكريـ فقاؿ : " ىك أف يؤتى بجممة 
عمى المعنى األكؿ لتأكيد منطكقو ، أك مفيكمو ؛  عقب جممة ، كالثانية تشتمؿ

، كمثؿ لو بقكلو تعالى :  (2)ليظير المعنى لمف لـ يفيمو ، كيتقرر عند مف فيمو " 
  كٍا ييـ ًبمىا كىفىري ٍينىَٰ زى ًلؾى جى ًزل   كىىىؿٍ  ۖ  ذىَٰ  .  (3)ٱٍلكىفيكرى  ًإالَّ  نيجىَٰ

 . (4)فس المعنى ككؿ التعريفات التي بعد الزركشي ، كالسيكطي جاءت بن

أخمطكا بيف مصطمح التذييؿ  -كخاصة المتقدميف  -كبما أف بعض العمماء 
 كمصطمحات أخرل مثؿ : اإليغاؿ ، كاالحتراس ، كاالعتراض .

 فينا كجب عمٌي في ىذا البحث أف أفرؽ بيف ىذه المصطمحات كبيف  التذييؿ .

 

 

                                                 

( البرىاف في عمـك القرآف ، أبك عبد ا بدر الديف الزركشي ، تح : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار : 1)
 . 3/68ـ 1957 -ىػ 1376إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركائو ، ط : األكلى ، 

( اإلتقاف في عمـك القرآف ، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ، تح : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، الييئة 2)
 . 3/250ـ ، 1974 -ىػ 1394المصرية العامة لمكتاب ،  ط : 

 . 17سكرة سبأ ، اآلية   (3)
ف إعجاز القرآف ، عبد العظيـ بف الكاحد بف ( ينظر : مثبل : تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبيا4)

ظافر ابف أبي اإلصبع العدكاني ، تقديـ كتحقيؽ : د . حفني محمد شرؼ ، الناشر : لجنة إحياء التراث 
 . 387اإلسبلمي ، ص 
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 : (1)أوال : الفرق بين التذييل واإليغال 

يككف إال في الكممة التي فييا الركم كما يتعمؽ بيا، كىك أيضا مما يأتي  اإليغاؿ ال
بعد تماـ المعنى كالتكميؿ كالتذييؿ، كاإليغاؿ كالتذييؿ ال يككناف إال في المقاطع 

 دكف الحشك، كاإليغاؿ كالتذييؿ ال يخرجاف عف معنى الكبلـ المتقدـ .

التي تسمى إيغاال ، آخذا في البيت كالتذييؿ يفارؽ اإليغاؿ لككنو يزيد عمى الكممة 
 مف الجزء الذم ىك الضرب إلى أكؿ العجز .

" كالتذييؿ أعـ مف اإليغاؿ ، مف جية أنو يككف في ختـ الكبلـ كغيره ، كأخص مف 
 .  (2)جية أف اإليغاؿ قد يككف بغير الجممة ، كلغير التأكيد " 

 : (3) ثانيا: الفرق بين التذييل واالحتراس

ككف عف طريؽ المنطكؽ أك المفيـك ، كاالحتراس يككف عف طريؽ التذييؿ ي
 المنطكؽ .

 التذييؿ يككف بجممة ، كاالحتراس يككف بكممة أك جممة .

 التذييؿ يككف لمتأكيد ، كاالحتراس يككف لرفع إيياـ متكقع .

 . (4) ثالثا: الفرق بين التذييل واالعتراض

                                                 

 . 391( المصدر نفسو، 1)
لبناف،  –كتينظر : مختصر المعاني ، سعد الديف التفتازاني، ط : مؤسسة التاريخ العربي ، بير   (2)

 .177ـ، ص: 2004 -ىػ 1424
 . 17مف أسرار التذييؿ في آم مف التنزيؿ ، رمضاف خميس زكي الغريب ، ص :   (3)
 . 17المصدر نفسو ، ص   (4)
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 كأقؿ مف جممة .التذيؿ يككف بجممة، كاالعتراض يككف بجممة 

التذييؿ ال يككف إال في آخر الكبلـ ، كاالعتراض يككف في آخر الكبلـ ككسطو ، 
 فعمى ىذا التذييؿ أخص مف االعتراض . 

ا كتىمامىةن كتىمىامان كًتمامىةن  التتميم لغة ا كتيمِّ ُـّ تىمِّ : يقكؿ صاحب المساف : " تـ الشيء يىًت
غيره كتىمَّمىو كاستتمَّو ًبمىعىننى ، كتمَّوي ا تىٍتًممان كتىًتمَّةن ، كتيمامان كًتمامان كتيٌمة كأىتىمَّو 

ـي الشيء كًتمىامىتيوي كتىًتمَّتيوي : ما تَـّ بو ، قاؿ الفارسيُّ : تماـ الشيء ما تَـّ بو ،  ا كتىمى
ُـّ : جعمو تاماِّ ، كفي  بالفتح ال غير ؛ يحكيو عف أبي زيد ، كأتىَـّ الشيءى كتىَـّ بو يىًت

، قاؿ ابف األثير : إنما كصؼ كبلمو  (1) الحديث : ) أعكذ بكممات ا التامات (
بالتماـ ألنو ال يجكز أف يككف في شيء مف كبلمو نقص أك عيب كما يككف في 

 . (2)كبلـ الناس " 

: سماه ابف المعتز اعتراض كعرفو بقكلو : " ىك اعتراض كبلـ في التتميم اصطبلحا
 . (3)، ثـ يعكد المتكمـ فيتممو " كبلـ لـ يتـ معناه 

كعرفو الزركشي بقكلو: " ىك أف يتـ الكبلـ فيمحؽ بو ما يكممو، إما مبالغة أك احترازا 
أك احتياطا، كقيؿ ىك أف يأخذ في معننى فيذكره غير مشركح، كربما كاف السامع ال 

 . (1)يتأممو ليعكد المتكمـ إليو شارحا " 

                                                 

أخرجو مسمـ في صحيحو ، كتاب : الذكر كالدعاء كالتكبة ، باب : التعكذ مف سكء القضاء كدرؾ   (1)
( كتماـ الحديث : عف خكلة بنت حكيـ السميمية  4/2081( )  2708) الشقاء كغيره ، حديث رقـ        

يقكؿ : ) إذا نزؿ أحدكـ منزال ، فميقؿ : أعكذ بكممات ا  –صمى ا عميو كسمـ  –أنيا سمعت رسكؿ ا 
 التامات مف شر ما خمؽ ، فإنو ال يضره شيء حتى يرتحؿ منو ( .

 . 12/67لساف العرب  ،   (2)

ىػ 1410في البديع ، أبك العباس عبد ا بف محمد المعتز با ، دار : الجيؿ ، ط : األكلى ،  البديع  (3)
 . 154ـ ، ص 1990 -



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

357 

  

 

أخمطكا بيف مصطمح التتميـ،  -المتقدميف  كخاصة -كبما أف بعض العمماء 
 كاالحتراس، كالتكميؿ، فينا كجب عمٌي أف أفرؽ بيف ىذاف المصطمحاف كالتذييؿ . 

 : (3) ، والتكميل(2)الفرق بينو وبين االحتراس 

يقكؿ ابف أبي األصبع: " كالفرؽ بيف االحتراس، كالتكميؿ، كالتتميـ، أف المعنى قبؿ 
يأتي التكميؿ بزيادة يكمؿ بيا حسنو إما بفف زائد أك بمعنى،  التكميؿ صحيح تاـ، ثـ

كالتتميـ يأتي ليتمـ نقص المعنى كنقص الكزف معا كاالحتراس الحتماؿ دخؿ عمى 
ف كاف تاما كامبل ، ككزف الكبلـ صحيحا ، كقد جعؿ ابف رشيؽ  المعنى ، كا 

ما ، فجعميما في االحتراس نكعا مف التتميـ ، كسكل بينيما ، كقد ظير الفرؽ بيني
 . (4)باب كاحد غير سائغ " 

 حياة الشيخ : الطاىر بن عاشور

: ىك محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف الشاذلي بف  اسمو ونسبو – 1
عبد القادر محمد بف عاشكر الشريؼ األندلسي ثـ التكنسي ، الشيير بالطاىر بف 

 . (5)عاشكر 

                                                                                                                 

 .  3/70( البرىاف في عمـك القرآف ، 1)
( عرفو صاحب البرىاف بقكلو : "ىك أف يككف الكبلـ محتمبل لشيء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلؾ االحتماؿ " 2)

 .  3/64القرآف ،  البرىاف في عمكـ
ىك " أف يؤتى بعد تماـ الكبلـ بكبلـ مستقؿ في معنى األكؿ تحقيقا لداللة منطكؽ األكؿ ، أك مفيكمو  (3)

 3/68ليككف معو كالدليؿ ليظير المعنى عند مف ال يفيـ ، كيكمؿ عند مف فيمو " البرىاف في عمـك القرآف، 
. 
 . 2/245( تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر ، 4)
( الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر كمنيجو في تفسيره التحرير كالتنكير ، ىيا ثامر مفتاح العمي ، دار : 5)

 . 19ـ ، ص 1994الدكحة ، ط :  –الثقافة 
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ـ ، كىك مف عائمة 1879ىػ ، 1296ألكلى : كلد الشيخ في جمادل ا مولده – 2
 . (1)عريقة في العمـ ، كطبقة اجتماعية رفيعة 

: " كانت نشأة اإلماـ ابف عاشكر عممية منذ البداية ، فبدأ بتعميـ القراءة  نشأتو – 3
كحفظ القرآف في السادسة مف عمره ، حتى أتقنو حفظا ، كحفظ بعض المتكف 

ـ دخؿ جامع 1893المغة الفرنسية ، كفي عاـ العممية ، ثـ تعمـ ما تيسر مف 
الزيتكنة األعظـ ، كدرس فيو العمـك الشرعية كالمغكية ، كثابر عمى تعممو حتى 

ـ ، كىي شيادة تنتيي بيا الشيادة الثانكية 1899حصؿ عمى شيادة التطكيع عاـ 
كتخكؿ لصاحبيا حؽ التدريس في الدرجات األكلى مف التعميـ الزيتكني ، كما 

 . (2)ؿ عمى عدة إجازات مف شيكخو " تحص

: " قاـ برحبلت إلى المشرؽ كأكركبا كاستانبكؿ ، كشارؾ في  رحبلتو العممية – 4
 . (3)المؤتمرات العممية فييا " 

: لقد امتاز الشيخ ابف عاشكر بمؤلفات عديدة في مجاالت متعددة ،  مؤلفاتو – 5
ىا ، كمف أىـ ما قدمو كتابو الضخـ : كالتفسير ، كالفقو ، كالنحك ، كالببلغة ، كغير 

التحرير كالتنكير ، كمف أىـ مؤلفاتو المطبكعة كتابو : مقاصد الشريعة في الفقو 
كأصكلو ، كلو كتاب في الحديث كمصطمحو كىك : النظر الفسيح عند مضايؽ 

                                                 

( ينظر : الدرس النحكم كالببلغي عند طاىر ابف عاشكر مف خبلؿ تفسيره التحرير كالتنكير ) سكرة النبأ 1)
: بك طالب عبد القادر ، تحت إشراؼ : د . بيمكؿ شعباف ، بحث مقدـ لنيؿ شيادة  أنمكذجا ( ، اعداد

الميسانس في المغة كاألدب لقسـ : المغة العربية كآدابيا ، بكمية : اآلداب كالمغات كالفنكف ، جامعة : مكالم 
 . 8ـ ، ص 2017-2016سعيدة ، سنة  –الطاىر 

 –اشكر : حياتو كآثاره ، د . بمقاسـ الغالي ، دار : الفكر شيخ الجامع األعظـ محمد الطاىر بف ع  (2)
 . 35ـ ، ص 1997دمشؽ ، 

االتجاه المغكم في تفسير التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر ، محمد نعماف حسف ، بحث مقدـ إلى   (3)
 ـ .2014باكستاف ، العدد : الحادم كالعشركف ،  –مجمة القسـ العربي ، جامعة: بنجاب الىكر 
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األنظار في الجامع الصحيح ، كغيرىا مف الكتب الحافمة بالجيد العظيـ كالعمـ 
 . (1) الغزير

ىػ ، المكافؽ : 1393رجب  13: تكفي الشيخ ابف عاشكر ، يـك األحد  وفاتو – 6
ـ ، في تكنس عف عمر يقارب سبعا كتسعيف عاما ، بعد حياة حافمة بالجد 1973

 . (2)كالنشاط كاإلفادة كالتأليؼ 

 تفسير التحرير والتنوير ومنيج مفسره فيو

سير التحرير كالتنكير مف أىـ مؤلفات تعريؼ عاـ بتفسير التحرير كالتنكير: يعد تف
الشيخ الطاىر، فقد فسر فيو القرآف الكريـ مف سكرة الفاتحة إلى سكرة الناس، كعنكنو 
باختصار : ) التحرير كالتنكير (، كىك مختصر مف عنكاف طكيؿ ذكره في مقدمة 
 ىذا التفسير، ىك: 

، كيقع (3)تاب المجيد ( ) تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الك
 .  (4)ىذا التفسير في ثبلثيف جزءا ، كطبعت طبعات مختمفة ككثيرة 

منيجو العاـ: إف تفسير التحرير كالتنكير يعتبر في الجممة تفسيرا ببلغيا بيانيا لغكيا 
عقميا، كطريقة المؤلؼ فيو أنو يذكر مقطعا مف السكرة، ثـ يشرع في تفسيره مبتدئا 

، ثـ لغكيات المقطع، ثـ التفسير اإلجمالي، كيتعرض فيو لمقراءات بذكر المناسبة

                                                 

 . 75( ينظر : الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر كمنيجو في تفسيره التحرير كالتنكير ، ص 1)
 –( محمد الطاىر بف عاشكر عبلمة الفقو كأصكلو ، كالتفسير كعمكمو ، خالد الطباع ، دار : القمـ 2)

 76ـ ص1997بيركت، ط:الثالثة، 
 –ىر بف عاشكر ، دار : سحنكف لمنشر كالتكزيع ينظر : تفسير التحرير كالتنكير ، الشيخ : محمد الطا  (3)

 . 1/8ـ ، 1997تكنس ، 
( ينظر : الدرس النحكم كالببلغي عند طاىر ابف عاشكر مف خبلؿ تفسيره التحرير كالتنكير ) سكرة النبأ 4)

 . 13أنمكذجا ( ، ص 
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كالفقييات  كغيرىا ، كالقارئ ليذا التفسير يستطيع أف يتبيف منيجو كخطكاتو بكضكح 
كسيكلة ، ألف الشيخ ابف عاشكر قٌدـ لتفسيره بمقدمات عشر ذات صمة بالتفسير 

 كعمـك القرآف .

رة يريد الخكض في تفسيرىا مف اسميا ، يذكر مقدمات السكر في بداية كؿ سك 
ككجو التسمية كنحكىا ، ثـ يبيف أسباب النزكؿ باإلسناد إلى ركايات كأحاديث نبكية 
، ثـ يذكر تناسب اآليات بعضيا ببعض ، كىك ال يرم التناسب بيف السكر مطمقا 
 فبل يبينيا ، كاىتـ بالقراءات ، كيتعرض إلى اختبلؼ القراءات العشر المشيكرة
المتكاترة ، كركز عمى إبراز النكات الببلغية إلى جانب بياف المفردات كنحك ذلؾ ، 
كاعتمد كثيرا عمى التفاسير بالمأثكر ، فيفسر اآلية    باآلية ، أك يفسرىا بالحديث 
الشريؼ ، أك بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف ، كما بيف األحكاـ الفقيية كالتعرض ليا ، 

 . (1)عجاز كحرص عمى إبراز كجكه اإل

 المبحث األول 

 التذييل في تفسير التحرير والتنوير في الربع األول من القرآن الكريم

كرد التذييؿ عند ابف عاشكر في تفسيره التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف القرآف  
الكريـ ال يقؿ عف مائة كتسعة كستيف تذييبل ، منيا ما ىك في آخر اآلية ، كمنيا ما 

سطيا ، كمنيا في أكليا ، كبيذا قسمت ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب ىك في ك 
 كىي كاآلتي :

 

                                                 

) سكرة النبأ أنمكذجا  ( الدرس النحكم كالببلغي عند طاىر ابف عاشكر مف خبلؿ تفسيره التحرير كالتنكير1)
 . 13( ، ص 
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 التذييل في آخر اآلياتل المطمب األو

كقد كرد في تفسير التحرير كالتنكير كما تبيف لي  في مائة كخمسة عشر مكضعا، 
 كىي كاآلتي :

ًئؾى لىييـٍ  كرد التذييؿ في آخر اآلية في قكلو تعالى: 
 كىٱلمَّوي  ۖ  نىًصيبه مّْمَّا كىسىبيكٍا  أيٍكلىَٰ 

 .   (1)ٱٍلًحسىابً  سىًريعي 

تذييؿ ، كىذا التذييؿ أفاد البشارة، فيك "   كىٱلمَّوي سىًريعي ٱٍلًحسىابً  فقكلو تعالى : 
تذييؿ قصد بو تحقيؽ الكعد بحصكؿ اإلجابة ، كزيادة تبشير ألىؿ ذلؾ   المكقؼ ؛ 

، فعمـ أف الحساب ىنا أطمؽ عمى مراعاة العمؿ ألف إجابة الدعاء فيو سريعة 
 .  (2)كالجزاء عميو " 

كمف أسرار ىذا التذييؿ : " داللتو عمى كفاء ا بكعده ؛ ألف المؤمنيف داخمكف فيمف 
، فالتذييؿ ىنا "  (3)يقع ليـ سرعة حساب ربيـ ، كفيو تعجيؿ بحصكؿ مقصكدىـ " 

يصاؿ المكعكد بو ، فاستفادة التبشير بسرعة حصكؿ  أريد بو الكفاء بالكعد ، كا 
مطمكبيـ بطريؽ العمـك ؛ ألف إجابتيـ مف جممة حساب ا تعالى عباده عمى ما 

 . (4)كعدىـ فيدخؿ في ذلؾ العمـك " 

كىذا التذييؿ أفاد عدـ المشابية بيف ا تعالى، كبيف خمقو، كيقكؿ صاحب جامع   
نما كصؼ جؿ ثناؤه نفسو بسرعة  الحساب، ألنو جؿ ذكره يحصي ما البياف: " كا 

يحصي مف أعمؿ عباده بغير عقد أصابع، كال فكر كال ركية، فعؿ العجزة الضعفة 
                                                 

 .  202سكرة البقرة ، اآلية   (1)

 . 2/249تفسير التحرير كالتنكير ،   (2)

 (  مف أسرار التذييؿ في آم مف التنزيؿ 3)
 . 2/249( تفسير التحرير كالتنكير ، 4)
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مف الخمؽ، كلكنو ال يخفي عميو شيء في األرض كال في السماء، كال يعزب عنو 
 . (1)مثقاؿ ذرة فييما ، ثـ ىك مجاز عباده عمى كؿ ذلؾ " 

قيٍؿ ًإف كينتيـٍ تيًحبُّكفى ٱلمَّوى فىٱتًَّبعيكًنى  كلو تعالى : كيبرز التذييؿ عند ابف عاشكر في ق
ـٍ  ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي ٱلمَّوي كى  ، التذييؿ ىك قكلو :   (2) رًَّحيـه  غىفيكره  كىٱلمَّوي  ۖ  ييٍحًبٍبكي

   كىٱلمَّوي غىفيكره رًَّحيـه 

الناس ساعيف في تحصيؿ كالجممة في قكة التذييؿ، كلـ يذكر متعمؽ لمصفتيف ليككف 
 . (3)أسباب المغفرة كالرحمة 

أم في  –كىذا التذييؿ " مقرر لما قبمو مع زيادة كعد الرحمة ، ككضع االسـ الجميؿ 
مكضع الضمير لئلشعار باستتباع كصؼ  –  كىٱلمَّوي غىفيكره رًَّحيـه  قكلو تعالى : 

 . (4)األلكىية لممغفرة كالرحمة " 

" بامتحاف  –صمى ا عميو كسمـ  –ت بأمر مف ا إلى رسكلو كاآلية الكريمة بدأ
صمى  –ىؤالء القـك بأف محبة ا مقركنة بحبو، فمف أحب ا لزمو محبة رسكلو 

؛ فإف كنتـ تزعمكف محبة ا فاتبعكني؛ كذلؾ ألف محبة ا ال  -ا عميو كسمـ 
 . (5)ء عما نييتكـ عنو " تناؿ إال عف طريقي باتباع ما أمرتكـ بو، كاالنتيا

                                                 

برم ، دار : الرياف ، ( جامع البياف في تفسير القرآف ) تفسير الطبرم ( ، أبك جعفر محمد بف جرير الط1)
 . 4/208ـ ، 1987 -ىػ 1407القاىرة ، 

 . 31( سكرة آؿ عمراف ، اآلية 2)

 . 3/228( تفسير التحرير كالتنكير ، 3)

 –( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، أبك السعكد العمادم محمد ، دار : إحياء التراث العربي 4)
 . 2/25بيركت ، 

دراسة ببلغية ، سعد بف عبد العزيز الدرييـ ، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية المغة  –راف ( سكرة آؿ عم5)
 . 285ىػ ،  ص 1422العربية ، جامعة أـ  القرل ، 
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" لمكجكب ، كالغرض منو النصح كاإلرشاد ؛ كذلؾ   فىٱتًَّبعيكًنى كاألمر في قكلو : 
ال لما حصؿ  ألف دعكة األنبياء الزمة لقكميـ ، ليس ليـ أف يتخمفكا عنيا ، كا 

 . (1)العذاب كاإلىبلؾ لمف خالؼ في ذلؾ " 

يىَٰ أىٍىؿى ٱٍلًكتىًَٰب الى تىٍغميكٍا ًفى  لو تعالى : كمف التذييؿ الذم كرد في آخر اآلية في قك 
ؽَّ  مىى ٱلمًَّو ًإالَّ ٱٍلحى ـٍ كىالى تىقيكليكٍا عى ا ۖ  ًديًنكي ـى  ٱٍبفي  ًعيسىى ٱٍلمىًسيحي  ًإنَّمى ٍريى  ٱلمَّوً  رىسيكؿي  مى

كىًممىتيوي  كحه مٍّْنوي أىٍلقى  ٓ  ۥكى ـى كىري ٍريى يىا  ًإلىىَٰ مى ًموً  ًبٱلمَّوً  فىػ ىاًمنيكاٍ  ۖ  ىَٰ  ٱنتىييكاٍ  ۖ   ثىمىَٰثىةه  تىقيكليكاٍ  كىالى  ۖ   ۦكىريسي
ٍيرنا ا ۖ   لَّكيـٍ  خى ًحده  ًإلىَٰوه  ٱلمَّوي  ًإنَّمى نىوي  ۖ   كىَٰ لىده  ۥلىوي  يىكيكفى  أىف ٓ  ۥسيٍبحىَٰ تً  ًفى مىا ۥلَّوي  ۖ   كى كىَٰ ا ٱلسَّمىَٰ مى  كى
كىفىىَٰ  ۖ  ٍرًض ٱأٍلى  ًفى ًكيبلن  ًبٱلمَّوً  كى كىفىىَٰ  الى : ،اعتبر ابف عاشكر قكلو  تع (2) كى كى

ًكيبلن  ، " كالككيؿ: الحافظ ، كالمراد ىنا حافظ ما في السماكات  (3)تذييؿ   ًبٱلمًَّو    كى
  (4)كاألرض ، أم المكجكدات كميا " 

ترؾ ألىؿ الكتاب "  –سبحانو كتعالى  –كعند النظر في أكؿ اآلية نجد أف ا 
 ه ، كالتصديؽ برسمو في الفعميف حرية االختيار الكامؿ في أمر اإليماف با كحد

، كسبَّؽ باإليماف سبحانو ؛ ألنو لك اختاركا اإليماف عمى الكفر ٱنتىييكاٍ  ، ػ ىاًمنيكاٍ 
النتيكا مف تمؾ السخافات التي تعبئ رؤكسيـ الفارغة ، كذٌيمت اآلية بالتأكيد عمى 

ف كاف ليـ نصيب في الخير كاختاركا -سبحانو  –كحدانية ا  اإليماف  ، كا 

                                                 

 . 285المصدر نفسو، ص  (1)
 . 171( سكرة النساء ، اآلية 2)

 . 6/59( ينظر : تفسير التحرير كالتنكير ، 3)
 . 6/59( المصدر نفسو، 4)
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ال فقد استحبكا العمى عمى اليدل ، كما يحتمؿ أف  كاالنتياء سينالكف الخير ، كا 
 . (1)تككف اآلية في أكامرىا كنكاىييا لمتحذير أيضا " 

لمعمـك ، أم كفى كؿ أحد ، أم فتككمكا عميو ، كال   كىفىىَٰ  كحذؼ " مفعكؿ 
 . (2)تتككمكا عمى مف تزعمكنو ابنا لو " 

ـى إً  كقكلو :  ٍريى ، جممة كضحت كبينت الحد الذم كاف   نَّمىا ٱٍلمىًسيحي ًعيسىى ٱٍبفي مى
كىي ككنو  –، أم : " أف غمكىـ رفع المسيح مف صفتو الحقيقية  (3)الغمك  عنده 

إلى منزلة جعمتو  –رسكؿ ا ككممتو ألقاىا إلى مريـ ، كككنو ركحا مف عند ا 
ىك الغمك ، فمـ يذكره المكلى مباشرة ، كلكف  إليا يعبد في عرفيـ كممتيـ ، كذلؾ

ذكر ما يبطمو بتحقيؽ صفات المسيح التي ينبغي معرفتيا ، كاالعتراؼ كالكقكع عند 
 . (4)حدىا ، كذلؾ ىك الحؽ الذم طمب منيـ قكلو 

مىى ٱلمًَّو إً   كقكلو :  ـٍ كىالى تىقيكليكٍا عى ؽَّ يىَٰ أىٍىؿى ٱٍلًكتىًَٰب الى تىٍغميكٍا ًفى ًديًنكي قاؿ    ۖ  الَّ ٱٍلحى
ابف عاشكر :   " عطؼ خاص عمى عاـ لبلىتماـ بالنيي عف االفتراء الشنيع ، 
كفعؿ القكؿ إذا عدم بحرؼ     ) عمى ( دؿ عمى أف نسبة القائؿ القكؿ إلى 

مىى المجركر بػػ   . (5)نسبة كاذبة "   عى

                                                 

دراسة ببلغية تحميمية ، خديجة محمد البناني ، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية المغة  -سكرة النساء ( 1)
 1/289ىػ ، 1423العربية جامعة أـ القرل بمكة المكرمة  

 . 6/59تفسير التحرير كالتنكير ،   (2)

 . 6/51ينظر : تفسير التحرير كالتنكير ،   (3)
 . 2/348تحميمية ،  دراسة ببلغية -( سكرة النساء 4)
 . 6/51( تفسير التحرير كالتنكير ، 5)
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ـ مف اإلفتراءات الكاذبة كىنا " جعؿ القكؿ جزء مف الغمك لما كاف يتردد عمى ألسنتي
 . (1)عمى ا تعالى ، كعمى عيسى عميو السبلـ " 

تً  ًفى مىا ۥلَّوي  كفي اآلية تذييؿ آخر في رأم ابف عاشكر ، كىك قكلو تعالى :  كىَٰ  ٱلسَّمىَٰ
مىا نىوي  فيك " تذييؿ يفيد التعميؿ لقكلو تعالى :    ۖ   ٱأٍلىٍرضً  ًفى كى  يىكيكفى  أىف ٓ  ۥسيٍبحىَٰ
لىده  ۥلىوي  ؛ ألف الذم لو ما في السمكات كما في األرض قد استغنى عف الكلد ،    كى

كألف مف يزعـ أنو كلد لو ىك مما في السمكات كاألرض كالمبلئكة أك المسيح ، فكؿه 
 . (2)عبيده ، كليس االبف بعبد " 

كفي اآلية عدة مكاضع لمفصؿ ، تيدؼ جميعيا إلى التأكيد ، ففي قكلو تعالى : 
 ييكاٍ ٱنتى  جممة فصمت عما قبميا  كىالى تىقيكليكٍا ثىمىَٰثىةه  ۖ   ؛ ألنيا تحمؿ نفس معنى

ًإنَّمىا ٱلمَّوي ًإلىَٰوه  النيي ، كلكف بميجة أشد كأغمظ ، ثـ يردؼ ىذا الرجز بقكلو تعالى : 
ًحده  ، فيؿ ىذا إال تكذيب لمتثميث ، كتحقيؽ الكحدانية بنفيو ؟ ثـ تأتي جممة    ۖ  كىَٰ
  نىوي سي عف عقيدة النصارل الفاسدة ، كتختـ اآلية  –جؿ جبللو  -لتنزىو   ٓ  ۥٍبحىَٰ

بنفس الغرض تأكيدا عمى ما كرد فييا مف أعظـ أمر يقـك عميو ديننا الحنيؼ ، كىك 
تً  ًفى مىا ۥلَّوي  بقكلو :  -سبحانو كتعالى  -كحدانية ا  كىَٰ مىا ٱلسَّمىَٰ   ۖ   ٱأٍلىٍرضً  ًفى كى

ًكيبلن  آلية بقكلو : ، ثـ ذيؿ ا(3) كىفىىَٰ ًبٱلمًَّو كى سبحانو  -، " كالمعنى : أف ا   كى
كاؼ في تدبير المخمكقات ، كفي حفظ المحدثات ، فبل حاجة معو إلى  –كتعالى 

القكؿ بإثبات إلو آخر ، كىك إشارة إلى ما يذكره المتكممكف مف أنو سبحانو لما كاف 
ى كؿ المقدكرات ، كاف كافيا في اإلليية ، كلك عالما بجميع المعمكمات ، قادرا عم

                                                 

 . 2/349دراسة ببلغية تحميمية ،  -( سكرة النساء 1)
 . 2/354دراسة ببلغية تحميمية ،  -( سكرة النساء 2)
 . 2/374ينظر : المصدر نفسو،   (3)
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فرضنا إليا آخر معو لكاف معطَّبل ال فائدة فيو ، كذلؾ نقص ، كالناقص ال يككف 
 .  (1)إليا " 

كبقية اآليات التي كرد التذييؿ في آخرىا في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ 
حدل عشرة  . (2)آية   مف القرآف الكريـ كما تبيف لي مائة كا 

 التذييل في وسط اآلياتة المطمب الثاني

كقد كرد في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف القرآف الكريـ كما ظير لي  
 في  ستة كعشريف مكضعا، كىي كاآلتي :

ـٍ كىأىنًفقيكٍا ًفى سىًبيًؿ ٱلمًَّو كىالى تيٍمقيكٍا ًبأى  كرد التذييؿ في كسط اآلية في قكلو تعالى:  ٍيًديكي
كىالى تيٍمقيكٍا   ، فقكلو:   (3)  ٱٍلميٍحًسًنيفى  ييًحبُّ  ٱلمَّوى  ًإفَّ  ۖ   كىأىٍحًسنيك اٍ  ۖ  ًإلىى ٱلتٍَّيميكىًة 

ـٍ ًإلىى ٱلتٍَّيميكىًة  تذييؿ، كىذا التذييؿ مناسب مع صدر اآلية ، كىك قكلو   ًبأىٍيًديكي
                                                 

م ، دار الغد العربي ، القاىرة ، مفاتيح الغيب ، أبك عبد ا محمد بف عمر الحسف الممقب بالفخر الراز   (1)
 .  11/270ط : األكلى ، 
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– 113 - 115 – 126 - 129 – 144 - 147 – 148 – 153 – 158 – 173 – 176 – 184 – 

195 – 202 – 205 – 207 – 210 – 212 – 213 – 215 – 216 – 220 – 222 – 224 – 225 
– 228 – 229 – 232 – 235 – 246 – 258 – 263 – 264 – 266 – 267 – 269 – 284 . 

 – 126 – 119 – 92 – 74 – 68 – 58 – 57 – 56 – 31 – 7 – 6سكرة آؿ عمراف : اآليات : 
136 – 138 – 145 – 148 – 160 . 

 – 102 – 86 – 85 – 84 – 45 – 43 – 36 – 34 – 32 – 28 – 19 – 12سكرة النساء : اآليات : 
119 – 122 – 130 – 152 – 165 – 176 . 

 . 117 – 95 – 89 – 87 – 74 – 72 – 71 – 51 – 32 – 7سكرة المائدة : اآليات : 
 – 115 – 103 – 101 – 62 – 58 – 53 - 50 – 35 – 31 – 28 – 21سكرة األنعاـ : اآليات : 

119 – 125 – 128 – 135 – 146 – 147 – 151 – 152 – 153 – 165 . 
 . 195( سكرة البقرة ، اآلية 3)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

367 

  

 

" حيث أمر ا تعالى عباده باإلنفاؽ في سبيؿ    كىأىنًفقيكٍا ًفى سىًبيًؿ ٱلمَّوً   تعالى : 
ا، كأرشدىـ في الجممة الثانية إلى عدـ إلقاء أنفسيـ في اليبلؾ؛ فإف البخؿ 
كالنككص عف الجياد كأسبابو سبب مف أسباب الذؿ في الدنيا ، كاليبلؾ في الدنيا  

نما عطفت كلـ تفصؿ  (1)كاآلخرة "  باعتبار أنيا " فالجممة فييا معنى التذييؿ، كا 
 . (2)غرض آخر مف أغراض اإلرشاد " 

كمف أسرار ىذا التذييؿ كما ذكر ابف عاشكر ، الداللة عمى المعنى بطريؽ آكد ، 
حيث نيت اآلية عف إلقاء النفس في التيمكة ، كعدـ اإلنفاؽ في سبيؿ ا صكرة 

يجمع معنى  كاحدة مف صكر ىذا اإللقاء " فالنيي عف اإللقاء بالنفكس إلى التيمكة
 . (3)األمر باإلنفاؽ كغيره مف تصاريؼ الحرب كحفظ النفكس " 

كمف أسراره أيضا األخذ باألسباب، كعدـ اتكاؿ المسمميف عمى أنيـ يعممكف في 
سبيؿ ا، فاآلية مف باب " عطؼ غرض عمى غرض، عقب األمر باإلنفاؽ في 

غا لمنصيحة كاإلرشاد لئبل سبيؿ ا بالنيي عف األعماؿ التي ليا عكاقب ضارة إببل
  (4)يدفع بيـ يقينيـ بتأييد ا إياىـ إلى التفريط في كسائؿ الحذر مف غمبة العدك " 

كفي اآلية نيي عف ترؾ الغزك ، كترؾ اإلنفاؽ في سبيؿ ا بطريؽ بميغ ؛ إذ عقبت 
عمى ترؾ الغزك كاإلنفاؽ فيو بيذا التذييؿ ، " فيك متعمؽ بمجمكع المعطكؼ 

 . (5)معطكؼ عميو نييا عف ضدىما تأكيدا ليما " كال

                                                 

 .  39مف أسرار التذييؿ في آمو مف التنزيؿ ، ص  (1)

 .  2/213( تفسير التحرير كالتنكير ، 2)
 . 2/213(المصدر نفسو، 3)
 . 2/213( تفسير التحرير كالتنكير ، 4)
عظيـ كالسبع المثاني ، شياب الديف محمكد األلكسي ، تح : عمي عبد ( ركح المعاني في تفسير القرآف ال5)

 .  1/474ىػ ،1415بيركت ، ط : األكلى ،  –البارم عطية ، دار : الكتب العممية 
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باأليدم عف النفس " يدؿ عمى أف ىذا الذم يسعى  -سبحانو كتعالى  -كتعبير ا 
إلى اليبلؾ إنما يسعى إليو بنفسو كىك عمى بصر بو ، يقاؿ سعى إلى حتفو بنفسو 

ف نفسو بيده ، ، كما يقاؿ : أىمؾ فبل (1)، كقاؿ ىذا الكبلـ بمسانو كرأيتو بعيني " 
 ، كفي ذلؾ مف التشنيع عمى مف يصنع ذلؾ ما فيو .  (2)إذا تسبب ليبلكيما " 

كما كرد تذييبلف في كسط اآلية الخامسة كالعشركف مف سكرة النساء ، في قكلو 
ًت ٱٍلميٍؤًمنىًَٰت فىًمف مَّ  تعالى :  نىَٰ ـٍ طىٍكالن أىف يىنًكحى ٱٍلميٍحصى ـٍ يىٍستىًطٍع ًمنكي مىف لَّ ا مىمىكىٍت كى

ـي ٱٍلميٍؤًمنىَٰتً  ًتكي نيكيـ مّْف فىتىيىَٰ أىٍيمىَٰ
ًنكيـ أىٍعمىـي  كىٱلمَّوي  ج كيـ جًبًإيمىَٰ كىيفَّ  جبىٍعضو  جمّْف بىٍعضي  فىٱنًكحي

كرىىيفَّ  كىءىاتيكىيفَّ  أىٍىًمًيفَّ  ًبًإٍذفً  تو ًبٱلٍ  أيجي ًفحىَٰ ٍيرى ميسىَٰ نىَٰتو غى كًؼ ميٍحصى تً  كىالى  جمىٍعري  ميتًَّخذىَٰ
جأىٍخدىافو 

  (3)  : التذييؿ األكؿ : قكلو  ًنكيـ ـي ًبًإيمىَٰ كىٱلمَّوي أىٍعمى
" لما أمر ا بنكاح    ج

اإلماء عند العجز عف الحرائر ، ككانكا في الجاىمية ال يرضكف بنكاح األمة كجعميا 
حميمة ، كلكف يقضكف منيف شيكاتيـ بالبغاء ، فأراد ا إكراـ اإلماء المؤمنات ، 

شعارا بأف كحدة اإليماف قربت األحرار مف العبيد ، فمما شرع جزاء عمى  إيمانيف ، كا 
ًنكيـ  ذلؾ كمو ، ذيمو بقكلو :  ـي ًبًإيمىَٰ كىٱلمَّوي أىٍعمى

أم : بقكتو ، فمما كاف اإليماف   ج
ىك الذم رفع المؤمنيف عند ا درجات ، كاف إيماف اإلماء مقنعا لؤلحرار بترؾ 

كألنو رب أىمىةه يككف إيمانيا خيرا مف إيماف رجؿ حر  االستنكاؼ عف تزكجيف ،
(4) 

ـٍ  ، كىذا كقكلو :  كي ـٍ ًعندى ٱلمًَّو أىٍتقىىَٰ مىكي  .  (5) جًإفَّ أىٍكرى

                                                 

 . 42( مف أسرار التذييؿ في آمو مف التنزيؿ ، ص 1)

سؼ عمى بديكم ، دار الكمـ ( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ، أبك البركات عبد ا النسفي ، تح : يك 2)
 . 1/167ـ ، 1998 -ىػ 1419الطيب بيركت ، ط : األكلى ، 

 . 25( سكرة النساء ، اآلية 3)
 .  5/15( تفسير التحرير كالتنكير ، 4)

 . 13( سكرة الحجرات ، اآلية 5)
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كيـ مّْف أما التذييؿ الثاني فيك قكلو :  جبىٍعضو  جبىٍعضي
   كىذا التذييؿ أكد بو المعنى

ـي ًبإً  " المراد مف قكلو :  ًنكيـ كىٱلمَّوي أىٍعمى فإنو بعد أف قرب إلييـ اإلماء مف   جيمىَٰ
جانب الكحدة الدينية ، قربيف إلييـ مف جانب الكحدة النكعية، كىك أف األحرار 

 . (1)اتصالية      جمّْف كالعبيد كميـ مف بني آدـ، فػػ 

طبلؽ المحصنات عمى النساء البلتي يتزكجف الرجاؿ إطبلؽ مجازم بعبلقة   " كا 
، "كاختيار  (2)البلئي يصرف محصنات بذلؾ النكاح إف كف أبكارا " المآؿ، أم 

تسميتيف بذلؾ تكريما ليـ كرفعة ، كتنكييا عمى ما يتكقع مف المرأة المسممة دائما " 
(3) . 

كأسند التممؾ في اآلية إلى األيدم مجازا عقميا ؛ ألنيا عبلقة سببية ، " كالغرض مف 
لنساء بصكرة األسير الذليؿ الذم ال يممؾ لنفسو ىذا المجاز تصكير ىذه الفئة مف ا

شيئا ، حثا عمى التمطؼ بيف كاإلحساف ليـ ، خصكصا كأٍف ليس ليف مف الحقكؽ 
 . (4)مثؿ الحرائر " 

كبقية اآليات التي كرد التذييؿ في كسطيا في تفسير التحرير كالتنكير في الربع 
 : (5)آية  األكؿ مف القرآف الكريـ كما تبيف لي ثبلث كعشركف 

                                                 

 . 5/15( تفسير التحرير كالتنكير ، 1)
 .  5/13( تفسير التحرير كالتنكير ، 2)
 . 2/424دراسة ببلغية تحميمية ،   -لنساء ( سكرة ا3)

 . 2/449(المصدر نفسو، 4)
 – 216 – 211 – 198 – 197 - 191 – 187  - 176 – 74( ينظر : في سكرة البقرة : اآليات : 5)

217 - 220 – 221 – 233 – 237 - 283. 
 . 189 – 180 – 29 - 13سكرة آؿ عمراف : اآليات : 
 . 128 - 24 سكرة : النساء : اآليتاف ،
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 التذييل في أول اآليات المطمب الثالث

كقد كرد في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف القرآف الكريـ كما ظير لي  
 في  ثمانية كعشريف مكضعا ، كىي كاآلتي :

اصه   منيا قكلو تعالى :  تي ًقصى ريمىَٰ رىاـً كىٱٍلحي ـي ًبٱلشٍَّيًر ٱٍلحى رىا ٱلشٍَّيري ٱٍلحى
 ٱٍعتىدىلَٰ  مىفً فى  ج

مىٍيكيـٍ  مىٍيوً  فىٱٍعتىديكاٍ  عى ا ًبًمٍثؿً  عى مىٍيكيـٍ  ٱٍعتىدىلَٰ  مى   ٱٍلميتًَّقيفى  مىعى  ٱلمَّوى  أىفَّ  كىٱٍعمىميك اٍ  ٱلمَّوى  كىٱتَّقيكاٍ  ج عى
 (1)  : فيذه اآلية بيا تذييبلف ، األكؿ : في أكؿ اآلية ، كىك قكلو ،  ٱلشٍَّيري

ـي ًبٱلشٍَّيًر ٱلٍ  رىا رىاـً ٱٍلحى فأكؿ اآلية  " جممة مستأنفة فصمت عف سكابقيا ، ألنو   حى
استئناؼ بياني ، فإنو لما بيف تعميـ األمكنة ، كأخرج منيا المسجد الحراـ في حالة 
خاصة ، كاف السامع بحيث يتساءؿ عما يماثؿ البقاع الحراـ كىك األزمنة الحراـ ، 

يا ، فإف كاف ىذا تشريعا نازال عمى أعني األشير الحـر التي يتكقع حظر القتاؿ في
غير حادثة فيك استكماؿ كاستفصاؿ لما تدعك الحاجة إلى بيانو في ىذا المقاـ 
ف كاف نازال عمى سبب كما قيؿ : إف المسمميف في عاـ القضية لما  الميـ ، كا 
قصدكا مكة في ذم القىٍعدة سنة سبع معتمريف ، خشكا أال يفي ليـ المشرككف بدخكؿ 

أك أف يغدركىـ كيتعرضكا ليـ بالقتاؿ قبؿ دخكؿ مكة كىـ في شير جراـ ، مكة ، 
 . (2)فإف دافعكا عف أنفسيـ انتيككا حرمة الشير ، فنزلت ىذه اآلية " 

                                                                                                                 

 . 54 – 4 – 2سكرة : المائدة : اآليتاف ، 
 
 . 194( سكرة البقرة ، اآلية  1)
 .  2/210( تفسير التحرير كالتنكير ، 2)
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تَّىَٰ  كجممة التذييؿ أتت معقبة عمى اآلية التي قبميا كىي قكلو تعالى :  ـٍ حى قىًَٰتميكىي كى
يىكيكفى ٱلدّْي فى  فىبلى  ٱنتىيىٍكاٍ  فىًإفً  ۖ  في ًلمًَّو الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى مىى ًإالَّ  عيٍدكىَٰ ًمًميفى  عى

،  (1) ٱلظََّٰ
 كمؤكدة ليا .

رىاـً  كالباء في قكلو :  ـي ًبٱلشٍَّيًر ٱٍلحى رىا " لمتعكيض ، كقكليـ : صاعا   ٱلشٍَّيري ٱٍلحى
كاف " بصاع ، كليس ثمة شيراف ، بؿ المراد انتياؾ الحرمة منيـ كمنكـ ، كىما انتيا

(2) . 

اصه  كأما التذييؿ الثاني كىك قكلو تعالى :  تي ًقصى ريمىَٰ ، كمف أسرار ىذا   ۖ  كىٱٍلحي
   "(3)الحرمات  التذييؿ     " العمـك كالشمكؿ في الحكـ ، كىذا مفاد مف الجمع  

نما قاؿ جؿ ثناؤه :     اصه  ، كا  تي ًقصى ريمىَٰ " فجمع ، ألنو أراد : الشير   ۖ  كىٱٍلحي
، كىذا " يتناسب مع طبيعة  (4)حراـ ، كالبمد الحراـ ، كحرمة      اإلحراـ " ال

التذييؿ في داللتو عمى العمـك ، كيتناسب مع طبيعة المثؿ الداؿ أيضا عمى التكرار 
رىاـً  كالعمـك ، كما يتناسب مع صدر الجممة المذيمة  ـي ًبٱلشٍَّيًر ٱٍلحى رىا ،   ٱلشٍَّيري ٱٍلحى

كالبلـ ىنا تفيد تعريؼ الجنس عمى األظير ، كفي ذلؾ مف التناسب حيث إف األلؼ 
 . (5)كالتطابؽ بيف أكؿ الكبلـ كآخره ما فيو " 

كمف أسرار ىذا التذييؿ أيضا : " أف ا جعؿ الحرمة لؤلشير الحـر لقصد األمف ، 
فإذا أراد أحد أف يتخذ ذلؾ ذريعة إلى غدر األمف ، أك اإلضرار بو ، فعمى اآلخر 
الدفاع عف نفسو ، ألف حرمة الناس مقدمة عمى حرمة األزمنة ، كيشمؿ ذلؾ حرمة 

                                                 

 . 193( سكرة البقرة ، اآلية 1)

 .  2/210( تفسير التحرير كالتنكير ، 2)
 . 37( مف أسرار التذييؿ في آم مف التنزيؿ ، ص 3)
 . 3/579تفسير القرآف ، ( جامع البياف في 4)

 . 37( مف أسرار التذييؿ في آم مف التنزيؿ ، ص 5)
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اصه  المكاف ، كاإلخبار عف الحرمات بمفظ  إخبار بالمصدر لممبالغة "   ۖ  ًقصى
(1) . 

ًلتىٍستىًبيفى  ككرد التذييؿ في أكؿ اآلية في قكلو تعالى :  ؿي ٱٍؿءىايىًَٰت كى ًلؾى نيفىصّْ كىذىَٰ كى
، ىذه " الجممة تذييؿ لمكبلـ الذم مضي مبتدئا بقكلو تعالى :   (2) ميٍجًرًميفى سىًبيؿي ٱلٍ 

  ٍـ بًّْي ك ٍا ًإلىىَٰ رى افيكفى أىف ييٍحشىري لً  ۦديكًنوً  مّْف لىييـ لىٍيسى  ۖ  كىأىنًذٍر ًبًو ٱلًَّذيفى يىخى ىّّ كىالى شىًفيعه كى
يح ، مشتؽ مف الفصؿ ، كىك تفرؽ ، كالتفصيؿ : التبييف كالتكض  (3) لَّعىمَّييـٍ يىتَّقيكفى 

الشيء عف الشيء ..... كالمراد بالتفصيؿ اإليضاح، أم اإلتياف باآليات الكاضحة 
 .(4)الداللة عمى المقصكد منيا " 

كالمقصكد باآليات : " آيات القرآف ، كالمعنى : نفصؿ اآليات كنبينيا تفصيبل مثؿ 
حصؿ بو عمـ المراد منيا بينا " ىذا التفصيؿ الذم ال فكقو تفصيؿ ، كىك تفصيؿ ي

(5) . 

ًلتىٍستىًبيفى سىًبيؿي ٱٍلميٍجًرًميفى  كمف المطائؼ الببلغية في قكلو تعالى :  إسناد فعؿ   كى
، إلى كممة "سبيؿ كىذا مف قبيؿ المجاز  (6)االستبانة الذم ىك بمعنى الظيكر البيّْف 

ؿ مقدر بيد ا ػ جؿ كعبل ػ؛ العقمي، كقرينة ىذا المجاز أف ىذه االستبانو عمة لفع
أم: كلتستبيف سبيمييـ؛ يفعؿ ا ما يفعؿ مف تفصيؿ اآليات "، ككأف في إسناد 

                                                 

 .  2/211( تفسير التحرير كالتنكير ، 1)
 . 55( سكرة األنعاـ ، اآلية 2)
 51( سكرة األنعاـ ، اآلية 3)
 .  7/260( تفسير التحرير كالتنكير ، 4)
 . 7/260( تفسير التحرير كالتنكير ، 5)
الدرر في تناسب اآليات كالسكر ، إبراىيـ بف عمر البقاعي ، دار : الكتاب اإلسبلمي ( ينظر : نظـ 6)

 . 7/131القاىرة ،  
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االستبانة لمسبيؿ مبالغة في ظيكر ىذا الطريؽ كبيانو بيانان ال أكضح منو؛ إذ إف 
 السبيؿ نفسو يظير نفسو بنفسو .

دكف ) سبيؿ المؤمنيف (   ًميفى سىًبيؿي ٱٍلميٍجرً  كخص المجرميف بالذكر في قكلو : 
صمى ا عميو  –ألنيـ المقصكد مف ىذه اآليات كميا إليضاح خفي أحكاليـ لمنبي 

 . (1)كالمسمميف     –كسمـ 

؛ ألنو متى بانت خاصية أحد  (2)ثـ إف تبيف سبيميـ يتضمف بياف سبيؿ المؤمنيف 
 .   (4)د مقدـ كأىـ ؛ كألف دفع المفاس (3)القسميف بانت خاصية القسـ اآلخر 

كبقية اآليات التي كرد التذييؿ في أكليا في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ 
 . (5)مف القرآف الكريـ كما تبيف لي خمس كعشركف مكضعا 

التتميم في تفسير التحرير والتنوير في الربع األول من القرآن  المبحث الثاني
 الكريم

التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف القرآف الكريـ إال في لـ يرد التتميـ في تفسير 
 سبع آيات  فقط ، كىي كاآلتي :

                                                 

 .  7/261( ينظر : تفسير التحرير كالتنكير ،1)
 . 6/61( المحكر الكجيز ، 2)
 .  5/8( مفاتيح الغيب ، 3)
 .  7/131( نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ، 4)
 . 270 – 254 – 223 - 213 – 194 – 179 – 161 – 39سكرة البقرة ، اآليات ، ( ينظر : في 5)

 . 129 – 115 – 109 – 108سكرة آؿ عمراف ، اآليات : 
 . 147 – 136 – 126 – 70 – 56 – 26سكرة النساء ، اآليات ، 
 . 120 – 105سكرة المائدة ، اآليتاف ، 
 . 160 – 140 – 129 – 84 – 46سكرة األنعاـ ، اآليات ، 
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ـٍ كىأىٍكفيكٍا   كرد في قكلو تعالى :  مىٍيكي كٍا ًنٍعمىًتىى ٱلًَّتى  أىٍنعىٍمتي عى بىًنى  ًإٍسرىَٰ ًءيؿى ٱٍذكيري يىَٰ
ىى فىٱٍرىىبيكًف 

يََّٰ ـٍ كىاً  خطاب بني  –عز كجؿ  –، لما افتتح ا   (1)ًبعىٍيًدل  أيكًؼ ًبعىٍيًدكي
إسرائيؿ " بالتذكير بالنعمة ، الباعث عمى شكر المنعـ كمراقبة حقو ، كالمطير ليـ 

كىأىٍكفيكٍا  مف الحسد ، فإنو صارؼ عف االعتراؼ بالنعمة ، ثـ عطؼ عميو قكلو : 
مى ألسنة كىك مبدأ المقصكد مف األمر بتصديؽ الرسكؿ المكعكد بو ع ًبعىٍيًدل  

ىى فىٱٍرىىبيكًف  أنبيائيـ ، ثـ عقب ذلؾ بقكلو : 
يََّٰ ، فيك تتميـ لذلؾ األمر السابؽ  كىاً 

بالنيي عما يحكؿ بينيـ كبيف اإليفاء بالعيد عمى كجيو ، كذلؾ ىك صد كبريائيـ ، 
كأحبارىـ إياىـ عف االنتقاؿ عما ىـ عميو مف التمسؾ بالتكراة ، فإنيـ ىـ القـك الذيف 

ا   كا يقكلكف لممؾ ببلدىـ فرعكف مصر يـك بعثة مكسى كان مىىَٰ مى قىاليكٍا لىف نٍُّؤًثرىؾى عى
نىا  ا ءىنىا ًمفى ٱٍلبىيّْنىًَٰت كىٱلًَّذل فىطىرى ةى  تىٍقًضى ًإنَّمىا ۖ   قىاضو  أىنتى  مىا   فىٱٍقضً  ۖ  جى يىكَٰ ًذًه ٱٍلحى ىىَٰ

رىـ بمثؿ ذلؾ الخطاب عند فكانكا أحرياء بأف يخاطبكا سادتيـ كأحبا  (2)ٱلدٍُّنيىا  
 . (3)البعثة المحمدية " 

ىى فىٱٍرىىبيكًف  كفي التفسير الكبير لمرازم : " قكلو : 
يََّٰ ، يدؿُّ عمى أف المرء يجب  كىاً 

أف ال يخاؼ أحدان إال اى تعالى ، ككما يجب ذلؾ في الخكؼ فكذا في الرجاء 
كقدىره ، إذ لك كاف العبد مستقبل بالفعؿ كاألمؿ ، كذلؾ يديؿُّ عمى أف الكؿَّ بقضاء ا 

ٍصري الذم دؿَّ  اؼى منو كما ييخاؼي مف ا تعالى ، كحينئذ يىٍبطيؿي الحى لكجب أف ييخى
ىى فىٱٍرىىبيكًف  عميو قكلو تعالى : 

يََّٰ بؿ كاف يجب أىٍف ال يىٍر ىىبى إاٌل نٍفسىوي ، ألف  كىاً 
تعالى ، فكجب أف ال يخاؼى إال نٍفسىوي ، كأف  مفاتيح الثَّكاًب كالعقاب بيده ال بيد ا

                                                 

 . 40( سكرة البقرة ، اآلية 1)
 . 72( سكرة طو ، اآلية 2)
 . 1/454( تفسير التحرير كالتنكير ، 3)
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ال يىخاؼ اى أىٍلبىتَّةى ، كفييا داللة عمى أنو يجب عمى المكمًَّؼ أف يأتيى بالطاعات 
 . (1)لمخكؼ كالرجاء ، كأف ذلؾ ال بد منيا " 

 كمف اآليات التي كرد فييا التتميـ في تفسير التحرير كالتنكير، قكلو تعالى : 
مىى ٱلرَّسيكًؿ ًإالَّ ٱٍلبىمىَٰغي ٱٍعمىميك    كىٱلمَّوي  ۖ  ٍا أىفَّ ٱلمَّوى شىًديدي ٱٍلًعقىاًب كىأىفَّ ٱلمَّوى غىفيكره رًَّحيـه مَّا عى
مىا تيٍبديكفى  مىا يىٍعمىـي   .  (2) تىٍكتيميكفى  كى

 (3)لبلىتماـ بالخبر .  ٱٍعمىميك ا  ىذه اآلية بقكلو :  –سبحانو كتعالى  –افتتح ا 
. 

" أقساـ  أىفَّ ٱلمَّوى شىًديدي ٱٍلًعقىاًب كىأىفَّ ٱلمَّوى غىفيكره رًَّحيـه  كقد استكفي قكلو تعالى : 
فيك شديد العقاب لمف خالؼ أحكامو ، كغفكر لمف تاب كعمؿ  –تعالى  –معاممتو 
 . (4)صالحا " 

مىى ٱلرَّسيكًؿ ًإالَّ ٱٍلبىمىَٰغي  كجممة :  ا عى يا التعريض بالكعيد " معترضة ذيؿ ب   ۖ  مَّ
كالكعد ، كمضمكنيا إعذار الناس ؛ ألف الرسكؿ قد بٌمغ إلييـ ما أراد ا منيـ ، فبل 

 . (5)عذر ليـ في التقصير، كالمنة  كلرسكلو فيما أرشدىـ إليو مف خير " 

ا تىٍكتيميكفى  كعطؼ ا قكلو :  مى ا تيٍبديكفى كى ـي مى ٱٍعمىميك ٍا أىفَّ  عمى جممة :  كىٱلمَّوي يىٍعمى
" كىي تتميـ لمتعريض بالكعيد كالكعد تذكيرا بأنو ال يخفى  ٱلمَّوى شىًديدي  ٱٍلًعقىاًب 

 . (1)عميو شيء مف أعماليـ ظاىرىا كباطنيا " 

                                                 

 . 3/483( مفاتيح الغيب، ج 1)
 .  99 - 98( سكرة المائدة ، اآليتاف 2)
 . 7/61( ينظر : تفسير التحرير كالتنكير ، 3)
 . 7/61( المصدر نفسو، 4)
 . 7/61( المصدر نفسو، 5)
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ال فالغرض  مىا تيٍبديكفى  كالمقصكد مف ذكر  " التعميـ كالشمكؿ مع ما تكتمكف ، كا 
 . (2)نو ، أما ما يبدكنو فبل يظف أف ا ال يعممو " ىك تعميميـ أف ا يعمـ ما يسرك 

كبقية اآليات التي كرد فييا التتميـ في تفسير التحرير كالتنكير في الربع األكؿ مف 
 . (3)القرآف الكريـ كما تبيف لي خمس آيات 

 الخاتمة والنتائج

ة جمعاء ، الحمد  أكال كآخرا ، كالصبلة كالسبلـ عمى نبي اليدل ، كرسكؿ البشري
المعمـ القدكة ، سيدنا محمد ، كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يـك 

 الديف ، كبعد :

فبعد ىذا الجيد المتكاضع ، في ىذا البحث المكسـك بػػػ ) مف ببلغة التذييؿ كالتتميـ 
ي ( كالذم يأت -الربع األكؿ مف القرآف الكريـ أنمكذجا  -في تفسير التحرير كالتنكير 

أكال ، كلنفسي كالدارسيف ثانيا ، خمصت إلى النتائج  –تعالى  –خدمة لكتاب ا 
 اآلتية : 

مف خبلؿ الحصر الذم قمت بو لآليات الكريمة ، تبيف لي أف التذييؿ يككف  - 1
 في آخر اآليات ، ككسطيا ، كأكليا ، كما بينت ذلؾ في مباحث البحث كمطالبو . 

ي آخر اآليات كرد في تفسير التحرير كالتنكير فيما ال كتبيف لي أف التذييؿ ف – 2
يقؿ عف مائة كخمسة عشر مكضعا، كفي كسطيا ال يقؿ عف ستة كعشريف 

 مكضعا، كفي أكليا ال يقؿ عف ثمانية كعشريف مكضعا.

                                                                                                                 

 . 7/61( المصدر نفسو، 1)
 . 7/61( المصدر نفسو، 2)
 . 86. سكرة المائدة ،  114. سكرة البقرة ، اآلية ،  3 – 2 – 1ينظر في سكرة : الفاتحة ، اآليات :   (3)
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كمف خبلؿ الحصر الذم قمت بو لآليات الكريمة ، تبيف لي أف التتميـ لـ يرد  - 3
 ير في الربع األكؿ إال في سبع آيات  فقط .في تفسير التحرير كالتنك 

 ىذا كبا التكفيؽ
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 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ . -* 

تفسير التحرير كالتنكير، الشيخ: محمد الطاىر بف عاشكر، دار: سحنكف  - 1
 ـ.1997تكنس،  –لمنشر كالتكزيع 

فسير التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر، محمد نعماف  االتجاه المغكم في ت - 2
باكستاف،  –حسف، بحث مقدـ إلى مجمة القسـ العربي، جامعة: بنجاب الىكر 

 ـ .2014العدد: الحادم كالعشركف، 

اإلتقاف في عمـك القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، تح: محمد أبك  - 3
 ـ.1974 -ىػ 1394امة لمكتاب، ط : الفضؿ إبراىيـ ، الييئة المصرية الع

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، أبك السعكد العمادم محمد ، دار  - 4
 بيركت . –: إحياء التراث العربي 

البديع في البديع ، أبك العباس عبد ا بف محمد المعتز با ، دار : الجيؿ ،  - 5
 ـ .1990 -ىػ 1410ط : األكلى ، 

البرىاف في عمـك القرآف ، أبك عبد ا بدر الديف الزركشي ، تح : محمد أبك  - 6
الفضؿ إبراىيـ ، دار : إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركائو ، ط : 

 ـ .1957 -ىػ 1376األكلى ، 

تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف، عبد العظيـ بف  - 7
ف ظافر ابف أبي اإلصبع العدكاني، تقديـ كتحقيؽ: د . حفني محمد شرؼ، الكاحد ب

 الناشر: لجنة إحياء التراث اإلسبلمي.
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جامع البياف في تفسير القرآف ) تفسير الطبرم (، أبك جعفر محمد بف جرير  - 8
 . 4/208ـ ، 1987 -ىػ 1407الطبرم، دار: الرياف، القاىرة، 

د طاىر ابف عاشكر مف خبلؿ تفسيره التحرير الدرس النحكم كالببلغي عن - 9
كالتنكير ) سكرة النبأ أنمكذجا (، إعداد: بك طالب عبد القادر، تحت إشراؼ: د . 
بيمكؿ شعباف، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الميسانس في المغة كاألدب لقسـ : المغة 

سعيدة  –ر العربية كآدابيا ، بكمية : اآلداب كالمغات كالفنكف ، جامعة : مكالم الطاى
 ـ .2017-2016، سنة 

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد  - 10
بيركت ، ط : األكلى  –األلكسي، تح: عمي عبد البارم عطية، دار: الكتب العممية 

 ىػ.1415، 

دراسة ببلغية، سعد بف عبد العزيز الدرييـ، رسالة  –سكرة آؿ عمراف  - 11
 ىػ.1422تكراه مقدمة إلى كمية المغة العربية، جامعة أـ  القرل، دك

دراسة ببلغية تحميمية ، خديجة محمد البناني ، رسالة دكتكراه  -سكرة النساء  - 12
 ىػ .1423مقدمة إلى كمية المغة العربية جامعة أـ القرل بمكة المكرمة  

كآثاره ، د . بمقاسـ  شيخ الجامع األعظـ محمد الطاىر بف عاشكر : حياتو - 13
 ـ .1997دمشؽ ،  –الغالي ، دار : الفكر 

الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر كمنيجو في تفسيره التحرير كالتنكير ، ىيا  - 14
 ـ .1994الدكحة ، ط :  –ثامر مفتاح العمي ، دار : الثقافة 

بيركت، ط:  –لساف العرب، محمد بف مكـر ابف منظكر، دار: صادر  - 15
 ىػ .1414ة، الثالث
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محمد الطاىر بف عاشكر عبلمة الفقو كأصكلو، كالتفسير كعمكمو، خالد  - 16
 ـ .1997بيركت، ط: الثالثة،  –الطباع، دار: القمـ 

مختصر المعاني، سعد الديف التفتازاني، ط : مؤسسة التاريخ العربي،  - 17
 ـ .2004 -ىػ 1424لبناف،  –بيركت

أكيؿ، أبك البركات عبد ا النسفي، تح: يكسؼ مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ الت - 18
 ـ .1998 -ىػ 1419عمى بديكم، دار الكمـ الطيب بيركت ، ط : األكلى ، 

مفاتيح الغيب ، أبك عبد ا محمد بف عمر الحسف الممقب بالفخر الرازم ،  - 19
 دار الغد العربي ، القاىرة ، ط : األكلى .

 –لتنزيؿ ، رمضاف خميس زكي الغريب ، ب مف أسرار التذييؿ في آم مف ا - 20
 ت .

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ، إبراىيـ بف عمر البقاعي ، دار :  - 21
 الكتاب اإلسبلمي القاىرة .

*   *  * 
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الطريقة البيية لتحميل النص العممي نحويا مع تدريب عمى قطعة من ميئية ابن 
 العز في السيرة النبوية

 د. محمد سالم العابر  إعداد:
______________________________________________ 

 بسم ا الرحمن الرحيم
الحمػػػػػػػػػػػػد  رب العػػػػػػػػػػػػالميف كالصػػػػػػػػػػػػبلة كالسػػػػػػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػػػػػى المبعػػػػػػػػػػػػكث رحمػػػػػػػػػػػػة      

لمعػػػػػػػػالميف، أمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد، فػػػػػػػػإف مػػػػػػػػف مجػػػػػػػػاالت البحػػػػػػػػث النحػػػػػػػػكم التحميػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػكم 
ظميػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػحابيا لمنصػػػػػػػػػػػػػػكص العمميػػػػػػػػػػػػػػة كالمنظكمػػػػػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي ن

تسػػػػػػػػييبل عمػػػػػػػػى المتعممػػػػػػػػيف كغيػػػػػػػػرىـ لػػػػػػػػتعمُّـ فػػػػػػػػرع مػػػػػػػػف فػػػػػػػػركع العمػػػػػػػػـك الشػػػػػػػػرعية 
أك عمػػػػػػػػػـك اآللػػػػػػػػػػة، حتػػػػػػػػػػى تنتشػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذه العمػػػػػػػػػـك بػػػػػػػػػػيف طػػػػػػػػػػبلب العمػػػػػػػػػػـ خاصػػػػػػػػػػة 
كعامػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػمميف عامػػػػػػػػة، كلمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػؾ النصػػػػػػػػػكص غالبػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػكم 
ألفاظنػػػػػػػػػػػا مغمقػػػػػػػػػػػة، أك تراكيػػػػػػػػػػػب معقػػػػػػػػػػػدة نظػػػػػػػػػػػرا لطبيعػػػػػػػػػػػة نصكصػػػػػػػػػػػيا التعميميػػػػػػػػػػػة 

كجب فػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف األحػػػػػػػػاييف حفػػػػػػػػظى سػػػػػػػػجعو ألجػػػػػػػػؿ حفظيػػػػػػػػا، أك التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػت
تعبيػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػذؼ مجػػػػػػػػػاراة لكزنيػػػػػػػػػا، تصػػػػػػػػػدر كثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػراح إلعػػػػػػػػػراب تمػػػػػػػػػؾ 
المنظكمػػػػػػػػػػات نثريػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػت أك شػػػػػػػػػػعرية كشػػػػػػػػػػرحيا كبيػػػػػػػػػػاف مقصػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػاظـ أك 
المصػػػػػػػػػػنؼ ممػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتغمؽ مػػػػػػػػػػف ألفاظيػػػػػػػػػػػا كتراكيبيػػػػػػػػػػا، كاألمثمػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػؾ 

الشػػػػػػػػراح فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ بمنػػػػػػػػاىج كثيػػػػػػػػرة كمتعػػػػػػػػددة أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أف تحصػػػػػػػػى، كسػػػػػػػػار 
متعػػػػػػػػػػػددة كػػػػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػػػػب نظرتػػػػػػػػػػػو لآلليػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػب أف تيتَّبػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػتح 
المسػػػػػػػػػػػتغمؽ، فمػػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػػف اكتفػػػػػػػػػػػى بالشػػػػػػػػػػػرح المغػػػػػػػػػػػكم كبيػػػػػػػػػػػاف معنػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػنص 
بصػػػػػػػػيغة يراىػػػػػػػػا أقػػػػػػػػرب لمفيػػػػػػػػـ، كمػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف تكسػػػػػػػػع بػػػػػػػػذكر الخبلفػػػػػػػػات كاألقػػػػػػػػكاؿ 
لمسػػػػػػػػػابقيف فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػألة المعركضػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػف اكتفػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػإعراب الػػػػػػػػػنص 

                                                 
 عضك ىيأة التدريس بقسـ المغة العربية كآدابيا /كمية اآلداب الخمس 
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ظنػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػو أف ذلػػػػػػػػػػؾ يبػػػػػػػػػػيف الكظػػػػػػػػػػائؼ النحكيػػػػػػػػػػة لمكممػػػػػػػػػػات، فينتبػػػػػػػػػػو  المعػػػػػػػػػػالىج
القػػػػػػػػػػػػػػػارئ لمػػػػػػػػػػػػػػػراد النػػػػػػػػػػػػػػػاظـ أك المصػػػػػػػػػػػػػػػنؼ، فيػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػتغبلؽ؛ كألىميػػػػػػػػػػػػػػػة 
المكضػػػػػػػكع، فػػػػػػػإف كضػػػػػػػع ضػػػػػػػكابط محػػػػػػػددة مبنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى أفعػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف تقػػػػػػػدـ مػػػػػػػف 
المتصػػػػػػػػػػػػدريف لشػػػػػػػػػػػػرح تمػػػػػػػػػػػػػؾ النصػػػػػػػػػػػػكص_ أمػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػدر كبيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف 

ابط اسػػػػػػػػػتقراء مػػػػػػػػػف األىميػػػػػػػػػة، فتككمػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى ا فػػػػػػػػػي أف أجمػػػػػػػػػع تمػػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػػك 
شػػػػػػػػػركح المنظكمػػػػػػػػػات، كأحػػػػػػػػػاكؿ تطبيقيػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى قطعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف منظكمػػػػػػػػػة رأيػػػػػػػػػت 
أف ليػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػة متميػػػػػػػػزة؛ ككنيػػػػػػػػا نيظمػػػػػػػػت فػػػػػػػػي سػػػػػػػػيرة خيػػػػػػػػر البريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 
ناحيػػػػػػػػػػة، كناظميػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػبلـ الفقػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرل، 
إضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى لغتيػػػػػػػػػا المميػػػػػػػػػزة كنظميػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػديع. كقػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػمت ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث 

فػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػاف منيجيػػػػػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػػػػػؿ  -يػػػػػػػػػػػػد كمباحػػػػػػػػػػػػث: األكؿإلػػػػػػػػػػػػى مقدمػػػػػػػػػػػػة كتمي
فػػػػػػػػػي  -فػػػػػػػػػي ترجمػػػػػػػػػة لنػػػػػػػػػاظـ الميئيػػػػػػػػػة كالثالػػػػػػػػػث -النحػػػػػػػػػكم لمنصػػػػػػػػػكص، كالثػػػػػػػػػاني

صػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػو -تطبيػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى الميئيػػػػػػػة مػػػػػػػف بػػػػػػػدايتيا حتػػػػػػػى ذكػػػػػػػر كفػػػػػػػاة أمػػػػػػػو 
 ثـ أردفت بخاتمة كثبتو لممصادر كالمراجع. -كسمـ

ة كالسػػػػػػػػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػػػػػػػػذا، كآخػػػػػػػػػػػػػػر دعكانػػػػػػػػػػػػػػا: أف الحمػػػػػػػػػػػػػػد  رب العػػػػػػػػػػػػػػالميف كالصػػػػػػػػػػػػػػبل
 عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف.
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 تمييد:

لمزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف التكضػػػػػػػػيح لمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي المقدمػػػػػػػػة كجريػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا درج عميػػػػػػػػو 
البحػػػػػػػػػث أقػػػػػػػػػدـ لمقػػػػػػػػػارئ الكػػػػػػػػػريـ فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا التمييػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػػث كمنيجػػػػػػػػػو 

 كالدراسات السابقة المماثمة لمحكريو.
 أىداؼ البحث: -أكال

مجمكعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف  يرجػػػػػػػػػػػػك الباحػػػػػػػػػػػػث أف يحقػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػبلؿ ىػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػث
 األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ تتمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:

أف يفيػػػػػػػػػػػـ المتمقػػػػػػػػػػػي مفيػػػػػػػػػػػـك تحميػػػػػػػػػػػؿ النصػػػػػػػػػػػكص العمميػػػػػػػػػػػة لغكيػػػػػػػػػػػا كنحكيػػػػػػػػػػػا -1
 في المغة كاالصطبلح.

أف يطمػػػػػػػػػػػػػػػػع المتمقػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى البيئػػػػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػػػػاحبة لمتحميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػػػػػػػػكم -2
 كمككناتيا.

 أف يتعرؼ المتمقي عمى طبيعة التحميؿ النحكم كطرائقو كآلياتو.-2
عمػػػػػػػػػػى ترجمػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػد رجػػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػػػأليؼ فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػيرة أف يطمػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػارئ  -4

صػػػػػػػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػػػػػػػو  –كمحاكلتػػػػػػػػػػػػػػو لتخميػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػيرة المصػػػػػػػػػػػػػػطفى رسػػػػػػػػػػػػػػكؿ ا 
 مف خبلؿ نظميا في قصيدة جميمة التركيب سيمة الحفظ. -كسمـ
أف يتمػػػػػػػػػػرف المتمقػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا النشػػػػػػػػػػاط العممػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ قػػػػػػػػػػراءة  -5

 محاكلة تحميؿ أبيات الميئية.
 منيج البحث. -ثانيا

ت المنػػػػػػػػػاىج المسػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث بتنػػػػػػػػػكع المحػػػػػػػػػاكر المككنػػػػػػػػػة تنكعػػػػػػػػػ
لػػػػػػػػػػػػو، المتمثمػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي مباحثػػػػػػػػػػػػو، فاسػػػػػػػػػػػػتخدمت المػػػػػػػػػػػػنيج التػػػػػػػػػػػػاريخي، كالمػػػػػػػػػػػػنيج 
الكصػػػػػػػػػفي، كالمػػػػػػػػػنيج االسػػػػػػػػػتقرائي، كالمػػػػػػػػػنيج التحميمػػػػػػػػػي، كمبلمػػػػػػػػػح كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػنيج 

 ال تخفى في ثنايا البحث.
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 الدراسات السابقة: -ثالثا
نحػػػػػػػػػكم، فػػػػػػػػػإف العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػاث بالنسػػػػػػػػػبة لمجانػػػػػػػػػب المخػػػػػػػػػتص بالتحميػػػػػػػػػؿ ال

تصػػػػػػػػػػدركا ليػػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػػكع، كتنػػػػػػػػػػاكلكه بشػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػف التفصػػػػػػػػػػيؿ تػػػػػػػػػػارة كبشػػػػػػػػػػيء 
 مف االختصار تارة أخرل، كمف ىذه الدراسات:

 التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو، تأليؼ فخر الديف قباكة. -1
أسػػػػػػػػس التحميػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػكم عنػػػػػػػػد الػػػػػػػػرازم مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ نمػػػػػػػػاذج مػػػػػػػػف تفسػػػػػػػػيره،  -2

 امعة بسكرة تأليؼ عبد الحميد الصغير.رسالة ماجستير في ج
أمػػػػػػػا مػػػػػػػا يخػػػػػػػص المنظكمػػػػػػػة الميئيػػػػػػػة، فإنيػػػػػػػا شيػػػػػػػرحت مػػػػػػػرتيف حسػػػػػػػب مػػػػػػػا كقػػػػػػػع 

كانػػػػػػػػت بقمػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػيخ عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرزاؽ ابػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػف  -فػػػػػػػػي يػػػػػػػػدم، األكلػػػػػػػػى
 البدر.

كالشػػػػػػػػػرح الثػػػػػػػػػاني لمشػػػػػػػػػيخ صػػػػػػػػػبلح سػػػػػػػػػمير محمػػػػػػػػػد مفتػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػر، ككػػػػػػػػػبل 
نة النبكيػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يتكافػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػرحيف اىػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػالمعنى العػػػػػػػػاـ لؤلبيػػػػػػػػات كسػػػػػػػػرد السػػػػػػػػ

 مع ترتيب أبيات األرجكزة.
 المبحث األول

 التحميل النحوي لمنصوص.
إف تحميػػػػػػػػػػػػػػؿ النصػػػػػػػػػػػػػػكص لغكيػػػػػػػػػػػػػػػا كنحكيػػػػػػػػػػػػػػا يتطمػػػػػػػػػػػػػػػب معرفػػػػػػػػػػػػػػة مبلبسػػػػػػػػػػػػػػػات    

الػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػراد تحميمػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث المبػػػػػػػػػػدع أك المتمقػػػػػػػػػػػي أك 
الغػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػذم ألػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػنص مػػػػػػػػػف أجمػػػػػػػػػو، كذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػا يعرفػػػػػػػػػو النقػػػػػػػػػاد بجػػػػػػػػػك 

ؼ عمػػػػػػػػى المفيػػػػػػػػـك الحقيقػػػػػػػػي لمتحميػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػكم كالمغػػػػػػػػكم، يجػػػػػػػػب الػػػػػػػػنص، كلنقػػػػػػػػ
أف نػػػػػػػػػػدرؾ ماىيػػػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػػكم لغػػػػػػػػػػة كاصػػػػػػػػػػطبلحا، ثػػػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػػػكاؿ الػػػػػػػػػػنص 

 المراد تحميمو كمبدعو كالمقدـ إلييـ ذلؾ النص.
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   التحميل لغة:
مىٍمػػػػػػػػػػتي »يبػػػػػػػػػػدك إف أصػػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػؿ يحمػػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػػد كرد فػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػحاح:      حى

ػػػػػػػػػػػبلِّ: فتحت مُّيىػػػػػػػػػػػا حى ، كقػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػاحب المقػػػػػػػػػػػاييس: (1)«يػػػػػػػػػػػا، فانحمػػػػػػػػػػػتالعيقػػػػػػػػػػػدة أىحي
ػػػػػػػػػػػٍعتىوي أًلىٍمػػػػػػػػػػػرو ًفيػػػػػػػػػػػًو.» ػػػػػػػػػػػٍيءى، ًإذىا أىبىٍحتىػػػػػػػػػػػوي كىأىٍكسى مىٍمػػػػػػػػػػػتي الشَّ ، كبػػػػػػػػػػػذلؾ يتضػػػػػػػػػػػح (2) «حى

بػػػػػػػاب قتػػػػػػػؿ ىػػػػػػػك الفػػػػػػػتح كاإلباحػػػػػػػة أف المعنػػػػػػػى المغػػػػػػػكم لمفعػػػػػػػؿ حمػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم مػػػػػػػف 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع.كالت

   التحميل النحوي اصطبلحا:
ى اسػػػػػػػػػػػػػتخدمكا التحميػػػػػػػػػػػػػؿ إف النحػػػػػػػػػػػػػاة كالمفسػػػػػػػػػػػػػريف منػػػػػػػػػػػػػذ العصػػػػػػػػػػػػػكر األكلػػػػػػػػػػػػػ    

النحػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػي مؤلفػػػػػػػػػاتيـ، بػػػػػػػػػؿ إف العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المؤلفػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػأنيا األكؿ 
ىػػػػػػػػػك التحميػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػكم، ككػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػذا التحميػػػػػػػػػؿ ينحػػػػػػػػػك منحيػػػػػػػػػاف: إمػػػػػػػػػا تحميػػػػػػػػػؿ 
القكاعػػػػػػػػػػػػد النحكيػػػػػػػػػػػػة كمحاكلػػػػػػػػػػػػة فيميػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػياغتيا فػػػػػػػػػػػػي أجزائيػػػػػػػػػػػػا األكليػػػػػػػػػػػػة، 
كذلػػػػػػػػػػػػػؾ مثػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػنيع شػػػػػػػػػػػػػراح الكتػػػػػػػػػػػػػاب لسػػػػػػػػػػػػػيبكيو، أك شػػػػػػػػػػػػػراح المصػػػػػػػػػػػػػنفات 

ة كالصػػػػػػػػػػرفية األخػػػػػػػػػػرل، أمػػػػػػػػػػا المنحػػػػػػػػػػى الثػػػػػػػػػػاني، فقػػػػػػػػػػد تمحػػػػػػػػػػكر حػػػػػػػػػػكؿ النحكيػػػػػػػػػػ
تحميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النصػػػػػػػػػػػػػػػػكص اإلبداعيػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػى مككناتيػػػػػػػػػػػػػػػػا الكظيفيػػػػػػػػػػػػػػػػة النحكيػػػػػػػػػػػػػػػػة؛ 
الستيضػػػػػػػػػػػاح معانييػػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػرز نتػػػػػػػػػػػاج ىػػػػػػػػػػػذا النشػػػػػػػػػػػاط العممػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػب 
التفسػػػػػػػػػػػػػػير كاإلعػػػػػػػػػػػػػػراب القرآنػػػػػػػػػػػػػػي، كشػػػػػػػػػػػػػػركح المعمقػػػػػػػػػػػػػػات، كشػػػػػػػػػػػػػػركح الحماسػػػػػػػػػػػػػػة 

ؿ فػػػػػػػػػػػػػي إعػػػػػػػػػػػػػراب كغيرىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف المؤلفػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػػػػػػى بتفصػػػػػػػػػػػػػيؿ القػػػػػػػػػػػػػك 
النصػػػػػػػػػكص األدبيػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػرز مػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػػذا المصػػػػػػػػػطمح بػػػػػػػػػالتعريؼ 

تمييػػػػػػػػػز » الػػػػػػػػػدكتكر فخػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديف قبػػػػػػػػػاكة حيػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػد التحميػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػكم بأنػػػػػػػػػو: 

                                                 

 .2761/ 4انؿؾبػ ربط انهغخ ٔؾؾبػ انؼرثٛخ:  (1)

 .12/ 1يمبٚٛص انهغخ:  (2)
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العناصػػػػػػػػػػػػػػر المفظيػػػػػػػػػػػػػػػة لمعبػػػػػػػػػػػػػػػارة، كتحديػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػيغيا ككظائفيػػػػػػػػػػػػػػػا كالعبلقػػػػػػػػػػػػػػػات 
  (1) «التركيبية بينيا، بداللة المقاـ كالمقاؿ.

 بدعو والمقدم إلييم ذلك النص.أحوال النص المراد تحميمو وم
 النص المراد تحميمو: -أوال

إفَّ النصػػػػػػػػػكص كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك مقػػػػػػػػػرر تنقسػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػكعيف رئيسػػػػػػػػػييف كنػػػػػػػػػػكع      
ىجػػػػػػػيف بينيمػػػػػػػا؛ نػػػػػػػكع يؤلفػػػػػػػو مبدعػػػػػػػو لغػػػػػػػرض إعػػػػػػػبلـ متمقيػػػػػػػو بمػػػػػػػا يخػػػػػػػتمج فػػػػػػػي 
نفسػػػػػػػػو  مػػػػػػػػف مشػػػػػػػػاعر كأحاسػػػػػػػػيس كعكاطػػػػػػػػؼ، كغالبػػػػػػػػا مػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػنص  

ع مكاىبػػػػػػػو لكصػػػػػػػؼ تمػػػػػػػؾ الحالػػػػػػػة التػػػػػػػي مػػػػػػػرَّ لكحػػػػػػػة فنيػػػػػػػة يسػػػػػػػتخدـ فييػػػػػػػا المبػػػػػػػد
بيػػػػػػػػا، كاختمجػػػػػػػػت بيػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػو؛ حتػػػػػػػػى يػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػي غيػػػػػػػػره أيمػػػػػػػػأ تػػػػػػػػأثير، كيكجيػػػػػػػػو 
حيػػػػػػػػػػث يريػػػػػػػػػػد بطريقػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػبو بالسػػػػػػػػػػحر، ككممػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف المبػػػػػػػػػػدع عمػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػة 
عاليػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف الرقػػػػػػػػػػػػي الثقػػػػػػػػػػػػافي كالقػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػى تطكيػػػػػػػػػػػػع التراكيػػػػػػػػػػػػب لخدمػػػػػػػػػػػػة 

ي بأفكػػػػػػػػػاره أغراضػػػػػػػػػو الخطابيػػػػػػػػػة كممػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف األثػػػػػػػػػر أكبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي إقنػػػػػػػػػاع المتمقػػػػػػػػػ
كاسػػػػػػػػػتدرار تعاطفػػػػػػػػػو نحػػػػػػػػػك مشػػػػػػػػػاعره كعكاطفػػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػػذا يسػػػػػػػػػميو السػػػػػػػػػادة النقػػػػػػػػػاد 
كدارسػػػػػػػػػػػػكا األدب باألسػػػػػػػػػػػػمكب األدبػػػػػػػػػػػػي كرأيػػػػػػػػػػػػت أف أسػػػػػػػػػػػػميو الػػػػػػػػػػػػنص األدبػػػػػػػػػػػػي، 
كالنػػػػػػػػػػػكع الثػػػػػػػػػػػاني كىػػػػػػػػػػػك الخػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػػػكر كاألخيمػػػػػػػػػػػة كالمشػػػػػػػػػػػاعر 
كاألحاسػػػػػػػػػيس، كالمقتصػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى تكصػػػػػػػػػيؼ القكاعػػػػػػػػػد العمميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي أم مجػػػػػػػػػػاؿ 

ـ، أك األحػػػػػػػػػػػػداث التاريخيػػػػػػػػػػػػة ككصػػػػػػػػػػػػؼ أحػػػػػػػػػػػػكاؿ النػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػػػاالت العمػػػػػػػػػػػػ
كالبمػػػػػػػػداف، كىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػنص غالبػػػػػػػػا مػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف منظكمػػػػػػػػا بطريقػػػػػػػػة مركػػػػػػػػزة، تحتػػػػػػػػاج 
فػػػػػػػػػي الغالػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػاف معػػػػػػػػػاني بعػػػػػػػػػض المفػػػػػػػػػردات، كمعرفػػػػػػػػػة أحكاليػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف 
الناحيػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػرفية ك كظائفيػػػػػػػػػػا اإلعرابيػػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػػردة كمركبػػػػػػػػػػة، لفػػػػػػػػػػتح مسػػػػػػػػػػتغمقيا 

                                                 

انزؾهٛم انُؾٕ٘ أؾٕنّ ٔأكنزّ، فقر انلٍٚ لجبٔح، انػركخ انؼبنًٛخ انؼرثٛخ نهُػر،  (1)

 .24و: 1221، 2انمبْرح، ل
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ص ىػػػػػػػػك الػػػػػػػػنص العممػػػػػػػػي كيسػػػػػػػػميو كالكقػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػراد مؤلفيػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػن
النقػػػػػػػػاد باألسػػػػػػػػمكب العممػػػػػػػػي، كالنػػػػػػػػكع الثالػػػػػػػػث ىػػػػػػػػك األسػػػػػػػػمكب العممػػػػػػػػي المتػػػػػػػػأدب 
الػػػػػػػػذم يصػػػػػػػػكغ فيػػػػػػػػو مؤلفػػػػػػػػو عباراتػػػػػػػػو العمميػػػػػػػػة اليقينيػػػػػػػػة الخاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العكاطػػػػػػػػؼ 
كاألحاسػػػػػػػػػػيس كالمشػػػػػػػػػػاعر بطريقػػػػػػػػػػة إبداعيػػػػػػػػػػة ال تخمػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػكر البيانيػػػػػػػػػػة 

 كالنكات البديعية.
 المصنف: -ثانيا

عرفػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػنؼ الكقػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػى ترجمتػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػذ نشػػػػػػػػػأتو حتػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي م
كفاتػػػػػػػػػو، كمحاكلػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػأطير مشػػػػػػػػػكاره العممػػػػػػػػػي ببيػػػػػػػػػاف أحػػػػػػػػػكاؿ أسػػػػػػػػػرتو كشػػػػػػػػػيكخو 
كتبلميػػػػػػػػػػػذه، كمجػػػػػػػػػػػاالت نشػػػػػػػػػػػاطو فػػػػػػػػػػػي حياتػػػػػػػػػػػو، كالعمػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػػػاف مركػػػػػػػػػػػز 
اىتمامػػػػػػػػو مػػػػػػػػع عػػػػػػػػدـ إىمػػػػػػػػاؿ أحكالػػػػػػػػو مػػػػػػػػع العمػػػػػػػػـك األخػػػػػػػػرل، كمحاكلػػػػػػػػة تجميػػػػػػػػع 

ذلػػػػػػػؾ يفيػػػػػػػد المتصػػػػػػػدر لشػػػػػػػرح نػػػػػػػص  مؤلفاتػػػػػػػو كبيػػػػػػػاف تػػػػػػػأثيره كتػػػػػػػأثره بغيػػػػػػػره، كػػػػػػػؿ
 مف تأليفو.

 المقدم إلييم النص: -ثالثا
كىػػػػػػػػػػـ يمثمػػػػػػػػػػكف الفئػػػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػػػة أك المرحمػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ألػػػػػػػػػػؼ المصػػػػػػػػػػنؼ 
نصػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أجميػػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػػذا يفيػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػارح أك المعػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػي الكصػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػى 
المعػػػػػػػػاني التػػػػػػػػي يقصػػػػػػػػدىا المصػػػػػػػػنؼ فػػػػػػػػي يسػػػػػػػػر، ممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػيؿ عميػػػػػػػػو تأصػػػػػػػػيؿ 

اني المفػػػػػػػػػردات كأحػػػػػػػػػكاؿ التركيػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف الرتبػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػؾ المعمكمػػػػػػػػػات، كبيػػػػػػػػػاف معػػػػػػػػػ
 كالعكارض كالمطكالت.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

388 

  

 

 النصوص التي ُيِفيد تحميميا:
كىنػػػػػػػػا يكاجينػػػػػػػػا سػػػػػػػػؤاؿ مفػػػػػػػػاده: ىػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػبلـ العربػػػػػػػػي صػػػػػػػػالح إلجػػػػػػػػراء     

 عممية التحميؿ النحكم كفؽ التعريؼ المتقدـ؟
االصػػػػػػػػػػطبلح كضػػػػػػػػػػح لنػػػػػػػػػػا أف التحميػػػػػػػػػػؿ تمييػػػػػػػػػػز لمعناصػػػػػػػػػػر المفظيػػػػػػػػػػة لمعبػػػػػػػػػػارة؛  

ف المككنػػػػػػػػػػػػػات المفظيػػػػػػػػػػػػػة لمعبػػػػػػػػػػػػػارة: أسػػػػػػػػػػػػػماء كأفعػػػػػػػػػػػػػاال كحركفػػػػػػػػػػػػػا، ثػػػػػػػػػػػػػـ أم بيػػػػػػػػػػػػػا
التػػػػػػػػػدقيؽ الصػػػػػػػػػرفي ليػػػػػػػػػا بمعرفػػػػػػػػػة كزنيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذم يمثػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػيغتيا، ثػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػرم 
الكظيفػػػػػػػػة النحكيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي قامػػػػػػػػت بيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العبػػػػػػػػارة مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث مكقعيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي 
جممتيػػػػػػػػا ثػػػػػػػػـ أخيػػػػػػػػرا بيػػػػػػػػاف العبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف تمػػػػػػػػؾ المفػػػػػػػػردات كبيػػػػػػػػاف تمػػػػػػػػؾ العبلقػػػػػػػػة 

 ضبلت كغيرىا؟أإسنادية أك إضافية أك ف
مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدـ يتبػػػػػػػػػيف أف الكػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػذم يمكػػػػػػػػػف اخضػػػػػػػػػاعو لمتحميػػػػػػػػػؿ 
النحػػػػػػػكم يجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػكف ذا أىميػػػػػػػػة بالغػػػػػػػػة حتػػػػػػػى يعنػػػػػػػػى بػػػػػػػػو المحمػػػػػػػػؿ، كيبػػػػػػػػدؿ 
فيػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػؾ الجيػػػػػػػػد، كىػػػػػػػػذه األىميػػػػػػػػة تكمػػػػػػػػف فػػػػػػػػي القيمػػػػػػػػة المعرفيػػػػػػػػة أك العمميػػػػػػػػة 
أك المظيػػػػػػػػػر الجمػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػذم يتمتػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػراد تحميمػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػا 

 اختيارم لميئية السيرة في الجانب التحميمي. كاف
 منيجية التحميل النحوي:

عنػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػركع فػػػػػػػػػػي التحميػػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػػكم عمينػػػػػػػػػػا أف نتبػػػػػػػػػػع منيجيػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػدة     
فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػراد تحميمػػػػػػػػػو، كاآلليػػػػػػػػػة المثمػػػػػػػػػى لمتحميػػػػػػػػػؿ النحػػػػػػػػػكم يجػػػػػػػػػب 
عػػػػػػػػدـ اقتصػػػػػػػػارىا عمػػػػػػػػى المبحػػػػػػػػث النحػػػػػػػػكم القػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػى اإلعػػػػػػػػراب فقػػػػػػػػط، بػػػػػػػػؿ 

ف يتعػػػػػػػدل ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ ببيػػػػػػػاف مػػػػػػػا غمػػػػػػػض مػػػػػػػف الػػػػػػػنص، عمػػػػػػػى المحمػػػػػػػؿ أ
 كيككف ذلؾ باتباع الخطكات اآلتية:

التحميػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػرفي لمكممػػػػػػػػػػػػة؛ كيكػػػػػػػػػػػػكف ببيػػػػػػػػػػػػاف اشػػػػػػػػػػػػتقاقيا إف كانػػػػػػػػػػػػت  -1
مشػػػػػػػػػتقة، كبيػػػػػػػػػاف كزنيػػػػػػػػػا كبابيػػػػػػػػػا إف كانػػػػػػػػػت فعػػػػػػػػػبل. كمػػػػػػػػػا تتنػػػػػػػػػاكؿ 
ػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف االسػػػػػػػمية  نػػػػػػػكع الكممػػػػػػػة ككزنيػػػػػػػا كصػػػػػػػيغتيا كمػػػػػػػا يفصّْ
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إلفػػػػػػػػػػراد كالتثنيػػػػػػػػػػة كالجمػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػبلمة أك مثػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػذكير كالتأنيػػػػػػػػػػث كا
 تكسيرا.

التحميػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػكظيفي لمكممػػػػػػػػػة األداة، فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى  -2
المحمػػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػػػؿ األدكات التػػػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػػػتعمميا المبػػػػػػػػػػػػدع فػػػػػػػػػػػػي 
الػػػػػػػنص األدبػػػػػػػػي قيػػػػػػػد التحميػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف حيػػػػػػػػث داللتيػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ العيديػػػػػػػػة 
كالجنسػػػػػػػػػػػػية كاإلثبػػػػػػػػػػػػات كالنفػػػػػػػػػػػػي كالتسػػػػػػػػػػػػكية كالجػػػػػػػػػػػػكاب كالتصػػػػػػػػػػػػديؽ 

داء كالتنبيػػػػػػػػػػػػػػو كاالسػػػػػػػػػػػػػػتغاثة كالندبػػػػػػػػػػػػػػة كاإلفصػػػػػػػػػػػػػػاح كاإلشػػػػػػػػػػػػػارة كالنػػػػػػػػػػػػػػ
كغيرىػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث كجكدىػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػالة كالزيػػػػػػػػادة، كمػػػػػػػػػف 

 حيث عمميا في مدخكليا كعدمو.
مػػػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػػػة النحكيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى المحمػػػػػػػػػػؿ أف يبػػػػػػػػػػيف مكقػػػػػػػػػػؼ الكممػػػػػػػػػػات  -3

كصػػػػػػػػػفاتيا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث االسػػػػػػػػػمية كالفعميػػػػػػػػػة كالحرفيػػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػيف 
اد كالفضػػػػػػػػػػػمية مكقعيػػػػػػػػػػػا اإلعرابػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث الكظيفػػػػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػػػن

كالتبعيػػػػػػػػػػة كاإلضػػػػػػػػػػافة كالشػػػػػػػػػػرط كجكابػػػػػػػػػػو كبيػػػػػػػػػػاف الرتبػػػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػػػذؼ 
كمرتبتػػػػػػػػػػػػػػػو كالتعمػػػػػػػػػػػػػػػؽ كاإلعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كاإلىمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كعػػػػػػػػػػػػػػػكد الضػػػػػػػػػػػػػػػمير 
كاالبتػػػػػػػػػػداء كاالسػػػػػػػػػػتئناؼ كاالعتػػػػػػػػػػراض، إضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػكع 

 اإلعراب كعبلماتو في المفردات كالجمؿ.
 أدوات التحميل النحوي:

مػػػػػػػػف تػػػػػػػػكفر أدكات تقػػػػػػػػـك بيػػػػػػػػا، إف لكػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػنعة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الحيػػػػػػػػاة البػػػػػػػػد      
كتسػػػػػػػػػػػيؿ عمػػػػػػػػػػػى متعامميػػػػػػػػػػػا إنجػػػػػػػػػػػاز مػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػرع فيػػػػػػػػػػػو منيػػػػػػػػػػػا، كبػػػػػػػػػػػدكف تمػػػػػػػػػػػؾ 
األدكات يكػػػػػػػػػػػكف ذلػػػػػػػػػػػؾ اإلنجػػػػػػػػػػػاز صػػػػػػػػػػػعبا، إف لػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػتحيبل، كصػػػػػػػػػػػنعة 
اإلعػػػػػػػػػػراب ال تختمػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف غيرىػػػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػػػا تتطمػػػػػػػػػػب مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 
األدكات التػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػب أف تتػػػػػػػػػػكفر لػػػػػػػػػػدل المعػػػػػػػػػػرب حتػػػػػػػػػػى ينتيػػػػػػػػػػي عممػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي 

اب. كقػػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػػدث طائفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػربيف األقػػػػػػػػػػدميف اإلعػػػػػػػػػػراب إلػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػك 
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كالمعاصػػػػػػػػريف فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػكع كحػػػػػػػػدث بيػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػا يشػػػػػػػػبو االتفػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػى 
أفَّ أدكات المعػػػػػػػػػػػرب أربعػػػػػػػػػػػة تتمثػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػػػة معنػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػراد تحميمػػػػػػػػػػػو 
إعرابيػػػػػػػػػا، كمعرفػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاؿ كالمقػػػػػػػػػاـ، كمعرفػػػػػػػػػة قكاعػػػػػػػػػد النحػػػػػػػػػك العربػػػػػػػػػي، كتػػػػػػػػػكفر 

كالصػػػػػػػػػػرفية المبنيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػدل الميػػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتخداـ القكاعػػػػػػػػػػد النحكيػػػػػػػػػػة 
اإللمػػػػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػػػـك المغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة  كآدابيػػػػػػػػػػػا، كسػػػػػػػػػػػنحاكؿ بسػػػػػػػػػػػط ىػػػػػػػػػػػذه األدكات 

 األربعة: 
 معرفة المعنى المراد من النص المراد إعرابو: -1
كىػػػػػػػػػػذا يرجعنػػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػػراع الناشػػػػػػػػػػئ بػػػػػػػػػػيف المعػػػػػػػػػػربيف فػػػػػػػػػػي أييمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػأتي أكال    

 المعنػػػػػػػػى أك اإلعػػػػػػػػراب، كقػػػػػػػػد حػػػػػػػػـز ابػػػػػػػػف ىشػػػػػػػػاـ أمػػػػػػػػره فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا حيػػػػػػػػث جعػػػػػػػػؿ
كأكؿ كاجػػػػػػػػػب »المعنػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػؿ لئلعػػػػػػػػػراب، حيػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي مغنػػػػػػػػػي المبيػػػػػػػػػب: 
أثنػػػػػػػػاء ذكػػػػػػػػره  (1)«عػػػػػػػػف المعػػػػػػػػرب أف يفيػػػػػػػػـ معنػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يعربػػػػػػػػو مفػػػػػػػػردا أك مركبػػػػػػػػا

لمجيػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي ييعتػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػف جيتيػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػث جعػػػػػػػػػؿ أكليػػػػػػػػػا: 
ىمالػػػػػػػػػػػو لممعنػػػػػػػػػػػى، كالمعنػػػػػػػػػػػى المطمػػػػػػػػػػػكب  تركيػػػػػػػػػػػزه عمػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػناعة النحكيػػػػػػػػػػػة كا 

قبػػػػػػػػػػػؿ ا لتصػػػػػػػػػػػدر لئلعػػػػػػػػػػػراب ىػػػػػػػػػػػك المعنػػػػػػػػػػػى المعجمػػػػػػػػػػػي معرفتػػػػػػػػػػػو لممعػػػػػػػػػػػرب أكال ه
لممفػػػػػػػػػػردة المػػػػػػػػػػراد إعرابيػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػؤثر ذلػػػػػػػػػػؾ المعنػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي تقريػػػػػػػػػػر إعػػػػػػػػػػراب 
الكممػػػػػػػػػػة، كلقػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػي تحميػػػػػػػػػػؿ األنمػػػػػػػػػػكذج ىػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػنيج، فقمػػػػػػػػػػت ببيػػػػػػػػػػاف 
المعنػػػػػػػػػػػػػى المعجمػػػػػػػػػػػػػي لممفػػػػػػػػػػػػػردات، ثػػػػػػػػػػػػػـ أعربتيػػػػػػػػػػػػػا، كفػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػػػػػاف 
يضػػػػػػػػػػطر المعػػػػػػػػػػرب إلػػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػػكع لمسػػػػػػػػػػياؽ لتحديػػػػػػػػػػد معنػػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػػردة عنػػػػػػػػػػدما 

 تككف مف تمؾ التي تحمؿ أكثر مف معنى.
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 معرفة الحال والمقام:   -2
إف إدراؾ مبلبسػػػػػػػػػػػػػات اإلبػػػػػػػػػػػػػداع لػػػػػػػػػػػػػو دكر كبيػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي الفيػػػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػػػػحيح     

لمنصػػػػػػػػػػكص، كقػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػاـ حسػػػػػػػػػػاف أف المقػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػك حصػػػػػػػػػػيمة الظػػػػػػػػػػركؼ 
الػػػػػػػػكاردة طبيعيػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت أك اجتماعيػػػػػػػػة، أك غيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػت الػػػػػػػػذم تػػػػػػػػـ 

لػػػػػػػػدكتكر تمػػػػػػػػاـ أيضػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ضػػػػػػػػركرة االبتعػػػػػػػػاد فيػػػػػػػػو أداء المقػػػػػػػػاؿ، كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػص ا
عػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػركؼ غيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػاـ حتػػػػػػػػػى ال نربػػػػػػػػػؾ المكقػػػػػػػػػؼ 
التحميمػػػػػػػػػػػي، كيعػػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػامبل أكليػػػػػػػػػػػا لفيػػػػػػػػػػػـ المعنػػػػػػػػػػػى، كال جػػػػػػػػػػػدكل مػػػػػػػػػػػف 
التركيػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل الصػػػػػػػػػػرفي كال المسػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػداللي لمفػػػػػػػػػردات الػػػػػػػػػػنص 

كفػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػص ، (1)المػػػػػػػػػػراد تحميمػػػػػػػػػػو دكف فيػػػػػػػػػػـ المقػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػذم نظػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػو
القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػريـ يسػػػػػػػػمى ىػػػػػػػػذا الجانػػػػػػػػب أسػػػػػػػػباب نػػػػػػػػزكؿ اآليػػػػػػػػات المػػػػػػػػراد إعرابيػػػػػػػػا، 
فحػػػػػػػاؿ المبػػػػػػػدع كالمتمقػػػػػػػي عمػػػػػػػى السػػػػػػػكاء قػػػػػػػد يحػػػػػػػدداف فػػػػػػػي أحػػػػػػػاييف كثيػػػػػػػرة نػػػػػػػكع 
التركيػػػػػػػػػػب، كاألمػػػػػػػػػػر نفسػػػػػػػػػػو ينسػػػػػػػػػػحب عمػػػػػػػػػػى الفئػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػػدؼ النػػػػػػػػػػاظـ أك 
المصػػػػػػػػػنؼ تكجيػػػػػػػػػو خطابػػػػػػػػػو التعميمػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػة، كمعرفػػػػػػػػػة المكضػػػػػػػػػكع 

دث عنػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػنظـ أك الػػػػػػػػػػنص معرفػػػػػػػػػػة تامػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرل المتحػػػػػػػػػػ
يسػػػػػػػػػػػيبلف عمػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػرب معرفػػػػػػػػػػػة المفػػػػػػػػػػػردات كالتراكيػػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػػػػػي 

 النظـ أك النص.
 دقة معرفة قواعد النحو والصرف.

كىػػػػػػػػػػذا أمػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػدىي، فػػػػػػػػػػبل يتصػػػػػػػػػػكر أف يتصػػػػػػػػػػدر لئلعػػػػػػػػػػراب مػػػػػػػػػػف يجيػػػػػػػػػػؿ     
ة الدقيقػػػػػػػػة القكاعػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػة إجمػػػػػػػػاال، لكػػػػػػػػف المقصػػػػػػػػكد مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػك المعرفػػػػػػػػ

بحيػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػتطيع التنقػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف تمػػػػػػػػػؾ القكاعػػػػػػػػػد بسبلسػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػؽ، فػػػػػػػػػبل تمتػػػػػػػػػبس 
عميػػػػػػػػػػو الكظػػػػػػػػػػائؼ النحكيػػػػػػػػػػة إذ كػػػػػػػػػػؿ كظيفػػػػػػػػػػة تحكميػػػػػػػػػػا قاعػػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػػذه القاعػػػػػػػػػػدة 

                                                 

انهغةةةخ انؼرثٛةةةخ يؼُبْةةةب ٔيجُبْةةةب، رًةةةبو ؽطةةةبٌ، ك.د، ك.ل، كار انضمبفةةةخ، انةةةلار انجٛكةةةبء  (1)
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ىػػػػػػػػي التػػػػػػػػي تبػػػػػػػػيف معالميػػػػػػػػا بطريقػػػػػػػػة تجمػػػػػػػػع أكصػػػػػػػػافيا، كتبعػػػػػػػػد عنيػػػػػػػػا غيرىػػػػػػػػا، 
كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا يطمػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو التعريػػػػػػػؼ، فػػػػػػػالتمكف مػػػػػػػف قكاعػػػػػػػد العربيػػػػػػػة يينػػػػػػػتج إعرابػػػػػػػا 

، كعػػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػػتمكف يينػػػػػػػػػػػتج إعرابػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػطربا، كال بػػػػػػػػػػػأس مػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػكفير مكفقػػػػػػػػػػػا
مختصػػػػػػػػػػػػر لمقكاعػػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػػكف بجانػػػػػػػػػػػػب المعػػػػػػػػػػػػرب حتػػػػػػػػػػػػى يعػػػػػػػػػػػػكد إليػػػػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػػػػاء 
اإلعػػػػػػػػراب فػػػػػػػػي المراحػػػػػػػػؿ األكلػػػػػػػػى مػػػػػػػػف التػػػػػػػػدريب حتػػػػػػػػى يشػػػػػػػػعر بأىميػػػػػػػػة صػػػػػػػػحة 

 القاعدة إلخراج إعراب صحيح.
 توفر الميارة في استخدام القواعد النحوية والصرفية. -3

ػػػػػػػػػػؿ: » قػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػاحب العػػػػػػػػػػيف     : الحػػػػػػػػػػاًذؽي بكػػػػػػػػػػٌؿ عىمى كالميػػػػػػػػػػارة  (1)«كالمػػػػػػػػػػاًىري
تقػػػػػػػػاف، كىػػػػػػػػذا الكصػػػػػػػػؼ ال  ىػػػػػػػػي القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى إنجػػػػػػػػاز المطمػػػػػػػػكب فػػػػػػػػي سػػػػػػػػرعة كا 
يتحقػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي المحمػػػػػػػػػؿ إال إذا أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف النظػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػب القكاعػػػػػػػػػد ككتػػػػػػػػػب 
اإلعػػػػػػػػػػػراب؛ ألف اإلعػػػػػػػػػػػراب مػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػك إال تطبيػػػػػػػػػػػؽ عممػػػػػػػػػػػي لمقكاعػػػػػػػػػػػد النحكيػػػػػػػػػػػػة 

دربػػػػػػػػػػػػػػػػة المتكاصػػػػػػػػػػػػػػػػمة، كالدقػػػػػػػػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػػػػػػػػرفية، ككػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ال يتػػػػػػػػػػػػػػػػأتى إال بال
المتناىيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػػقاط االصػػػػػػػػػػطبلحات عمػػػػػػػػػػى التركيبػػػػػػػػػػات، كمحاكلػػػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػػػد 
نيايػػػػػػػػػػات الكممػػػػػػػػػػات كفػػػػػػػػػػؽ إعرابيػػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػتبيف كظيفتيػػػػػػػػػػا، كال ييػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػد 
ذلػػػػػػػػػؾ حركػػػػػػػػػة آخرىػػػػػػػػػا؛ ألنيػػػػػػػػػا تخضػػػػػػػػػع لمعػػػػػػػػػايير البنػػػػػػػػػاء كاإلعػػػػػػػػػراب، كالظيػػػػػػػػػكر 

 .كالتقدير.
 االلمام بعموم المغة واالدب

ـ المعنى الصحيح لمنص المراد تحميمو ىك المكصؿ إلى التحميؿ إذا اعتبرنا أف في
الصحيح، فإف اإللماـ بعمـك العربية المتمثمة في مستكيات دراسة المغة الداللي 
كالصرفي كالنحكم كالنقدم كاألدبي أمر جد ميـ، فالجاىؿ بالبحث في المعاجـ ال 

كمف ال يعرؼ عمـ  يستطيع تفسير المفردات الكاردة في النص المراد تحميمو،

                                                 

 .4/12: فالعي(1)
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التصريؼ يغيب عنو تصكر أصكؿ المشتقات كأكزاف  المنسكبات كالمصغرات، كما 
يمحؽ ذلؾ مف دالالت، ككذلؾ مف ال يعرؼ مبلبسات النص األدبية مف حيث نكعو 
كجنسو ككقت تأليفو، لف يستطيع تصكر معنى عاما لو حتى إف فسر دالالت 

تفكيؾ النص إلى مككناتو األساسية عنكة عف  مفرداتو، كبالتالي لف يككف قادرا عمى
تسمية مككناتو الجزئية، كتسمية كظائؼ مفرداتو، ككصؼ حالة أكاخر كمماتو، 
 كتسمية محاؿ جممو كجممو الخكالي مف المحؿ.

 المبحث الثاني

 ابن العز الحنفي صاحب الميئية الشيخ الناظمترجمة 
 

 :اسمو ولقبو ونسبتو
اسػػػػػػػػمو: عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف العػػػػػػػػز، كلقبػػػػػػػػو  أفَّ  كرد فػػػػػػػػي كشػػػػػػػػؼ الظنػػػػػػػػكف   

ق كفػػػػػػػػػػي 742صػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػديف، كنسػػػػػػػػػػبتو األذرعػػػػػػػػػػي، كذكػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػكفي فػػػػػػػػػػي 
ىديػػػػػػػة العػػػػػػػارفيف: عمػػػػػػػي ابػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف العػػػػػػػز كاتفقػػػػػػػا 
فػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػبتو: الدمشػػػػػػػػػػػقي كفػػػػػػػػػػي مذىبػػػػػػػػػػػو: الحنفػػػػػػػػػػي كذكػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػكفي فػػػػػػػػػػػي 

مػػػػػػػػػػٌي ، كفػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدرر الكامنػػػػػػػػػػة كرد اسػػػػػػػػػػمو عمػػػػػػػػػػى: (1).792 مػػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػػف عى بػػػػػػػػػػف عى
ػػػػػػػػػاة، كنبػػػػػػػػػو  نىًفػػػػػػػػػٌي كلقبػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػقىاًضي اٍلقيضى ػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي اٍلًعػػػػػػػػػٌز كمذىبػػػػػػػػػو: اٍلحى مَّ ميحى

 .(2)عمى كركد اسمو محمد كلكنو صكَّب عمي
 :  مولده

                                                 

( ينظػػػر: ىديػػػة العػػػارفيف، أسػػػماء المػػػؤلفيف كآثػػػار المصػػػنفيف، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، 1)
 .2/1143، ككشؼ الظنكف: 726: 1بيركت

 .103/ 4الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: ( ينظر: 2)
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ممػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػـ كأدب تكثيػػػػػػػػػؽ مكلػػػػػػػػػده، كىػػػػػػػػػذا ال     
يحػػػػػػػػدث لعامػػػػػػػػة النػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي عيػػػػػػػػده كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك الحػػػػػػػػاؿ اآلف، فقػػػػػػػػط لمػػػػػػػػف يكػػػػػػػػف 

احػػػػػػػػػػدىما، فيكثػػػػػػػػػػؽ مكلػػػػػػػػػػده عسػػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػأف، كالػػػػػػػػػػداه متعممػػػػػػػػػػيف أك 
كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا حػػػػػػػػدث لصػػػػػػػػاحبنا، كلػػػػػػػػك أنػػػػػػػػو مػػػػػػػػا عمػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػر الميئيػػػػػػػػة لكفػػػػػػػػاه ذلػػػػػػػػؾ 
عمػػػػػػػػػػػػػكا، ناىيػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػف رصػػػػػػػػػػػػػيده الزاخػػػػػػػػػػػػػر باألعمػػػػػػػػػػػػػاؿ كالكتابػػػػػػػػػػػػػات كالشػػػػػػػػػػػػػركح 
كالتضػػػػػػػػػػحيات فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبيؿ ىػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػديف الحنيػػػػػػػػػػؼ، كسنخصػػػػػػػػػػص فقػػػػػػػػػػرة لكػػػػػػػػػػؿ 
 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعكدة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده، ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب

سىٍبعمائة. الدرر الكامنة ًثيفى كى ثىبلى  إنو كلد في  سنة ًإٍحدىل كى
 شيوخو: 

عمػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػديف ابػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػاحب البدايػػػػػػػػػة كالنيايػػػػػػػػػة، كالتفسػػػػػػػػػير المشػػػػػػػػػيكر،  
"شػػػػػػػػػػػيخنا"،  كمػػػػػػػػػػػا أفَّ  :كقػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػرحو لمعقيػػػػػػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػػػػػػة بمفػػػػػػػػػػػظ

محقػػػػػػػػػؽ تفسػػػػػػػػػير ابػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػامي محمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػبلمة ذكػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػف 
ـ تػػػػػػػػذكر كتػػػػػػػػب التػػػػػػػػراجـ شػػػػػػػػيكخا تتممػػػػػػػػذ ليػػػػػػػػـ ابػػػػػػػػف ، كلػػػػػػػػ(1) .تبلميػػػػػػػػذ ابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر

العػػػػػػػز، غيػػػػػػػر أنػػػػػػػو ذكػػػػػػػر فػػػػػػػي بعػػػػػػػض مكاضػػػػػػػع مػػػػػػػف كتبػػػػػػػو تتممػػػػػػػذه عمػػػػػػػى أخيػػػػػػػو 
 األكبر ككذلؾ عمى كالده قبمو.

ــــــــذه: لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػذكر المصػػػػػػػػادر التػػػػػػػػي ترجمػػػػػػػػت لمشػػػػػػػػيخ تبلميػػػػػػػػذ لػػػػػػػػو،  كذكػػػػػػػػر  تبلمي
صػػػػػػػػػػػاحب أنبػػػػػػػػػػػاء الغمػػػػػػػػػػػر كمحقػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػرح العقيػػػػػػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػػػتغؿ 

مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػدارس دمشػػػػػػػػػؽ كمػػػػػػػػػاداـ األمػػػػػػػػػر  (2)ة كالركنيػػػػػػػػػةبالتػػػػػػػػػدريس فػػػػػػػػػي القيمازيػػػػػػػػػ
 كذلؾ، فبلبد أف يككف لو تبلميذ غير أنيـ مف المغمكريف.

                                                 

ار ىػ، تح: سػامي بػف محمػد سػبلمة، د774تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير ت: ( ينظر: 1)
 .1/14ـ:  1999 -ىػ 1420، 2طيبة لمنشر كالتكزيع، ط

 .78، كمقدمة شرح العقيدة الطحاكية:2/98إنباء الغمر: ( ينظر: 2)
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 مؤلفاتو:
ػػػػػػػػا يٍعمػػػػػػػػؿ ًبػػػػػػػػًو ًفػػػػػػػػي  -التٍَّنًبيػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى مشػػػػػػػػكبلت اٍلًيدىايىػػػػػػػػة.  - النُّػػػػػػػػكر البلمػػػػػػػػع ًفيمى

امع االمكية. اًمع أىم جى  (1) اٍلجى
 شرح العقيدة الطحاكية. -
 سيرة كىك ىذا الذم نشرحو.نظـ الميئية في ال -

 كغير ذلؾ كثير.
 أعمالو:

ــــــــدريس ؛ درَّس فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف المػػػػػػػػدارس الحنىفيػػػػػػػػة، منيػػػػػػػػا )القيمازيػػػػػػػػة( فػػػػػػػػي الت
ىػػػػػػػػػػػػػػ، كالمدرسػػػػػػػػػػػػػة العزيػػػػػػػػػػػػػة 777ىػػػػػػػػػػػػػػ، كالمدرسػػػػػػػػػػػػػة الركنيػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػنة 748سػػػػػػػػػػػػػنة 

 (2)ىػ، كدرس بالمدرسة الجكىرية784البرانية في ربيع اآلخر سنة 
 ( 3)ىػ777في آخر سنة  كلي قضاء الحنفية بدمشؽالقضاء؛ 

)كلػػػػػػػي قضػػػػػػػاء مصػػػػػػػر بعػػػػػػػد ابػػػػػػػف عمػػػػػػػو فأقػػػػػػػاـ شػػػػػػػيرا ثػػػػػػػـ اسػػػػػػػتعفى، كرجػػػػػػػع إلػػػػػػػى 
 (4)دمشؽ عمى كظائفو.(

 :  وفاتو
 حنفي المذىب سني العقيدة. مذىبو:
سىٍبعمائة. وفاتو: ًتٍسعيف كى سنة اٍثنىتىٍيًف كى

(5) 
 

                                                 

 .1/726ىدية العارفيف:( ينظر: 1)
 .78، كمقدمة شرح العقيدة الطحاكية:2/98إنباء الغمر: ( ينظر: 2)
 .478/ 3مجمدتاريخ ابف قاضي شيبة: ( ينظر: 3)
 .226/ 1البساـ: الثغر( 4)
 .1/726( ىذية العارفيف: 5)
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 المبحث الثالث
 أنموذجات لمتحميل النحوي

 -صمى ا عميو وسمم -حتى وفاة أمو قطعة من المنظومة من أوليا  

 الحمد  القديم الباري        ثم صبلتو عمى المختار

ػػػػػػػػػػيءى: رضػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػو كارتػػػػػػػػػػاح  الحمــــــــــُد: ٍمػػػػػػػػػػدنا، ... حًمػػػػػػػػػػد الشَّ ػػػػػػػػػػد، حى حًمػػػػػػػػػػدى يىحمى
إليو...حًمػػػػػػػػد اى: أثنػػػػػػػػى عميػػػػػػػػو كشػػػػػػػػكرى نعمتىػػػػػػػػو، قػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػك حيػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي البحػػػػػػػػر 

مىػػػػػػػػػى اٍلجى » المحػػػػػػػػػيط:  ػػػػػػػػػاًف الحمػػػػػػػػػد: الثَّنىػػػػػػػػػاءي عى ٍيًرىىػػػػػػػػػا ًبالمّْسى ػػػػػػػػػةو أىٍك غى ًميػػػػػػػػػًؿ ًمػػػػػػػػػٍف ًنٍعمى
ٍمػػػػػػػػػػػػدي  ، أىًك اٍلحى ٍعننػػػػػػػػػػػى كىاًحػػػػػػػػػػػدو ػػػػػػػػػػػٍكري ًبمى ٍمػػػػػػػػػػػػدي كىالشُّ ُـّ، ... كىاٍلحى ػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػذَّ نىًقيضي كىٍحػػػػػػػػػػػدىهي، كى

مىػػػػػػػػػػػػػى المَّػػػػػػػػػػػػػًو  ػػػػػػػػػػػػػٍكري ثىنىػػػػػػػػػػػػػاءه عى ُـّ، كىالشُّ ػػػػػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػػػػػدي ثىنىػػػػػػػػػػػػػاءه  -تىعىػػػػػػػػػػػػػالىى–أىعى ًبأىٍفعىاًلػػػػػػػػػػػػػًو، كىاٍلحى
ثىػػػػػػػػػػةي  ػػػػػػػػػػاًفًو؛ ثىبلى ػػػػػػػػػػاًكره ًبأىٍكصى اًمػػػػػػػػػػدي ًقٍسػػػػػػػػػػمىاًف: شى ُـّ، فىاٍلحى ػػػػػػػػػػ يىا أىنَّػػػػػػػػػػوي أىعى ػػػػػػػػػػحُّ ، أىصى أىٍقػػػػػػػػػػكىاؿو
ػػػػػػػػػػفىاتً  ػػػػػػػػػػٍثفو ًبالصّْ مي ، ك"أؿ" فيػػػػػػػػػػو: إمػػػػػػػػػػا لمجػػػػػػػػػػنس؛ أم لمحقيقػػػػػػػػػػة كفيػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػذلؾ (1)«كى

إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يعرفػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػامع مػػػػػػػػف معنػػػػػػػاه الشػػػػػػػػائع، أك يكػػػػػػػػكف التعريػػػػػػػػؼ  
 كىػػػػػػػػػػك لبلسػػػػػػػػػػتغراؽ؛ فالحمػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػو ، إذ مػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف نعمػػػػػػػػػػة إال

ػػػػػػػػػةو فىًمػػػػػػػػػفى مي  ـٍ ًمػػػػػػػػػٍف ًنٍعمى مػػػػػػػػػا ًبكيػػػػػػػػػ نعميػػػػػػػػػا مباشػػػػػػػػػرة أك بكاسػػػػػػػػػطة، قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: ﴿كى
المَّػػػػػػػػػػػًو﴾، كاألصػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػادر أف تكػػػػػػػػػػػكف منصػػػػػػػػػػػكبة بفعػػػػػػػػػػػؿ ظػػػػػػػػػػػػاىر أك 
مقػػػػػػػػػدر، لكػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدؿ المتكممػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػى الرفػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػادر 
ـ، الميٍبتىػػػػػػػدىأي بيػػػػػػػا كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك الحػػػػػػػاؿ ىنػػػػػػػا طمبنػػػػػػػا لبلىتمػػػػػػػاـ المػػػػػػػدلكؿ عميػػػػػػػو بالتقػػػػػػػدي

كالثبػػػػػػػػػػػػكت كالػػػػػػػػػػػػدكاـ المسػػػػػػػػػػػػتفاد مػػػػػػػػػػػػػف الجممػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػمية، قػػػػػػػػػػػػاؿ الزمخشػػػػػػػػػػػػػرم: 

                                                 

صػدقي محمػد تح: ىػػ(،745أبػك حيػاف األندلسػي )المتػكفى: (البحر المحيط فػي التفسػير، 1)
 .32/ 1،ق1420بيركت، ط –جميؿ، دار الفكر 
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)كالعػػػػػػػدؿ بيػػػػػػػا عػػػػػػػف النصػػػػػػػب إلػػػػػػػى الرفػػػػػػػع عمػػػػػػػى االبتػػػػػػػداء لمداللػػػػػػػة عمػػػػػػػى ثبػػػػػػػات 
 (1) المعنى كاستقراره(

)الػػػػػػػػبلـ(: حػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػر يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى معػػػػػػػػافو كثيػػػػػػػػرة، أمػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػي: إمػػػػػػػػا  :
فيكػػػػػػػػػػػػكف  ،ٍسػػػػػػػػػػػػًتٍحقىاؽً ًلٍمًمٍمػػػػػػػػػػػػًؾ؛ ك يكػػػػػػػػػػػػكف المعنػػػػػػػػػػػػى: الحمػػػػػػػػػػػػد مممػػػػػػػػػػػػكؾ ، أك ًلبًل 

المعنػػػػػػػػػػػى: ا مسػػػػػػػػػػػػتىًحؽه لمحمػػػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػػػا أغػػػػػػػػػػػدؽ عمػػػػػػػػػػػػى مخمكقاتػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػـ 
 كأفضاؿ.

ػػػػػػػػػؿه جامػػػػػػػػػد، كاأللػػػػػػػػػؼ كالػػػػػػػػػبلـ فيػػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػػة ال لمتعريػػػػػػػػػؼ، قػػػػػػػػػاؿ  )ا(  اسػػػػػػػػػـ ميٍرتىجى
د بػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػارم يجػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػفو مجػػػػػػػػػرل  -سػػػػػػػػػبحانو -الكاحػػػػػػػػػدم: اسػػػػػػػػػـ تفػػػػػػػػػرَّ

األمػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػذلؾ فكػػػػػػػػػؿ  ، كمػػػػػػػػػاداـ(2)األسػػػػػػػػػماء األعػػػػػػػػػبلـ، ال ييعػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػتقاؽ
حػػػػػػػػركؼ لفػػػػػػػػظ الجبللػػػػػػػػة  "ا" أصػػػػػػػػمية بمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ "أؿ" فيػػػػػػػػي مثػػػػػػػػؿ "عػػػػػػػػـ" 

 مف "عمرك"، كبذلؾ، فيك أعرؼ المعارؼ.

ـي -كأشػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػيبكيو إلػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػتؽ )كػػػػػػػػػأف االسػػػػػػػػػـ  : إلػػػػػػػػػوه، فممػػػػػػػػػا -كا أعمػػػػػػػػػ
أيدخػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػو األلػػػػػػػػػؼ كالػػػػػػػػػبلـ حػػػػػػػػػذفكا األلػػػػػػػػػؼ كصػػػػػػػػػارت األلػػػػػػػػػؼ كالػػػػػػػػػبلـ خمىفػػػػػػػػػان 

و: اإللػػػػػػػػوي، ثػػػػػػػػـ حػػػػػػػػذفت اليمػػػػػػػػزة كنقمػػػػػػػػت حركتيػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى ، كقيػػػػػػػػؿ: أصػػػػػػػػم(3) منيػػػػػػػػا(
 (4) البلـ، ثـ كقع اإلدغاـ كفيخـ لمتعظيـ.

                                                 

 .9/ 1(الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم: 1)
لعبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الميػػدم بػػف البحػػر المديػػد فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد، أبػػك ا(  2)

ىػػػػػ، تػػػػح: أحمػػػػد عبػػػػد ا القرشػػػػي 1224عجيبػػػػة الحسػػػػني األنجػػػػرم الفاسػػػػي الصػػػػكفي ت: 
 .52/ 1ىػ:  1419القاىرة،  –رسبلف، مطبعة  الدكتكر حسف عباس زكي 

 .195/ 2(الكتاب، سيبكيو: 3)
 .49/ 1(التسييؿ لعمـك التنزيؿ،  ابف جزم الكمبي: 4)
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فعيػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف قىػػػػػػػػػديـ الشػػػػػػػػػيء بالضػػػػػػػػػـ ) ًقػػػػػػػػػدىمان (؛ ًكزىاف ًعنىػػػػػػػػػب، خػػػػػػػػػبلؼ  القـــــــــديم:
ػػػػػػػػػدىث، فيػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػديـ كعيػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػديـ؛ أم سػػػػػػػػػابؽ زمانػػػػػػػػػو متقػػػػػػػػػدـ الكقػػػػػػػػػكع عمػػػػػػػػػى  حى

ف ، كىػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػفة  غيػػػػػػػػػػػػر منصػػػػػػػػػػػػكص عمييػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػراحة غيػػػػػػػػػػػػر أ(1)كقتػػػػػػػػػػػػو
»  بعػػػػػػػػػػػض العممػػػػػػػػػػػاء أثبتكىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػنيـ الطحػػػػػػػػػػػاكم الػػػػػػػػػػػذم يقػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػي إثباتيػػػػػػػػػػػا: 

، ككػػػػػػػػذلؾ ذكػػػػػػػػره (2)«قػػػػػػػػديـ بػػػػػػػػبل ابتػػػػػػػػداء، دائػػػػػػػػـ بػػػػػػػػبل انتيػػػػػػػػاء، ال يفنػػػػػػػػى كال يبيػػػػػػػػد
أبػػػػػػػػػػػػك القاسػػػػػػػػػػػػـ إسػػػػػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف الفضػػػػػػػػػػػػؿ التيمػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػبياني 

إف ا كتػػػػػػػػػػػب كتابػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػػػده، » ق حيػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػاؿ: 535ت
فبػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػراد ا تعػػػػػػػػػػالى فيمػػػػػػػػػػا أخبػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف إف رحمتػػػػػػػػػػي غمبػػػػػػػػػػت  غضػػػػػػػػػػبي، 

نفسػػػػػػػػػػو، كبػػػػػػػػػػيف أف نفسػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػديـ غيػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػاف، كأف ذاتػػػػػػػػػػو ال يكصػػػػػػػػػػؼ إال بمػػػػػػػػػػا 
 .(3) »كصؼ تعالى ككصفو النبي

ـــــــــاري بػػػػػػػػػداؿ الب مىقىيػػػػػػػػػـ، كا  كءنا؛ خى ؤيىـ بىػػػػػػػػػٍرءنا كبيػػػػػػػػػري ؤيىيـ كيىٍبػػػػػػػػػري ٍمػػػػػػػػػؽى يىٍبػػػػػػػػػرى : بىػػػػػػػػػرىأى اي الخى
ي البريػػػػػػػة، كأبقاىػػػػػػػا اليمػػػػػػػزة يػػػػػػػاء فػػػػػػػي البػػػػػػػارم لمتخفيػػػػػػػؼ كىػػػػػػػك لغػػػػػػػة الجميػػػػػػػكر فػػػػػػػ

أىػػػػػػػػػؿي مكػػػػػػػػػة يخػػػػػػػػػالفكف غيػػػػػػػػػرىـ » الحجػػػػػػػػػازيكف، فقػػػػػػػػػالكا البريئػػػػػػػػػة، قػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػكنس: 

                                                 

 .(493، 492/ 2العممية ) -نير(المصباح الم1)
، 321مػػػػػتف العقيػػػػػدة الطحاكيػػػػػة، لئلمػػػػػاـ أبػػػػػي جعفػػػػػر الطحػػػػػاكم)ت(2) ق(، دار ابػػػػػف حػػػػػـز
 .8، بيركت لبناف: 1995 -ق1،1416ط
الحجػػة فػػي بيػػاف المحجػػة كشػػرح عقيػػدة أىػػؿ السػػنة، أبػػك القاسػػـ اسػػماعيؿ ابػػف محمػػد بػػف (3)

ىادم عميػر المػدخمي، الناشػر ق، تح محمد بف ربيع بف 535الفضؿ التيمي األصبياني ت
 .1/77ـ، الرياض: 1999دار الراية، د. ط، 
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، (1)«مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرب، ييمػػػػػػػػػػزكف النبػػػػػػػػػػيء كالبريئػػػػػػػػػػة؛ كذلػػػػػػػػػػؾ قميػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػبلـ.
ٌؿ الحسنى  .(2)كالبارئ مف أىٍسماًء اً عىزَّ كجى

ـــــــــمَّ  ـــــــــمَّ: ُث ػػػػػػػػػكر: التٍَّشػػػػػػػػػرً ث ثىػػػػػػػػػة أيمي ْـّ: حػػػػػػػػػرؼ عطػػػػػػػػػؼ يىٍقتىًضػػػػػػػػػي ثىبلى ػػػػػػػػػ يؾ ًفػػػػػػػػػي ًبالضَّ
الحكػػػػػػػػػػـ، كىالتٍَّرًتيػػػػػػػػػػب، كالميمػػػػػػػػػػة
، قػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػذيب (3) َـّ ، كبعضػػػػػػػػػػيـ يقػػػػػػػػػػكؿ: فيػػػػػػػػػػ

َـّ » المغػػػػػػػة:  ػػػػػػػؽ، يقػػػػػػػاؿ: رأيػػػػػػػت عمػػػػػػػران فيػػػػػػػ ، فػػػػػػػي النَّسى َـّ َـّ كفيػػػػػػػ كمػػػػػػػف المضػػػػػػػاعؼ: ثيػػػػػػػ
ـٌ كثيػػػػػػػػػـ، مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػركؼ  زيػػػػػػػػػدان، كثيػػػػػػػػػـ زيػػػػػػػػػدان، بمعنػػػػػػػػػى كاحػػػػػػػػػد، كقػػػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػػػراء: فيػػػػػػػػػ

 (4) «النّْسىؽ.
ــــــــــــبلةُ  ػػػػػػػػػػػػؿّْ  الصَّ ، كالمفعػػػػػػػػػػػػكؿ : صػػػػػػػػػػػػمَّى ييصػػػػػػػػػػػػمّْي، صى ، تصػػػػػػػػػػػػميةن، فيػػػػػػػػػػػػك ميصػػػػػػػػػػػػؿٍّ

: فىعىمىػػػػػػػػػػػةه، بالتٍَّحريػػػػػػػػػػػًؾ كىىيػػػػػػػػػػػكى الظػػػػػػػػػػػاًىري  ٍزنييػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػؿى ػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػبلة، فكى ميصػػػػػػػػػػػمِّى، أىمَّ
، أمػػػػػػػػا  ٍنقكلىػػػػػػػػةن مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبلـً كػػػػػػػػةي العىػػػػػػػػٍيف مى رى ؛ كقيػػػػػػػػؿى بالسػػػػػػػػككًف، فتكػػػػػػػػكفي حى ٍشػػػػػػػػيكري المى
معناىػػػػػػػػػػا، فإنيػػػػػػػػػػا تحمػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػدة معػػػػػػػػػػافو أصػػػػػػػػػػميا الػػػػػػػػػػدعاء؛ كالمعػػػػػػػػػػاني تػػػػػػػػػػتمخص 

ػػػػػػػػػػبلةى؛ العبػػػػػػػػػػادة المعركفػػػػػػػػػػة: قػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي اآلتػػػػػػػػػػي: صػػػػػػػػػػمَّ  : أقػػػػػػػػػػاـ الصَّ ػػػػػػػػػػخصي ى الشَّ
 : ػػػػػػػػػػػػػٍمًس ﴾، ك صػػػػػػػػػػػػػمَّى عمػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػبلفو ػػػػػػػػػػػػػبلةى ًلػػػػػػػػػػػػػديليكًؾ الشَّ تعػػػػػػػػػػػػػالى: ﴿ أىًقػػػػػػػػػػػػػـً الصَّ
ػػػػػػػػػػػكىفه  ػػػػػػػػػػبلىتىؾى سى ـٍ ًإفَّ صى مىػػػػػػػػػػٍيًي ػػػػػػػػػػؿّْ عى الػػػػػػػػػػدعاء لػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالخير، قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى:﴿ كىصى
لىييػػػػػػػػػػػـ﴾، كأيضػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػمَّى اي عمػػػػػػػػػػػى رسػػػػػػػػػػػكلو: حفَّػػػػػػػػػػػو ببركتػػػػػػػػػػػو، كبػػػػػػػػػػػارؾ عميػػػػػػػػػػػو 

ػػػػػػػػػػػمُّكفى كأ مىبلىًئكىتىػػػػػػػػػػػوي ييصى ثَّنػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػبلء األعمػػػػػػػػػػػى، قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى: ﴿ ًإفَّ اى كى
                                                 

 .(226/ 5( المخصص ػ البف سيده )1)
( قػػاؿ: 1269/ 2، كفػػي سػػنف ابػػف ماجػػو )4( قػػاؿ تعػػالى: ﴿البػػارئ المصػػكر﴾ الحشػػر: 2)

مَّ  ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍف أىًبي ىيرى ... عى ـي ٍبفي عىمَّارو دَّثىنىا ًىشىا : " ًإفَّ ًلمًَّو حى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ى اي عى
ا، ...اٍلبىاًرئي... ًتٍسًعيفى اٍسمن  جاء ىنا باليمزة ال سيما كالقائؿ قرشي.« ًتٍسعىةن كى

 .158( مغني المبيب، ابف ىشاـ، 3)
ىػػػ، تػػح: محمػػد 370المؤلػػؼ: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزىػػرم اليػػركم، ت: ، تيػػذيب المغػػة(4)

 .15/411ـ: 1،2001إحياء التراث العربي، بيركت، ط عكض مرعب، دار
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مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النًَّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّْ﴾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اٍختيًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّعاًء (1)عى  ، كى
؟  ـٍ الى ٍيػػػػػػػػػػػػػر النبػػػػػػػػػػػػػيّْ أى ) الصػػػػػػػػػػػػػبلة عمػػػػػػػػػػػػػى النبػػػػػػػػػػػػػي( أيىجػػػػػػػػػػػػػكزي إٍطبلقيػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى غى

اص ًبوً  ًحيحي أنَّو خى  .(2)كالصَّ

ؿ يفػػػػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػػػػا بالسػػػػػػػػػػياؽ، مػػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػـ فاعػػػػػػػػػػؿ كمفعػػػػػػػػػػك »  المختــــــــــار:
اختػػػػػػػػػػػار بمعنػػػػػػػػػػػى انتقػػػػػػػػػػػى،  الػػػػػػػػػػػذم مضػػػػػػػػػػػارعو  يختػػػػػػػػػػػار كالمصػػػػػػػػػػػدر االختيػػػػػػػػػػػار،  
 . يّْػػػػػػػػػػػػػره . كتصػػػػػػػػػػػػػغير ميٍختػػػػػػػػػػػػػار: ميخى يُّػػػػػػػػػػػػػري : االٍصػػػػػػػػػػػػػًطفاءي. ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ التىخى كاالخًتيػػػػػػػػػػػػػاري
يٍَّرتيػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػيئيف،  . كخى كاالٍسػػػػػػػػػًتخارىةي: الًخيىػػػػػػػػػرىةي. يقػػػػػػػػػاؿ: اٍسػػػػػػػػػتىًخًر اى يىًخػػػػػػػػػٍر لىػػػػػػػػػؾى

.أم فىكَّ   (3) «ٍضتي إليو الًخياري

   اإلعراب:

: مبتػػػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػػػػاىرة، كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػػادر التػػػػػػػػػػػي الحمـــــــــــد
تنتصػػػػػػػب بأفعػػػػػػػاؿ مضػػػػػػػمرة ال تكػػػػػػػاد تػػػػػػػذكر معيػػػػػػػا غيػػػػػػػر أنػػػػػػػو عػػػػػػػدؿ عنػػػػػػػو إلػػػػػػػى 

 الرفع ليدؿ عمى ثبكت الحمد كدكامو.

جػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػركر متعمقػػػػػػػػػاف بمحػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػر  لممبتػػػػػػػػػدأ، كقػػػػػػػػػد اختيًمػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي  :
المحػػػػػػػػػذكؼ، فمػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػدره كػػػػػػػػػائف أك مسػػػػػػػػػتقر، أم اسػػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػػدير المتعمػػػػػػػػػؽ 

فاعػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف يقػػػػػػػػدره اسػػػػػػػػتقر، فعمػػػػػػػػى التقػػػػػػػػدير األكؿ يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف قبيػػػػػػػػؿ 
الخبػػػػػػػػر المفػػػػػػػػرد كعمػػػػػػػػى، التقػػػػػػػػدير الثػػػػػػػػاني يكػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ الجممػػػػػػػػة الفعميػػػػػػػػة، 

                                                 

(المغة العربية المعاصرة، معجـ المغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميػد عمرػػ، 1)
 .1698مص:  2008، 1عالـ الكتب،ط

 ( تاج العركس، الفيركز ابادم، مادة: ]صمك[.2)
ىػػػػ،تح: أحمػػػد عبػػػد 393 الجػػػكىرم ت ،ينظػػػر: الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة (3)

 ـ، مادة:]خير[1987، 4الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت،ط
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كابػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػراج يػػػػػػػػػػػػػرل أف الجػػػػػػػػػػػػػار كالمجركر)شػػػػػػػػػػػػػبو الجممػػػػػػػػػػػػػة( ىػػػػػػػػػػػػػك الخبػػػػػػػػػػػػػر 
 برأسو. 

 ة مجركر بالكسرة الظاىرة عمى آخره.نعت لمفظ الجبللالقديم: 

نعػػػػػػػػت ثػػػػػػػػافو لمفػػػػػػػػظ الجبللػػػػػػػػة مجػػػػػػػػركر بالكسػػػػػػػػرة المقػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى اليػػػػػػػػاء البــــــــاري: 
منػػػػػػػػع مػػػػػػػػف ظيكرىػػػػػػػػا الثقػػػػػػػػؿ، كالجممػػػػػػػػة ابتدائيػػػػػػػػة ال محػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػراب، 
ثػػػػػػػػػػػـ: حػػػػػػػػػػػرؼ عطػػػػػػػػػػػؼ مبنػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػتح ال محػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػػػػراب، 

ظػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػبلتو: مبتػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػكع باالبتػػػػػػػػػداء، كعبلمػػػػػػػػػة رفعػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػمة ال
آخػػػػػػػػػره، كىػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػاؼ كاليػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػمير بػػػػػػػػػارز متصػػػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػـ 

مبنػػػػػػػػػي التعميػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػؿّْ جػػػػػػػػػرٍّ مضػػػػػػػػػاؼه إليػػػػػػػػػو، عمػػػػػػػػػى: حػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػر يفيػػػػػػػػػد 
عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػتح ال محػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػراب، المختػػػػػػػػار: اسػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػة 
جػػػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػػػرة الظػػػػػػػػػػاىرة، كشػػػػػػػػػػبو الجممػػػػػػػػػػة متعمػػػػػػػػػػؽ بمحػػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػػر لممبتػػػػػػػػػػدأ، 

متعمػػػػػػػػؽ المحػػػػػػػػذكؼ، فمػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف يقػػػػػػػػدره كػػػػػػػػائف أك كقػػػػػػػػد اختيًمػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي تقػػػػػػػػدير ال
مسػػػػػػػػػػػتقر، أم اسػػػػػػػػػػػـ فاعػػػػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػػدره اسػػػػػػػػػػػتقر، فعمػػػػػػػػػػػى التقػػػػػػػػػػػدير، 
األكؿ يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف قبيػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػر المفػػػػػػػػرد، كعمػػػػػػػػى التقػػػػػػػػدير الثػػػػػػػػاني يكػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػى 
سػػػػػػػػػػػبيؿ الجممػػػػػػػػػػػة الفعميػػػػػػػػػػػة، كابػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػراج يػػػػػػػػػػػرل أف الجػػػػػػػػػػػار كالمجركر)شػػػػػػػػػػػبو 

 الجممة( ىك الخبر برأسو. 
 النكات الداللية:

الحمػػػػػػػػػػد: مػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػادر التػػػػػػػػػػي تنتصػػػػػػػػػػب بأفعػػػػػػػػػػاؿ محذكفػػػػػػػػػػة؛ أم يمكػػػػػػػػػػف      
أف يكػػػػػػػػكف كػػػػػػػػذلؾ غيػػػػػػػػر أنػػػػػػػػو ال تكجػػػػػػػػد ركايػػػػػػػػة لمبيػػػػػػػػت بالنصػػػػػػػػب، فيكػػػػػػػػكف بػػػػػػػػذلؾ 
الشػػػػػػػػاعر قػػػػػػػػد عػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػف النصػػػػػػػػب إلػػػػػػػػى الرفػػػػػػػػع؛ ليػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى عمػػػػػػػػـك الحمػػػػػػػػد 
كثباتػػػػػػػػػػػػػػػو، دكف تجػػػػػػػػػػػػػػػدده كحدكثػػػػػػػػػػػػػػػو، كفيػػػػػػػػػػػػػػػو تعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ المفػػػػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػػػػع تعػػػػػػػػػػػػػػػريض 

ف لػػػػػػػػػػػـ  تحمػػػػػػػػػػػدكه. كلػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػاؿ )أحمػػػػػػػػػػػد ا( لمػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػتغناء. أم: الحمػػػػػػػػػػػد  كا 
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كقػػػػػػػػد يقػػػػػػػػكؿ قائػػػػػػػػؿ: إف الحمػػػػػػػػد ثابػػػػػػػػت  كمتجػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف ، (1)أفػػػػػػػػاد ىػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػى،
الخمػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبحانو، فكيػػػػػػػػػؼ نحقػػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػػؾ؟ أقػػػػػػػػػكؿ إف ثبػػػػػػػػػكت الحمػػػػػػػػػد بكػػػػػػػػػؿ 
معانيػػػػػػػػػو متحقػػػػػػػػػؽ باسػػػػػػػػػتخداـ المصػػػػػػػػػدر مبتػػػػػػػػػدأ؛ فالمصػػػػػػػػػدر يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى تحقػػػػػػػػػؽ 

تػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػزخـ المعنػػػػػػػػػػػكم، ككظيفتػػػػػػػػػػػو تؤسػػػػػػػػػػػس لمجممػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػمية التػػػػػػػػػػػي 
ثبػػػػػػػػكت ذلػػػػػػػػؾ المعنػػػػػػػػى كدكامػػػػػػػػو لمسػػػػػػػػتحقو المتعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالخبر المقػػػػػػػػدر فعػػػػػػػػبلن، كال 
يخفػػػػػػػػػى داللػػػػػػػػػة الخبػػػػػػػػػر الفعميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػدكث كالتجػػػػػػػػػدد، كحتػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدر 
االسػػػػػػػػػـ، فػػػػػػػػػإفَّ المقىػػػػػػػػػدَّرى كصػػػػػػػػػؼه شػػػػػػػػػبيو بالفعػػػػػػػػػؿ متحمػػػػػػػػػؿ لداللتػػػػػػػػػو، مػػػػػػػػػا تحقػػػػػػػػػؽ 
مػػػػػػػػػف داللػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػطر األكؿ يتحقػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػطر الثػػػػػػػػػػاني؛ ألف النػػػػػػػػػػاظـ 

لشػػػػػػػػطر الثػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػى منػػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػػطر األكؿ، ككصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف الجممتػػػػػػػػيف نسػػػػػػػػؽ ا
" ككأنػػػػػػػو يتراخػػػػػػػى بعػػػػػػػػد تمجيػػػػػػػد اإللػػػػػػػو بحمػػػػػػػده فػػػػػػػي طمبػػػػػػػػو  َـّ بحػػػػػػػرؼ العطػػػػػػػؼ "ثػػػػػػػ
الصػػػػػػػػػػبلة عمػػػػػػػػػػى نبيػػػػػػػػػػو، كيجمػػػػػػػػػػع معنػػػػػػػػػػى الجممتػػػػػػػػػػيف بحػػػػػػػػػػرؼ العطػػػػػػػػػػؼ، ك"ثػػػػػػػػػػـ" 

، أك لترتيػػػػػػػػػب درجػػػػػػػػػات معػػػػػػػػػالي (2)ىنػػػػػػػػػا ربمػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػكف أيضػػػػػػػػػا لترتيػػػػػػػػػب األفعػػػػػػػػػاؿ
، (3) ت: إفَّ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػاد ثػػػػػػػػـ سػػػػػػػػاد أبػػػػػػػػكه.الممػػػػػػػػدكح كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ الرضػػػػػػػػي فػػػػػػػػي بيػػػػػػػػ

 مع الفارؽ.
 
 
 
 

                                                 

أبك العباس أحمد األنجرم الفاسي الصكفي ت:  ،البحر المديد في تفسير القرآف المجيد( 1)
 .1/53ق،1419ىػ، تح: أحمد رسبلف، ط دحسف عباس زكي، القاىرة، د.ط،1224

 .366/ 2األلفية: ينظر شرح األشمكني عمى ( 2)
 .390/ 4(شرح الرضي عمى الكافية: 3)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

403 

  

 

 وَبْعُد َىاَك ِسيرَة الرسوِل ... َمنظومًة ُموَجَزَة الُفُصولِ 

ــــــــــواو ػػػػػػػػػػا ال : يمكػػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػػكف عاطفػػػػػػػػػػة، ك يمكػػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػػكف نائبػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف أىمَّ
ػػػػػػػا حػػػػػػػػرؼ  ، فأىمَّ ػػػػػػػيءو ػػػػػػػا يىكيػػػػػػػٍف ًمػػػػػػػٍف شى ٍيمى النَّائبػػػػػػػًة عػػػػػػػٍف ميمػػػػػػػا، كأصػػػػػػػؿي التٍَّركيػػػػػػػًب مى

ٍيمىا اسـ عمى األصح.باتفاؽ كمى 
 (1) 

ـي معنػػػػػػػػاه إال بإضػػػػػػػػافتو إلػػػػػػػػى  بىٍعػػػػػػػػدي: مػػػػػػػػف ظػػػػػػػػركؼ الغايػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػبيـ ال ييفيىػػػػػػػػ
غيػػػػػػػره، مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػى الضػػػػػػػػـ؛ ألنػػػػػػػػو مقطػػػػػػػكع عػػػػػػػػف اإلضػػػػػػػػافة، يفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػػو بػػػػػػػػيف 

االنتقػػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػره، كاختيًمػػػػػػػػػؼ فييػػػػػػػػػا أمكانيػػػػػػػػػة أـ  الكػػػػػػػػػبلـ حػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػراد
التقػػػػػػػػػدير: أقػػػػػػػػػكؿ بعػػػػػػػػػد عامػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػذكؼ، قػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػدماميني: ك زمانيػػػػػػػػػة؟  كال

مػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػػد، كالصػػػػػػػػػػبلة كالتسػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػى نبيػػػػػػػػػػو العظػػػػػػػػػػيـ، "فػػػػػػػػػػإف" 
بالفػػػػػػػػاء، إمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى تػػػػػػػػكىـ "أمػػػػػػػػا" أك عمػػػػػػػػى تقػػػػػػػػديرىا فػػػػػػػػي نظػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػبلـ، كقيػػػػػػػػؿ: 
إنيػػػػػػػػا إلجػػػػػػػػراء الظػػػػػػػػرؼ مجػػػػػػػػرل الشػػػػػػػػرط، كقيػػػػػػػػؿ: "إنيػػػػػػػػا عاطفػػػػػػػػة كقيػػػػػػػػؿ: زائػػػػػػػػدة، 

 ف.غير أف الناظـ لـ يأًت بيا ىنا كىك ضركرة ألجأه إلييا الكز 

اسػػػػػػػػػـ فعػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػر بمعنػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػذ، كالكػػػػػػػػػاؼ حػػػػػػػػػرؼ خطػػػػػػػػػاب، يتصػػػػػػػػػرؼ  ىـــــــــاك:
إمػػػػػػػػػػا »...تصػػػػػػػػػػرؼ الكػػػػػػػػػػاؼ االسػػػػػػػػػػمية؛ مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػذكير كغيػػػػػػػػػػره، قػػػػػػػػػػاؿ الرضػػػػػػػػػػي: 

متعديػػػػػػػػة، أك الزمػػػػػػػػة، فمػػػػػػػػف المتعديػػػػػػػػة: )ىػػػػػػػػا( كىػػػػػػػػك اسػػػػػػػػـ )خػػػػػػػػذ(، كفيػػػػػػػػو ثمػػػػػػػػاني 
لغػػػػػػػػػػات: األكلػػػػػػػػػػى: ىػػػػػػػػػػا، بػػػػػػػػػػاأللؼ مفػػػػػػػػػػردة سػػػػػػػػػػاكنة لمكاحػػػػػػػػػػد كاالثنػػػػػػػػػػيف كالجمػػػػػػػػػػع 

ة: أف تمحػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػذه األلػػػػػػػػػػػؼ المفػػػػػػػػػػػردة كػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػذكرا كػػػػػػػػػػػاف أك مؤنثػػػػػػػػػػػا، الثانيػػػػػػػػػػػ
الخطػػػػػػػػػػػػاب الحرفيػػػػػػػػػػػػة، كتصػػػػػػػػػػػػرفيا، نحػػػػػػػػػػػػك: ىػػػػػػػػػػػػاؾ، ىاكمػػػػػػػػػػػػا، ىػػػػػػػػػػػػاكـ، ىػػػػػػػػػػػػاؾ، 

 (2) «ىاكف...

                                                 

 (.18( ينظر: فتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية )ص: 1)
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كىػػػػػػػي الطريقػػػػػػػة، سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت خيػػػػػػػرنا أك شػػػػػػػرنا، يقػػػػػػػاؿ: فػػػػػػػبلف محمػػػػػػػكد » ســـــــيرة:
السػػػػػػػػػػيرىةي: الطريقػػػػػػػػػػةي.  »، قػػػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػػػكىرم:(1)«السػػػػػػػػػػيرة، كفػػػػػػػػػػبلف مػػػػػػػػػػذمـك السػػػػػػػػػػيرة.
ػػػػػػػػػػنى  سى ػػػػػػػػػػيَّرى ًسػػػػػػػػػػيرىةن » ، قػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي المحكػػػػػػػػػػـ: «ةن.يقػػػػػػػػػػاؿ: سػػػػػػػػػػارى بيػػػػػػػػػػـ ًسػػػػػػػػػػيرىةن حى كسى

ػػػػػػػػػػدَّثى أحاًديػػػػػػػػػػثى األىكاًئػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػيرة »، قػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػاحب المصػػػػػػػػػػباح المنيػػػػػػػػػػر: (2)«حى
الطريقػػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػاس سػػػػػػػػػػيرة  حسػػػػػػػػػػنة أك قبيحػػػػػػػػػػة، ك الجمػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػير، 
مثػػػػػػػػػػػؿ: سػػػػػػػػػػػدرة كسػػػػػػػػػػػدر، كغمػػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػي ألسػػػػػػػػػػػنة الفقيػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػى 

» كقػػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػػف دريػػػػػػػػػػػػد:  ،(3)«المغػػػػػػػػػػػػازم، ك السػػػػػػػػػػػػيرة أيضػػػػػػػػػػػػا: الييئػػػػػػػػػػػػة كالحالػػػػػػػػػػػػة
، (4)«كسػػػػػػػػػػػٌير فػػػػػػػػػػػبلفه سػػػػػػػػػػػيرةن ، إذا جػػػػػػػػػػػاء بحػػػػػػػػػػػديث األكائػػػػػػػػػػػؿ، كالجميػػػػػػػػػػػع ًسػػػػػػػػػػػيىر.

ػػػػػػػػػػكري » كقػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػاحب طمبػػػػػػػػػػة الطمبػػػػػػػػػػة:  ػػػػػػػػػػكري اٍلغىػػػػػػػػػػٍزًك كىاٍلمىنىاًسػػػػػػػػػػًؾ أيمي ػػػػػػػػػػيىري أيمي السّْ
ػػػػػػػػػيرىةي  ػػػػػػػػػٍيرنا، كىالسّْ ػػػػػػػػػارى يىًسػػػػػػػػػيري سى ـي ًمػػػػػػػػػٍف سى ٍمػػػػػػػػػعي ًسػػػػػػػػػيرىةو كىًىػػػػػػػػػيى ااًلٍسػػػػػػػػػ ، كىىيػػػػػػػػػكى جى ػػػػػػػػػجّْ اٍلحى

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا أىٍيضن ػػػػػػػػػكري ًبيىػػػػػػػػػذىا ااًلٍسػػػػػػػػػـً لىمَّ ػػػػػػػػػيرىةي الطًَّريقىػػػػػػػػػةي سيػػػػػػػػػمّْيىٍت ىىػػػػػػػػػًذًه اأٍليمي ًسػػػػػػػػػيرىةي، كىالسّْ اٍلمى
، كىاٍلغىػػػػػػػػػػٍزكي اٍلقىٍصػػػػػػػػػػدي إلىػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػٍيري إلىػػػػػػػػػػى اٍلعىػػػػػػػػػػديكّْ ػػػػػػػػػػكًر ىيػػػػػػػػػػكى السَّ ـى ىىػػػػػػػػػػًذًه اأٍليمي أىفَّ ميٍعظىػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػرَّ  ػػػػػػػػػػػٍزكنا، كىاٍلغىػػػػػػػػػػػٍزكىةي اٍلمى ـٍ غى كىي ـٍ يىٍغػػػػػػػػػػػزي ػػػػػػػػػػػزىاىي قىػػػػػػػػػػػٍد غى ، كى ـي، اٍلعىػػػػػػػػػػػديكّْ ةي، كىاٍلغىػػػػػػػػػػػزىاةي ااًلٍسػػػػػػػػػػػ
ٍكًضػػػػػػػػػػػػعي الَّػػػػػػػػػػػػًذم يىٍقًصػػػػػػػػػػػػديهي  ػػػػػػػػػػػػدي كىىيػػػػػػػػػػػػكى اٍلمى ٍغػػػػػػػػػػػػزىل اٍلمىٍقصى كىاًت، كىاٍلمى ٍمعييىػػػػػػػػػػػػا اٍلغىػػػػػػػػػػػػزى كىجى
ػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف كيػػػػػػػػػػؿّْ  ػػػػػػػػػرىادي أىٍيضن ػػػػػػػػػػكدي كىاٍلمي ٍغػػػػػػػػػزىل اٍلمىٍقصي ٍمعيػػػػػػػػػوي اٍلمىغىػػػػػػػػػاًزم، كىاٍلمى اٍلغىػػػػػػػػػاًزم، كىجى

ػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػعي اٍلغىػػػػػػػػػاًزم اٍلغيػػػػػػػػػزىاةي كىاٍلقيضى ػػػػػػػػػٍيءو، كىجى ػػػػػػػػػًزمّّ شى ػػػػػػػػػًع، كىغى كَّ ًد كىالرُّ ػػػػػػػػػجَّ ػػػػػػػػػزِّل كىالسُّ اًة، كىغي

                                                 

 (.122(التعريفات، الجرجاني: )ص: 1)
 (.573/ 8(المحكـ كالمحيط األعظـ )2)
رافعػػي، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي المقػػرم (المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لم3)

 ىػ، المكتبة العممية، بيركت: مادة: ]سير[770الفيكمي، 
ـ، 1987(جميػػػػرة المغػػػػة، ابػػػػف دريػػػػد، تػػػػح رمػػػػزم منيػػػػر بعمبكػػػػي، دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف، 4) 

 .2/725بيركت:
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. ػػػػػػػػػػػػػػاجّْ ٍمػػػػػػػػػػػػػػعي اٍلحى ًجيًج جى ػػػػػػػػػػػػػػاٍلحى ٍزًف فىًعيػػػػػػػػػػػػػػؿو كى مىػػػػػػػػػػػػػػى كى ثػػػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػػاحب  (1) «عى
الػػػػػػػػػػػػة الًَّتػػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػػكف  »القػػػػػػػػػػػػامكس الكسػػػػػػػػػػػػيط:  ػػػػػػػػػػػػيرىة( الٌسػػػػػػػػػػػػنة كالطريقػػػػػػػػػػػػة كىاٍلحى )السّْ

كتػػػػػػػػػػػب الٌسػػػػػػػػػػػير  يػػػػػػػػػػػره، كالسػػػػػػػػػػػيرة النَّبىًكيَّػػػػػػػػػػػة كى ػػػػػػػػػػػاف كىغى ٍنسى مىٍييىػػػػػػػػػػػا اإٍلً كذىة مػػػػػػػػػػػف عى ػػػػػػػػػػػٍأخي مى
ييقىػػػػػػػػاؿ قىػػػػػػػػرىأت  كىات كىغيػػػػػػػػر ذىًلػػػػػػػػؾ، كى ٍعنػػػػػػػػى الطًَّريقىػػػػػػػػة، كىأيٍدخػػػػػػػػؿ ًفييىػػػػػػػػا اٍلغىػػػػػػػػزى ػػػػػػػػيرىة ًبمى السّْ

يىاتو، )ج( سير ف تىاًريخ حى  .(2) «سيرة فبلى

ػػػػػػػػؿ ييرًسػػػػػػػػؿ، كالجمػػػػػػػػع رٍسػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػي  الرســــــــول: فعػػػػػػػػكؿ بمعنػػػػػػػػى مفعػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػف أرسى
ػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػا يجػػػػػػػػكز تثنيتػػػػػػػػو، كيجػػػػػػػػكز اسػػػػػػػػتعمالو بمفػػػػػػػػظ كاحػػػػػػػػد لممػػػػػػػػذكر  لغػػػػػػػػة، كرسي

كالمؤنػػػػػػػػػػػث كالمثنػػػػػػػػػػػى كالمجمػػػػػػػػػػػكع، كقػػػػػػػػػػػد اختمػػػػػػػػػػػؼ العممػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف 
الرسػػػػػػػػكؿ كالنبػػػػػػػػػيء، كػػػػػػػػػؿه ذكػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػكه مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػو، كيمكػػػػػػػػػف تمخػػػػػػػػػيص 

 ذلؾ في اآلتي:
مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػػػاء رأكا أنػػػػػػػػػػو ال فػػػػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػػػػا؛ أم كػػػػػػػػػػؿ نبػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػكؿ 
كالعكػػػػػػػػػػػػػػس، كجماعػػػػػػػػػػػػػػة رأت العكػػػػػػػػػػػػػػس، فعنػػػػػػػػػػػػػػدىا أف كػػػػػػػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػػػػػػػكؿ نبػػػػػػػػػػػػػػي كال 

ف أطمػػػػػػػػؽ الرسػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى مػػػػػػػف بيعػػػػػػػػث بكتػػػػػػػاب، كمػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػف عكػػػػػػػس، كمػػػػػػػنيـ مػػػػػػػ
فػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػا بػػػػػػػأف النبػػػػػػػي مػػػػػػػف بيعػػػػػػػث ألمػػػػػػػة أرسػػػػػػػؿ ا ليػػػػػػػـ رسػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ، 

، (3)كأف الرسػػػػػػػػػػػػػكؿ إنمػػػػػػػػػػػػػا يرسػػػػػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػػػػػف ال رسػػػػػػػػػػػػػكؿ مبعػػػػػػػػػػػػػكث إلػػػػػػػػػػػػػييـ سػػػػػػػػػػػػػابقان 
كالظػػػػػػػػاىر أف ىػػػػػػػػذا أمػػػػػػػػر يجػػػػػػػػب أال نرىػػػػػػػػؽ أنفسػػػػػػػػنا كثيػػػػػػػػرا بالبحػػػػػػػػث فيػػػػػػػػو؛ ألننػػػػػػػػا 

كرسػػػػػػػػػػؿ، فممػػػػػػػػػػاذا نحػػػػػػػػػػاكؿ التفريػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػأمكركف باإليمػػػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػا أنبيػػػػػػػػػػاء 

                                                 

عمػر بػف محمػد بػف أحمػد بػف إسػماعيؿ، أبػك حفػص، نجػـ الػديف النسػفي، ، طمبػة الطمبػة(1)
 .79ىػ: 1311ػ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ى537ت: 
 .1/467 إبراىيـ مصطفى كآخركف، دار الدعكة:، المعجـ الكسيط(2)
الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، عياض بف مكسػى بػف عيػاض بػف عمػركف اليحصػبي ( 3)

 .1/488:  ىػ 1407، 2عماف ط –ىػ، دار الفيحاء 544السبتي، أبك الفضؿ: ت: 
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بػػػػػػػػػػػيف أصػػػػػػػػػػػفياء ا عمػػػػػػػػػػػييـ الصػػػػػػػػػػػبلة كالسػػػػػػػػػػػبلـ، فيػػػػػػػػػػػـ أدُّكا مػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػركا بػػػػػػػػػػػو، 
كعمميػػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػػػد ا، فمنبػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػى أنفسػػػػػػػػػػنا، كنىبتيػػػػػػػػػػؿ  أف يثبتنػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػا 

   جاء بو نبينا كيحسف لنا الخاتمة.

ـى يػػػػػػػػنًظـ نىظٍ »  منظومــــــــًة: ػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػيءى ، الخػػػػػػػػرزى كغيػػػػػػػػرىه، نىظىػػػػػػػػ مػػػػػػػػان الػػػػػػػػٌنٍظـ : نىٍظمي
كًنظامػػػػػػػػػػػػػان، كالنّْظػػػػػػػػػػػػػاـ : كػػػػػػػػػػػػػؿ منظػػػػػػػػػػػػػـك كيقػػػػػػػػػػػػػاؿ : نىظىٍمػػػػػػػػػػػػػتي كنظَّمػػػػػػػػػػػػػتي نىٍظمػػػػػػػػػػػػػان 

كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػو نىظىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الًشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر » ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحاح: (1)«كتنظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػان.
ُـّ شػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػى » ، كقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػامكس: (2)«كنىظٍَّمتيػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػ ، كضى الػػػػػػػػػنٍَّظـي التػػػػػػػػػأليؼي

ػػػػػػػػر. ، كرجػػػػػػػػؿه نىظَّػػػػػػػػاـه، كًنظّْػػػػػػػػيـه، كى » كفػػػػػػػػي تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس:  (3) «شػػػػػػػػيءو آخى ػػػػػػػػدَّادو شى
ػػػػػػػػػٍعًر. : كىًثيػػػػػػػػػري نىٍظػػػػػػػػػـً الشّْ ؛ كبمػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدـ يتبػػػػػػػػػيف أف قكلػػػػػػػػػو منظكمػػػػػػػػػة (4) «كًسػػػػػػػػػكّْيتو

اسػػػػػػػػـ مفعػػػػػػػػكؿ لمفعػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم تقػػػػػػػػدـ كزنػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػك بمعنػػػػػػػػى الضػػػػػػػػـ كالتػػػػػػػػأليؼ؛ أم 
أف النػػػػػػػػاظـ سػػػػػػػػيقدـ لنػػػػػػػػا سػػػػػػػػيرة الرسػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػي صػػػػػػػػكرة منظكمػػػػػػػػة شػػػػػػػػعرية، كىػػػػػػػػذا 

عمػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػأليؼ اعتػػػػػػػػػاده عممػػػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػػمميف مػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ التسػػػػػػػػػػييؿ 
طمبػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػبط المعمكمػػػػػػػػػػػات كحفظيػػػػػػػػػػػا بطريقػػػػػػػػػػػة سمسػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػمية، 
فػػػػػػػػػػػاألكزاف الشػػػػػػػػػػػعرية عامػػػػػػػػػػػة كالرجػػػػػػػػػػػز بصػػػػػػػػػػػفة خاصػػػػػػػػػػػة يبعػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػنفس 
نشػػػػػػػػػػػػػاطنا كحيكيػػػػػػػػػػػػػة؛ لمػػػػػػػػػػػػػا يكتنفػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػف إيقػػػػػػػػػػػػػاع متنػػػػػػػػػػػػػاغـ متػػػػػػػػػػػػػكاتر، كبػػػػػػػػػػػػػذلؾ 
فػػػػػػػػػ)منظكمة( مصػػػػػػػػطمح يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػؾ الكػػػػػػػػبلـ المؤلػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػعر 

                                                 

ق، تػػػح: رمػػػزم منيػػػر بعمبكػػػي، دار العمػػػـ 321يػػػرة المغػػػة، ابػػػف دريػػػد األزدم، ت: ( جم1)
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة:  1987، 1لممبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت، ط

 ـ. ف[. ]ظ.     
 ( مادة ]نظـ[.2)
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حقػػػػػػػائؽ العمميػػػػػػػة التػػػػػػػي يجمعيػػػػػػػا كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك بالشػػػػػػػعر غيػػػػػػػر أنػػػػػػػو مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف ال
النػػػػػػػػػػاظـ فػػػػػػػػػػي أبيػػػػػػػػػػات مكزكنػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػارة مقفَّػػػػػػػػػػاة كتػػػػػػػػػػارة ال؛ اليػػػػػػػػػػدؼ منيػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػع 

 شمؿ ذلؾ العمـ في صكرة يسيؿ عمى الطبلب حفظو كاسترجاعو.

: اسػػػػػػػػػػـ مفعػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػف أكجػػػػػػػػػػز  إيجػػػػػػػػػػازا أك كجػػػػػػػػػػزا، كىػػػػػػػػػػك بمعنػػػػػػػػػػى مــــــــــوجزة     
، أك «أكجػػػػػػػػػػزت فػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػر: اختصػػػػػػػػػػرت»  االختصػػػػػػػػػػار كمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاؿ الخميػػػػػػػػػػؿ: 

ػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػػكىرم فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػحاح: ال ػػػػػػػػػرتو. »ًقصى ػػػػػػػػػٍزتي الكػػػػػػػػػبلـ: قصَّ أٍكجى
 . ، ككىٍجػػػػػػػػػػزه ككىجيػػػػػػػػػػزه زه كمػػػػػػػػػػكًجزه ، ككصػػػػػػػػػػفو المقػػػػػػػػػػرم الفيػػػػػػػػػػكمي (1)«ككػػػػػػػػػػبلـه مػػػػػػػػػػكجى

ػػػػػػػػز المفػػػػػػػػظ بالضػػػػػػػػـ » بالسػػػػػػػػريع الفيػػػػػػػػـ، كجعػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػو مصػػػػػػػػدريف، حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ:  كجي
؛ أم قصػػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػػريع الكصػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػى الفيػػػػػػػػػػـ، كيتعػػػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػػػازىةن، فيػػػػػػػػػػك كىًجيػػػػػػػػػػزه كىجى

ٍزتيػػػػػػػػػوي، كبعضػػػػػػػػػيـ  بالحركػػػػػػػػػة ٍزتيػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب كعػػػػػػػػػد، ك أىٍكجى كاليمػػػػػػػػػزة، فيقػػػػػػػػػاؿ: كىجى
ػػػػػػػػزى فيػػػػػػػػو أيضػػػػػػػػا. ػػػػػػػػزى فػػػػػػػػي كبلمػػػػػػػػو، كأىٍكجى ، كحاصػػػػػػػػؿ كبلمػػػػػػػػو أنػػػػػػػػو (2)«يقػػػػػػػػكؿ: كىجى

يتعػػػػػػػػػػدل بالصػػػػػػػػػػيغة كاليمػػػػػػػػػػزة كحػػػػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػذلؾ،  كالعسػػػػػػػػػػكرم يػػػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػػػو 
بنػػػػػػػػاء لمكػػػػػػػػبلـ بمفػػػػػػػػظ قميػػػػػػػػؿ يحمػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػاف كبيػػػػػػػػرة سػػػػػػػػكاء مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المبػػػػػػػػدع أك 

عػػػػػػػػػػػػد تكضػػػػػػػػػػػػيحو لبلختصػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػػرض تفريقػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػيف الناقػػػػػػػػػػػػؿ، قػػػػػػػػػػػػاؿ ب
اإليجػػػػػػػػػػاز » االختصػػػػػػػػػػار كاإليجػػػػػػػػػػاز مجػػػػػػػػػػكزنا كضػػػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػػدىما مكػػػػػػػػػػاف اآلخػػػػػػػػػػر: 

كىثٍػػػػػػػرىة اٍلمعىػػػػػػػاًني ييقىػػػػػػػاؿ أكجػػػػػػػز الرجػػػػػػػؿ  ـ عمػػػػػػػى قمَّػػػػػػػة المٍَّفػػػػػػػظ كى ػػػػػػػبلى ىيػػػػػػػكى أىف يٍبنػػػػػػػى اٍلكى
يػػػػػػػػره  ـ غى ػػػػػػػػبلى مػػػػػػػػو أىك كى ػػػػػػػػًبيؿ كىاٍختصػػػػػػػػرى كىبلى مػػػػػػػػو ًإذا جعمػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى ىىػػػػػػػػذىا السَّ ًفػػػػػػػػي كىبلى
ًإذا قصػػػػػػػػػػره بعػػػػػػػػػػد إطالػػػػػػػػػػة، فىػػػػػػػػػػإف اٍسػػػػػػػػػػتٍعمؿ أىحػػػػػػػػػػدىمىا مىكًضػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػر فمتقػػػػػػػػػػارب 

                                                 

 ( مادة: ] كجز[.1)
 ( المصباح المنير، مادة: ] كجز[.2)
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أمػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاحب التػػػػػػػػػاج، فقػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف تفريعػػػػػػػػػات  ،(1)«معنيييمػػػػػػػػػا.
جػػػػػػػػػذره أف الغػػػػػػػػػرض منػػػػػػػػػو اإليجػػػػػػػػػاز فػػػػػػػػػي ببلغػػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػػـ يقتصػػػػػػػػػر معنػػػػػػػػػاه عمػػػػػػػػػى 

الػػػػػػػكىٍجزي : »الكػػػػػػػبلـ فقػػػػػػػط؛ بػػػػػػػؿ جػػػػػػػكز إطبلقػػػػػػػو عمػػػػػػػى قمػػػػػػػة العطيػػػػػػػة، فمنقػػػػػػػرأ لػػػػػػػو: 
فيػػػػػػػػػػػػػؼي المي  زي الخى ػػػػػػػػػػػػػػكجى ػػػػػػػػػػػػػػيءي المي : الشَّ ػػػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػػػػبلـ كاألىٍمػػػػػػػػػػػػػػًر، الػػػػػػػػػػػػػكىٍجزي قتصى

 ، ػػػػػػػػػػكًجزه زه كمي ػػػػػػػػػكجى كػػػػػػػػػالكىاًجًز كالػػػػػػػػػكىًجيًز، يقػػػػػػػػػاؿ: أىٍمػػػػػػػػػره كىٍجػػػػػػػػػزه ككىًجيػػػػػػػػػزه ككىاًجػػػػػػػػػزه كمي
ػػػػػػػػدى كىٍجػػػػػػػػزان  ـى ككىعى ػػػػػػػػري ٍنًطًقػػػػػػػػو ككى ػػػػػػػػزى فػػػػػػػػي مى ، كقػػػػػػػػد كىجى ككػػػػػػػػبلـه كىٍجػػػػػػػػزه ككىًجيػػػػػػػػزه ككىاًجػػػػػػػػزه

ػػػػػػػػػػكزان  ػػػػػػػػػػحابىة ك كيجي ،  بػػػػػػػػػػالفتح ك كىجػػػػػػػػػػازىةن كسى ـى ػػػػػػػػػػري ْـّ الثػػػػػػػػػػاني مىصػػػػػػػػػػدىري بػػػػػػػػػػاب كى ػػػػػػػػػػ بالضَّ
ٍمػػػػػػػرك، كقػػػػػػػاؿ  : جمػػػػػػػع؛ قالػػػػػػػو أىبػػػػػػػك عى ػػػػػػػكاًجزي ، كالمى تَّػػػػػػػبو ففيػػػػػػػو لىػػػػػػػؼّّ كنىٍشػػػػػػػره غيػػػػػػػري ميرى
ػػػػػػػػػزى الكػػػػػػػػػبلـي: قىػػػػػػػػػؿَّ فػػػػػػػػػي  ، كقػػػػػػػػػد ذيًكػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػيـ، كأىٍكجى ػػػػػػػػػكاًزجي غيػػػػػػػػػريه: ىػػػػػػػػػك المى

ػػػػػػػػػـ، أىكٍ  ػػػػػػػػػازىةن ككىٍجػػػػػػػػػزان كػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػي الميٍحكى " كىجى ـى ػػػػػػػػػزى كػػػػػػػػػػ"كىري ػػػػػػػػػزى ببلغػػػػػػػػػة، ككػػػػػػػػػذلؾ: كىجي جى
.  (2) «كبلمىو : قىمَّمو ككذلؾ العطاءى، كىك كبلـه كىٍجزه كعىطاءه كىٍجزه

ػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى  الفصـــــــول: ػػػػػػػؿ يفًصػػػػػػػؿ، كقيػػػػػػػؿ يفصي جمػػػػػػػع فصػػػػػػػؿ كىػػػػػػػك اسػػػػػػػـ مػػػػػػػف فصى
ضػػػػػػػػػػعؼ، كىػػػػػػػػػػك الحػػػػػػػػػػاجز بػػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػػيئيف، قػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػاحب المصػػػػػػػػػػباح المنيػػػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػػػػػًب » فػػػػػػػػػػػػػي غريػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػػػػػػػر:  ًلمنَّسى ؼي اأٍلىٍصػػػػػػػػػػػػػًؿ، كى كىاٍلفىٍصػػػػػػػػػػػػػؿي ًخػػػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػك  : أيصي ػػػػػػػػػػػٍيءى تىٍفًصػػػػػػػػػػػيبلن ػػػػػػػػػػػٍمتي الشَّ فىصَّ كعي، كى ػػػػػػػػػػػكؿي ًىػػػػػػػػػػػيى اٍلفيػػػػػػػػػػػري ، فىاٍلفيصي ػػػػػػػػػػػكؿه فيصي ؿه كى

ػػػػػػػػكًلًو  ػػػػػػػػًؿ، سيػػػػػػػػمّْيى ًبػػػػػػػػذىًلؾى ًلكىثٍػػػػػػػػرىًة فيصي ػػػػػػػػٍزءي اٍلميفىصَّ ًمٍنػػػػػػػػوي جي ػػػػػػػػاًيزىةن، كى ػػػػػػػػكالن ميتىمى ٍمتيػػػػػػػػوي فيصي عى جى
ػػػػػػػػػػػكىري  ، كقػػػػػػػػػػػد جعمػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػاحب المطمػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى ألفػػػػػػػػػػػاظ المقنػػػػػػػػػػػع (3)«كىًىػػػػػػػػػػػيى السُّ

س المسػػػػػػػػػػائؿ كأنكاعيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػـ، كىػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػك الفاصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػيف أجنػػػػػػػػػػا

                                                 

ىػػػ(، تػػح: بيػػت ا بيػػات، مؤسسػػة النشػػر 395العسػػكرم، ت ) ،معجػػـ الفػػركؽ المغكيػػة (1)
 .40 :ىػ1412، 1، طاإلسبلمي

 ( الفيركز أبادم، مادة: ] كجز[.2)
 : مادة: ] فصؿ[.7/208( المقرم الفيكمي: 3)
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-المعنػػػػػػػػى المػػػػػػػػراد ىنػػػػػػػػػا؛ إذ يقصػػػػػػػػد النػػػػػػػػاظـ الفصػػػػػػػػػكؿ فصػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػيرة الرسػػػػػػػػػكؿ 
تعريفػػػػػػػػػػػػو  _صػػػػػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػمـ_ كقػػػػػػػػػػػػد أكجػػػػػػػػػػػػز أبػػػػػػػػػػػػك البقػػػػػػػػػػػػاء الكفػػػػػػػػػػػػكمي

طائفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف » ... اصػػػػػػػػػطبلحا محػػػػػػػػػاكال التفريػػػػػػػػػؽ بينػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػيف البػػػػػػػػػاب، فقػػػػػػػػػاؿ: 
ميػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر مترجمػػػػػػػػة بالكتػػػػػػػػاب المسػػػػػػػػائؿ تغيػػػػػػػػرت أحكاميػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػا قب

كالبػػػػػػػػػػاب، كقػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػتعمؿ كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الفصػػػػػػػػػػؿ كالبػػػػػػػػػػاب مكػػػػػػػػػػاف اآلخػػػػػػػػػػر، كقػػػػػػػػػػد 
ييكتفػػػػػػػػى بالفصػػػػػػػػكؿ كالكػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػـ جػػػػػػػػنس، كالفقيػػػػػػػػاء يػػػػػػػػذكركف الكتػػػػػػػػاب فػػػػػػػػي مقػػػػػػػػاـ 
الجػػػػػػػػػػػنس، كالبػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػكع، كالفصػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي مرتبػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػنؼ، 
فتغيػػػػػػػر مسػػػػػػػػائؿ البػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػا كتغيػػػػػػػػر النػػػػػػػػكع، بالنسػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػى نػػػػػػػػكع آخػػػػػػػػر، 

اؿ مسػػػػػػػػػائؿ الفصػػػػػػػػػؿ، عمػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػا كانفصػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػنؼ عػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػنؼ انفصػػػػػػػػػ
 (1) «اآلخر.

 اإلعراب:

ـــــــــُد:  يمكػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػكف عاطفػػػػػػػػػة، ك يمكػػػػػػػػػف أف تكػػػػػػػػػكف نائبػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػكاك:وَبْع
ػػػػػػػػا  ، فأىمَّ ػػػػػػػػيءو ػػػػػػػػا يىكيػػػػػػػػٍف ًمػػػػػػػػٍف شى ٍيمى ػػػػػػػػا النَّائبػػػػػػػػًة عػػػػػػػػٍف ميمػػػػػػػػا، كأصػػػػػػػػؿي التٍَّركيػػػػػػػػًب مى أىمَّ

ػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػى األصػػػػػػػػػح، بعػػػػػػػػػد: ظػػػػػػػػػرؼ  ٍيمى منقطػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػرؼ باتفػػػػػػػػػاؽ، كمى
ىػػػػػػػػػاؾ: اسػػػػػػػػػـ فعػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػر اإلضػػػػػػػػػافة متعمػػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػػؿ، 

بمعنػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػذ، مبنػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػككف، كالفاعػػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػػمير مسػػػػػػػػػػػتتر كجكبػػػػػػػػػػػا 
مفعػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ كالرسػػػػػػػػكؿ مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو،  :تقػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػت، كسػػػػػػػػيرة

الفتحػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػاىرة، مػػػػػػػػػػػػكجزة: كعبلمػػػػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػػػػبو منظكمػػػػػػػػػػػػة: حػػػػػػػػػػػػاؿ منصػػػػػػػػػػػػكب 

                                                 

مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بيػػػػركت،  دار النشػػػػر:معجػػػػـ فػػػػي المصػػػػطمحات كالفػػػػركؽ المغكيػػػػة، ( 1)
 .686عدناف دركيش كمحمد المصرم:  تح: ـ،1998
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مضػػػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػػػو. كالجممػػػػػػػػػػػػة نعػػػػػػػػػػػػت لمنظكمػػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػػػاؼ كالفصػػػػػػػػػػػػكؿ: 
 استئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب.

 النكات الداللية:

ابتػػػػػػػػػدأ النػػػػػػػػػاظـ بيتػػػػػػػػػو باسػػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػػؿ كداللػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك معػػػػػػػػػركؼ 
اإليجػػػػػػػػػاز كالتككيػػػػػػػػػػد كالمبالغػػػػػػػػػػة؛ فتحقػػػػػػػػػؽ اإليجػػػػػػػػػػاز مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػركؼ اسػػػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػػػؿ 
كمػػػػػػػػا تركػػػػػػػػب معػػػػػػػػو، كالتككيػػػػػػػػد ألف اسػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػؿ جممتػػػػػػػػو اسػػػػػػػػمية الشػػػػػػػػكؿ فعميػػػػػػػػة 

فيػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي ظاىرىػػػػػػػػػا تبسػػػػػػػػػط الفائػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه المنظكمػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػامع المعنػػػػػػػػػى 
عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبيؿ الثبػػػػػػػػػكت كالػػػػػػػػػدكاـ كحقيقػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػر أنيػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػكفر اسػػػػػػػػػتمرار كتجػػػػػػػػػدد 
سػػػػػػػػماع محتػػػػػػػػكل ىػػػػػػػػذه المنظكمػػػػػػػػة كممػػػػػػػػا رددىػػػػػػػػا القػػػػػػػػارئ ليػػػػػػػػا كمعػػػػػػػػركؼ تعمػػػػػػػػؽ 

 العرب بسماع النظـ كترديده.

لبيػػػػػػػػاف الداللػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ النػػػػػػػػاظـ لمتركيػػػػػػػػب اإلضػػػػػػػػافي مفعػػػػػػػػكال بػػػػػػػػو 
المعطػػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػيرة النبكيػػػػػػػػػػة، كاسػػػػػػػػػػتخدامو لفػػػػػػػػػػظ الرسػػػػػػػػػػكؿ معرفػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػ"أؿ" 
العيديػػػػػػػػة تشػػػػػػػػريؼ ليػػػػػػػػذه السػػػػػػػػيرة، أمػػػػػػػػا التركيػػػػػػػػب الكصػػػػػػػػفي، فإنػػػػػػػػو بػػػػػػػػيف جانبػػػػػػػػا 

 مف جكانب ىذه المنظكمة في السيرة الشريفة كىك إيجاز فصكليا.
 مولُدُه في عاشِر الفضيِل    ربيٍع األوِل عاَم الفيلِ 

لىػػػػػػػػػػػػدىت المػػػػػػػػػػػػرأىةي تىًمػػػػػػػػػػػػدي ًكالىدان أك ًكالىدىةن اسػػػػػػػػػػػـ ز  مولــــــــــــده:     مػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػف قكلنػػػػػػػػػػػا: كى
بكسػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػكاك، كالػػػػػػػػػػػكالدة معركفػػػػػػػػػػػة، كاليػػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػػمير متصػػػػػػػػػػػؿ يعػػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػػى 

 الرسكؿ في البيت السابؽ.

 حرؼ جر يدؿ عمى الظرفية. في:

اسػػػػػػػػػـ فاعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػدد عشػػػػػػػػػرة، كىػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػـ مشػػػػػػػػػتؽ سػػػػػػػػػماعا، إذ  عاشـــــــــر:
ؿ، كىػػػػػػػػذا اسػػػػػػػػـ عػػػػػػػػدد جامػػػػػػػػد القيػػػػػػػػاس ال يجػػػػػػػػكز مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر المصػػػػػػػػدر ذم الفعػػػػػػػػ
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نمػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػح لثبػػػػػػػػػػػكت سػػػػػػػػػػػماعو مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػرب،  كقػػػػػػػػػػػد جعمػػػػػػػػػػػو  ال فعػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػو، كا 
 العمماء بصيغة فاعؿ ثبلثة أنكاع تتمخص في اآلتي: 

: أف ييػػػػػػػػػػػػذكر مفػػػػػػػػػػػػردا، مثػػػػػػػػػػػػؿ مكضػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػاىدنا، كيكػػػػػػػػػػػػكف المػػػػػػػػػػػػراد: أنػػػػػػػػػػػػو األول
كاحػػػػػػػػػد مكصػػػػػػػػػكؼ بيػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػفة كىػػػػػػػػػي: ككنػػػػػػػػػو عاشػػػػػػػػػرا، إضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى داللػػػػػػػػػة 

لممعػػػػػػػػػدكد ىنػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك ترتيػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػذم اتصػػػػػػػػػؼ  الترتيػػػػػػػػػب؛ أم أف الترتيػػػػػػػػػب
بػػػػػػػػو، ك يعػػػػػػػػرب بالحركػػػػػػػػات حسػػػػػػػػب مكقعػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الجممػػػػػػػػة مػػػػػػػػع مكافقتػػػػػػػػو لمدلكلػػػػػػػػو 
فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػذكير كالتأنيػػػػػػػػػث، إال "ثػػػػػػػػػاني"، فإنػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػرب إعػػػػػػػػػراب المنقػػػػػػػػػكص، قػػػػػػػػػاؿ 

 (1)«إال أف يككف ثانيا، فإف العرب تقكؿ ثنيت الرجميف»ابف مالؾ: 
ـــــــاني د؛ كػػػػػػػأف تقػػػػػػػكؿ: ثػػػػػػػاني اثنػػػػػػػيف أك :  أف يضػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػى مكافقػػػػػػػو فػػػػػػػي العػػػػػػػدالث

عاشػػػػػػػػر عشػػػػػػػػرة، كيكػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػة الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػف صػػػػػػػػكغو اسػػػػػػػػتعمالو 
مضػػػػػػػافا إلػػػػػػػى العػػػػػػػدد األصػػػػػػػمي الػػػػػػػذم اشػػػػػػػتؽ منػػػػػػػو، لمداللػػػػػػػة عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو بعػػػػػػػض 
مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػدد األصػػػػػػػػػػمي المحػػػػػػػػػػدد، مػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػر داللػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى مرتبػػػػػػػػػػة، فعنػػػػػػػػػػدما 
نقػػػػػػػكؿ: عاشػػػػػػػر عشػػػػػػػرة  ىػػػػػػػك أحػػػػػػػد أكلئػػػػػػػؾ العشػػػػػػػرة، ربمػػػػػػػا يكػػػػػػػكف ترتيبػػػػػػػو الرابػػػػػػػع 
أك التاسػػػػػػػػػػػػع أك العاشػػػػػػػػػػػػر ال ييػػػػػػػػػػػػـ، أمػػػػػػػػػػػػا إعرابػػػػػػػػػػػػو، فإنػػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػػرب بالحركػػػػػػػػػػػػات 
حسػػػػػػػػب مكقعػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الجممػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػده مضػػػػػػػػػافا إليػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب إضػػػػػػػػػافة 

، كمثالػػػػػػػػو مػػػػػػػػف (2)الجػػػػػػػػزء إلػػػػػػػػى كمػػػػػػػػو، ك يكافػػػػػػػػؽ مدلكلػػػػػػػػو فػػػػػػػػي التػػػػػػػػذكير كالتأنيػػػػػػػػث
 [73ئدة: التنزيؿ:﴿ لىقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى ثىاًلثي ثىبلثىةو﴾ ]الما

ـــــــــث: كقػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف الغػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػكغو اسػػػػػػػػػتعمالو مػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػدد األقػػػػػػػػػؿ  الثال
مباشػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدده األصػػػػػػػػػمي الػػػػػػػػػذم اشػػػػػػػػػتقت منػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػيغة؛ ليفيػػػػػػػػػد معنػػػػػػػػػى 
التصػػػػػػػػػيير كالتحكيػػػػػػػػػؿ، نحػػػػػػػػػك: عثمػػػػػػػػػاف ثالػػػػػػػػػث اثنػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الخمفػػػػػػػػػاء الراشػػػػػػػػػديف، 

                                                 

 .412/ 2رح التسييؿ: ( ش1)
 .412/ 2( المصدر نفسو: 2)
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كبالتػػػػػػػػػػػالي يعػػػػػػػػػػػرب بالحركػػػػػػػػػػػات حسػػػػػػػػػػػب مكقعػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي الجممػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػع مكافقتػػػػػػػػػػػو 
لتأنيػػػػػػػػث، كيكػػػػػػػػكف مضػػػػػػػػافا كمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػده مضػػػػػػػػافا إليػػػػػػػػو، لمدلكلػػػػػػػػو فػػػػػػػػي التػػػػػػػػذكير كا

كيجػػػػػػػػكز أف يعػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػده مفعػػػػػػػػػكال لػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى أف تتحقػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػركط إعمػػػػػػػػػاؿ 
 اسـ الفاعؿ.

كفػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػف بصػػػػػػػػػدده يقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو اليػػػػػػػػػـك العاشػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػير ربيػػػػػػػػػع     
 األكؿ.

، كنيقػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف  الفضــــــــيل: ػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػؿى الشػػػػػػػػيءي يىٍفضي فعيػػػػػػػػؿ: صػػػػػػػػيغة مبالغػػػػػػػػة مػػػػػػػػف فىضى
ػػػػػػػػػػػؿ : أفَّ فى (1)المّْحيػػػػػػػػػػػانيُّ  ، كقيػػػػػػػػػػػؿ فىًضػػػػػػػػػػػؿى يىٍفضي ػػػػػػػػػػػبي سى ًسػػػػػػػػػػػبى يىحى ػػػػػػػػػػػؿي كحى ًضػػػػػػػػػػػؿى يىٍفضى

عىمىيػػػػػػػػا سػػػػػػػػيبكيو ٍعنػػػػػػػػىن الفضػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػدُّ الػػػػػػػػنٍَّقًص،  (2)جى ، كػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ بمى ػػػػػػػػكتي ًمػػػػػػػػتَّ تىمي كى
ػػػػػػػػػػػكؿه ك، كىػػػػػػػػػػػك الزيػػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػر، كالفضػػػػػػػػػػػيمة الدَّرجػػػػػػػػػػػةي  كالجمػػػػػػػػػػػعي فيضي

فيعػػػػػػػػػػػةي فػػػػػػػػػػػػي الفىٍضػػػػػػػػػػػػؿ ، كبالتػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػػإف النػػػػػػػػػػػػاظـ يصػػػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػير (3)الرَّ
لفضػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف غيػػػػػػػػره مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػيكر إذ خصػػػػػػػػو المػػػػػػػػكلى بػػػػػػػػكالدة أفضػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػالكبير ا

ػػػػػػػؽ لػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ، ففػػػػػػػي الربيػػػػػػػع يظيػػػػػػػر النػػػػػػػكر كتتفتػػػػػػػؽ األزىػػػػػػػار كتعبػػػػػػػؽ  خمقػػػػػػػو، كحي
 الدنيا برحيؽ مختـك ختامو أفكح مف المسؾ.  

ـــــــــٍع األول: ، كيسػػػػػػػػػمى: (4)أحػػػػػػػػػد األشػػػػػػػػػير العربيػػػػػػػػػة المككنػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػنة القمريػػػػػػػػػة ربي
ػػػػػػػػػػػػػدَّادو  ػػػػػػػػػػػػػكَّاف كشى ػػػػػػػػػػػػػ (1)خى ُـّ؛ أم: خي ػػػػػػػػػػػػػ ؿ، كييضى بيػػػػػػػػػػػػػع األىكَّ ػػػػػػػػػػػػػٍيري رى كَّاف شى

بيػػػػػػػػػػػػػعي (2) ، فرى

                                                 

عبػد المقصػكد محمػد عبػد  ، تح:ىػ715ت:  الرضي،ينظر: شرح شافية ابف الحاجب، ( 1)
: 276/ 1 ـ:2004 ،1، طالمقصػػػكد، مكتبػػػة الثقافػػػة الدينيػػػة ، حيػػػث قػػػاؿ: كحكػػػى المّْحيػػػاًنيُّ

ؿ.  فىًضؿى يىٍفضى
 . 40/ 4ف، دار الجيؿ، بيركت:( ينظر الكتاب، تح: عبد السبلـ محمد ىارك 2)
 ( المحكـ كالمحيط األعظـ: الضاد كالبلـ كالفاء: )ؼ ض ؿ(.3)
 .1/147( ينظر: المزىر في عمـك العربية، السيكطي، 4)
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ػػػػػػػدَّا فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الػػػػػػػزمف ،  ػػػػػػػفىر سيػػػػػػػمّْيا بػػػػػػػذلؾ ألٌنيمػػػػػػػا حي ػػػػػػػٍيرىاًف بىٍعػػػػػػػدى صى الشػػػػػػػيكر : شى
بيػػػػػػػػػػػػعو األٌكؿ ، كشػػػػػػػػػػػػيري  ػػػػػػػػػػػػٍيري رى فمىًزمىييمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػًره ، كال يقػػػػػػػػػػػػاؿ فييمػػػػػػػػػػػا إاٌل شى

بيعو اآلًخر رى
 ؛ أم بإضافة ربيع لمشير منكنان.(3)

اآلًخػػػػػػػػػػر، فقػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػر قطػػػػػػػػػػرب بأنػػػػػػػػػػو يجمػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػى كأمػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػع ربيػػػػػػػػػػع األكؿ ك 
؛ كعمػػػػػػػػػػؿ  أىٍرًبعىػػػػػػػػػػةو، فتقػػػػػػػػػػكؿ: ثبلثػػػػػػػػػػًة أىٍرًبعىػػػػػػػػػػةو، كىػػػػػػػػػػذه األىٍرًبعىػػػػػػػػػػةي األكائػػػػػػػػػػؿي كاألكاًخػػػػػػػػػػري

، (4)ذلػػػػػػػػػػػػؾ بأنػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػى كزف فعيػػػػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػػػػؿ خمػػػػػػػػػػػػيس، فيجمػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػى أفًعمػػػػػػػػػػػػة
كالنػػػػػػػاظـ ىنػػػػػػػا التػػػػػػػـز بجػػػػػػػزء مػػػػػػػف السػػػػػػػماع، كلػػػػػػػـ يمتػػػػػػػـز بجػػػػػػػزء؛ حيػػػػػػػث نػػػػػػػراه نػػػػػػػكف 

(، كلػػػػػػػػـ يمتػػػػػػػػـز بػػػػػػػػذكر شػػػػػػػػير معػػػػػػػػو، كذلػػػػػػػػؾ لمضػػػػػػػػركرة حيػػػػػػػػث ال يسػػػػػػػػتقيـ  )ربيػػػػػػػػعو
 الكزف إذا أتى بو، كا أعمـ.

يقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو سػػػػػػػػنة، كىمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػماف  جامػػػػػػػػػداف، ك يجمػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػكاـ  عـــــــــام:
ـ قالػػػػػػػو كقيػػػػػػػده الخميػػػػػػػؿ بػػػػػػػأف يػػػػػػػأتي عمػػػػػػػى صػػػػػػػيفة كشػػػػػػػتكة، كالسػػػػػػػنة أف تىعيػػػػػػػدَّ  كعػػػػػػػكَّ

ػػػػػػػػػػتاًء كًنٍصػػػػػػػػػػؼي ال ؿي ًفيًيػػػػػػػػػػا ًنٍصػػػػػػػػػػؼي الشّْ ػػػػػػػػػػٍيًؼ، مػػػػػػػػػػف اليىػػػػػػػػػػٍكـ ًإلىػػػػػػػػػػى ًمٍثًمػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػدخي صَّ
ػػػػػػػػػع(، كىػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكب  ـ كػػػػػػػػػػ) ركَّ كجمعػػػػػػػػػو إضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ عمػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػكَّ
عمػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػزع الخػػػػػػػػػػػػافض، التقػػػػػػػػػػػػدير: مػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػاـ، أك أنػػػػػػػػػػػػو منصػػػػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػػػػى 
الظرفيػػػػػػػػػػة متعمػػػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػػػا تعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػو خبػػػػػػػػػػر المبتػػػػػػػػػػدأ، كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ كالفيػػػػػػػػػػؿ 

 مضاؼ إليو.
                                                                                                                 

، 1بيػركت،ط –السػيكطي، دار الكتػب العمميػة  ،المزىر في عمـك المغة كأنكاعيػا( ينظر: 1)
 . 1/174:فؤاد عمي منصكر ، تح:1998

 : تاج العركس مف جكاىر القامكس، الزبيدم، دار اليداية: ]مادة: ربع[.( ينظر2)
 ( القامكس المحيط، الفيركز أبادم: ]مادة: ربع[.3)
ىػ، تح: د. حاتـ 206محمد بف المستنير؛ قيٍطريب، ت:  ،ينظر: األزمنة كتمبية الجاىمية( 4)

 .45ـ:  1985، 2مؤسسة الرسالة، ط، صالح الضامف
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حيػػػػػػػػكاف معػػػػػػػػركؼ ضػػػػػػػػخـ يسػػػػػػػػتخدمو الحػػػػػػػػبش كالفػػػػػػػػرس كالينػػػػػػػػكد فػػػػػػػػي  الفيــــــــل: 
يسػػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػدائؽ الحيكانػػػػػػػػػػػات كالسػػػػػػػػػػػرؾ، كعػػػػػػػػػػػػاـ القتػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػديما، كاآلف 

ـى فيػػػػػػػػػو أبرىػػػػػػػػػة  الفيػػػػػػػػػؿ مركػػػػػػػػػب أضػػػػػػػػػافي يصػػػػػػػػػطمح بػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػذم قىػػػػػػػػػًد
الحبشػػػػػػػػي ليػػػػػػػػدـ الكعبػػػػػػػػة المشػػػػػػػػرفة، كأحضػػػػػػػػر معػػػػػػػػو فػػػػػػػػيبل لػػػػػػػػذلؾ، كقػػػػػػػػد اختمػػػػػػػػؼ 

-مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػيبلد المسػػػػػػػػػػيح  571، 570المؤرخػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػاريخ الحادثػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف 
تػػػػػػػػػػػػػػػاريخ، غيػػػػػػػػػػػػػػػر أف الحادثػػػػػػػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػػػػػػػيكرة فػػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػػب ال -عميػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػبلـ

كممخصػػػػػػػػػػػػػػػيا: أف أبرىػػػػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػػػػى كنيسػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػيمف إلقامػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػعائر 
النصػػػػػػػػػػرانية، كالتبشػػػػػػػػػػير بيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػبو الجزيػػػػػػػػػػرة العربيػػػػػػػػػػة، ك أغػػػػػػػػػػدؽ عمييػػػػػػػػػػا 
ؿ كجيػػػػػػػػة العػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف الكعبػػػػػػػػة إلييػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف لجمػػػػػػػػؼ إال بػػػػػػػػاؿ  حتػػػػػػػػى يحػػػػػػػػكّْ
فييػػػػػػػػػػا لعػػػػػػػػػػدـ إدراكػػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػػو قدسػػػػػػػػػػيتيا، أك لحاجػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػو بيَّتىيػػػػػػػػػػا، فممػػػػػػػػػػا 

أقسػػػػػػػػػػػـ أف ييػػػػػػػػػػػدـ كعبػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػرب التػػػػػػػػػػػي يعتبركنيػػػػػػػػػػػا  كصػػػػػػػػػػػؿ الخبػػػػػػػػػػػر إبرىػػػػػػػػػػػة،
مقدسػػػػػػػػػػػيـ األكؿ، كيشػػػػػػػػػػػدكف الرحػػػػػػػػػػػاؿ إلييػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػع أنيػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػكادو غيػػػػػػػػػػػر ذم زرع، 
فجيػػػػػػػػػز ليػػػػػػػػػا جيشػػػػػػػػػا اجتػػػػػػػػػاح بػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػحراء، فمػػػػػػػػػا إف قػػػػػػػػػارب الكصػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػى 
الكعبػػػػػػػػة، حتػػػػػػػػى رفػػػػػػػػض الفيػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػير عنػػػػػػػػد تكجييػػػػػػػػو إلييػػػػػػػػا، كيسػػػػػػػػرع إذا كجػػػػػػػػو 

قتػػػػػػػػا يحػػػػػػػػاكالف إجبػػػػػػػػاره إلػػػػػػػػى أم مكػػػػػػػػاف آخػػػػػػػػر، فمكػػػػػػػػث أبرىػػػػػػػػة كسػػػػػػػػائس الفيػػػػػػػػؿ ك 
كا بحجػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػػى التكجػػػػػػػػػػو لمكعبػػػػػػػػػػة دكف جػػػػػػػػػػدكل، كفػػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػػتيـ أيٍمًطػػػػػػػػػػري
سػػػػػػػػػجيؿ بكاسػػػػػػػػػػطة الطيػػػػػػػػػكر األبابيػػػػػػػػػػؿ المرسػػػػػػػػػمة إلػػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ رب البيػػػػػػػػػػت، 
، كعػػػػػػػػاد أبرىػػػػػػػػة أدراجػػػػػػػػو، فانتشػػػػػػػػرت ىػػػػػػػػذه القصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  فتػػػػػػػػرؽ الجػػػػػػػػيش العرمػػػػػػػػـر
أصػػػػػػػػػقاع األرض، كسػػػػػػػػػمى القرشػػػػػػػػػيكف ذلػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػاـ الفيػػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػػك يكافػػػػػػػػػؽ 

 -عميو السبلـ-مف ميبلد المسيح  571أك  570كما أسمفنا 
 اإلعراب:

مكلػػػػػػػػديهي: مكلػػػػػػػػد: مبتػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػكع كعبلمػػػػػػػػة رفعػػػػػػػػو الضػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػى آخػػػػػػػػره، 
كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ، كاليػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػمير بػػػػػػػػػػارز متصػػػػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي 
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محػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو،  فػػػػػػػػػػي: حػػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػػر مبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػككف، 
رة الظػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػره، عاشػػػػػػػػػًر: اسػػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػػركر بفػػػػػػػػػي كعبلمػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػػ

كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ كالفضػػػػػػػػيًؿ: مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو، كشػػػػػػػػبو الجممػػػػػػػػة مػػػػػػػػف حػػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػػر 
كالمركػػػػػػػػب اإلضػػػػػػػػافي بعػػػػػػػػػده متعمػػػػػػػػؽ بمحػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػر المبتػػػػػػػػدأ، كيمكػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػدير 
المحػػػػػػػػػذكؼ فػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػذا التركيػػػػػػػػػػب كصػػػػػػػػػػفا "اسػػػػػػػػػما" فيكػػػػػػػػػػكف الخبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 
قبيػػػػػػػػؿ المفػػػػػػػػرد أك فعػػػػػػػػبل، فيكػػػػػػػػكف الخبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف قبيػػػػػػػػؿ الجممػػػػػػػػة الفعميػػػػػػػػة، إال أنَّػػػػػػػػو 

تعػػػػػػػػػػيف ىنػػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػػكف التقػػػػػػػػػػدير مفػػػػػػػػػػردا لتػػػػػػػػػػتمحض داللػػػػػػػػػػة الثبػػػػػػػػػػكت كالػػػػػػػػػػدكاـ ي
عميػػػػػػػػػػو -لمجممػػػػػػػػػػة، فكاقعػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكالدة ال تتجػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػادة ككالدة المصػػػػػػػػػػطفى 

: بػػػػػػػػػدؿ مطػػػػػػػػػابؽ مػػػػػػػػػف  -أفضػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػبلة كأزكػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػبلـ أكلػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػذلؾ، ربيػػػػػػػػػعو
"الفضػػػػػػػػػػيؿ" ، األكًؿ: نعػػػػػػػػػػت لربيػػػػػػػػػػع مجػػػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػػػرة الظػػػػػػػػػػاىرة 

 : ـى ظػػػػػػػػػػػػرؼ منصػػػػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػػػػى الظرفيػػػػػػػػػػػػة الزمانيػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػػره، عػػػػػػػػػػػػا
 مضاؼ كالفيؿ: مضاؼ إليو.

 النكات الداللية:

الجممػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػمية ذات المبتػػػػػػػػػدأ المركػػػػػػػػػب تركيبػػػػػػػػػا إضػػػػػػػػػافيا الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى 
كاحػػػػػػػػػػد، كيعػػػػػػػػػػكد الضػػػػػػػػػػمير فيػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػى  ءأفَّ المضػػػػػػػػػػاؼ كالمضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػي

"الرسػػػػػػػػػػكؿ " فػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػت قبمػػػػػػػػػػو، كخبػػػػػػػػػػػر المبتػػػػػػػػػػدأ شػػػػػػػػػػػبو جممػػػػػػػػػػة كال يمكػػػػػػػػػػػف أف 
تقػػػػػػػػدير المتعمػػػػػػػػؽ ىنػػػػػػػػا إال مسػػػػػػػػتقر أك كػػػػػػػػائف لكػػػػػػػػي تػػػػػػػػدؿ الجممػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى  يكػػػػػػػػكف

 الثبكت كاالستقرار المحض، فالمكلد ال يككف إال مرة كاحدة.
داللػػػػػػػػػػػػة النعػػػػػػػػػػػػت  "الفضػػػػػػػػػػػػيؿ" بيػػػػػػػػػػػػػاف فضػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػير كالتأكيػػػػػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػػػػػػا ألف  

صػػػػػػػػيغة المبالغػػػػػػػػة تػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى تكثيػػػػػػػػر المعنػػػػػػػػى، كحػػػػػػػػذؼ النػػػػػػػػاظـ كممػػػػػػػػة شػػػػػػػػير 
لضػػػػػػػػركرة الػػػػػػػػكزف كفػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف البلزمػػػػػػػػة الػػػػػػػػذكر عنػػػػػػػػد إرادة معنػػػػػػػػاه 

االختصػػػػػػػػػػار، داللػػػػػػػػػػة "عػػػػػػػػػػاـ الفيػػػػػػػػػػؿ"، كداللػػػػػػػػػػة اإلضػػػػػػػػػػافة ىنػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػاف كصػػػػػػػػػػؼ 
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المضػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ انػػػػػػػػػػدماج طرفػػػػػػػػػػي اإلضػػػػػػػػػػافة، كككنيمػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػيئا كاحػػػػػػػػػػدا 
سيػػػػػػػمي بػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ العػػػػػػػاـ، فتميػػػػػػػز بػػػػػػػو عػػػػػػػف غيػػػػػػػره مػػػػػػػف األعػػػػػػػكاـ، كداللػػػػػػػة التنكيػػػػػػػع 

و صػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػو لمتبميػػػػػػػغ كالتأكيػػػػػػػػد ظػػػػػػػػاىرة ىنػػػػػػػػا لبيػػػػػػػػاف العػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػذم كلػػػػػػػػد فيػػػػػػػػ
 كسمـ. 

 لِكنََّما الـَمْشُيوُر ثاني عْشرِِه    في َيْوِم اإلْثَنْيِن ٌطُموِع فْجرِِه.
ـــــــا:  كفتيػػػػػػػا مػػػػػػػا عػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي تفيػػػػػػػد االسػػػػػػػتدراؾ،  لكػػػػػػػفَّ مػػػػػػػف أخػػػػػػػكات إفَّ لِكنََّم

 .الجممة بعدىا
؛ أم الـــــــــــَمْشُيوٌر: ػػػػػػػػػػٍيران كشيػػػػػػػػػػٍيرىةن، فاٍشػػػػػػػػػػتىيىرى ػػػػػػػػػػيىٍرتي األمػػػػػػػػػػر أىٍشػػػػػػػػػػيىريهي شى ،  شى ػػػػػػػػػػحى كىضى

ػػػػػػػػػػيٍَّرتيوي تىٍشػػػػػػػػػػييران  كؼي المكػػػػػػػػػػافً (1)ككػػػػػػػػػػذلؾ شى ٍعػػػػػػػػػػري : المى ٍشػػػػػػػػػػيكري ، كالمى
، كقػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي (2)

ػػػػػػػػػػكح » المقػػػػػػػػػػاييس:  مىػػػػػػػػػػى كيضي ػػػػػػػػػػًحيحه يىػػػػػػػػػػديؿُّ عى ػػػػػػػػػػيفي كىاٍليىػػػػػػػػػػاءي كىالػػػػػػػػػػرَّاءي أىٍصػػػػػػػػػػؿه صى الشّْ
فه ًفػػػػػػػػي  قىػػػػػػػػٍد شيػػػػػػػػًيرى فيػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػكحي اأٍلىٍمػػػػػػػػًر... كى ػػػػػػػػٍيرىةي: كيضي ػػػػػػػػاءىةو... كىالشُّ ضى ًفػػػػػػػػي اأٍلىٍمػػػػػػػػًر كىاً 

كهي... ػػػػػػػػػػػيىري قىػػػػػػػػػػػٍد شى ، كى ٍشػػػػػػػػػػػييكره ػػػػػػػػػػػذىا، فىييػػػػػػػػػػػكى مى ، كقػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي المحكػػػػػػػػػػػـ (3)«النَّػػػػػػػػػػػاًس ًبكى
، كمىشػػػػػػػػػػػػػػػيكر: معػػػػػػػػػػػػػػركؼ المكػػػػػػػػػػػػػػػاف » كالمحػػػػػػػػػػػػػػيط األعظػػػػػػػػػػػػػػـ:  ػػػػػػػػػػػػػػًييره كرجػػػػػػػػػػػػػػػؿ شى

، كالمعنػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػراد ىنػػػػػػػػػػػا المكعػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػذككر المتمتػػػػػػػػػػػع بالشػػػػػػػػػػػيرة (4) «مػػػػػػػػػػػذككر.
عنػػػػػػػػد أصػػػػػػػػحاب السػػػػػػػػير كىػػػػػػػػك يػػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػػػيف الثػػػػػػػػاني عشػػػػػػػػر مػػػػػػػػف شػػػػػػػػير ربيػػػػػػػػع 

 األكؿ.
مركػػػػػػػػػب أضػػػػػػػػػافي مكػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػاني بػػػػػػػػػكزف اسػػػػػػػػػـ الفاعػػػػػػػػػؿ،  :اني عْشـــــــــرِهِ ثـــــــــ

صػػػػػػػػمى -كعشػػػػػػػرة كىػػػػػػػػك ىنػػػػػػػػا اسػػػػػػػػـ عػػػػػػػػدد يبػػػػػػػػيف ترتيػػػػػػػػب اليػػػػػػػػـك الػػػػػػػػذم كلػػػػػػػػد فيػػػػػػػػو 
 مف شير ربيع األكؿ. -ا عميو كسمـ

                                                 

 المغة كصحاح العربية: مادة ]شير[. (الصحاح تاج1)
 (القامكس المحيط ، الفيركزآبادم: مادة ]شير[.2)
 (مقاييس المغة:  مادة ]شير[.3)
 (:  مادة ]شير[.185/ 4(المحكـ كالمحيط األعظـ )4)
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 في: حرؼ جر يدؿ عمى الظرفية.في َيْوِم:  
: المػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػا النيػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػرعي الػػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػف طمػػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػػر اليـــــــــوم

غػػػػػػػػركب الشػػػػػػػػمس، كالػػػػػػػػدليؿ عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ تكممػػػػػػػػة البيػػػػػػػػت )طهميػػػػػػػػكًع كينتيػػػػػػػػي عنػػػػػػػػد 
فٍجػػػػػػػػًرًه.(، كيجمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى أيػػػػػػػػاـ، قػػػػػػػػاؿ الزبيػػػػػػػػدم ال يكسػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى غيػػػػػػػػره، كأصػػػػػػػػؿ 

 جمعو "أيكاـ"، فقمبت الكاك ياء كأدغمت في الياء، فصارت أياـ.
ــــــــْيِن: فى  اإلْثَن كيسػػػػػػػػمى قػػػػػػػػديما: أٍىػػػػػػػػكى

، كىػػػػػػػػك يػػػػػػػػـك مػػػػػػػػف أيػػػػػػػػاـ األسػػػػػػػػبكع؛ أصػػػػػػػػؿ (1)
، كألف (2)ألنػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػاني أيػػػػػػػػػػػاـ األسػػػػػػػػػػػبكع بعػػػػػػػػػػػد األحػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػميتو العػػػػػػػػػػػدد اثنػػػػػػػػػػػيف؛

أصػػػػػػػمو اسػػػػػػػـ عػػػػػػػدد فػػػػػػػبل كاحػػػػػػػد لػػػػػػػو مػػػػػػػف لفظػػػػػػػو، فػػػػػػػبل يثنػػػػػػػى كال يجمػػػػػػػع قياسػػػػػػػان، 
كػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػف الفارسػػػػػػػػػػػػػي أف جمعػػػػػػػػػػػػػو أىٍثنىػػػػػػػػػػػػػاءه عمػػػػػػػػػػػػػى كزف أسػػػػػػػػػػػػػباب، كحكػػػػػػػػػػػػػى  كحي

زي عػػػػػػػػػػػف ثىٍعمىػػػػػػػػػػػبو أىثػػػػػػػػػػػاًنيف الميطىػػػػػػػػػػػرّْ
، كيبػػػػػػػػػػػدك أف أصػػػػػػػػػػػؿ االخػػػػػػػػػػػتبلؼ اخػػػػػػػػػػػتبلؼ (3)

مفػػػػػػػػرده ثىنىػػػػػػػػي، مثػػػػػػػػؿ: سػػػػػػػػبب،  لغػػػػػػػػات حيػػػػػػػػث إف مػػػػػػػػف جمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى أثنػػػػػػػػاء كػػػػػػػػاف
فيجمػػػػػػع عمػػػػػػى أثنػػػػػػاء مثػػػػػػؿ: أسػػػػػػباب، كأمػػػػػػػا مػػػػػػف جمػػػػػػع عمػػػػػػى أثػػػػػػانيف فإنػػػػػػو قػػػػػػػدر 
مفػػػػػػػػػػرده ًثٍنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػذكر ثنتػػػػػػػػػػاف التميميػػػػػػػػػػة، كبػػػػػػػػػػذلؾ يتضػػػػػػػػػػح سػػػػػػػػػػبب الفػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػيف 
معػػػػػػيف، كلػػػػػػـ تكػػػػػػػف اليػػػػػػاء عبلمػػػػػػة إعػػػػػػػراب لػػػػػػو، ألنػػػػػػو تحػػػػػػػكؿ مػػػػػػف اسػػػػػػـ عػػػػػػػدد  الجى
ا، إلػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػـ ليػػػػػػػػػـك معػػػػػػػػػيف، كبػػػػػػػػػذلؾ ىنػػػػػػػػػاؾ فائػػػػػػػػػدة أخػػػػػػػػػرل حػػػػػػػػػرم ذكرىػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػ

كىػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ ىمزتػػػػػػػػو بعػػػػػػػػد تحكلػػػػػػػػو لمعمميػػػػػػػػة، فمػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػد ىمزتػػػػػػػػو ىمػػػػػػػػزة كصػػػػػػػػؿ 
بػػػػػػؿ صػػػػػػارت ىمػػػػػػػزة قطػػػػػػع، كقػػػػػػػد ثبػػػػػػت مكلػػػػػػده يػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػيف لػػػػػػػكركده فػػػػػػي السػػػػػػػنة 

(أف الرسػػػػػػػػػػكؿ 1162المشػػػػػػػػػػرفة، جػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػػػمـ الحػػػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػػػـ ) 
                                                 

 (الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: مادة ]ىكف[.1)
( فـي تفسـير قولـو 162/ 5) جاء في تفسير البحـر المديـد فـي تفسـير القـرآن المجيـد(2)

وىمـا األحـد واالثنـين، وبـذلك نفيـم أن الثـاني مـن أيـام األسـبوع ىـو  ِفي َيْوَمْينتعالى: 
 اإلثنين.

 [.الثاء والياء والنون(:  مادة ]10/185(المحكـ كالمحيط األعظـ )3)
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ًلػػػػػػػػٍدتي ًفيػػػػػػػػػًو ، ... »قػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػد سػػػػػػػػؤالو عػػػػػػػػػف صػػػػػػػػياـ يػػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػػػػيف:  ذىاؾى يىػػػػػػػػٍكـه كي
يىٍكـه بي  مىيَّ ًفيو...كى ، أىٍك أيٍنًزؿى عى  (1)«ًعٍثتي

طىمىػػػػػػعى، يىٍطميػػػػػػعي طيمكعػػػػػػان مػػػػػػف بػػػػػػاب قتػػػػػػؿ، كىػػػػػػك بػػػػػػدؿ بعػػػػػػض مػػػػػػف  طمــــــوِع فجــــــرِه:
كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف اإلثنػػػػػػػػػيف مجػػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػػرة، الظػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػره، 

 كىك مضاؼ كفجر مضاؼ إليو كفجر مضاؼ كالياء مضاؼ إليو.
، كاإلخبػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػأف  لػػػػػػػػػدهكالمعنػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػاـ لمبيػػػػػػػػػت: اسػػػػػػػػػتدراؾ عمػػػػػػػػػى مكعػػػػػػػػػد مك 

مكلػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػاني عشػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػير ربيػػػػػػػػػػع األكؿ عنػػػػػػػػػػد طمػػػػػػػػػػكع الفجػػػػػػػػػػر، 
أنػػػػػػػػو - -ككأنػػػػػػػػو يقػػػػػػػػكؿ: الخبػػػػػػػػر المشػػػػػػػػيكر فػػػػػػػػي السػػػػػػػػير عػػػػػػػػف كقػػػػػػػػت مكلػػػػػػػػده 

كلػػػػػػػد كقػػػػػػػت طمػػػػػػػكع فجػػػػػػػر يػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػػيف الثػػػػػػػاني عشػػػػػػػر مػػػػػػػف شػػػػػػػير ربيػػػػػػػع األكؿ، 
غيػػػػػػػر أنػػػػػػػػو لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذكر اسػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػير بػػػػػػػؿ أضػػػػػػػػمره لػػػػػػػػذكره فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت السػػػػػػػػابؽ، 

ؽ لقاعػػػػػػػػػػدة اإلضػػػػػػػػػػمار بعػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذكر، كدليمنػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػو يجعػػػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػػذا مكافػػػػػػػػػػ
ربيػػػػػػػػػػع األكؿ عائػػػػػػػػػػدا لميػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف جيتػػػػػػػػػػيف األكلػػػػػػػػػػى إضػػػػػػػػػػافة الضػػػػػػػػػػمير لمعػػػػػػػػػػدد 
، كالجيػػػػػػػػة األخػػػػػػػػرل كمػػػػػػػػا أسػػػػػػػػمفت اإلضػػػػػػػػمار  الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى ترتيػػػػػػػػب اليػػػػػػػػـك

 بعد الذكر أمر مستحسف في مثؿ ىذا األسمكب.
و عػػػػػػػػدؿ ككػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف حقػػػػػػػػو أف يقػػػػػػػػكؿ: فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػكع فجػػػػػػػػر يػػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػػػيف، كلكنػػػػػػػػ

عػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػى: فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػـك اإلثنػػػػػػػػػػيف طمػػػػػػػػػػكع فجػػػػػػػػػػره، كلعمػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػذلؾ حقػػػػػػػػػػؽ 
فائػػػػػػػػػدتيف: التنػػػػػػػػػكع فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخداـ الكظػػػػػػػػػائؼ النحكيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف اإلضػػػػػػػػػافة كالبدليػػػػػػػػػة 
يػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػى التنػػػػػػػػكع الػػػػػػػػداللي، فاسػػػػػػػػتخداـ اإلضػػػػػػػػافة يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى التحػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػـ 
بمػػػػػػػػا قبمػػػػػػػػو التحامػػػػػػػػا تامػػػػػػػػان بحيػػػػػػػػث تنمػػػػػػػػاع داللػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػردة منفػػػػػػػػردة لتظيػػػػػػػػر 

يػػػػػػػػػدة  تصػػػػػػػػػكر الكممتػػػػػػػػػيف المضػػػػػػػػػاؼ كالمضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػيئا كاحػػػػػػػػػدان، داللػػػػػػػػػة جد
كىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػدث فعػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػيف مفردتػػػػػػػػػػي طمػػػػػػػػػػكع كفجػػػػػػػػػػر كالضػػػػػػػػػػمير، الفائػػػػػػػػػػدة 
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الثانيػػػػػػػػػػػػة: صػػػػػػػػػػػػكتية حيػػػػػػػػػػػػث تكافقػػػػػػػػػػػػت نيايػػػػػػػػػػػػة العركضػػػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػػػرب )عشػػػػػػػػػػػػره= 
 فجره(.  
 اإلعراب:

 لكنَّما: حرؼ استدراؾ كنصب مكفكؼ عف العمؿ بػما الكافة.
 : خبػػػػػػػػػػػر لضػػػػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػره، ثػػػػػػػػػػػاني: مبتػػػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػػػكع باالمشػػػػػػػػػػػيكري

المبتػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػكع بضػػػػػػػػػمة مقػػػػػػػػػدرة منػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف ظيكرىػػػػػػػػػا الثقػػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػاؼ، 
كعشػػػػػػػػره: مضػػػػػػػػاؼ مجػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػة جػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػي: حػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػر مبنػػػػػػػػي 
:  اسػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػركر بػػػػػػػػػ"في" كعبلمػػػػػػػػة جػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػرة الظػػػػػػػػاىرة  عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػككف، يػػػػػػػػـك
ـ عمػػػػػػػى آخػػػػػػػره كىػػػػػػػك مضػػػػػػػاؼ، اإلثنػػػػػػػيف: مضػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػو، طمػػػػػػػكع: بػػػػػػػدؿ مػػػػػػػف يػػػػػػػك 

مجػػػػػػػػػػركر كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػػاؼ كفجػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػػو، كفجػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػاؼ كاليػػػػػػػػػػػاء 
 مضاؼ إليو.

 النكات الداللية:
اسػػػػػػػػػػتخدـ النػػػػػػػػػػاظـ فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػػت أداة مػػػػػػػػػػف أدكات االسػػػػػػػػػػتدراؾ التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدؿ 
عمػػػػػػػػػى تأكيػػػػػػػػػد المعنػػػػػػػػػى الجديػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػتدرؾ إذا كانػػػػػػػػػت عاممػػػػػػػػػة لفظنػػػػػػػػػا كمعنػػػػػػػػػى، 
كلكنػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػػػػا المفظػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػا الكافػػػػػػػػػػػة لمداللػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػأرجح ىػػػػػػػػػػػذا 

، --السػػػػػػػػػتدراؾ كاعتبػػػػػػػػػاره قػػػػػػػػػكال مػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػكاؿ المعتبػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػاريخ مكلػػػػػػػػػده ا
 كالذم يؤكد ذلؾ تعبيره بػ"المشيكر".

 ووافَق العشريَن من ِنْيَسانا      وَقْبَمو َحْيُن أِبيِو َحاَنا

ككافػػػػػػػػػػػؽى: كىافىػػػػػػػػػػػؽى يكاًفػػػػػػػػػػػؽي مكافىقىػػػػػػػػػػػةن كًكفىاقنػػػػػػػػػػػا: يػػػػػػػػػػػدكر معناىػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػكؿ المصػػػػػػػػػػػادفة 
 . (2)كالتظاىر( 1)كالمطابقة (2)كالمبلئمة (1)كاالتفاؽ

                                                 

 ( العيف:  مادة ]كفؽ[.1)
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: اسـ عدد لمعقد الثاني مف األعداد.   العشريفى
 مف: حرؼ جر يفيد التبعيض أك الجنسية.

ـــــــــــانا: ٍكًميَّػػػػػػػػػػػة، كاأل ِنْيَس ػػػػػػػػػػػييكًر بالرُّ ػػػػػػػػػػػٍيري الٌسػػػػػػػػػػػاًبعي مػػػػػػػػػػػف الشُّ لػػػػػػػػػػػؼ لئلطػػػػػػػػػػػبلؽ، الشى
 كالجار كالمجركر متعمؽ بػ "كافؽ".

ـــــــــو: ، ال يخػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػف الظرفيػػػػػػػػػة ظػػػػػػػػػرؼ يكػػػػػػػػػكف لمزمػػػػػػػػػاف، كيكػػػػػػػػػكف لممكػػػػػػػػػاف وَقْبَم
كأصػػػػػػػػػػػػميا كصػػػػػػػػػػػػؼ نػػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػف »إال بػػػػػػػػػػػػدخكؿ "مػػػػػػػػػػػػف"، قػػػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػػػك حيػػػػػػػػػػػػاف: 

 مكصكفة لزكما ، فإذا قمت : قمت قبؿ زيد ، فالتقدير قمت زمانا 

                                                                                                                 

 (التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:  مادة ]كفؽ[.1)
 (تاج العركس:  مادة ]كفؽ[.2)
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كيجمػػػػػػػػػع  ،الحػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػاحة مػػػػػػػػػف الكقػػػػػػػػػت، يقػػػػػػػػػاؿ: حػػػػػػػػػاف يحػػػػػػػػػيف حينػػػػػػػػػا َحـــــــــْيُن:
عمػػػػػػػػى أحيػػػػػػػػاف، كتجمػػػػػػػػع األحيػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػاييف، جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي لسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػرب: 

ػػػػػػػػػػػػدَّة، كمنػػػػػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػػػػػو الًحػػػػػػػػػػػػيفي ا»  : المي لػػػػػػػػػػػػدىري كقيػػػػػػػػػػػػؿ... كالكقػػػػػػػػػػػػتي ... كالًحػػػػػػػػػػػػيفي
: كقػػػػػػػػػت تعػػػػػػػػػالى: ﴿ىػػػػػػػػػؿ أىتػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى اإلنسػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػيفه مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدًَّىرً  ، كالًحػػػػػػػػػيفي

مػػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػػاف ...كىػػػػػػػػػك يىًحػػػػػػػػػيف كيجمػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى األىحيػػػػػػػػػاًف ثػػػػػػػػػـ تجمػػػػػػػػػع األىحيػػػػػػػػػافي 
. كقيػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػيف اليػػػػػػػػػػبلؾ، كىػػػػػػػػػػك المقصػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػػت. (،1) «أىحػػػػػػػػػػاييفى

 ، كىىيكى التَّعىرُّض لميبلؾ(2)بؿ مكلده.ق --فمكت كالده 
: أب مػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػماء الخمسػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػر باإلضػػػػػػػػػػافة، كعبلمػػػػػػػػػػة أِبيــــــــــوِ 

جػػػػػػػػره اليػػػػػػػػاء المنقمبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػكاك لكقػػػػػػػػكع الكممػػػػػػػػة مكقػػػػػػػػع جػػػػػػػػر، ككرد أف أصػػػػػػػػمو 
أبيػػػػػػػػكه بالتحريػػػػػػػػؾ
كيسػػػػػػػػتعمؿ مثنػػػػػػػػى كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي قػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػاعرة: باعػػػػػػػػدني عػػػػػػػػف (، 3)

يجمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى أبػػػػػػػػاء كأبيػػػػػػػػكف شػػػػػػػػتمكـ أبػػػػػػػػاف * عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا عيػػػػػػػػب ميػػػػػػػػذباف، ك 
كمنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػاعر : أبػػػػػػػػػكف ثبلثػػػػػػػػػة ىمكػػػػػػػػػكا جميعػػػػػػػػػا * فػػػػػػػػػبل تسػػػػػػػػػأـ دمكعػػػػػػػػػؾ 

، كعػػػػػػػػػػػف األزىػػػػػػػػػػػرم: أفَّ الجيػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي جمعػػػػػػػػػػػو (4)أف تراقػػػػػػػػػػػا، كالمصػػػػػػػػػػػدر األبػػػػػػػػػػػكة
 (5)آباء باٍلمٌد.

كفيػػػػػػػػػو لغػػػػػػػػػة بالقصػػػػػػػػػر: األبػػػػػػػػػا، فيقػػػػػػػػػاؿ: ىػػػػػػػػػذا أبػػػػػػػػػاؾ، كرأيػػػػػػػػػت أبػػػػػػػػػاؾ، كمػػػػػػػػػررت 
 بأباؾ.

                                                 

 (.133/ 13ابف منظكر: ) -(لساف العرب 1)
 (.575/ 1( ينظر: جميرة المغة )2)
 (.2260/ 6(الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: )3)
 (.331/ 1(المخصص: )4)
 (.431/ 15(تيذيب المغة: )5)
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الشػػػػػػػػاعر: اطمػػػػػػػػب أبػػػػػػػا نخمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كيقػػػػػػػاؿ: أبػػػػػػػػكت كأبيػػػػػػػت؛ صػػػػػػػػرت أبػػػػػػػػا، قػػػػػػػاؿ  
 يأبككا * فقد سألنا عنؾ مف يعزككا.

كيقػػػػػػػكؿ بعضػػػػػػػيـ فػػػػػػػي النػػػػػػػداء يػػػػػػػا أبػػػػػػػًت بالكسػػػػػػػر أك يػػػػػػػا أبػػػػػػػتى بػػػػػػػالفتح استعاضػػػػػػػة 
 بالتاء عف الياء.

 اإلعراب: 
فعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػتح، فاعمػػػػػػػػو وافــــــــق:  الػػػػػػػػكاك: عاطفػػػػػػػػة،ووافــــــــَق: 

: --مسػػػػػػػػتتر فيػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػػك، يعػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػى مكلػػػػػػػػػده مفعػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػو  العشػػػػػػػػريفى
ػػػػػػػػانا: اسػػػػػػػػـ  منصػػػػػػػػكب باليػػػػػػػػاء؛ ألنػػػػػػػػو ممحػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالمثنى، مػػػػػػػػف: حػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػر، ًنٍيسى

مجػػػػػػػركر بمػػػػػػػف كعبلمػػػػػػػة جػػػػػػػره الفتحػػػػػػػة نيابػػػػػػػػة عػػػػػػػف الكسػػػػػػػرة؛ ألنػػػػػػػو ممنػػػػػػػكع مػػػػػػػػف 
، كالجػػػػػػػػػػػػػار كالمجػػػػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػ"كافؽ"، (1)الصػػػػػػػػػػػػػرؼ؛ لمعمميػػػػػػػػػػػػػة كالعجمػػػػػػػػػػػػػة

 كقىٍبمىػػػػػػػػػو: الػػػػػػػػػكاك: اسػػػػػػػػػتئنافية، كقبػػػػػػػػػؿ: ظػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػاف منصػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػى الظرفيػػػػػػػػػة
: مبتػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػكع كعبلمػػػػػػػػػة رفعػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػمة عمػػػػػػػػػى  حػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػده،متعمػػػػػػػػػؽ ب ػػػػػػػػػٍيفي حى

آخػػػػػػػػره، كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ، كأًبيػػػػػػػػًو: مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو مجػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػة جػػػػػػػػره اليػػػػػػػػاء؛ 
انىػػػػػػػػا:  ألنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػماء الخمسػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ كاليػػػػػػػػاء مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو، حى
فعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػاض مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػتح كفاعمػػػػػػػػو مسػػػػػػػػتتر تقػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػك يعػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػى 

 حيف.

                                                 

: سػػػػػػػػػػػػػػػػابعي حيػػػػػػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  579ص:  :القػػػػػػػػػػػػػػػػامكس المحػػػػػػػػػػػػػػػػيط ينظػػػػػػػػػػػػػػػػر: (1) نىٍيسػػػػػػػػػػػػػػػػافي
كًميًَّة.  األشييًر الرُّ
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 جاءت بو مرضعو سميماوبعد عامين غدا فطيما    

ــــــــــد:  ظػػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػػاف متػػػػػػػػػػراخ عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػابقو، كال يفيػػػػػػػػػػـ إال باإلضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى بع
غيػػػػػػػره، فمػػػػػػػثبل: زيػػػػػػػد أتػػػػػػػى بعػػػػػػػد عمػػػػػػػػر يعنػػػػػػػي زمػػػػػػػاف مجػػػػػػػيء زيػػػػػػػد بعػػػػػػػد زمػػػػػػػػاف 

 . (1)مجيء عمرك
مثنػػػػػػػػى عػػػػػػػػاـ، قػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػحاح: )العػػػػػػػػاـ: السػػػػػػػػنة. يقػػػػػػػػاؿ: ًسػػػػػػػػنكفه  عــــــــامين:

ـه، كىك تككيد لؤلكؿ كما تقكؿ: بينيـ شغؿه شا  .(2) ًغؿه(عيكَّ
، ككػػػػػػػػاف يعنػػػػػػػػي المجػػػػػػػػيء كقػػػػػػػػت غــــــــدا : فعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػاضو ًمػػػػػػػػٍف بىػػػػػػػػاًب قىعىػػػػػػػػدى كذىىىػػػػػػػػبى

الغػػػػػػػػداة، كالغػػػػػػػػد: اليػػػػػػػػـك الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػأتي بعػػػػػػػػد يكمػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػت فيػػػػػػػػو، ثػػػػػػػػـ كثػػػػػػػػر 
،  (3)اسػػػػػػػػػػػػػتعمالو فػػػػػػػػػػػػػي معنػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػذىاب كاالنطػػػػػػػػػػػػػبلؽ فػػػػػػػػػػػػػي أم كقػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػاف 

كالحػػػػػػػذؼ ىنػػػػػػػا يبػػػػػػػدك أنػػػػػػػو مثػػػػػػػؿ الحػػػػػػػذؼ فػػػػػػػي االسػػػػػػػـ منػػػػػػػو، بػػػػػػػبل عػػػػػػػكض، قػػػػػػػاؿ 
، حػػػػػػػػػػػذفكا الػػػػػػػػػػػكاك بػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػكض.( فػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػحاح:  ػػػػػػػػػػػٍدكه  (4)) الغىػػػػػػػػػػػدي أصػػػػػػػػػػػمو غى

مىػػػػػػػػػى  كقػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػاحب المصػػػػػػػػػباح: ) كىاٍلغىػػػػػػػػػدي اٍليىػػػػػػػػػٍكـي الَّػػػػػػػػػًذم يىػػػػػػػػػٍأًتي بىٍعػػػػػػػػػدى يىٍكًمػػػػػػػػػؾى عى
 ، ػػػػػػػػٍدكه قَّػػػػػػػػًب، كىأىٍصػػػػػػػػميوي غى مىػػػػػػػػى اٍلبىًعيػػػػػػػػًد اٍلميتىرى تَّػػػػػػػػى أيٍطًمػػػػػػػػؽى عى ػػػػػػػػعيكا ًفيػػػػػػػػًو حى سَّ َـّ تىكى أىثىػػػػػػػػًرًه ثيػػػػػػػػ

ًذفىتٍ  .( ًمٍثؿي فىٍمسو لىًكٍف حي ٍرؼى إٍعرىابو ًعمىٍت الدَّاؿي حى ـي كىجي البلَّ
 (5)  

                                                 

 (.53/ 1( المصباح المنير: )1)
أحمػػد عبػػد  تػػح:الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة، إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم، ( 2)

 .1993/ 5ـ:  1987 -  ى 1407 ،4طبيركت،  –الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 
 .(147/ 39تاج العركس )ر: ينظ( 3)
أحمػػد عبػػد  تػػح:الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة، إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم، ( 4)

 .2444/ 6ـ:  1987 -  ى 1407 ،4طبيركت،  –الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمػكم، (5)

 .2/443بيركت: –ىػ، المكتبة العممية 770عباس: ت أبك ال
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، إذا كػػػػػػػػافى فطيمــــــــا: ) ػػػػػػػػدىخه َـّ شى ، ثػػػػػػػػ َـّ ًطٍفػػػػػػػػؿّّ يقػػػػػػػػاؿي لممكلػػػػػػػػكًد حػػػػػػػػيفى يىقىػػػػػػػػعي: كليػػػػػػػػده، ثػػػػػػػػ
، فيػػػػػػػػػك  ـى ، فػػػػػػػػػإذا فيًطػػػػػػػػػ ـى، كاٍغتىػػػػػػػػػاؿى : قػػػػػػػػػٍد تىحمَّػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػًمفى قيػػػػػػػػػؿى ٍطبػػػػػػػػػان، فػػػػػػػػػإذا سى صػػػػػػػػػغيران رى

ـي الًفطىػػػػػػػػػػػػاـي.( فطػػػػػػػػػػػػيـه، كاالسػػػػػػػػػػػػ
ـي الصػػػػػػػػػػػػػبٌي:  ، قػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػحاح: )(1) ًفطػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػًت األُـّ كلػػػػػػػػػدىا، كالصػػػػػػػػػبى فطػػػػػػػػػيـ، كالجمػػػػػػػػػع  ًفصػػػػػػػػػاليوي عػػػػػػػػػف أٌمػػػػػػػػػو. يقػػػػػػػػػاؿ: فىطىمى
  (2) طيـ، مثؿ سرير كسرر.(في 

ػػػػػػػػػكءجػػػػػػػػػاء يجػػػػػػػػػيء جـــــــــاءت :  كحكػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػيبكيو: يجيػػػػػػػػػؾ نصػػػػػػػػػبا كرفعػػػػػػػػػا  ،(3)كيىجي
، كأصػػػػػػػػػمو: جيػػػػػػػػػأ، قمبػػػػػػػػػت اليػػػػػػػػػاء (5)جيئػػػػػػػػػا كجيئػػػػػػػػػة كمجيئػػػػػػػػػا : أتػػػػػػػػػى (4)بػػػػػػػػػالتخفيؼ

ػػػػػػػػػػٌدت لتمكػػػػػػػػػػيف كتابػػػػػػػػػػة اليمػػػػػػػػػػزة بػػػػػػػػػػألؼ ألفػػػػػػػػػػا لتحركيػػػػػػػػػػا كانفتػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػا ق بميػػػػػػػػػػا، كمي
كاحػػػػػػػػػػدة، كالكصػػػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػػو  جػػػػػػػػػػػائي، كاألصػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػػائئ، فقمبػػػػػػػػػػت اليمػػػػػػػػػػػزة يػػػػػػػػػػػاءن 
السػػػػػػػػتثقاؿ الجمػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف اليمػػػػػػػػزتيف مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة كتطرفيػػػػػػػػا كانكسػػػػػػػػار مػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػا، 

                                                 

اًء األشػياء، أبػك ىػبلؿ العسػكرم: ت (1) الػدكتكر عػزة  :ىػػ تػح395التَّمًخيص في مىعرفىًة أسمى
 75ـ: 1996، 2ط حسف، دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ

(2)5 /2002. 
د في المغة، عمي بف الحسف اليينائي األزدم،( 3) « كراع النمؿ»أبك الحسف الممقب بػ  المينىجَّ

دكتكر أحمد مختار عمر، دكتكر ضاحي عبد الباقي،  عالـ الكتب،  تح:ىػ(،309)ت: بعد 
 .324 ـ:1988، 3طالقاىرة، 

/ 3ق، تػػػح عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف، دار الجيػػػؿ بيػػػركت، لبنػػػاف: 180الكتػػػاب، سػػػيبكيو ت( 4)
556.. 

ػ(، تػػػح مكتػػػب تحقيػػػؽ التػػػراث فػػػي مؤسسػػػة ىػػػ817القػػامكس المحػػػيط، الفيركزآبػػػادل )ت: (5)
محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  إشراؼ:الرسالة، 

 .36/ 1ـ:  2005 -ىػ  1426، 8لبناف، ط –
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؛ لسػػػػػػػػككنيا كسػػػػػػػػككف التنػػػػػػػػكيف، فصػػػػػػػػارت جػػػػػػػػاءو مثػػػػػػػػؿ  ثػػػػػػػػـ أعمػػػػػػػػت إعػػػػػػػػبلؿ قػػػػػػػػاضو
 .(1)قاض كراـ.
معنػػػػػػػػػى امػػػػػػػػػرأة مرضػػػػػػػػػع: » الفصػػػػػػػػػيح: قػػػػػػػػػاؿ اليػػػػػػػػػركم فػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػفار مرضـــــــــعو: 

أم أنيػػػػػػػػػػا ذات لػػػػػػػػػػبف يرتضػػػػػػػػػػع. كجمعيػػػػػػػػػػا: مراضػػػػػػػػػػع. كمنػػػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ﴿ 
مىٍيػػػػػػػػػػػًو اٍلمىرىاًضػػػػػػػػػػػعى﴾ ٍمنىػػػػػػػػػػػا عى رَّ ...فػػػػػػػػػػػإف أردت أنيػػػػػػػػػػػا ترضػػػػػػػػػػػعو فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػتقبؿ،  كىحى

ٍكنىيىػػػػػػػػا[ تىػػػػػػػػٍذىىؿي  قيػػػػػػػػؿ: مرضػػػػػػػػعة غػػػػػػػػدا باليػػػػػػػػاء. كمنػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: ﴿ يىػػػػػػػػٍكـى ]تىرى
عىٍت﴾ كجمعيا مرضعات.كيؿُّ ميٍرًضعىةو عىمَّا أىرٍ   (2) «ضى

السػػػػػػػػػػػمـ : السػػػػػػػػػػػبلمة التعػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػف اآلفػػػػػػػػػػػات الظػػػػػػػػػػػاىرة كالباطنػػػػػػػػػػػة، : » ســـــــــــميما
أم متعػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدغؿ، فيػػػػػػػػذا فػػػػػػػػي البػػػػػػػػاطف ،  ﴾بقمػػػػػػػػب سػػػػػػػػميـ  ﴿قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:
 (3)«فيذا في الظاىر. ﴾مسمَّمة ال شية فييا  ﴿كقاؿ تعالى: 

 اإلعراب:

غػػػػػػػػػػدا، كىػػػػػػػػػػك : حاليػػػػػػػػػػة، بعػػػػػػػػػػد: ظػػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػػاف منصػػػػػػػػػػكب متعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػ الــــــــــواو 
مضػػػػػػػػاؼ كعػػػػػػػػاميف: مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو مجػػػػػػػػركر باليػػػػػػػػاء ألنػػػػػػػػو مثنػػػػػػػػى، غػػػػػػػػدا: فعػػػػػػػػؿ 
مػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػتح، فطيمػػػػػػػػا: حػػػػػػػػاؿ منصػػػػػػػػكب الفتحػػػػػػػػة الظػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػى 

                                                 

ػحارم، تػح: د. عبػد الكػريـ خميفػة اإلبانة في المغة العربية(1) مىمة بػف ميٍسػًمـ العىػٍكتبي الصي ، سى
د. جاسػػر أبػػػك  -د. محمػػد حسػػف عػػكاد  -د. صػػبلح جػػػرار  -عبػػد الػػرحمف د. نصػػرت  -

 1999 -ىػػػ  1420، 1سػػمطنة عمػػاف،ط -مسػػقط  -كزارة التػػراث القػػكمي كالثقافػػة ، صػػفية
 .266/ 1 ـ:
أحمد بف سعيد بف محمد قشاش، عمػادة البحػث تح:  ىػ، 433إسفار الفصيح، اليركم ( 2)

/ 2ق: 1420، 1لمنكرة، المممكة العربية السعكدية، طالعممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة ا
786. 

المفػػػػػردات فػػػػػي غريػػػػػب القػػػػػرآف، أبػػػػػك القاسػػػػػـ الحسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المعػػػػػركؼ بالراغػػػػػب ( 3)
 .239/ 1محمد سيد كيبلني، دار المعرفة، لبناف:  تح:ىػ(، 502األصفيانى )المتكفى: 
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آخػػػػػػػػػػره، جػػػػػػػػػػاءت: فعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػتح، بػػػػػػػػػػو: جػػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػػركر 
متعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ"جاء"، مرضػػػػػػػػعو: فاعػػػػػػػػؿ مرفػػػػػػػػكع كعبلمتػػػػػػػػو الضػػػػػػػػمة كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ 

اؿ منصػػػػػػػػػػكب بالفتحػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػػى كاليػػػػػػػػػػاء مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو، سػػػػػػػػػػميما: حػػػػػػػػػػ
 آخره.

 النكات الداللية: 
الػػػػػػػػكاك فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت اسػػػػػػػػتئنافية تػػػػػػػػؤذف بمعنػػػػػػػػى جديػػػػػػػػد، كىػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػى قيػػػػػػػػدّْـ فيػػػػػػػػو 
الظػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى متعمقػػػػػػػػػو الفعمػػػػػػػػػي، ككػػػػػػػػػاف المتعمػػػػػػػػػؽ المتقػػػػػػػػػدـ مركػػػػػػػػػب إضػػػػػػػػػػافي 

فكػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػف التقػػػػػػػػػػديـ االىتمػػػػػػػػػػاـ  --يبػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػعيا 
 بمدة الرضاعة. 

 و وعادت   بو ألىميا كما أرادتحميمة ألم
قػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػتيعاب:  --حميمػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعدية مرضػػػػػػػػػػعة الرسػػػػػػػػػػكؿحميمــــــــــة: 

ىػػػػػػػي حميمػػػػػػػة بنػػػػػػػت أبػػػػػػػي ذؤيػػػػػػػب، كأبػػػػػػػك ذؤيػػػػػػػب ىػػػػػػػك عبػػػػػػػد ا ابػػػػػػػف الحػػػػػػػارث » 
بػػػػػػف شػػػػػػػجنة بػػػػػػف جػػػػػػػابر بػػػػػػػف رزاـ بػػػػػػف ناضػػػػػػػرة بػػػػػػف سػػػػػػػعد بػػػػػػػف بكػػػػػػر بػػػػػػػف ىػػػػػػػكازف 
ابػػػػػػػػف منصػػػػػػػػكر بػػػػػػػػف عكرمػػػػػػػػة بػػػػػػػػف حفصػػػػػػػػة بػػػػػػػػف غػػػػػػػػيبلف بػػػػػػػػف مضػػػػػػػػر، أـ النبػػػػػػػػي 

 -ا عميػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػمـ مػػػػػػػػػف الرضػػػػػػػػػاعة ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػعت رسػػػػػػػػػكؿ اصػػػػػػػػػمى 
عرابيػػػػػػػػا بػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػف (1)«حتػػػػػػػػى أكممػػػػػػػػت رضػػػػػػػػاعو. -صػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ ، كا 

  مرضعو،
ــــــــــــــو: كسػػػػػػػػػػػػػػر (2)أُـّ الشػػػػػػػػػػػػػػيء أصػػػػػػػػػػػػػػمو، كاألُـّ الكالػػػػػػػػػػػػػػدة، كحكػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػيبكيو  ألم

ػػػػػػػػػػػػػؾى ىاًبػػػػػػػػػػػػػؿ،  ىمزتيػػػػػػػػػػػػػا، كاستشػػػػػػػػػػػػػيد بقػػػػػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػػػػػاعر: اٍضػػػػػػػػػػػػػًرًب السػػػػػػػػػػػػػاقىٍيًف ًإمُّ
                                                 

بػف محمػد بػف عبػد البػر  االستيعاب في معرفة األصحاب، أبك عمػر يكسػؼ بػف عبػد ا(1)
عمػػػي محمػػػد البجػػػاكم، دار الجيػػػؿ،  ح:ىػػػػ(، تػػػ463بػػػف عاصػػػـ النمػػػرم القرطبػػػي )المتػػػكفى: 

 .4/1812: ـ 1992 -ىػ  1412، 1طبيركت، 
 .146/ 4 :الكتابينظر:   (2)
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يػػػػػػػػة، لػػػػػػػػ ػػػػػػػػات كأصػػػػػػػػميا أيمَّ ذلؾ جمعػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أميػػػػػػػػات، كتجمػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى أمَّ
اتكػػػػػػػػا كقكلػػػػػػػػو: فىرىٍجػػػػػػػػتى الظػػػػػػػػبلـى بأيمَّ
، كيقصػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػا كالدتػػػػػػػػو آمنػػػػػػػػة بنػػػػػػػػت كىػػػػػػػػب (1)

كالػػػػػػػػػػػػبلـ تفيػػػػػػػػػػػػد االختصػػػػػػػػػػػػاص، أك شػػػػػػػػػػػػبو  -صػػػػػػػػػػػػمى ا عميػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػمـ -أمػػػػػػػػػػػػو
 الممؾ، كالجار كالمجركر متعمؽ بػ "جاءت" في البيت قبمو.

ــــــــــو:   قػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػاحب تػػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػػكاك عاطفػػػػػػػػػػة، كعػػػػػػػػػػادت: رجعػػػػػػػػػػت، وعــــــــــادت ب
ػػػػػػػػػػعى.» العػػػػػػػػػػركس:  ػػػػػػػػػػٍكدان كمىعىػػػػػػػػػػادان، أىم رىجى ، (2) «تىقػػػػػػػػػػكؿ: عػػػػػػػػػػادى الشػػػػػػػػػػيءي يىعػػػػػػػػػػكدي عى

بػػػػػػػػػػو: البػػػػػػػػػػاء لممصػػػػػػػػػػاحبة كاليػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػمير بػػػػػػػػػػارز متصػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػر 
، كاإلحالػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػا خارجيػػػػػػػػػة، أم فػػػػػػػػػي ذىػػػػػػػػػف --بحػػػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػػػر يعػػػػػػػػػكد عميػػػػػػػػػو 

 .الشاعر. كالجار كالمجركر متعمؽ بػ "عادت"
يػػػػػػػػػد انتيػػػػػػػػػاء الغايػػػػػػػػػة، كاألىػػػػػػػػػؿ: أىػػػػػػػػػؿ الرجػػػػػػػػػؿ  مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػبلـ جػػػػػػػػػارة تفألىميـــــــــا:  

نسػػػػػػػػبو: زكجػػػػػػػػو كأبنػػػػػػػػاؤه كمػػػػػػػػف يسػػػػػػػػكف معػػػػػػػػو فػػػػػػػػي بيتػػػػػػػػو، كقػػػػػػػػد تكسػػػػػػػػع بعضػػػػػػػػيـ، 
َـّ العشػػػػػػػػػػػػيرة كذكم القربػػػػػػػػػػػػى، كيجمػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػى أىمػػػػػػػػػػػػكف كأىػػػػػػػػػػػػاؿ كآىػػػػػػػػػػػػػاؿ،  فضػػػػػػػػػػػػ
كيؤنػػػػػػػػػػػث مجمكعػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى أىػػػػػػػػػػػبلت، مثػػػػػػػػػػػؿ: صػػػػػػػػػػػعبات كمػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػيبكيو، 
 كأىمػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػػػػػػو  المكافقػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػػػػو ك صػػػػػػػػػػػػنعتو كبمػػػػػػػػػػػػده
كالمقصػػػػػػػػػػػػػكد ىنػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػت أىػػػػػػػػػػػػػؿ حميمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػػػبيا؛ أم زكجيػػػػػػػػػػػػػا 

 (3)كأبناؤىا.
 الكاؼ بمعنى مثؿ، كما مكصكلة بمعنى الذم.كما:  

                                                 

 1863/ 5ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )  (1)
(2)  8 /442. 
، الفػػػػػركؽ المغكيػػػػػة 89/ 4، العػػػػػيف، لمفراىيػػػػػدم: 600/ 3ينظػػػػػر: الكتػػػػػاب، سػػػػػيبكيو:   (3)

 .355،  354/ 4، المحكـ كالمحيط األعظـ:  281لمعسكرم: 
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صػػػػػػػػػػػمة مكصػػػػػػػػػػػكؿ ال محػػػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػػػػراب، كالفاعػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػتتر أرادت:  
، كىػػػػػػػػػػػك ميػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي (1)تقػػػػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػػى حميمػػػػػػػػػػػة، كأراد: يريػػػػػػػػػػػد إرادة

ديػػػػػػػػػا أك معنكيػػػػػػػػػا، كىنػػػػػػػػػا مالػػػػػػػػػت نفػػػػػػػػػس لشػػػػػػػػػيء تعتقػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػو نفعػػػػػػػػػا ما (2)الػػػػػػػػػنفس
مػػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػػػرل لمػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػاحب مككثػػػػػػػػػػو   --حميمػػػػػػػػػػة لمحصػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػى محمػػػػػػػػػػد

 عندىـ مف بركة في الرزؽ كطيب معاش.
 اإلعراب:
بػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػف مرضػػػػػػػعة مرفػػػػػػػػكع كعبلمػػػػػػػة رفعػػػػػػػو الضػػػػػػػػمة الظػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػى  حميمـــــــة:
الػػػػػػػػػػبلـ: حػػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػػر كأمػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػره  ألمــــــــــو:آخػػػػػػػػػػره،  

كالجػػػػػػػػػػػار المجػػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػ"جاء" فػػػػػػػػػػػي الكسػػػػػػػػػػػرة الظػػػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػره، 
البيػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا، كعػػػػػػػػػادت: الػػػػػػػػػكاك عاطفػػػػػػػػػة، عػػػػػػػػػادت: فعػػػػػػػػػؿ ماضػػػػػػػػػي مبنػػػػػػػػػي 
عمػػػػػػػى الفػػػػػػػتح كالفاعػػػػػػػؿ ضػػػػػػػمير مسػػػػػػػتتر تقػػػػػػػديره ىػػػػػػػي يعػػػػػػػكد عمػػػػػػػى حميمػػػػػػػة، بػػػػػػػو: 
جػػػػػػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػ"عادت" ألىػػػػػػػػػػػػػػؿ: جػػػػػػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػػػػػؽ 
لػػػػػػػػػػػ"عادت" كأىػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػاؼ، كاليػػػػػػػػػػاء مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػا: الكػػػػػػػػػػاؼ حػػػػػػػػػػرؼ 

مكصػػػػػػػػػػكلة، أرادت: فعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػتح، كالتػػػػػػػػػػاء  جػػػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػػػا:
 لمتأنيث، كفاعمو ضمير مستتر تقديره ىي يعكد عمى حميمة.

 المعنى اإلجمالي لمبيت:
عػػػػػػػػت حميمػػػػػػػػة السػػػػػػػػعدية الرسػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى أىمػػػػػػػػو طمبػػػػػػػػت مػػػػػػػػف أمػػػػػػػػو أف  بعػػػػػػػػد أف رجَّ
تعػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػػػرل ككانػػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػادة أىػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػدفعكف 

ديػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى تتفصػػػػػػػػػػح ألسػػػػػػػػػنتيـ كتتصػػػػػػػػػػمب أفئػػػػػػػػػػدتيـ بػػػػػػػػػأكالدىـ لمعػػػػػػػػػػيش فػػػػػػػػػي البا
كيتربػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػظؼ العػػػػػػػػيش تيػػػػػػػػذيبا ألنفسػػػػػػػػيـ كتربيػػػػػػػػة ليػػػػػػػػـ، فكافقػػػػػػػػت أمػػػػػػػػو 

                                                 

 .187/ 3ينظر: الساف العرب:   (1)
 .16ينظر: التعريفات:   (2)
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عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ كرجعػػػػػػػت بػػػػػػػو حميمػػػػػػػة إلػػػػػػػى بيتيػػػػػػػا فرحػػػػػػػة لمػػػػػػػا صػػػػػػػاحبو مػػػػػػػف البركػػػػػػػة 
 كفضؿ النعـ.

 فبعد شيرين انشقاق بطنو   وقيل بعد أربع من سنو
مكػػػػػػػػػاف يفيػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأخر الفػػػػػػػػػػاء: اسػػػػػػػػػتئنافية، ك بعػػػػػػػػػػد. ظػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػػاف أك  فبعـــــــــد:

فػػػػػػػػػإف ذكػػػػػػػػػر المضػػػػػػػػػاؼ، يكػػػػػػػػػكف معربػػػػػػػػػا،  ،فييمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػبلـز لئلضػػػػػػػػػافة لمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػده
ذا لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذكر المضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو كقطػػػػػػػػع عنيػػػػػػػػا لفظػػػػػػػػا دكف معنػػػػػػػػى، تبنػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى  كا 

ذا  الضػػػػػػػػػـ، نحػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػراءة الجميػػػػػػػػػكر: ﴿ًلمَّػػػػػػػػػًو اأٍلىٍمػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػٍف قىٍبػػػػػػػػػؿي  ًمػػػػػػػػػٍف بىٍعػػػػػػػػػدي﴾ كا  كى
حػػػػػػػػك قػػػػػػػػراءة نػػػػػػػػكم ثبػػػػػػػػكت لفػػػػػػػػظ المضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو، تعػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر تنػػػػػػػػكيف، ن

ًمػػػػػػػػػٍف بىٍعػػػػػػػػػًد﴾،  فػػػػػػػػػإف قطعػػػػػػػػػت  العقيمػػػػػػػػػي كالجحػػػػػػػػػدرم: ﴿ًلمَّػػػػػػػػػًو اأٍلىٍمػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػٍف قىٍبػػػػػػػػػًؿ كى
أم: لػػػػػػػػػػػـ ييٍنػػػػػػػػػػػكى لفػػػػػػػػػػػظ المضػػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػػو كال -عػػػػػػػػػػػف اإلضػػػػػػػػػػػافة لفظنػػػػػػػػػػػا كمعنػػػػػػػػػػػى 

: ﴿ًلمَّػػػػػػػػػًو (1)أيعربػػػػػػػػػت منكنػػػػػػػػػة أك نصػػػػػػػػػب منكنػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػراءة بعضػػػػػػػػػيـ -معنػػػػػػػػػاه
﴾، كىنػػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػػرؼ منصػػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػػٍف بىٍعػػػػػػػػػػدو كب عمػػػػػػػػػػى الظرفيػػػػػػػػػػة اأٍلىٍمػػػػػػػػػػري ًمػػػػػػػػػػٍف قىٍبػػػػػػػػػػؿو كى

الزمانيػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػك متعمػػػػػػػػػؽ بانشػػػػػػػػػقاؽ بعػػػػػػػػػده، كىػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػاؼ ك شػػػػػػػػػيريف مضػػػػػػػػػاؼ 
 إليو مجركر كعبلمة جره الياء ألنو مثنى.

مثنػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػير، كالشػػػػػػػػػير فتػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزمف تتكػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػي التقػػػػػػػػػكيـ  شـــــــــيرين:
القمػػػػػػػػػرم  إمػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػعة كعشػػػػػػػػػركف يكمػػػػػػػػػا أك ثبلثػػػػػػػػػكف يكمػػػػػػػػػا، أمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي التقػػػػػػػػػكيـ 

ف يكمػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى كاحػػػػػػػػػػد كثبلثػػػػػػػػػػيف الشمسػػػػػػػػػي، فيػػػػػػػػػػي تمتػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف ثمانيػػػػػػػػػػة كعشػػػػػػػػػري
ػػػػػػػػػػػا، قػػػػػػػػػػػاؿ العسػػػػػػػػػػػكرم:  . كسػػػػػػػػػػػمّْيى شػػػػػػػػػػػيران لشػػػػػػػػػػػيرتًو. » يكمن ػػػػػػػػػػػيري معػػػػػػػػػػػركؼه  «كالشَّ

(2). 

                                                 

، كشػػػرح التصػػػريح 168،169، 166/ 2ينظػػػر: شػػػرح األشػػػمكنى أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ:   (1)
 .719/ 1عمى التكضيح في النحك: 
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مػػػػػػػػف شػػػػػػػػقؽ: كالشػػػػػػػػؽ الخػػػػػػػػـر الكاقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػيء، يقػػػػػػػػاؿ: شػػػػػػػػققت  انشــــــــقاق: 
مشػػػػػػػػػػػػيكرة فػػػػػػػػػػػػي  --، كقصػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػػػدر الرسػػػػػػػػػػػػكؿ(1)الػػػػػػػػػػػػبطف نصػػػػػػػػػػػػفيف

ػػػػػػػػػػٍيبىا» السػػػػػػػػػػنة المشػػػػػػػػػػرفة؛ حيػػػػػػػػػػث كرد فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحيح مسػػػػػػػػػػمـ:  ػػػػػػػػػػدَّثىنىا شى في ٍبػػػػػػػػػػفي حى
ػػػػػػػػػٍف أىنىػػػػػػػػػًس ٍبػػػػػػػػػًف  ، عى ػػػػػػػػػدَّثىنىا ثىاًبػػػػػػػػػته اٍلبينىػػػػػػػػػاًنيُّ ػػػػػػػػػمىمىةى، حى ػػػػػػػػػادي ٍبػػػػػػػػػفي سى مَّ ػػػػػػػػػدَّثىنىا حى ، حى كخى فىػػػػػػػػػرُّ

اًلػػػػػػػػػػػػػػػػؾو أىفَّ رىسيػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى اً  ػػػػػػػػػػػػػػػػعى  --أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ًجٍبًريػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  --مى كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػكى يىٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػبي مى
ػػػػػػػػػٍف قىٍمًبػػػػػػػػػًو، فىاٍسػػػػػػػػػتىٍخرىجى الٍ  ػػػػػػػػػؽَّ عى ػػػػػػػػػرىعىوي، فىشى ػػػػػػػػػذىهي فىصى ػػػػػػػػػاًف، فىأىخى ، فىاٍسػػػػػػػػػتىٍخرىجى اٍلًغٍممى قىٍمػػػػػػػػػبى

ػػػػػػػمىوي ًفػػػػػػػي طىٍسػػػػػػػتو ًمػػػػػػػٍف  َـّ غىسى ، ثيػػػػػػػ ػػػػػػػٍيطىاًف ًمٍنػػػػػػػؾى ػػػػػػػظُّ الشَّ : ىىػػػػػػػذىا حى مىقىػػػػػػػةن، فىقىػػػػػػػاؿى ًمٍنػػػػػػػوي عى
ػػػػػػػػػافي  ػػػػػػػػػاءى اٍلًغٍممى ػػػػػػػػػادىهي ًفػػػػػػػػػي مىكىاًنػػػػػػػػػًو، كىجى َـّ أىعى ػػػػػػػػػوي، ثيػػػػػػػػػ ىمى َـّ ألى ، ثيػػػػػػػػػ ـى ٍمػػػػػػػػػزى ػػػػػػػػػاًء زى ذىىىػػػػػػػػػبو ًبمى

ػػػػػػػػػػػػػًو  ، فىقىػػػػػػػػػػػػػا -يىٍعًنػػػػػػػػػػػػي ًظٍئػػػػػػػػػػػػرىهي  -يىٍسػػػػػػػػػػػػعىٍكفى ًإلىػػػػػػػػػػػػى أيمّْ ػػػػػػػػػػػػدنا قىػػػػػػػػػػػػٍد قيًتػػػػػػػػػػػػػؿى مَّ ليكا: ًإفَّ ميحى
 : قىػػػػػػػػػٍد كيٍنػػػػػػػػػتي أىرىل أىثىػػػػػػػػػرى ذىًلػػػػػػػػػؾى »فىاٍسػػػػػػػػػتىٍقبىميكهي كىىيػػػػػػػػػكى ميٍنتىًقػػػػػػػػػعي المَّػػػػػػػػػٍكًف "، قىػػػػػػػػػاؿى أىنىػػػػػػػػػسه كى

ٍدًرهً   (2)«اٍلًمٍخيىًط ًفي صى
ــــــــــــو:   الػػػػػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػػػػػك  (3)الػػػػػػػػػػػػبطف ىنػػػػػػػػػػػػا المقصػػػػػػػػػػػػكد منيػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػاطف الػػػػػػػػػػػػبطفبطن

كانتػػػػػػػػزع منػػػػػػػػو --مبػػػػػػػػوشػػػػػػػػقو جبريػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػو السػػػػػػػػبلـ كأخػػػػػػػػرج منػػػػػػػػو ق (4)الجػػػػػػػػكؼ
مػػػػػػػا انتػػػػػػػزع، ثػػػػػػػـ غسػػػػػػػمو كأرجعػػػػػػػو إلػػػػػػػى مكانػػػػػػػو، أمػػػػػػػا الػػػػػػػبطف بػػػػػػػالمفيـك المغػػػػػػػكم، 

 فشيء آخر تماما.
ــــــل:  الػػػػػػكاك عاطفػػػػػػة، ًقيػػػػػػؿ: مبنػػػػػػي لممفعػػػػػػكؿ مػػػػػػف قػػػػػػاؿ يقػػػػػػكؿ قػػػػػػكال كىػػػػػػك ىنػػػػػػا وقي

بمعنػػػػػػػى أخبػػػػػػػر، كعػػػػػػػادة مػػػػػػػا يكػػػػػػػكف المبنػػػػػػػي لممفعػػػػػػػكؿ مػػػػػػػرادنا منػػػػػػػو تقميػػػػػػػؿ صػػػػػػػحة 
الركايػػػػػػػػػػػػػػات فيػػػػػػػػػػػػػػو  كقػػػػػػػػػػػػػػد  المقػػػػػػػػػػػػػػكؿ بعػػػػػػػػػػػػػػده؛ أم إضػػػػػػػػػػػػػػعاؼ الخبػػػػػػػػػػػػػػر أك تعػػػػػػػػػػػػػػدد

                                                 

 .264مفردات غريب القرآف لؤلصفياني: ص:   (1)
 .147/ 1:  162صحيح مسمـ، رقـ:   (2)
 .562/ 7ينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ:   (3)
 .161ينظر: الفركؽ المغكية لمعسكرم:   (4)
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، (1)اصػػػػػػػػػطمح لمثػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػيغ فػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػب المصػػػػػػػػػطمح: صػػػػػػػػػيغ التمػػػػػػػػػريض
كقػػػػػػػد صػػػػػػػرَّح الشػػػػػػػيخ بػػػػػػػأف القػػػػػػػكؿ األكؿ بعػػػػػػػد شػػػػػػػيريف مػػػػػػػف كقػػػػػػػت رجكعيػػػػػػػا بػػػػػػػو 

 مف مكة، كالقكؿ الثاني بعد أربع سنيف مف عمره.  
ـــــــــع:  اسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػدد أصػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػكؽ الثبلثػػػػػػػػػة كدكف » مػػػػػػػػػذكر مػػػػػػػػػف أربىعػػػػػػػػػة: ك  أرب

فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػذكير كالتأنيػػػػػػػػػػػػػػث إفػػػػػػػػػػػػػػرادنا كتركيبنػػػػػػػػػػػػػػا  الخمسػػػػػػػػػػػػػػة، تخػػػػػػػػػػػػػػالؼ المعػػػػػػػػػػػػػػدكد
   .(2) «كعطفنا

 --حرؼ جر يفيد التبعيض، أم بعضه مف سنو من: 
ػػػػػػػػػف ... عيمػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػيٍ » السػػػػػػػػػف: العمػػػػػػػػػر، قػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػرد:   ســـــــــنو:   «السّْ
، كسػػػػػػػػػنو مجػػػػػػػػػركر بحػػػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػػػر، كىػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػاؼ كاليػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػمير بػػػػػػػػػارز (3)

 في مجؿ جر باإلضافة.  --متصؿ يعكد عميو
 العام لمبيت: المعنى

                                                 

يػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم المجمػػػكع شػػػرح الميػػػذب ، أبػػػك زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يح ينظػػػر:.  (1)
 .1/63ىػ،دار الفكر:676)المتكفى: 

 .848/ 2معجـ المغة العربية المعاصرة:   (2)
الػػدر النقػػي فػػي شػػرح ألفػػاظ الخرقػػي، جمػػاؿ الػػديف أبػػك المحاسػػف يكسػػؼ بػػف حسػػف بػػف   (3)

ىػػػ(،  909)المتػػكفى: « ابػػف المبػػرد»عبػػد اليػػادم الحنبمػػي الدمشػػقي الصػػالحي المعػػركؼ بػػػ 
المممكػػػة العربيػػػػة  -تػػػػار بػػػف غربيػػػػة، دار المجتمػػػع لمنشػػػػر كالتكزيػػػع، جػػػػدة تػػػح: رضػػػكاف مخ

 .717/ 3ـ:  1991 -ىػ  1411، 1السعكدية، ط
 
 
. 
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مػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػار --بعػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػيريف مػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػكع حميمػػػػػػػػػة بالرسػػػػػػػػػكؿ    
مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الممكػػػػػػػيف، كىػػػػػػػي المػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى  --بنػػػػػػػي سػػػػػػػعد حػػػػػػػدث شػػػػػػػؽُّ بطنػػػػػػػو

 ثـ استدرؾ كنقؿ القكؿ اآلخر، كىك كقكع الحدث بعد أربع سنكات.
 اإلعراب:

فبعػػػػػػػػػػد: الفػػػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػػػتئنافية، بعػػػػػػػػػػد: ظػػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػػاف منصػػػػػػػػػػكب كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ ك 
ضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػو مجػػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػره اليػػػػػػػػػاء ألنػػػػػػػػػو مثنػػػػػػػػػى، كشػػػػػػػػػبو شػػػػػػػػػيريف: م

الجممػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػػرؼ كالمضػػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػػو متعمػػػػػػػػػػػؽ بمحػػػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػػػر مقػػػػػػػػػػػدـ 
كجكبػػػػػػػػػػػا، انشػػػػػػػػػػػقاؽ: مبتػػػػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػػػره كىػػػػػػػػػػػػك 
مضػػػػػػػػػػاؼ كبطػػػػػػػػػػف مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو، كبطػػػػػػػػػػف مضػػػػػػػػػػاؼ كاليػػػػػػػػػػاء مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو، 
ب كقيػػػػػػػػػؿ: الػػػػػػػػػكاك عاطفػػػػػػػػػة، قيػػػػػػػػػؿ: فعػػػػػػػػػؿ ماضػػػػػػػػػي مبنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػتح، كنائػػػػػػػػػ

الفاعػػػػػػػؿ مقػػػػػػػكؿ القػػػػػػػكؿ "بعػػػػػػػد أربػػػػػػػع مػػػػػػػف سػػػػػػػنو"، بعػػػػػػػد: ظػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػاف منصػػػػػػػكب 
عمػػػػػػػػػػى الظرفيػػػػػػػػػػة متعمػػػػػػػػػػؽ بمحػػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػػر لمبتػػػػػػػػػػدأ محػػػػػػػػػػذكؼ كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ 
كأربػػػػػػػػػعو مضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػو،  مػػػػػػػػػف: حػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػر، اسػػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػػركر بػػػػػػػػػػ"مف" كعبلمػػػػػػػػػة 
جػػػػػػػػػػره الكسػػػػػػػػػػرة. كالجممػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المبتػػػػػػػػػػدأ المحػػػػػػػػػػذكؼ كخبػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػؿ رفػػػػػػػػػػع 

 نائب فاعؿ لػ"قيؿ"
 جاِء     وفاة أمو عمى األبواءوبعد سٍت مع شيٍر 

  الكاك استئنافية، بعد: ظرؼ زمافوبعد: 
ػػػػػػػػػر ىنػػػػػػػػػا؛ ألفَّ ســــــــت:  ػػػػػػػػبعة، كذيكّْ اسػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػدد أصػػػػػػػػػمٌي فػػػػػػػػكؽ الخمسػػػػػػػػػة كدكف السَّ

 .معدكده مؤنث )سنة(
ــــــع:  يجمػػػػػػع مػػػػػػا قبمػػػػػػو بمػػػػػػا بعػػػػػػده فػػػػػػي المعنػػػػػػى، كينػػػػػػكف بالنصػػػػػػب عنػػػػػػد ظػػػػػػرؼ م

بمعنػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػباح: )ظػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى المختػػػػػػػػػار سػػػػػػػػػبقو بطرفيػػػػػػػػػو، قػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػاحب 
لػػػػػػػػػدف لػػػػػػػػػدخكؿ التنػػػػػػػػػكيف، نحػػػػػػػػػك: خرجنػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػا، ك دخػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػف عميػػػػػػػػػو، نحػػػػػػػػػك: 
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أم مػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػده ك لكػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتعمالو شػػػػػػػػػاذ كىػػػػػػػػػك بفػػػػػػػػػتح  ؛(1) جئػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػو(
العػػػػػػػػػيف ك إسػػػػػػػػػكانيا لغػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػي ربيعػػػػػػػػػة، فتكسػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػدىـ اللتقػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػاكنيف، 
، ك قيػػػػػػػػػػػؿ: ىػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػككف حػػػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػػػر، ك قػػػػػػػػػػػاؿ  نحػػػػػػػػػػػك: مػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػـك

كػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػما ك إال حرفػػػػػػػػػػا ك تقػػػػػػػػػػكؿ  الرمػػػػػػػػػػاني: إف دخػػػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػػر
خرجنػػػػػػػػػػا ) معػػػػػػػػػػا ( أم فػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػاف كاحػػػػػػػػػػد، ك كنػػػػػػػػػػا ) معػػػػػػػػػػا ( أم فػػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػػاف 
كاحػػػػػػػػػػد منصػػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػػى الظرفيػػػػػػػػػػة، ك قيػػػػػػػػػػؿ: عمػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػاؿ أم مجتمعػػػػػػػػػػيف، ك 
الفػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػيف فعمنػػػػػػػػػا ) معػػػػػػػػػا ( ك فعمنػػػػػػػػػا جميعػػػػػػػػػا أف ) معػػػػػػػػػا ( تفيػػػػػػػػػد االجتمػػػػػػػػػاع 

فتػػػػػػػػػراؽ، حالػػػػػػػػػة الفعػػػػػػػػػؿ ك )جميعػػػػػػػػػا( بمعنػػػػػػػػػى كمنػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػكز فييػػػػػػػػػا االجتمػػػػػػػػػاع ك اال
ك ألفيػػػػػػػػا عنػػػػػػػػد الخميػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػف التنػػػػػػػػكيف ألنػػػػػػػػو عنػػػػػػػػده لػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو الـ ك عنػػػػػػػػد 
يػػػػػػػػػكنس ك األخفػػػػػػػػػش كػػػػػػػػػاأللؼ فػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػى، فيػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػف الـ محذكفػػػػػػػػػة، ك 

 (2) أفعؿ ىذا مع ىذا أم مجمكعا إليو.(
معنػػػػػػػػػاه معػػػػػػػػػركؼ، كسػػػػػػػػػبؽ شػػػػػػػػػرحو، كىػػػػػػػػػك ىنػػػػػػػػػا بمعنػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػدد األيػػػػػػػػػاـ شـــــــــيٍر: 

 كمكضعو مضافا إليو.
مػػػػػػػػف جػػػػػػػػاء يجػػػػػػػػيء  (3)اليمػػػػػػػػزة أم أفَّ كزنػػػػػػػػو "فػػػػػػػػاؿ" اسػػػػػػػػـ فاعػػػػػػػػؿ بقمػػػػػػػػب جــــــــاِء: 

ٍيئىػػػػػػػػػػػػة؛ بمعنػػػػػػػػػػػػى أتػػػػػػػػػػػػى، كالمجػػػػػػػػػػػػيء أعػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػى رأم  مجيئػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػػػو جى
 .(4)صاحب الراغب الذم جعمو اعتبار الحصكؿ

                                                 

 .576/ 2المصباح المنير:   (1)
 .576/ 2المصباح المنير:   (2)
 .104/ 1مفردات غريب القرآف :   (3)
 .182/ 1تاج العركس:   (4)
 
 
. 
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 الكفاة: المكت؛ تكفَّاه ا بمعنى أماتو، كقبض ركحو. وفاة:
األـ سػػػػػػػػػػبؽ شػػػػػػػػػػرحيا، كاليػػػػػػػػػػاء ضػػػػػػػػػػمير بػػػػػػػػػػارز متصػػػػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى أمــــــــــو:  

محػػػػػػػؿ جػػػػػػػر باإلضػػػػػػػافة، كيعػػػػػػػكد عمػػػػػػػى الرسػػػػػػػكؿ فػػػػػػػي البيػػػػػػػت الثػػػػػػػاني  الضػػػػػػػـ فػػػػػػػي
 مف األرجكزة.

عمػػػػػػػػػػػػػػى األبػػػػػػػػػػػػػػكاء:  األبػػػػػػػػػػػػػػكاء بفػػػػػػػػػػػػػػتح اليمػػػػػػػػػػػػػػزة كسػػػػػػػػػػػػػػككف البػػػػػػػػػػػػػػاء ككاك كألػػػػػػػػػػػػػػؼ  
ممػػػػػػػػدكدة: مكضػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف مكػػػػػػػػة كالمدينػػػػػػػػة، كيبػػػػػػػػدك أنػػػػػػػػو ممتقػػػػػػػػى كديػػػػػػػػاف، كتحػػػػػػػػيط 
بػػػػػػػػػػو جبػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػذلؾ سػػػػػػػػػػمي كػػػػػػػػػػذلؾ، ككانػػػػػػػػػػت آمنػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػت كىػػػػػػػػػػب أـ الرسػػػػػػػػػػكؿ 

 --ا كػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػنة، فممػػػػػػػػػػػا بمغػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػنو تػػػػػػػػػػػزكر قبػػػػػػػػػػػر زكجيػػػػػػػػػػػ --الكػػػػػػػػػػػريـ
السادسػػػػػػػػػة رحمػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػى المدينػػػػػػػػػة لزيػػػػػػػػػارة قبػػػػػػػػػر زكجيػػػػػػػػػا، ككػػػػػػػػػاف يرافقيػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػد 

فتكفيػػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ كىػػػػػػػػػػػػػػي  --المطمػػػػػػػػػػػػػػب كأـ أيمػػػػػػػػػػػػػػف حاضػػػػػػػػػػػػػػنة رسػػػػػػػػػػػػػػكؿ ا
 (1) راجعة لمكة كديفنت مكاف كفاتيا.

 اإلعراب:
: مضػػػػػػػػػػػاؼ  ك: اسػػػػػػػػػػػتئنافية، بعػػػػػػػػػػػد: ظػػػػػػػػػػػرؼ منصػػػػػػػػػػػكب كىػػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػػاؼ ك سػػػػػػػػػػػتو

: مضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػو، جػػػػػػػػػاًء: إليػػػػػػػػػو، مػػػػػػػػػع: ظػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػك  مضػػػػػػػػػاؼ ك شػػػػػػػػػيرو
نعػػػػػػػػػػت لشػػػػػػػػػػير ، كالظرفػػػػػػػػػػاف متعمقػػػػػػػػػػاف بمحػػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػػر مقػػػػػػػػػػدـ، كفػػػػػػػػػػاة: مبتػػػػػػػػػػدأ 
مػػػػػػػؤخر مرفػػػػػػػػكع كعبلمػػػػػػػػة رفعػػػػػػػػو الضػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػى أخػػػػػػػػره، كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ 
ك أمػػػػػػػػػو: مضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى: حػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػر، األبػػػػػػػػػكاء: اسػػػػػػػػػـ مجػػػػػػػػػركر بعمػػػػػػػػػى 

 كعبلمة جره الكسرة. كشبو الجممة متعمؽ بالخبر المحذكؼ أيضا.

                                                 

 .79/ 1ق، الناشر دار الفكر، بيركت:626ياقكت الحمكم تمعجـ البمداف، ينظر:   (1)
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 الخاتمة:

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، أما     
بعد، فبعد الجكالف في عديد مف المصادر كالمراجع الميتمة بشأف التحميؿ النحكم، 
كبعد محاكلة تحميؿ مجمكعة مف أبيات منظكمة ابف العز النحكم الميئية في السنة 

النقاط التي رأيت أنو يمكف أف تككف حكصمة ليذا  النبكية تبكثقت مجمكعة مف
 العمؿ البشرم كىي كما كردت:

التحميؿ النحكم تفكيؾ لمنص بغرض الكقكؼ عمى أجزائو، كبياف كظائؼ  -1
 مفرداتو، كتكسعة مدارؾ قارئو.

البد لممحمؿ النحكم ك المغكم مف معرفة مبلبسات صياغة النص المراد تحميمو  -2
 يستخدـ األدكات المناسبة لذلؾ.حتى يتسنى لو أف 

ال مناص لممتصدر لمتحميؿ النحكم مف تجييز أدكاتو التي أىميا سعة االطبلع  -3
ال سيتسـ عممو باليكاف كالضعؼ كال يؤدم  كالتمكف مف العربية كطكؿ النظر، كا 

 اليدؼ المنشكد.
 المنظكمة الميئية عمؿ تعميمي ىدؼ صاحبو منو  أف يحفظ قارئيا النقاط -4

 --الرئيسية في حياة الحبيب
 النصكص العممية تنطبع بتخصص أصحابيا، كلك كانت في غير تخصصيـ. -5
التحميؿ الداللي مفتاح التحميؿ النحكم، فمكال تقديـ معاني المفردات عمى بياف  -6

 كظائفيا لحدث خمط في الكظائؼ.
فيـ النصكص، كال بياف النكات الداللية مف شأنو أف ييدرّْب المتعمـ عمى حسف  -7

 ييقصد منو بياف جماليات النص، إذ األخير لو أىمو كأدكاتو.
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المصادر والمراجع قائمة  

مىمة بف ميٍسًمـ العىٍكتبي الصيحارم، تح: د. عبد اإلبانة في المغة العربية -1 ، سى
د. محمد  -د. صبلح جرار  -د. نصرت عبد الرحمف  -الكريـ خميفة 
مسقط  -كزارة التراث القكمي كالثقافة ، فيةد. جاسر أبك ص -حسف عكاد 

 .ـ 1999 -ىػ  1420، 1سمطنة عماف،ط -
ىػ، تح: د. 206محمد بف المستنير؛ قيٍطريب، ت:  ،األزمنة كتمبية الجاىمية -2

 .1985، 2مؤسسة الرسالة، ط، حاتـ صالح الضامف
االستيعاب في معرفة األصحاب، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد  -3

عمي  ح:ىػ(، ت463البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: بف عبد 
 .ـ 1992 -ىػ  1412، 1طمحمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، 

أحمد بف سعيد بف محمد قشاش، تح:  ىػ، 433إسفار الفصيح، اليركم  -4
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية 

 ق.1420، 1السعكدية، ط
صدقي تح: ىػ(،745أبك حياف األندلسي تػ: البحر المحيط في التفسير،  -5

 .ق1420بيركت، ط –محمد جميؿ، دار الفكر 
البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أبك العباس أحمد بف محمد بف  -6

ىػ، تح: 1224الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي ت: 
 –، مطبعة  الدكتكر حسف عباس زكي أحمد عبد ا القرشي رسبلف

 .ىػ 1419القاىرة، 
 تاج العركس مف جكاىر القامكس، الزبيدم، دار اليداية. -7
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تاريخ ابف قاضي شيبة، تقي الديف أبي بكر بف أحمد بف قاضي شيبة  -8
ق، تح: عدناف دركيش، المعيد الفرنسي 851األسدم الدمشقي ت

 ـ.1994لجابي، قبرص، لمدراسات العربية، دمشؽ، سكريا، الجافاف كا
التحميؿ النحكم أصكلو كأدلتو، فخر الديف قباكة، الشركة العالمية العربية  -9

 ـ.2002، 1لمنشر، القاىرة، ط
أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف التسييؿ لعمـك التنزيؿ،  -10

ىػ(، تح: الدكتكر عبد 741عبد ا، ابف جزم الكمبي الغرناطي )المتكفى: 
 ىػ. 1416 -، 1بيركت ط –، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ ا الخالدم

تح: إبراىيـ ، عمي بف محمد بف عمي الجرجانيالتعريفات،  -11
 .1405، 1ط، بيركت –األبيارم، دار الكتاب العربي 

ىػ، تح: سامي بف محمد 774تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير ت:  -12
. إنباء الغمر 1999 -ىػ 1420، 2سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ط

بأبناء العمر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
د حسف حبشي، المجمس األعمى  :ىػ(، تح852العسقبلني )المتكفى: 
ىػ، 1389، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، مصر -لمشئكف اإلسبلمية 

 ـ.1969
اًء األشياء، أبك ىبلؿ العسك -13 رم: ت التَّمًخيص في مىعرفىًة أسمى

الدكتكر عزة حسف، دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر،  :ىػ تح395
 ـ.1996، 2ط دمشؽ

محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، ت:  ، المؤلؼ:تيذيب المغة -14
، دار إحياء التراث العربي، بيركت ،ىػ، تح: محمد عكض مرعب370
 .ـ1،2001ط
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 تح:اكم، محمد عبد الرؤكؼ المن التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، -15
بيركت , دمشؽ،  -محمد رضكاف الداية، دار الفكر المعاصر, دار الفكر 

 .1410، 1ط
ق، تح: رمزم منير 321جميرة المغة، ا بف دريد األزدم، ت:  -16

 .1987، 1بعمبكي، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط
الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة، أبك القاسـ  -17

ق، تح محمد بف 535الفضؿ التيمي األصبياني تاسماعيؿ ابف محمد بف 
ـ، 1999ربيع بف ىادم عمير المدخمي، الناشر دار الراية، د. ط، 

 الرياض.
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي  -18

ىػ(، تح: محمد 852بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: 
صيدر اباد/ اليند،  -المعارؼ العثمانية عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة 

 ـ.1972ىػ/ 1392 ، 2ط
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جماؿ الديف أبك المحاسف  -19

يكسؼ بف حسف بف عبد اليادم الحنبمي الدمشقي الصالحي المعركؼ بػ 
ىػ(، تح: رضكاف مختار بف غربية، دار  909)المتكفى: « ابف المبرد»

ىػ  1411، 1المممكة العربية السعكدية، ط -يع، جدة المجتمع لمنشر كالتكز 
 .ـ 1991 -
شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، عمي بف محمد بف عيسى،  -20

ىػ، دار الكتب العممية 900أبك الحسف، نكر الديف األيٍشميكني الشافعي ت: 
 .مػ1998 -ىػ1419، 1لبناف، ط -بيركت

مالؾ الطائي شرح تسييؿ الفكائد، محمد بف عبد ا، ابف  -21
ىػ، تح: د. عبد الرحمف 672الجياني، أبك عبد ا، جماؿ الديف ت: 
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السيد، د. محمد بدكم المختكف، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، 
 ـ.1990 -ىػ 1،1410ط
دار  ىػ،905شرح التصريح عمى التكضيح، خالد األزىرم، ت:  -22

 ـ.2000 -ىػ1421، 1لبناف،ط-بيركت-الكتب العممية 
شرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف األستراباذم، تح: يكسؼ  -23

 ـ جامعة قاريكنس. 1978 -ق  1398حسف عمر، 
عبد  ، تح:ىػ715ت:  الرضي،شرح شافية ابف الحاجب،  -24

 ـ.2004 ،1، طالمقصكد محمد عبد المقصكد، مكتبة الثقافة الدينية
ز شرح العقيدة الطحاكية، عمي بف عمي بف محمد بف أبي الع -25

ىػ، تح: جماعة مف العمماء، تخريج: ناصر الديف 792الحنفي، ت: 
 -ىػ 1426، 1األلباني، دار السبلـ لمطباعة كالنشر التكزيع كالترجمة ،ط

 ـ.2005
الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، عياض بف مكسى بف عياض بف  -26

عماف  –ىػ، دار الفيحاء 544عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ: ت: 
 ىػ. 1407، 2ط
ىػ،تح: 393الجكىرم ت  ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية -27

 ـ.1987، 4أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت،ط
عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك حفص، ، طمبة الطمبة -28

ىػ، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، 537نجـ الديف النسفي، ت: 
 ىػ.1311

ق،تح: ميدم 175الفراىيدم، ت بف أحمد العيف، الخميؿ -29
 .المخزكمي / د إبراىيـ السامرائي، الناشر دار كمكتبة اليبلؿ
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أحمد بف عمر بف  فتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية، -30
  2010 -ىػ  1431، 1طمكتبة األسدم، مكة المكرمة، ، مساعد الحازمي

حقيؽ ىػ(، تح مكتب ت817القامكس المحيط، الفيركزآبادل )ت:  -31
محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة  إشراؼ:التراث في مؤسسة الرسالة، 

 -ىػ  1426، 8لبناف، ط –الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ.  2005

ق، تح عبد السبلـ ىاركف، دار الجيؿ 180الكتاب، سيبكيو ت -32
 .بيركت، لبناف

 الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم.  -33
عف أسامي الكتب كالفنكف، مصطفى بف عبدا كشؼ الظنكف  -34

 – 1413ق، دار الكتب العممية، 1067القسطنطيني الركمي الحنفي، ت 
 ، بيركت. 1992

لساف العرب، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، دار  -35
 بيركت، الطبعة األكلى. –صادر 

المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف، د.ت، د.ط، دار  -36
  لثقافة، الدار البيضاء المغرب.ا
المغة العربية المعاصرة، معجـ المغة العربية المعاصرة، أحمد  -37

 .1698مصر:  2008، 1مختار عبد الحميد عمر، عالـ الكتب، ط
ق(، 321متف العقيدة الطحاكية، لئلماـ أبي جعفر الطحاكم)ت -38

، ط  ، بيركت لبناف.1995 -ق1،1416دار ابف حـز
ب ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ المجمكع شرح الميذ -39

 ىػ،دار الفكر.676النككم )المتكفى: 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

441 

  

 

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المحكـ كالمحيط األعظـ،  -40
ىػ، تح: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، 458المرسي، ت: 

 ـ، بيركت.2000
أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ النحكم المغكم المخصص،  -41

خميؿ إبراىـ جفاؿ، دار إحياء التراث ، تح: المعركؼ بابف سيده األندلسي
 ـ.1996ىػ 1417، 1بيركت، ط –العربي 

 –السيكطي، دار الكتب العممية  ،المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا -42
 .1/174:فؤاد عمي منصكر ، تح:1998، 1بيركت،ط

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا  -43
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  -ا عميو كسمـ صمى -

 -ىػ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261ت: 
 بيركت.

أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي، ت  -المصباح المنير -44
 ىػ، المكتبة العممية، بيركت.770

دار الفكر، ق، الناشر 626معجـ البمداف، ياقكت الحمكم ت -45
 بيركت.

ىػ(، تح: بيت ا 395العسكرم، ت ) ،معجـ الفركؽ المغكية -46
 .ىػ1412 ، 1، طبيات، مؤسسة النشر اإلسبلمي

مؤسسة  دار النشر:معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية،  -47
 عدناف دركيش ك محمد المصرم. تح:ـ،1998الرسالة، بيركت، 

زيات ػ حامد عبد إبراىيـ مصطفى،  أحمد ال، المعجـ الكسيط -48
 القادر ػ محمد النجار ، دار الدعكة. 
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أبي الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا، تح: معجـ مقاييس المغة،  -49
كف، اتحاد الكتاب العرب،  ـ.2002ىػ =  1423عبد السَّبلـ محمد ىىاري

د.مازف  ، تح :جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارممغني المبيب، -50
 .1985،  6بيركت، ط -دار الفكر   المبارؾ كمحمد عمي حمد ا،

المفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد  -51
محمد سيد كيبلني، دار  تح:ىػ،  502المعركؼ بالراغب األصفيانى ت: 

 .239/ 1المعرفة، لبناف: 
د في المغة، عمي بف الحسف اليينائي األزدم، أبك الحسف  -52 المينىجَّ

دكتكر أحمد مختار عمر،  تح:ىػ(،309بعد  )ت:« كراع النمؿ»الممقب بػ 
 ـ1988، 3طدكتكر ضاحي عبد الباقي،  عالـ الكتب، القاىرة، 

ىدية العارفيف، أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، دار إحياء التراث  -53
 العربي، بيركت.
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 العولمة الثقافية وتأثيرىا عمى القيم االجتماعية

 لمحمد عبدالسبلم دخيد.إعداد: 

___________________________________________________ 
 مقدمــة:ال

منػػػػذ مطمػػػػع التسػػػػعينات فػػػػي القػػػػرف الماضػػػػي بػػػػدأت تترسػػػػخ مجمكعػػػػة مػػػػف  
التكجيات فػي إطػار عمميػات التحػكؿ الكبػرل التػي يتعػرض ليػا العػالـ المعاصػر، فػي 

مر المسػتحدث محاكلة لكضع أساس لقكاعد نظاـ عالمي جديد، كىذا النظاـ ليس بػاأل
أك الجديػػػد، ففػػػػي نيايػػػػة كػػػػؿ فتػػػػرة تاريخيػػػػة تظيػػػػر دكلػػػػة أك عػػػػدة دكؿ تحػػػػاكؿ فػػػػرض 

 سيطرتيا كنظاميا عمى العالـ مف مكقع قكتيا لتصنع نظاـ الفترة القادمة.
ففػػػػي الماضػػػػي؛ كانػػػػت ىنػػػػاؾ امبراطكريػػػػات تسػػػػكد العػػػػالـ، كتفػػػػرض عميػػػػو  

مطمػػػع التسػػػعينات،  سياسػػػتيا كنظميػػػا، كمػػػع ظيػػػكر نظػػػاـ جديػػػد بػػػدأت مبلمحػػػو فػػػي
 اختمفت النظـ المسيطرة كالمييمنة، نتيجة لككنيا نظمان تستيدؼ العالـ بأسره.

كتبعػػان لػػذلؾ تتفػػاكت تمػػؾ الػػنظـ فػػي درجػػة السػػيطرة عمػػى القػػكل االقتصػػادية  
 كالسياسية كالثقافية، كليس العسكرية فقط.

راتيػا التػي كمف أبرز تمؾ التكجيات أك التحكالت جػاءت ظػاىرة العكلمػة بتأثي 
شػػػػممت مختمػػػػؼ المجػػػػاالت االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة المختمفػػػػة، فالعكلمػػػػة 
باعتبارىػا ظػاىرة إنسػانية، تحمػؿ العديػد مػف اإليجابيػات كالسػمبيات، ففػي الكقػت الػػذم 
زالة القيكد كالحدكد التػي تعػكؽ انتقػاؿ األفػراد  تدعك فيو إلى جعؿ العالـ قرية كاحدة، كا 

ات مػػف مكػػاف آلخػػر، فػػي محاكلػػة منيػػا لفػػرض أسػػاليب الحيػػاة الغربيػػة كالسػػمع كالخػػدم
عمػػػى ثقافػػػات تمػػػؾ الػػػدكؿ. إذا؛ فػػػإف العكلمػػػة لػػػـ تقتصػػػر عمػػػى الجانػػػب االقتصػػػادم 

                                                 
 .عضك ىيئة تدريس، كمية التربية، جامعة المرقب 
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كتحكيمػػو إلػػى اقتصػػاد عػػالمي، بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ إلػػى ثقافػػات الشػػعكب كقيميػػا كعاداتيػػا 
 كتقاليدىا.
لظػػاىرة؛ سػػكاء مفيكميػػا كقػػد تعػػددت رؤل كتفسػػيرات الميتمػػيف بدراسػػة ىػػذه ا 

أك أبعادىػػا أك آلياتيػػا أك آثارىػػا. فمػػنيـ مػػف ركػػز عمػػى أبعادىػػا السياسػػية، فػػي حػػيف 
اىػػتـ آخػػركف بأبعادىػػا االقتصػػادية، فػػي الكقػػت الػػذم ركػػز فيػػو آخػػركف عمػػى أبعادىػػا 

 الثقافية.
كيبلحػػػػظ تػػػػأثير الثقافػػػػة الغربيػػػػة عمػػػػى ثقافػػػػات الػػػػدكؿ األخػػػػرل، بفعػػػػؿ زيػػػػادة  

ؿ المعمكمػات كاألفكػار كاألنمػاط السػمككية عمػى الصػعيد العػالمي، كذلػؾ معدالت انتقا
مػػف خػػبلؿ كسػػائؿ اإلعػػبلـ كاالتصػػاؿ كتقنياتيػػا الحديثػػة كالمتطػػكرة، كالتػػي تعمػػؿ عمػػى 
نشػػػر العناصػػػر الثقافيػػػة الغربيػػػة عمػػػى المسػػػتكل الكػػػكني، كتعتمػػػد ىػػػذه الثقافػػػة الغربيػػػة 

شباع رغبات كغرائػز اإلنسػاف بأيػة عمى القيـ الفردية كحب الذات كثقافة االستي بلؾ كا 
 كسيمة.

كتعتمد العكلمة الثقافية عمى مخاطبة عقكؿ الناس بطرؽ ككسائؿ شتى، فػي  
محاكلػػة منيػػا إلقنػػاعيـ بتخمػػؼ ثقػػافتيـ كقػػيميـ مػػف ناحيػػة، كالسػػعي إلػػى تبنػػي القػػيـ 

يات كالثقافػػة الغربيػػة مػػف ناحيػػة أخػػرل. كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ آلياتيػػا المتمثمػػة فػػي الفضػػائ
 كاالنترنت، كما يبث فييما مف برامج كمكاد إعبلمية تركج لمبادئيا كأفكارىا.

 مشكمة الدراسة:
تشير العكلمة الثقافية إلى انتقػاؿ تركيػز اإلنسػاف ككعيػو مػف المجػاؿ المحمػي  

إلػػػى المجػػػاؿ العػػػالمي، كمػػػف المحػػػيط الػػػداخمي إلػػػى المحػػػيط الخػػػارجي، حيػػػث يػػػزداد 
سػعي إلػى صػياغة ثقافػة ككنيػة شػاممة تغطػي معظػـ جكانػب الكعي بعالمية العػالـ، كال

بػػراز اليكيػػة كالمكاطنػػة العالميػػة التػػي ربمػػا سػػتحؿ تػػدريجياِّ كربمػػا  النشػػاط اإلنسػػاني كا 
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عمػػى المػػدل البعيػػد محػػؿ الػػكالء أك االنتمػػاء الػػكطني، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػػى 
 لكؿ المجتمعات. تكحيد المفاىيـ الحضارية كالقيـ الثقافية كاألنماط السمككية

إذ أنػػػػو بفعػػػػؿ زيػػػػادة معػػػػدالت االنتقػػػػاؿ السػػػػريع لممعمكمػػػػات، أصػػػػبح مبليػػػػيف  
البشػػػر متفػػػاعميف داخػػػؿ الثقافػػػة العالميػػػة، كجعميػػػا ثقافػػػة العصػػػر الػػػراىف التػػػي باتػػػت 
تسيطر مف خبلؿ ثقافة المظير عمى حساب ثقافة الجكىر كالمضمكف، كمف المتكقػع 

أك سػػػػػمبياِّ عمػػػػػى القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف  أف يكػػػػػكف لػػػػػذلؾ تػػػػػأثيران إيجابيػػػػػاِّ 
 المجتمعات، كذلؾ انطبلقان مف أف القيـ أحد محددات السمكؾ اإلنساني.

 كبناءن عمى ذلؾ تتمحكر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي اآلتي: 
 ما تأثير العكلمة الثقافية عمى القيـ االجتماعية؟ 

 ية اآلتية:كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرع 
 ما مفيـك العكلمة الثقافية؟ كما ىي أىـ أىدافيا كأنماطيا كآلياتيا؟ -1

 ما مفيـك القيـ كما أىميتيا؟ -2

 ما ىي أىـ مخاطر العكلمة الثقافية عمى القيـ االجتماعية؟ -3

ىػػؿ تػػػؤدم العكلمػػة الثقافيػػػة إلػػى تيمػػػيش الثقافػػات القكميػػػة لتحػػؿ محميػػػا الثقافيػػػة  -4
 ثيرىا عمى اليكية؟العالمية المسيطرة؟ كما تأ

 أىمية الدراسة:
 غياب الكعي بمخاطر العكلمة الثقافية كآثارىا السمبية عمى المجتمع. -1
 زيادة االنحرافات القيمية كاالجتماعية. -2
 حدكث تغيرات سريعة في القيـ األصمية. -3
تضػػارب الدراسػػات حػػكؿ تػػأثيرات العكلمػػة الثقافيػػة عمػػى دكؿ يمكػػف أف تشػػترؾ أك  -4

 مف الخصائص الثقافية كاالجتماعية. تتقارب في العديد
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 أىداف الدراسة:
 طرح رؤية نظرية اجتماعية لمفيـك العكلمة الثقافية كأنماطيا كأىدافيا كآلياتيا. -1
 تحميؿ مفيـك القيـ االجتماعية كتغيرىا. -2
 دراسة تأثير العكلمة الثقافية عمى بعض القيـ االجتماعية. -3
يش الثقافات القكمية لتحؿ محيا الثقافػة التعرؼ عمى دكر العكلمة الثقافية في تيم -4

 العالمية المسيطرة كعبلقتيا بأزمة اليكية.

 حدود الدراسة:
تقتصػػػر حػػػدكد الدراسػػػة عمػػػى جمػػػع المعمكمػػػات حػػػكؿ العكلمػػػة الثقافيػػػة كأىػػػـ  

أىػػدافيا كأنماطيػػا كآلياتيػػا، كتحميػػؿ مفيػػـك القػػيـ االجتماعيػػة كأىميتيػػا، كتكضػػيح أىػػـ 
بػػػػراز مخػػػػاطر العكلمػػػػة الثقافيػػػػة عمػػػػى بعػػػػض القػػػػيـ اإلسػػػػيامات النظريػػػػة لكم ييمػػػػا، كا 

 االجتماعية، كالعكلمة الثقافية كأزمة اليكية، كتغير اليكية الثقافية العربية.

 منيج الدراسة:
يػتـ اعتمػاد المػنيج الكصػفي التحميمػي؛ لتحقيػؽ أىدافػو، كذلػؾ بتحميػؿ مفيػػـك  

 العكلمة الثقافية كالقيـ االجتماعية.

 سة:مفاىيم الدرا
 العولمة الثقافية: – 1

يػػػرل )محمػػػد عابػػػد الجػػػابرم( "أف العكلمػػػة ىػػػي جعػػػؿ الشػػػيء عمػػػى مسػػػتكل  
عػػالمي، أم نقمػػو مػػف المحػػدكد إلػػى البلمحػػدكد، أم مػػف الػػدكؿ القكميػػة إلػػى العػػالـ أك 
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الكػػرة األرضػػية بمعنػػى إلغػػاء حػػدكد الدكلػػة القكميػػة أم تعمػػيـ الشػػيء كتكسػػيع دائرتػػو 
 .(1)ليشمؿ الكؿ"
ؼ )برىػػػاف غميػػػكف( العكلمػػػة بأنيػػػا "تتجسػػػد فػػػي نشػػػكء شػػػبكات اتصػػػاؿ كعػػػر  

 عالمية تربط االقتصاد كالبمداف كالمجتمعات كتخضعيا لحركة كاحدة".
ينظػػر غميػػكف لمعكلمػػة عمػػى أنيػػا ظػػاىرة جديػػدة، عمػػى عكػػس )سػػمير أمػػيف(  

ة الػػذم يراىػػا كاسػػػتمرار لمحالػػة الرأسػػػمالية كاالمبرياليػػة التػػي تخضػػػع األطػػراؼ لسػػػيطر 
 .(2)المركز اقتصادياِّ كبالتبعية ثقافياِّ 

كيػػػػرل )محمػػػػكد حػػػػكاس( أف العكلمػػػػة الثقافيػػػػة ىػػػػي "محاكلػػػػة مجتمػػػػع تعمػػػػيـ  
نمكذجو الثقافي عمى المجتمعات األخرل مف خبلؿ التأثير عمى المفػاىيـ الحضػارية، 
ية كالقػػيـ الثقافيػػة كاألنمػػاط السػػمككية ألفػػراد ىػػذه المجتمعػػات بكسػػائؿ سياسػػية كاقتصػػاد

 .(3)كثقافية كتقنية متعددة"
كتعػػرؼ فػػػي ىػػذا الدراسػػػة عمػػػى أنيػػا "ظػػػاىرة اجتماعيػػة كاقتصػػػادية كثقافيػػػة،  

آثارىػػا السػػمبية تفػػكؽ مػػا ليػػا مػػف آثػػار إيجابيػػة، إنيػػا محاكلػػة سػػيطرة الػػدكؿ المتقدمػػة 
عمػػػػى إنتػػػػاج أشػػػػكاؿ الثقافػػػػة اليكميػػػػة مػػػػف أفكػػػػار كأذكاؽ كتصػػػػكرات، فػػػػي حػػػػيف تظػػػػؿ 

 مستيمكان كسكقان ليذه المنتجات. –كخاصة النامية منيا  –ل المجتمعات األخر 
 
 

                                                 

( محمد عابد الجابرم، "قضايا في الفكر العربي المعاصر، العكلمة صراع حضارات كالعػكدة إلػى 1)
 .144، 143، ص ص 1997األحبلـ"، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 

برىػػػاف غميػػػكف كسػػػمير أمػػػيف، "ثقافػػػة العكلمػػػة كعكلمػػػة الثقافػػػة"، بيػػػركت، دار الفكػػػر المعاصػػػر،  (2)
 . 44، ص2002

 .82، ص2003( محمكد حكاس، التكنكلكجيا كالعكلمة الثقافية، المنارة لمنشر كالتكزيع، بيركت، 3)
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 نسق القيم:
رأل )رككيش( أف نسؽ القيـ ىك "عبػارة عػف مجمكعػة االتجاىػات المترابطػة  

فيمػػا بينيػػا، كتػػنظـ فػػي شػػكؿ بنػػاء متػػدرج"، كأشػػار إلػػى أف نسػػؽ االعتقػػاد يعتبػػر نسػػقان 
فػػػإف نسػػػؽ القػػػيـ ىػػػك عبػػػارة عػػػف شػػػامبلن لبلتجاىػػػات كالقػػػيـ كأنسػػػاؽ القػػػيـ. كمػػػف تػػػـ 

"مجمكعة القيـ التي تنتظـ في نسؽ متسػاند كظيفيػاِّ داخػؿ إطػار ينظميػا كيشػمميا فػي 
 .(1)تدرج خاص
كيػػػػرل )التػػػػابعي( أف نسػػػػؽ القػػػػيـ "عبػػػػارة عػػػػف نمػػػػكذج مػػػػنظـ كمتكامػػػػؿ مػػػػف  

التصػػػػكرات كالمفػػػػاىيـ الديناميػػػػة الصػػػػريحة كالضػػػػمنية، يحػػػػدد مػػػػا ىػػػػك مرغػػػػكب فيػػػػو 
يؤثر في اختيار الطرؽ كاألساليب الكسػائؿ كاألىػداؼ الخاصػة بالفعػؿ فػي اجتماعياِّ ك 

مجتمػػع أك جماعػػة مػػا. كتتجسػػد مظػػاىره فػػي اتجاىػػات األفػػراد كالجماعػػات كأنماطيػػا 
السمككية كمػثميـ كمعتقػداتيـ كمعػاييرىـ االجتماعيػة، حيػث يتػداخؿ فػي كافػة مككنػات 

 .(2)البناء االجتماعي، كيؤثر فييا كيتأثر بيا
كيػػػرل )محمػػػد بيػػػكمي( أنيػػػا "تمػػػؾ المجمكعػػػة مػػػف المبػػػادئ التػػػي تػػػربط الفػػػرد  

بيكيتػػػػو كالمجتمػػػػع بتقاليػػػػده كتنظػػػػيـ العبلقػػػػات بيػػػػنيـ، كىػػػػي المعػػػػايير كالمبػػػػادئ التػػػػي 
 .(3)يتمسؾ بيا المجتمع أك أغمب أفراده سكاء صراحةن أك ضمنياِّ 

التػي تحكػـ كتعرؼ في ىذا الدراسة عمى أنيا مجمكعة األحكاـ كالتصكرات،  
كتنظـ ممارسػات النػاس كتشػكميا بمػا يتكافػؽ مػع الثقافػة السػائدة، كمػف خػبلؿ التفاعػؿ 
بػػػػيف معػػػػارؼ النػػػػاس كخبػػػػراتيـ كالبيئػػػػة المحيطػػػػة، مػػػػع افتػػػػراض تػػػػأثر ىػػػػذه المعػػػػارؼ 

                                                 

 .277، ص1988، ( السيد بدكم، "مبادئ عمـ االجتماع، دراسة المعرفة الجامعية"، االسكندرية1)

( كماؿ التابعي، "القيـ االجتماعية كالتنمية الريفية، دراسة في عمـ االجتماع الريفي"، القػاىرة، دار 2)
 .24، ص1993المعارؼ، 

 .158، ص1995( محمد أحمد بيكمي، "عمـ اجتماع القيـ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 3)
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كالخبػػرات بػػالمتغيرات العالميػػة كخاصػػة التطػػكر فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ، أم مػػا يعػػرؼ 
 بالعكلمة الثقافية.

 مة الثقافية:تعريف العول
يعتقػد )مصػطفى النشػار( أف العكلمػػة الثقافيػة ىػي التقػػارب الػذم يحػدث بػػيف  

ثقافات شعكب العالـ المختمفة لدرجة ذكباف الفكارؽ الحضارية بينيا، كصػيرىا جميعػان 
في بكتقة ثقافية كاحدة ذات خصػائص مشػتركة كاحػدة، أف آليػات تحقيػؽ ىػذا التقػارب 

ف الماضػػية لدرجػػة أصػػبح اإلنسػػاف معيػػا فػػي أم مكػػاف قػػد زادت فػػي السػػنكات العشػػري
فػػػػي العػػػػالـ خاضػػػػعان لتمقػػػػي معظػػػػـ ثقافػػػػات الشػػػػعكب المختمفػػػػة عبػػػػر كسػػػػائؿ األعػػػػبلـ 

 .(1)المختمفة، التي سيمت لو االطبلع عمى فكر الشعكب المختمفة كعاداتيا كتقاليدىا
كيعتقػػػػد )محمػػػػكد حػػػػكاس( أف العكلمػػػػة الثقافيػػػػة محاكلػػػػة مجتمػػػػع مػػػػا تعمػػػػيـ  

مكذجػػػػػو الثقػػػػػافي عمػػػػػى المجتمعػػػػػات األخػػػػػرل، مػػػػػف خػػػػػبلؿ التػػػػػأثير عمػػػػػى المفػػػػػاىيـ ن
الحضارية، كالقيـ الثقافية، كاألنماط السػمككية ألفػراد ىػذه المجتمعػات بكسػائؿ سياسػية 

 .(2)كاقتصادية كثقافية كتقنية متعددة

 أىداف العولمة الثقافية:
كاالقتصػػػػادية بػػػػيف األمػػػػـ  إزالػػػػة الحػػػػكاجز الزمنيػػػػة كالمكانيػػػػة كالثقافيػػػػة كالسياسػػػػية -1

كالشعكب، كىي محاكلة لفرض ثقافات كقيـ حضػارية ىػي قػيـ كثقافػات الحضػارة 
الغربيػػة المزعكمػػة مػػف خػػبلؿ التػػركيج لمفيػػـك القريػػة الككنيػػة، كقػػد اسػػتخدمت فػػي 

                                                 

، 1999دار قبػػػاء لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، القػػػاىر، ( مصػػػطفى النشػػػار، "فػػػي فمسػػػفة الثقافػػػة"، 1)
 .49ص

 .86( محمكد حكاس، "التكنكلكجيا كالعكلمة الثقافية"، مرجع سابؽ، ص2)
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حػػبلؿ  ذلػػؾ جميػػع كسػػائؿ اإلعػػبلـ المكجػػو مػػف أجػػؿ إذابػػة جميػػع القػػيـ األصػػمية كا 
 .(1)لتحؿ محميا لكي تخدـ مصالحيا الخاصةمذاىب كقيـ جديدة مف صنعيا 

فػػرض الييمنػػة، فمػػف أىػػـ أىػػداؼ العكلمػػة الثقافيػػة فػػرض ىيمنػػة الػػدكؿ الكبػػرل،  -2
كسػػيطرتيا عمػػى جميػػع المجػػاالت لصػػالح فئػػة قميمػػة تمتمػػؾ المػػاؿ كالقػػكة كالسػػمطة 
كتسيطر عمى مقدرات الشعكب كتفرض قراراتيػا عمػى الػدكؿ كالشػعكب خصكصػان 

ثالث مستخدمة في ذلؾ فرض العقكبات عمى مف يحاكؿ الخػركج شعكب العالـ ال
 .(2)عف اإلطار الذم تحدده

الييمنػػة الثقافيػػػة، حيػػػث يتمثػػػؿ ىػػػدؼ العكلمػػػة الثقافيػػػة فػػػي الييمنػػػة التػػػي تضػػػمف  -3
لػدكؿ المركػػز اكتمػاؿ منظكمػػة الغػزك الثقػػافي كقػد تحقػػؽ ذلػؾ بعػػد سػقكط االتحػػاد 

فػػبلـ األمريكيػػة تيػػيمف عمػػى كسػػائؿ السػػكفيتي كتفكػػؾ الكتمػػة الشػػرقية فأصػػبت األ
اإلعػػػػبلـ فػػػػي غالبيػػػػة الػػػػدكؿ األخػػػػرل، ممػػػػا أدل إلػػػػى تغييػػػػر كثيػػػػر مػػػػف السػػػػمكؾ 

 .              (3)كالمفاىيـ الفكرية في تمؾ الدكؿ
تيػا األديػاف السػماكية، كمػف أىػداؼ  -4 تعطيؿ الكثيػر مػف األحكػاـ الشػرعية التػي أقرَّ

عداـ كالحدكد مثؿ السرقة، كالزنػا، رغػـ أف العكلمة أيضان "محاكلة إلغاء عقكبة اإل
 .(4)جميع الديانات السماكية تحض عمى تطبيؽ ىذه الحدكد الشرعية

                                                 

( السيد يسيف، "الكعي التاريخي كالثكرة الككنية"، مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية بػاألىراـ، 1)
 .150ـ، ص1995القاىرة، 

، القاىرة،  ( محمكد محمد غازل2)  .27، ص1999فركؽ، "اإلسبلـ في عصر العكلمة، دار العمـك
 .98ـ، ص2005( الصاكم أحمد، "القيـ الدينية كثقافة العكلمة"، كزارة األكقاؼ، 3)
 .95( المرجع السابؽ، ص4)
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 آليات العولمة الثقافية:
 الفضائيات: – 1

مػػع ازديػػاد كتيػػػرة التطػػكر التكنكلػػػكجي، كتقػػدـ الثػػػكرة المعمكماتيػػة كاالتصػػػالية  
العكلمػػػػة كمسػػػػاراتيا كتكجياتيػػػػا الجاريػػػػة فػػػػي العػػػػالـ اآلف، كاحتػػػػداـ النقاشػػػػات حػػػػكؿ 

كتأثيراتيا المتعددة، بدأت الثقافة المكتكبة تتعػرض لمػتقمص كالتحجػيـ الشػديديف بسػبب 
ضخامة المد اإلعبلمي المعتمػد عمػى مػا يبػث عبػر الفضػائيات المنتشػرة بشػكؿ كبيػر 

 في العالـ.
لقػػػد أثػػػرت ىػػػذه التقنيػػػات الحديثػػػة عمػػػى مػػػا كػػػاف يعػػػرؼ بالسػػػيادة اإلعبلميػػػة  

لمدكلػػػػة ضػػػػمف حػػػػدكدىا السياسػػػػية كأصػػػػبحت تمػػػػؾ الحػػػػدكد عرضػػػػة الختػػػػراؽ كتػػػػدفؽ 
المعمكمػػػات دكف أم عراقيػػػؿ، حيػػػث أف عقػػػؿ اإلنسػػػاف يتشػػػكؿ حسػػػب مػػػا يتمقػػػاه مػػػف 
معمكمػػات تكػػكف كسػػائؿ اإلعػػبلـ قػػد ىيأتػػو لبلقتنػػاع بيػػا، فجيػػاز االسػػتقباؿ المرئػػي، 

ألخػػػػريف مػػػػف القػػػػرف التمفزيػػػػكف، الػػػػذم ال يخمػػػػك بيػػػػت منػػػػو خاصػػػػة خػػػػبلؿ العقػػػػديف ا
العشػػريف، كالػػذم يعتبػػر اآلف مػػف الضػػركريات، لقػػد اسػػتحكذ عمػػى اىتمػػاـ كػػؿ األفػػراد 
ألنو الكسيمة الكحيدة األكثر انتشاران كالذم يعتمد عمى حاستي السػمع كالبصػر، كبػذلؾ 
يحتاج إلى التركيز التاـ الذم ال يستطيع معو المشاىد أف يفعؿ أم شيء آخػر معػو، 

يكف بقدر ما تكفر مف فائدة كتسمية لممتمقي، بقدر ما تككف خطكرتيا مػف فبرامج التمفز 
خبلؿ ما تبثو مػف قػيـ كسػمككيات ال تناسػب قػيـ كسػمككيات المجتمػع، كخاصػة بػرامج 
القنكات الفضائية األجنبية التي تنمي لدل الشباب شعكران بػالنقص الػذم يػنعكس عمػى 

يػػػة التشػػػكيؽ كاإلثػػػارة كالتنػػػكع كقربيػػػا سػػػمككيـ سػػػمبان، كذلػػػؾ لقػػػكة ىػػػذه البػػػرامج مػػػف ناح
لرغباتيـ الغريزية، كىذا األمر أدل إلى ىػركبيـ مػف بػرامجيـ التمفزيكنيػة الكطنيػة، بػؿ 
 ىركبيـ مف محيطيـ االجتماعي، مما يؤدم إلى تككف خصائص سمككية مضطربة.

إف القاسػػـ المشػػترؾ لبػػرامج الفضػػائيات األجنبيػػة ىػػك المػػادة الترفيييػػة كأفػػبلـ  
جريمة كالعنؼ كالرعب كالجنس، أم أف الفضائيات تطغػى عمييػا مظػاىر االغتػراب ال
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ثػػػارة الغريػػػزة كالفرديػػػة كالعدكانيػػػة، كسػػػمطة المػػػاؿ كالجػػػنس كحػػػب االسػػػتيبلؾ  كالقمػػػؽ كا 
كاألنانيػػة كعػػدـ االكتػػراث كالبلمبػػاالة، كالميػػك كعػػدـ تحمػػؿ المسػػؤكلية، ككميػػا مفػػردات 

كو كمعارفػػػو، حيػػػث تتحػػػكؿ أحيانػػػان مػػػف صػػػكرة حياتيػػػة تتأسػػػس فػػػي إدراؾ الفػػػرد كسػػػمك 
 .(1)ذىنية إلى نشاط عممي عف طريؽ المحاكاة كعمميات التطبع االجتماعي

كالبلفت لمنظر أف بعض الفضائيات العربية تساىـ بشػكؿ فعػاؿ مػع القنػكات  
األجنبيػػػػة بنشػػػػر المػػػػادة األجنبيػػػػة ذات الطػػػػابع الثقػػػػافي كالتػػػػي ال تػػػػتبلءـ مػػػػع الكاقػػػػع 

كتتعارض مع التنشئة االجتماعية العربية كمقكماتيا، فيػي تكػرس صػكرة  االجتماعي،
الحيػػػاة االسػػػتيبلكية، حيػػػث تتسػػػابؽ ىػػػذه المحطػػػات إلرضػػػاء الشػػػباب كاجتذابػػػو بػػػأم 
صػػػػكرة مػػػػف خػػػػبلؿ المػػػػكاد الترفيييػػػػة، كعػػػػرض األفػػػػبلـ كالمغػػػػامرات المميئػػػػة بػػػػالعنؼ 

أف بعػػػػض القنػػػػكات كالجريمػػػػة كقصػػػػص الحػػػػب كالمغػػػػامرات العاطفيػػػػة كاإلثػػػػارة، بػػػػؿ 
الفضائية العربية تقدـ لجميكرىا جميع أنكاع اإلثارة الجسػدية كالغريزيػة بمكاصػفات قػد 
ال تجػػػدىا فػػػي القنػػػكات األجنبيػػػة، كمػػػف دكف اعتبػػػار بػػػالكاقع االجتمػػػاعي كمتطمباتػػػو، 
كاستنادان إلى ما سبؽ يتكقع مستقببلن أف تنشأ مشكبلت اجتماعية تأخػذ أبعػادان كاضػحة 

 ة العربية، كيتأثر األطفاؿ كالمراىقكف كالشباب بنتائجيا السمبية.في الحيا
فمػػػف المحتمػػػػؿ أف تخمػػػػؽ الفضػػػػائيات حالػػػػة االضػػػػطراب االجتمػػػػاعي كعػػػػدـ  

االستقرار كاالختبلؿ في العبلقات االجتماعية كتعميؽ المشاعر الذاتية كاألنانية أكثػر 
ضعاؼ الكالء لممجتمع كال كطف كتنميػة الفرديػة كالػركح مف ركح االلتزاـ االجتماعي، كا 

شػػػاعة مشػػػاعر االستسػػػبلـ  االسػػػتيبلكية، كتعميػػػؽ اإلحسػػػاس بالدكنيػػػة كاالغتػػػراب، كا 
ضػػعاؼ الػركابط االجتماعيػػة، كيسػػكد شػبو إجمػػاع لػدل البػػاحثيف المختصػػيف  لمكاقػع، كا 
أف األجيػػػاؿ الشػػػابة قػػػد فقػػػدت الممكػػػات المغكيػػػة الراقيػػػة فػػػي القػػػراءة كالكتابػػػة كالتعبيػػػر 

تحػػاكر االجتمػػاعي المباشػػر لطػػكؿ تعاطييػػا مػػع الفضػػائيات كعػػدـ اسػػتخداميا كحتػػى ال
                                                 

( مكلػػكد زايػػد الطيػػب، العكلمػػة كالتماسػػؾ االجتمػػاعي فػػي الػػكطف العربػػي، المركػػز العػػالي لدراسػػات 1)
 .153، ص2008اث الكتاب األخضر، طرابمس، كأبح
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المغػػة إال فػػي أضػػيؽ نطػػاؽ حتػػى أصػػبحت أقػػرب إلػػى الصػػمت منيػػا إلػػى النطػػؽ، إف 
مراكػػز المعمكمػػات كتكنكلكجيػػا االتصػػاؿ ىػػي التػػي تممػػؾ اليػػـك مفػػاتيح الثقافػػة، كلػػذلؾ 

القػػارات، كالتػػركيج ألفكارىػػا نجحػػت الػػدكؿ الغربيػػة فػػي نشػػر ثقافتيػػا عبػػر المحيطػػات ك 
 كقيميا الثقافية كاألخبلقية عمى حساب اكتساح الثقافات الكطنية.

كفي ىذا الصػدد حػذر المػؤرخ الثقػافي )جػكرج سػتينر( مػف أف ىػذه الحضػارة  
سػػػكؼ تفػػػرز سػػػيبلن كاسػػػحان ييػػػدد الثقافػػػات المحميػػػة، كيعػػػكد مصػػػدر ىػػػذا السػػػيؿ إلػػػى 

لتمفزيكنية األمريكيػة التػي تسػكؽ عمػى نطػاؽ كاسػع صناعة األعبلـ كالسينما كالبرامج ا
فػػي أنحػػاء العػػالـ، كقػػد كصػػفت إحػػدل الصػػحؼ الينديػػة كسػػائؿ االعػػبلـ بأنيػػا الفحػػؿ 

 .(1)األبيض الذم يقكض قيمنا كثقافتنا كعاداتيا

 شبكة المعمومات الدولية: – 2
ت تعتبر ىذه الشبكة مػف أىػـ آليػات العكلمػة الثقافيػة، كىػي مػف أكبػر الشػبكا 

االتصالية كالمعمكماتية ككنيػا تمثػؿ البػديؿ النظػرم لمعػالـ الجغرافػي، فيػي تتكػكف مػف 
عػػدة شػػبكات اتصػػالية فرديػػة أك جماعيػػػة أك مجمكعػػة حكاسػػيب متنػػاثرة كمكزعػػة فػػػي 
جميع أرجاء المعمكرة، كىي مرتبطة معػان فػي بكتقػة كاحػدة أك كتمػة لػـ تتبمػكر معالميػا 

معيف حتى اآلف، كيػذىب بعػض البػاحثيف إلػى أنيػا  بعد، كباألحرل ال يكجد ليا شكؿ
 .(2)اتحاد ككنفدرالي مفكؾ األكصاؿ

كتعنػػػى االنترنػػػت لغكيػػػاِّ تػػػرابط بػػػيف شػػػبكات كبمعنػػػى آخػػػر شػػػبكة الشػػػبكات،  
حيػػث تككنػػت االنترنػػت مػػف عػػدد مػػف شػػبكات الحاسػػب المترابطػػة فػػي أنحػػاء العػػالـ، 

                                                 

 .247( مكلكد زايد الطيب، مرجع سابؽ، ص1)
 .89( محمكد حكاس، مرجع سابؽ، ص2)
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د يسػػػمى )بركتككػػػكؿ تراسػػػؿ( كيحكػػػـ تػػػرابط ىػػػذه األجيػػػزة كتحادثيػػػا بركتككػػػكؿ مكحػػػ
 .(1)لئلنترنت
كتحتػػػػكم شػػػػبكة االنترنػػػػت عمػػػػى جميػػػػع محتكيػػػػات التكنكلكجيػػػػا المعمكماتيػػػػة  

ككسائؿ االتصاؿ، كلقد اندمجت فييا ثبلثية التقدـ الصناعي كاالكتركنػي المتمثػؿ فػي 
االتصػػػػاالت كالتمفزيػػػػكف، كالكمبيػػػػكتر، كانضػػػػـ إلػػػػى ىػػػػذه الثبلثيػػػػة الجيػػػػؿ الثالػػػػث مػػػػف 

الجػػكاؿ، كمػػف تػػـ فػػإف كػػؿ عناصػػر ىػػذا االنػػدماج الربػػاعي بػػات يحمػػؿ فػػي  اليػػاتؼ
طياتو قدرات تضاعفية يصعب تصكر مداىا مستقببلن، كىذا يعني أف مئػات الشػبكات 
المربكطة مع بعضيا البعض مككنة مف حكاسػيب آليػة مختمفػة يػتـ تكصػيميا ببعضػيا 

دة، أك نظػاـ كاحػد، دكف بعضان بطريقة بسػيطة كسػيمة، بحيػث تبػدك ككأنيػا قطعػة كاحػ
إحساس أم طرؼ بأنو يختمؼ عف اآلخر، فاإلنترنت عبارة عػف حاسػب آلػي يتحػدث 
إلػػى حاسػػب آلػػي آخػػر يرتبطػػاف بكاسػػطة سػػمؾ اليػػاتؼ العػػادم أك أم نػػكع آخػػر مػػف 
ذا كانػػت الحكاسػػيب مكجػػكدة فػػي أمػػاكف بعيػػدة كمتفرقػػة فػػيمكف الػػربط بينيػػا  الككابػػؿ، كا 

 .(2)ليتـ بذلؾ االتصاؿ الدكلي بيف االنترنت بكاسطة األقمار الصناعية
لقد أصبحت شبكة االنترنت حقيقة كاقعة يمكف مػف خبلليػا تقػديـ العديػد مػف  

الخدمات في المجاالت المختمفة، كذلؾ بعد تزايد حجـ مستخدمييا حيػث اتصػمت بيػا 
ف كافة المؤسسات العالميػة كالجامعػات الشػييرة فػي العػالـ، فػي الكقػت الػذم أصػبح مػ

السػػيؿ عمػػى أم فػػرد أف يػػدخؿ إلػػى ىػػذه الشػػبكة لكػػي يبحػػث مػػف خبلليػػا عػػف كافػػة 

                                                 

( إبراىيـ األخرس، "اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لثػكرة االتصػاالت كتكنكلكجيػا المعمكمػات عمػى 1)
 .95، ص2008الدكؿ العربية"، ايتراؾ لمطباعة كالنشر، القاىرة، 

نترنػػػت عمػػػػى ( محمػػػد السػػػيد عبػػػد المجيػػػد، كجػػػدل شػػػفيؽ عبػػػد المطيػػػؼ، "اآلثػػػار االجتماعيػػػة لئل2)
، 2006الشباب"، دراسة ميدانية عمى عينة مف مقاىي االنترنػت، دار مكتبػة االسػراء، القػاىرة، 

 .20ص
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، إحػػػدل كسػػػػائؿ  مصػػػادر المعرفػػػة، لػػػػذلؾ تعػػػد شػػػػبكة المعمكمػػػات كفقػػػػان ليػػػذا المفيػػػػـك
 :(1)االتصاؿ عف بعد، كقد ازداد انتشارىا لعدة أسباب منيا

 أ ( سيكلة الدخكؿ إلييا.
 ب( سيكلة االستخداـ كالتشغيؿ.

 تكاليؼ نظران النعداـ حركة األفراد.ج( قمة ال
د ( ازدياد كسػرعة إيقػاع حركػة األعمػاؿ نظػران لتعقيػدىا داخػؿ مؤسسػات األعمػاؿ فػي 

 الماضي.
 ( تحسيف الخدمات المختمفة.ْـ

 اآلثار السمبية لئلنترنت:
إف اإلنسػػػػػاف المعاصػػػػػر أصػػػػػبح اليػػػػػـك يكاجػػػػػو تيػػػػػاران جارفػػػػػان مػػػػػف تكنكلكجيػػػػػا  

الت التػػي جعمتػػو أشػػبو باآللػػة الجامػػدة التػػي تحركيػػا أيػػادم المعمكمػػات كثػػكرة االتصػػا
ذا مػا اطمػع األطفػاؿ كالشػباب فػي العػالـ العربػي كاإلسػبلمي عمػى  الحضارة المادية، كا 
االنترنػػت عمػػػى مكاقػػع مشػػػبكىة فإنػػو ينػػػدـ بعػػد فػػػكات األكاف، ككنػػو سػػػكؼ يجػػد نفسػػػو 

 مجرد إنساف محاط بالعقد كاألمراض النفسية.
 :(2)ة االنترنت العديد مف السمبيات نكجزىا في النقاط التاليةكعميو فإف لشبك

عممػػػت االنترنػػػت عمػػػى تكػػػريس العزلػػػة االجتماعيػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ االسػػػتخداـ  -1
المكثؼ ليا، حيث حػدث تقمػص فػي العبلقػات االجتماعيػة األكليػة لمفػرد كبخاصػة 

عمػػػى  مػػػع أسػػػرتو كجيرانػػػو، فتزايػػػد الكقػػػت الػػػذم ينفػػػؽ عمػػػى شػػػبكة االنترنػػػت يكػػػكف
حسػػػػػاب العبلقػػػػػات االجتماعيػػػػػة األكليػػػػػة. كيػػػػػرل )يػػػػػكنج( أف االسػػػػػتخداـ المفػػػػػرط 

                                                 

شػػارقة، ( ماجػػد أبكشػػمبى كيكسػػؼ عيػػدابى، "ثقافػػة االنترنػػت كأثرىػػا عمػػى الشػػباب"، دار النيضػػة، ال1)
 .113، ص2006

 .21( محمد السيد عبد المجيد، كمجدم شفيؽ عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص2)
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لئلنترنت الذم أطمػؽ عميػو إدمػاف االنترنػت، يػؤدم إلػى التفكػؾ االجتمػاعي نتيجػة 
السػػتبداؿ الكقػػت الػػذم يقضػػى مػػع األسػػرة كاألصػػدقاء بالكقػػت الػػذم يقضػػى عمػػى 

 شبكة االنترنت.
جػػػرائـ االنترنػػػت، كمػػػف ىػػػذه الجػػػرائـ كثػػػرة  كمػػػا أدل انتشػػػار االنترنػػػت إلػػػى ظيػػػكر -2

التيديػػػدات، لؤلفػػػراد عػػػف طريػػػؽ الشػػػبكة، كالجػػػرائـ الجنسػػػية كجػػػرائـ السػػػطك عمػػػى 
األمكاؿ، كجرائـ القرصنة كسرقة المكاقػع أك اإلعػبلف عػف أنشػطة منافيػة لؤلخػبلؽ 

 العامة كاآلداب االجتماعية المتعارؼ عمييا.
الصػػػحؼ كالمجػػػبلت، كالكتػػػب كمشػػػاىدة إف شػػػبكة االنترنػػػت قػػػد قممػػػت مػػػف قػػػراءة  -3

اإلذاعة المرئية، لدل الشباب، فػالمبلحظ أف نسػبة الشػباب الػذيف يطػالعكف الكتػب 
كالمجبلت، كالصحؼ قد تدنت، حيث إف في اعتقػاد ىػؤالء أف شػبكة االنترنػت قػد 
ساىمت فػي تػكفير المػادة المعمكماتيػة التػي يمكػف الحصػكؿ عمييػا مػف الكتػب مػع 

 لكقت.تقميؿ الجيد كا
انتشػػار المػػػكاد اإلباحيػػػة، فػػػي االنترنػػػت يمكػػػف أف تتخػػػذ أشػػػكاالن مختمفػػػة ال حصػػػر  -4

ليػػػا، بعضػػػيا صػػػريح ككاضػػػح مثػػػؿ المجمكعػػػات اإلخباريػػػة، أك البػػػرامج األخػػػرل 
المتخصصػػة فػػي ىػػذه المكضػػكعات، كبعضػػيا اآلخػػر يصػػعب كشػػؼ ىكيتيػػا مثػػؿ 

رىػا، كالخػدمات الجنسػية المكتبات السرية المعركفة بتجارة المػكاد اإلباحيػة دكف غي
الحية مف خبلؿ الفيديك الفػكرم التػي تمبػي مػف خبلليػا النسػاء كػؿ مػا يكجػو إلػييف 

 مف أكامر مف جانب المشاىديف.
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 شبكات الياتف المحمول: – 3
إف التطػػكر اليائػػؿ الػػذم حػػدث فػػي صػػناعة االتصػػاالت قػػد أدل إلػػى تطػػكر  

، كالتػػػي أصػػػبحت كسػػػيمة لكسػػػر ىػػػاـ فػػػي صػػػناعة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت
حكاجز الزمػاف كالمكػاف، فيػي تصػؿ بػيف أطػراؼ المعمػكرة فػي ثػكاف معػدكدة، بػؿ فػي 
أجػزاء مػػف الثانيػة، كىػػا ىػي أركػػاف العػػالـ تقتػرب بػػؿ تنػدمج مػػع بعضػيا الػػبعض عبػػر 
الكاببلت األرضية كاأللياؼ الضػكئية كأشػعة الميكرككيػؼ كدكائػر األقمػار الصػناعية، 

ظػػاـ االتصػػاالت القػػديـ يمػػر بعػػدة مراحػػؿ تقميديػػة تحتػػاج لكقػػت طكيػػؿ بعػػد أف كػػاف ن
 .(1)إلتماـ عممية االتصاؿ

لقد بدأت شبكة اليكاتؼ النقالة تأخذ دكران كبيػران فػي الػدكؿ الناميػة، كقػد ازداد  
إقبػػاؿ النػػػاس عمػػػى اقتنػػػاء اليػػػاتؼ النقػػػاؿ كذلػػػؾ لتميػػػزه بعػػػدة مميػػػزات منيػػػا أنػػػو سػػػيؿ 

ذلؾ يسػيؿ مػف تكاصػؿ اإلنسػاف فػي أم مكػاف كزمػاف، فضػبلن الحمؿ كاالسػتعماؿ، ككػ
عػػػػف تعػػػػدد الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدميا شػػػػبكات اليكاتػػػػؼ المحمكلػػػػة، كقػػػػد بينػػػػت إحػػػػدل 
الدراسػػػات أف النمػػػك الػػػذم سػػػجمتو ليبيػػػا كاإلمػػػارات كقطػػػر كالبحػػػريف مػػػف أعمػػػى الػػػدكؿ 

 4.87العربيػة اسػتخدامان لممحمػكؿ حيػث بمػغ عػدد مسػتخدمي المحمػكؿ مػا يزيػد عمػػى 
 .(2)ميمكف مستخدـ

كتكالػػت أجيػػاؿ اليػػاتؼ المحمػػكؿ بسػػرعة مذىمػػة، كػػؿ جيػػؿ يفػػكؽ سػػابقو مػػف  
حيػػث نكعيػػػة الخػػدمات كاإلمكانيػػػات التػػػي يتمتػػع بيػػػا، فػػػالمحمكؿ تحػػكؿ تػػػدريجياِّ مػػػف 
كسػػيمة لمتكاصػػؿ إلػػى رفيػػؽ دائػػـ لمفػػرد، كنافػػذة يػػرل مػػف خبللػػو حاممػػو مػػا يػػدكر حكلػػو، 

إلى جانب أنو كسيمة اتصاؿ فإنو يكتب كيسػجؿ كيصػكر  فقد تعددت استخداماتو فيك
كيستخدـ كحاسكب، كيدخؿ مػف خبللػو عمػى شػبكة االنترنػت، كيسػتخدـ كآلػة حاسػبة، 
ذا كاف المحمكؿ قد أسػيـ  كمف خبللو يمكف سماع كمشاىدة برامج الترفيو كالتسمية، كا 

                                                 

 .36( محمد السيد عبد المجيد، كمجدم شفيؽ عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص1)
 .26( إبراىيـ األخرس، مرجع سابؽ، ص2)
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قػػات كتقريػػب فػػي زيػػادة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ بػػيف األفػػراد فػػي المجتمعػػات كسػػرعة العبل
كجيػػػات النظػػػر كخاصػػػة فػػػي حالػػػة الػػػزكاج، لكػػػف مػػػف المبلحػػػظ أنػػػو أدل إلػػػى زيػػػادة 
فشػػػاء أسػػػرار  حػػػاالت الطػػػبلؽ نظػػػران لػػػدخكؿ إمكانػػػات جديػػػدة كالكػػػاميرا أك التسػػػجيؿ كا 
األزكاج كالزكجػػػات عمػػػى كجػػػو السػػػرعة، ككػػػذلؾ فػػػإف المحمػػػكؿ غالبػػػان مػػػا يػػػؤدم إلػػػى 

لفػػرد محاطػػان بحمقػػات البشػػر، فالرنػػات الغنائيػػة تكػػريس الكحػػدة كالعزلػػة حتػػى كلػػك كػػاف ا
سرعاف ما تؤدم إلى غياب حاممو بقمبو كعقمو عف األفػراد المحيطػيف بػو، كلػذلؾ تجػد 
الػػبعض يبتسػػـ لمقػػادـ كىػػك يػػتكمـ مػػف خػػبلؿ المحمػػكؿ كيمػػد يػػده بالسػػبلـ كىػػك ال يعػػي 

ارت مػػف يسػػمـ عميػػو، كىػػذا كمػػو داخػػؿ القاعػػات كاالجتماعػػات كفػػي الشػػارع، حتػػى صػػ
 االجتماعات اليـك ككأنيا مسابقة لسماع الرنات كلمف تككف الغمبة.

نجػػػاز األعمػػػاؿ فػػػي الغػػػرب فإنػػػو   ذا كػػػاف المحمػػػكؿ يمثػػػؿ كسػػػيمة لػػػؤلداء كا  كا 
صار لدينا فػي الػدكؿ العربيػة بمثابػة كسػيمة لمترفيػو كالتسػمية، كىػذا يؤكػد أف المحمػكؿ 

نػكرد منيػا انػدفاع فئػات متنكعػة يمثؿ اليـك ظاىرة اجتماعيػة مػف خػبلؿ عػدة معػايير، 
ال تعػػرؼ القػػراءة كال الكتابػػة إلػػى االنخػػراط مػػع حػػاممي المحمػػكؿ لبلسػػتمتاع كتحقيػػؽ 
التػػكازف النفسػػي كاالجتمػػاعي، ككنػػو أصػػبح صػػكرة مػػف صػػكر التصػػنيؼ االجتمػػاعي 
ممػػػا جعمػػػو ظػػػاىرة، إالَّ أف المحمػػػكؿ كبعػػػد إدخػػػاؿ خػػػدمات االنترنػػػت عميػػػو كدخػػػكؿ 

دخػػػاؿ آالؼ المكاقػػػع اإلباحيػػػة المكاقػػػع الشػػػاذة  كتزكيػػػده بكػػػاميرات التصػػػكير اآلليػػػة، كا 
كالمصػػكرة عميػػو مػػف خػػبلؿ طػػرؽ كحيػػؿ أصػػبحت اليػػـك معركفػػة لػػدل الجميػػع أصػػبح 

 .(1)يشكؿ خطران عمى القيـ االجتماعية داخؿ مجتمعاتنا العربية

 بعض اإلسيامات النظرية في تفسير العولمة:
العمماء كالمفكريف كالفبلسفة كعممػاء السياسػة  لـ يحظ مفيـك العكلمة باىتماـ 

كاالجتمػػػػاع إالَّ فػػػػي العقػػػػد األخيػػػػر مػػػػف القػػػػرف العشػػػػريف، كلقػػػػد اىػػػػتـ بػػػػاحثكا الكاليػػػػات 
                                                 

 .176( إبراىيـ األخرس، مرجع سابؽ، ص1)
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المتحػػػدة بػػػالتنظير ليػػػذا المفيػػػـك بعػػػد انييػػػار االتحػػػاد السػػػكفيتي كسػػػقكط سػػػكر بػػػرليف 
كك يامػا أف كمنيـ )فرنسيس فكككياما كجميس ركزنا كتكماس فريدماف(، حيث يرل فك 

الرأسمالية ىي التي ستسكد العػالـ فػي نيايػة المطػاؼ، كأكػد عمػى ىيمنػة القػيـ الفرديػة 
 عمى حساب التعددية، كتأكيد المنفعة عمى القيـ اإلنسانية.

كقد اعتبر )فكككياما( الحضارة اإلنسانية قد بمغت قمتيا العميػا فػي الحضػارة  
ة، كلػػػف يكػػػكف ليػػػا فػػػي نيايػػػة التػػػاريخ الغربيػػػة، كالتػػػي أصػػػبحت كحػػػدىا جػػػديرة بالسػػػياد

منػػػافس، خاصػػػة بعػػػد سػػػقكط الشػػػيكعية، كبعػػػد أف بمغػػػت قمػػػة االزدىػػػار المػػػادم ممػػػا 
 جعميا الشكؿ األكثر عقبلنية في الثقافة كاالقتصاد.

كىذا االزدىار جعمو يقرر تفػكؽ الميبراليػة عمػى الػديف، ألف العقيػدة فػي نظػره  
إالَّ العممنػػة، كأكػػد أف لمثقافػػة أىميػػة حاسػػمة فػػي تعػػكؽ الديمقراطيػػة، كلػػيس أمػػاـ الػػديف 

الحيػػاة االقتصػػادية، كأف المجتمعػػات التػػي تتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثقػػة ىػػي الكحيػػدة 
 .(1)القادرة عمى خمؽ نكع مف النشاط االقتصادم القادر عمى المنافسة العالمية

أمػػػا )جػػػيمس ركزنػػػػا( فيػػػرل أنػػػو مػػػػف المبكػػػر كضػػػع تعريػػػػؼ كامػػػؿ كجػػػػاىز  
كلمػػػة يػػػبلـز التنػػػكع الضػػػخـ ليػػػذه الظػػػكاىر المتعػػػددة، فممعكلمػػػة مسػػػتكيات متعػػػددة لمع

لمتحميػػػؿ االقتصػػػادم، كالسياسػػػي، كالثقػػػافي كاأليػػػػديكلكجي فيػػػي تشػػػمؿ إعػػػادة تنظػػػػيـ 
اإلنتػػػاج كتػػػداخؿ الصػػػناعات عبػػػر الحػػػدكد، كتتضػػػمف أسػػػكاؽ التمكيػػػؿ كتماثػػػؿ السػػػمع 

مجمكعػػػات الميػػػاجرة كالمجمكعػػػات المسػػتيمكة لمختمػػػؼ الػػػدكؿ كنتػػػائج الصػػراع بػػػيف ال
 .(2)المقيمة

                                                 

، كعبػػد الػػر 1) ؤكؼ آدـ، "العكلمػػة، دراسػػة تحميميػػة نقديػػة"، دار الػػكراؽ، لنػػدف، ( عبػػد ا عثمػػاف تػػـك
 .63، ص1999

، ص 1995( السػػيد يسػػيف، "الػػزمف العربػػي كالمسػػتقبؿ العػػالمي"، دار المسػػتقبؿ العربػػي، القػػاىرة، 2)
 .54،55ص 
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كيػػرل )تكمػػاس فريػػدماف( أف ىػػذا العػػالـ كلػػد عنػػدما انيػػار سػػكر بػػرليف عػػاـ  
ـ، كأف االقتصاد العالمي ىك أحدث اقتصاد في العػالـ كال زاؿ يتحسػس طريقػو 1989

مػة كأف كثيران مف األسػكاؽ العالميػة قػد تحػررت حػديثان، كيػرل أف العػالـ مػرَّ بحقبػة عكل
مماثمة كذلؾ منذ منتصؼ القرف التاسع عشر كحتػى أكاخػر القػرف العشػريف كىػك يػرل 
أف فترة العكلمة التي سػبقت الحػرب العالميػة األكلػى تشػبو فتػرة العكلمػة التػي تمػر بيػا 
اآلف إذا مػػا قارنػػا بػػيف حجػػـ التجػػارة كتػػدفقات األمػػكاؿ عبػػر الحػػدكد بالنسػػبة إلجمػػالي 

 .(1)بيف تدفؽ العمالة عبر الحدكد بالنسبة لتعداد السكافالناتج القكمي في العالـ ك 
كيعتقػػد )السػػيد يسػػيف( أف العكلمػػة سػػتنقؿ اإلنسػػانية إلػػى مسػػتكيات عميػػا مػػف  

التطػػكر الفكػػرم كالعممػػي كالسياسػػي كالتكنكلػػكجي، كيقػػكؿ أف االنترنػػت أصػػبح التعبيػػر 
كرات اليائمػة فػي األمثؿ عػف ثقافػة عصػر العكلمػة كعمكمػان سػاىمت التكنكلكجيػا كالتطػ

عػػػالـ االتصػػػػاالت فػػػػي ظيػػػػكر العكلمػػػػة، كبنػػػػاءن عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف السػػػػيد يسػػػػيف ينػػػػادم 
بضػػركرة التفاعػػؿ اإليجػػابي مػػع العكلمػػة، كاإلسػػياـ فييػػا، رافضػػان األفكػػار الداعيػػة إلػػى 
محاربتيػػا، معمنػػان إيمانػػو بالتكفيقيػػة حيػػث قػػاؿ سػػيظير نمػػط سياسػػي اقتصػػادم ثقػػافي 

 .(2)تكفيقي جديد
)محمػػد عابػػد الجػػابرم( فإنػػو يػػرل أف العكلمػػة تعػػد نظامػػان يتجػػاكز الدكلػػة أمػػا  

كاألمػػػة كيعمػػػؿ عمػػػى إزالػػػة الحػػػكاجز كالحػػػدكد أمػػػاـ الشػػػبكات كالمؤسسػػػات كالشػػػركات 
المتعػػػددة الجنسػػػية، كبالتػػػالي تعمػػػؿ عمػػػى إضػػػعاؼ كتفكيػػػؾ الدكلػػػة الكطنيػػػة كيقتصػػػر 

كالعكلمػة تعمػؿ عمػى تحكيػؿ كػؿ دكرىا عمى تكفير الحماية لشبكات الييمنة العالميػة، 
مػػا ىػػك عػػاـ إلػػى الخػػاص أم الخصخصػػة عػػف طريػػؽ نقػػؿ كػػؿ مػػا ىػػك مممػػكؾ لمدكلػػة 
إلى الخاص بالداخؿ كالخػارج، كبيػذا تتحػكؿ الدكلػة إلػى جيػاز ال يممػؾ كال يراقػب كال 

                                                 

 ( تكمػػاس فريػػدماف، "السػػيارة ليكسػػاس كشػػجرة الزيتػػكف" )ترجمػػة( ليمػػى زيػػداف، الػػدار الدكليػػة لمنشػػر1)
 .14، 12، ص ص 2000كالتكزيع كاالعبلـ، القاىرة، 

 .68، ص1998( السيد يسيف، "مفيـك العكلمة"، ندكة جمعية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس، 2)
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يكجو، كىك يػرل أيضػان أف العمػؿ عمػى إضػعاؼ الدكلػة لصػالح العكلمػة سػيعمؿ حتمػان 
ية كالطائفية كالتعصػب المػذىبي ممػا قػد يػدفعيا إلػى التعامػؿ كالتنػاحر عمى إيقاظ القبم

 .(1)كمف تـ تمزيؽ اليكية الكطنية الثقافية
كيػػػرل )جػػػبلؿ أمػػػيف( أف العناصػػػر األساسػػػية لفكػػػرة العكلمػػػة كتبػػػادؿ السػػػمع  

كالخػػدمات كانتقػػاؿ رؤكس األمػػكاؿ كانتشػػار األفكػػار كالمعمكمػػات كتػػأثير أمػػة بعػػادات 
مف األمـ، جميع ىذه العناصر كاف العالـ يعرفيا منػذ الكشػكؼ الجغرافيػة كقيـ غيرىا 

منذ حكالي القرف الخامس عشر، فػي تمػؾ الفتػرة كانػت العبلقػات االقتصػادية كالثقافيػة 
بػػيف الػػدكؿ كاألمػػـ تػػزداد بقػػكة مػػا عػػدا فتػػرات قصػػيرة لمغايػػة، فبدايػػة ظػػاىرة العكلمػػة لػػو 

االتصػػاالت كالتجػػارة منػػذ بدايػػة اختػػراع البكصػػمة ارتبػػاط كثيػػؽ الصػػمة بتقػػدـ تكنكلكجيػػا 
 .(2)حتى األقمار الصناعية

 تعريف القيم وأنساقيا:
تعػػػرؼ القػػػيـ عمػػػى أنيػػػا تصػػػكرات ديناميػػػة صػػػريحة كضػػػمنية تميػػػز الفػػػرد أك  

الجماعة، كتحدد ما ىػك مرغػكب فيػو اجتماعيػاِّ، كتػؤثر فػي اختيػار الطػرؽ كاألسػاليب 
ىرىػػػػا فػػػػي اتجاىػػػػات األفػػػػراد كالجماعػػػػات كأنمػػػػاط كاألىػػػػداؼ الخاصػػػػة، كتتجسػػػػد مظا

سػػػػمككيـ كمػػػػثميـ كمعتقػػػػداتيـ كمعػػػػاييرىـ االجتماعيػػػػة، كتػػػػرتبط ببقيػػػػة مككنػػػػات البنػػػػاء 
 .(3)االجتماعي كتؤثر فييا كتتأثر بيا

                                                 

، ص 1998( محمػػد عابػػد الجػػابرم، "العػػرب كالعكلمػػة"، مركػػز دراسػػات الكحػػدة العربيػػة، بيػػركت، 1)
 .304، 300ص 

ي كتػػػاب العػػػرب كالعكلمػػػة"، مركػػػز دراسػػػات الكحػػػدة العربيػػػة، ( جػػػبلؿ أمػػػيف، "العػػػرب كالدكلػػػة، فػػػ2)
 .155، 153، ص ص2000بيركت، 

( عبػػد السػػميع أبػػك مغمػػي، عبػػد الحػػافظ سػػبلمة، "عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي"، عمػػاف، دار اليػػازكم، 3)
 .87، ص2002لمنشر كالتكزيع، 
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كيعػػرؼ )محمػػد الجػػزار( القػػيـ عمػػى أنيػػا عبػػارة عػػف األحكػػاـ التػػي يصػػدرىا  
كاألشػػياء، كذلػػؾ فػػي ضػػكء تقييمػػو أك الفػػرد بالتفضػػيؿ أك عػػدـ التفضػػيؿ لممكضػػكعات 

تقػػديره ليػػذه المكضػػكعات أك تمػػؾ األشػػياء، كتػػتـ ىػػذه العمميػػة مػػف خػػبلؿ التفاعػػؿ بػػيف 
الفرد بتجاربو كخبراتو، كبػيف ممثمػي اإلطػار الحضػارم الػذم يعػيش فيػو كيكتسػب مػف 

 .(1)خبللو ىذه الخبرات كالمعارؼ
اإلنسػػػاف عمػػػى شػػػيء مػػػا كتعرفيػػػا )فكزيػػػة ديػػػاب( بأنيػػػا الحكػػػـ الػػػذم يصػػػدره  

ميتػػػديان بمجمكعػػػة مػػػف المبػػػادئ كالمعػػػايير، التػػػي كضػػػعيا المجتمػػػع الػػػذم يعػػػيش فيػػػو 
 .(2)كالذم يحدد المرغكب فيو كغير المرغكب

كيعرفيػػػػا )محمػػػػد عػػػػاطؼ غيػػػػث( بأنيػػػػا حقػػػػائؽ أساسػػػػية ىامػػػػة فػػػػي البنػػػػاء  
عمػى  االجتماعي كفي عمـ االجتماع، كىػي لػذلؾ تعػالج مػف كجيػة النظػر السػيكلكجية

أنيا عناصر بنائية تشتؽ أساسان مف التعامؿ االجتماعي، فالقيـ بيذا المفيػـك تعػد فػي 
السنكات األخيرة مف المكضكعات التػي تحظػى بأىميػة كاضػحة فػي النظريػة أك البنػاء 
أك البحػػث السػػيكلكجي، كمػػا أف التكجػػو القيمػػي يػػرتبط بػػو الفػػرد كيػػؤثر عمػػى سػػمككو، 

كالقيمػة يكػكف عمػى أسػاس أف األكؿ التكجيػو القيمػي يركػز فالفرؽ بيف التكجيو القيمػي 
 . (3)عمى الفرد بينما تشير القيمة إلى جماعة

أما عف فكرة النسؽ القيمي فقد ظيرت مف تصكر مفاده أنػو ال يمكػف دراسػة  
قيمػػة معينػػة أك فيميػػا بمعػػزؿ عػػف القػػيـ األخػػرل، كالنسػػؽ القيمػػي ىػػك نمػػكذج متكامػػؿ 

                                                 

، 2008ر، القػػػاىرة، ( محمػػػد الجػػػزار، "القػػػيـ فػػػي تشػػػكيؿ السػػػمكؾ اإلنسػػػاني" مركػػػز الكتػػػاب لمنشػػػ1)
 .96ص

، 19، ص ص 1996( فكزيػػة ديػػاب، "القػػيـ كالعػػادات االجتماعيػػة، دار الكتػػاب العربػػي، القػػاىرة، 2)
22. 

، ص 1979( محمػػد عػػاطؼ غيػػث، "قػػامكس عمػػـ االجتمػػاع"، الييئػػة المصػػرية لمكتػػاب، القػػاىرة، 3)
 .505، 504ص
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الصػريحة، يحػددىا مػا ىػك مرغػكب فيػو اجتماعيػاِّ كيػؤثر فػي مف التصكرات كالمفاىيـ 
اختيػػػار الطػػػرؽ كاألسػػػاليب كالكسػػػائؿ كاألىػػػداؼ الخاصػػػة بالفعػػػؿ فػػػي مجتمػػػع مػػػا أك 

 جماعة ما، كتحديد مظاىر كاتجاىات األفراد كالجماعات كأنماط سمككيـ.
يػا كيػرل )سػعد الػديف إبػراىيـ( النسػؽ القيمػي بأنػو القػيـ المترابطػة التػي يحكم 

اتساؽ داخمي يسػاعد أفػراده عمػى النظػرة المشػتركة لؤلمػكر كعمػى حػد أدنػى مػف كحػدة 
السػػػػمكؾ كاالسػػػػتجابة النمطيػػػػة لممنبيػػػػات نفسػػػػيا كلكػػػػؿ نسػػػػؽ قيمػػػػي مظػػػػاىره الماديػػػػة 

 .(1)كالتاريخية التي تفرزىا الخبرات الجماعية في مجتمع معيف
مجمكعػػػة مػػػف أمػػػا )محمػػػد أحمػػػد بيػػػكمي( فيػػػرل أف نسػػػؽ القػػػيـ يمثػػػؿ تمػػػؾ ال 

المعايير التي يككف السمكؾ القيمي بيا معقكالن كذا معنى كىػك مجمكعػة المبػادئ التػي 
 .(2)تربط الفرد بيكيتو كالمجتمع بتقاليده كتنظيـ العبلقات بينيـ

 أىمية القيم:
لمقػػيـ أىميػػة كبيػػرة بالنسػػبة لمفػػرد كالمجتمػػع، فيػػي تػػنعكس عمػػى سػػمكؾ الفػػرد،  

عػػة كالمجتمػػع أيضػػان كيمكػػف تحديػػد أىميػػة القػػيـ عمػػى كمػػا تػػنعكس عمػػى سػػمكؾ الجما
 :(3)المستكييف الفردم كالجماعي في اآلتي

تعمػػػؿ القػػػيـ عمػػػى ربػػػط أجػػػزاء الثقافػػػة بعضػػػيا بػػػبعض فتػػػرتبط العناصػػػر المتعػػػددة  -1
كالػػنظـ، كمػػا أنيػػا تعمػػؿ عمػػى إعطػػاء ىػػذه الػػنظـ أساسػػان عقميػػاِّ يسػػتقر فػػي أذىػػاف 

 أعضاء المجتمع المنتميف إليو.

                                                 

 .61، ص1981(، بيركت، 1977 – 1952( سعد الديف إبراىيـ، مصر في ربع قرف، )1)
، ص 1985( محمػػػد أحمػػػد بيػػػكمي، "عمػػػـ اجتمػػػاع القػػػيـ"، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، اإلسػػػكندرية، 2)

158. 
( بثينػػة عبػػد الػػرؤكف رمضػػاف، مخػػاطر التعمػػيـ األجنبػػي عمػػى ىكيتنػػا الثقافيػػة، دار الفكػػر العربػػي، 3)

 .24ـ، ص2007القاىرة، 
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اعد القيـ عمى مكاجية التغيرات التي تحدث في المجتمػع بتحديػدىا االختيػارات تس -2
الصػػحية التػػػي تسػػػيؿ عمػػػى األفػػػراد حيػػػاتيـ كتحفػػػظ لممجتمػػػع اسػػػتقراره ككيانػػػو فػػػي 

 إطار مكحد.
تعمػػؿ القػػيـ عمػػى تشػػكيؿ شخصػػية الفػػرد كتكجييػػو فػػي الحيػػاة كتحديػػد أىدافػػو فػػي  -3

اد اختيػػػارات معينػػػة تحػػػدد السػػػمكؾ إطػػػار معيػػػارم صػػػحيح حيػػػث تييػػػئ القػػػيـ لؤلفػػػر 
 الصادر عنيـ.

تعمػػؿ القػػيـ الدينيػػة عمػػى حمايػػة الفػػرد مػػف الكقػػكع فػػي الخطػػأ كالشػػيكات كالنزاعػػات  -4
 كاالنحراؼ فيي تعمؿ كعامؿ كقائي.

تعمػػؿ القػػيـ دكران فعػػاالن فػػي التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي لؤلفػػراد فيػػي تيػػدؼ إلػػى  -5
التنبػؤ بسػمكؾ صػاحبيا كمػا أنيػا تسػتخدـ  تعديؿ السمكؾ ككذلؾ تسػاعد القػيـ عمػى

 معياران لمحكـ عمى ىذا السمكؾ.

 تصنيف القيم:
 تصنيف القيم عمى أساس المحتوى. – 1

أ ( القػػػيـ النظريػػػة: كيقتصػػػد بيػػػا اىتمػػػاـ الفػػػرد كميمػػػو إلػػػى اكتشػػػاؼ الحقيقػػػة، فيتخػػػذ 
ىػػذه األشػػياء اتجاىػػان معرفيػػان مػػف العػػالـ المحػػيط بػػو، كيسػػعى كراء القػػكانيف التػػي تحكػػـ 

بقصػػد معرفتيػػا، كيتميػػز األشػػخاص الػػذيف تسػػكد عػػنيـ ىػػذه القيمػػة بنظػػرة مكضػػكعية 
 .(1)نقدية، معرفية، تنظيمية، كيككنكف عادة مف الفبلسفة كالعمماء

ب( القػػيـ االقتصػػادية، كالمقصػػكد منيػػا اىتمػػاـ الفػػرد كميمػػو إلػػى مػػا ىػػك نػػافع، كيتخػػذ 
ثػركة كزيادتيػا عػف طريػؽ اإلنتػاج كالتسػكيؽ مف العالـ المحيط كسيمة لمحصكؿ عمى ال

                                                 

ـ، 1996ي القصػص القرآنػي، دار الفكػر العربػي، القػاىرة، ( سيد أحمد طيطاكم، القيـ التربكيػة فػ1)
 .47ص
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كاالسػػػتيبلؾ كاسػػػتثمار األمػػػكاؿ، كيتميػػػز األشػػػخاص الػػػذيف تسػػػكد عنػػػدىـ ىػػػذه القيمػػػة 
 .(1)بنظرة عممية كيككنكف عادة مف رجاؿ الماؿ كالعماؿ

ج( القيـ الجمالية، كيقصد بيا اىتماـ الفرد كميمو إلى ما ىك جميؿ مف ناحيػة الشػكؿ 
سػػػػيؽ، كيتميػػػػز األشػػػػخاص الػػػػذيف تسػػػػكد عنػػػػدىـ ىػػػػذه القيمػػػػة بػػػػالفف أك التكافػػػػؽ كالتن

 .(2)كاالبتكار كذكؽ الجماؿ كاإلبداع الفني كنتائجو
د ( القيـ االجتماعية، كيقصد بيا اىتماـ الفرد كميمو إلى غيره مػف النػاس فيػك يحػبيـ 
كيميؿ إلى مساعدتيـ، كىك ينظر إلى غيره عمى أنيـ غايػات كليسػكا كسػائؿ لغايػات، 
كأصحاب ىػذه القيمػة يتسػمكف بػالعطؼ كالحنػاف كمجاممػة اآلخػريف كمسػاعدتيـ ماديػان 

 .(3)كمعنكيان 
( القػػػيـ الدينيػػػة، كيقصػػػد بيػػػا اىتمػػػاـ الفػػػرد بالمعتقػػػدات الدينيػػػة كالتقيػػػد بيػػػا شػػػكبلن  ْةةةـ

كمضمكنان، كأصحاب ىػذه القمػة يتػرددكف عمػى دكر العبػادة كيحػاربكف الشػر كالرذيمػة، 
ى التمسػػؾ بشػػائر الػػديف، كيتسػػمكف بػػالكرع كالتقػػكل، كيشػػبعكف ىػػذه كيػػدعكف النػػاس إلػػ

 .(4)القيمة في طمب الرزؽ كالسعي كراء الحياة الدنيا عمى اعتبار أف ذلؾ عمؿ ديني

 تصنيف القيم عمى أساس الدوام: – 2
أ ( قيـ دائمة، ىي التػي تبقػى كتػدـك زمنػان طػكيبلن فػي نفػكس النػاس كليػا صػفة اإللػزاـ 

 .  (5)جيؿ إلى جيؿ، مثؿ القيـ المرتبطة بالعرؼ كالتقاليدكتنتقؿ مف 
                                                 

( إسػػػماعيؿ عبػػػد الفتػػػاح عبػػػد الكػػػافي، مكسػػػػكعة القػػػيـ كاألخػػػبلؽ اإلسػػػبلمية، مركػػػز اإلسػػػػكندرية 1)
 .36ـ، ص2005لمكتاب، اإلسكندرية، 

 .47( سيد أحمد طيطاكم، مرجع سابؽ، ص2)
 .91سابؽ، ص ( عبد السميع أبك مقمى كعبد الحافظ سبلمة، مرجع3)
ـ، 1984، 5حامػػػد عبػػػػد السػػػػبلـ زىػػػػراف، عمػػػػـ الػػػػنفس االجتمػػػػاعي، دار عػػػػالـ الكتػػػػاب لمنشػػػػر، القػػػػاىرة، ط( 4)

 .126ص

 .124( حامد زىراف، المرجع السابؽ، ص5)
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ب( قػػػيـ عػػػػابرة، كىػػػي قػػػػيـ كقتيػػػة عارضػػػػة قصػػػػيرة الػػػدكاـ سػػػػريعة الػػػزكاؿ مثػػػػؿ القػػػػيـ 
المرتبطػػػػة بطػػػػرؽ بنػػػػاء المنػػػػازؿ كزخرفتيػػػػا، يمارسػػػػيا الفػػػػرد لكقػػػػت معػػػػيف ثػػػػـ يتركيػػػػا 

 .(1)لغيرىا

 تصنيف القيم عمى أساس العمومية: – 3
ة، كىػػي المتعمقػػة بمكاقػػؼ أك مناسػػبات اجتماعيػػة معينػػة أك بمنػػاطؽ أ ( القػػيـ الخاصػػ

 .(2)محددة أك بطبقة أك جماعة خاصة
ب( القػػيـ العامػػة، كىػػي القػػيـ التػػي يعػػـ انتشػػارىا فػػي المجتمػػع كمػػو بغػػض النظػػر عػػف 

 .(3)ريفو كحضره، كطبقاتو كفئاتو المختمفة كىي القيـ المرتبطة بالعرؼ كالتقاليد

 عمى أساس الشدة: تصنيف القيم – 4
أ ( قيـ ممزمة، كىي قيـ تحػدد مػا ينبغػي أف يكػكف مثػؿ القػيـ الخاصػة بتنظػيـ العبلقػة 

 .(4)بيف الجنسيف
ب( قػػيـ تفصػػيمية، كىػػي قػػيـ تحػػدد مػػا يفضػػؿ أف يكػػكف حيػػث يشػػجع المجتمػػع أفػػراده 

 .(5)عمى التمسؾ بيا مثؿ إكراـ الضيؼ
ف مثؿ القيـ التي تتطمب مػف الفػرد أف ج( قيـ مثالية، كىي قيـ تحدد ما يرجى أف يكك 

 .(6)يعمؿ لدينا كأنو يعيش أبدان كآلخرتو كأنو يمكت غدان 

                                                 

 .49( سيد أحمد طيطاكم، مرجع سابؽ، ص1)
ماجسػتير غيػر منشػكرة،  ( عبد الناصر عبد ا أبكزيد، العبلقة بيف التعميـ كالتغيػر القيمػي، رسػالة2)

 .59ـ، ص1996جامعة أسيكط، 
 .37( إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابؽ، ص3)
 .91( عبد السميع أبك مغمبي، عبد الحافظ سبلمة، مرجع سابؽ، ص4)
 .36( إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابؽ، ص5)
 .126( حامد زاىراف، مرجع سابؽ، ص6)
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 اإلسيامات النظرية في تفسير القيم:
 النظرية الماركسية والقيم:  – 1

إف القػػػيـ فػػػي التكصػػػيؼ الماركسػػػي تعػػػد انعكاسػػػان لكضػػػع الطبقػػػة المسػػػيطرة  
القيـ ما ىي اإلنتػاج لمعػالـ المػادم، الػذم كمدل سيطرتيا كنفكذىا في المجتمع، فيذه 

يشػػػكؿ القػػػيـ االجتماعيػػػة، كمػػػف ثػػػـ فػػػإف الطبقػػػة المسػػػيطرة ترتكػػػز عمػػػى أسػػػس قيميػػػة 
مكضكعية تختمػؼ عػف القػيـ الذاتيػة المصػيقة باإلنسػاف العػادم، كمعنػى ذلػؾ أف القػيـ 

لتػي االجتماعية تعددت بمضاميف مادية كاقتصادية فيي أحػد عناصػر البنيػة الفكقيػة ا
تعتمػػد باألسػػػاس عمػػػى البنيػػة الماديػػػة المتمثمػػػة فػػػي العكامػػؿ االقتصػػػادية كتقػػػـك فمسػػػفة 
الفكػػر الماركسػػي فػػي تنظػػيـ المجتمػػع عمػػى قػػكة العامػػؿ االقتصػػادم كمحػػرؾ لمتػػاريخ 
البشػػػػػػرم، كأف الحيػػػػػػاة كالقػػػػػػيـ االجتماعيػػػػػػة كالثقافػػػػػػة الركحيػػػػػػة ىػػػػػػي انعكػػػػػػاس لمنظػػػػػػاـ 

مػػػكع الكمػػػي لعبلقػػػات اإلنتػػػاج، كفػػػي ىػػػذا االقتصػػػادم ككاقػػػع مػػػادم يتشػػػكؿ مػػػف المج
الصػػػدد يقػػػكؿ مػػػاركس: يشػػػكؿ المجمػػػكع الكمػػػي لعبلقػػػات اإلنتػػػاج البنػػػاء االقتصػػػادم 
لممجتمػػع الػػذم تقػػـك عميػػو األبنيػػة الفكقيػػة كالسياسػػية كالػػذم تقابمػػو أشػػكاؿ محػػدكدة مػػف 

 .(1)الشعكر االجتماعي

 النظرية الرأسمالية والقيم: – 2
ركتسػػتنتية لمكػػاس فيبػػر فػػي مقػػاـ الصػػدارة فػػي عمػػػـ يقػػع كتػػاب األخػػبلؽ الب 

اجتماع القػيـ، فقػد اىػتـ فيبػر بكصػؼ نسػؽ مػف قػيـ األخػبلؽ البركتسػتنتية كػاف فعػاالن 
فػػي القػػرنيف السػػادس كالسػػابع عشػػر، ككيػػؼ أف ىػػذه القػػيـ قػػد شػػكمت نسػػقان اجتماعيػػاِّ 

نيػة تػدعـ شػكبلن مػف جديدان لمرأسمالية الحديثة كحػاكؿ فيبػر أف يبػيف كيػؼ أف القػيـ الدي
الشػكؿ االقتصػػادم، يعطػي فيبػػر اىتمامػان لمػػديف لػيس ألنػػو الىػكت كلكػػف عمػى أسػػاس 

                                                 

رلز بيػػدج، "المجتمػػػع، الجػػزء الثالػػػث، )ترجمػػػة( سػػمير نعػػػيـ أحمػػد، مكتبػػػة النيضػػػة ( مػػاكيفر كشػػػا1)
 .980، ص1997المصرية، القاىرة، 
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أنو مصدر لمقيـ، كأف القيـ تتحكؿ في الحياة اليكمية إلػى اتجاىػات تكجػو الحيػاة طبقػان 
 .(1)لممثؿ الدينية

 العولمة الثقافية وأزمة القيم:
ية، كىػػػي بػػػذلؾ ترسػػػـ المبلمػػػػح تشػػػكؿ القػػػيـ الكجػػػو الخفػػػي لمتجربػػػػة اإلنسػػػان 

األساسػػػػية لضػػػػمير المجتمػػػػع ككجدانػػػػو، كتكمػػػػف كظيفتيػػػػا فػػػػي تشػػػػكيؿ ضػػػػمائر أفػػػػراد 
المجتمع، كىي في ىذا السياؽ تيػدؼ إلػى تنظػيـ السػمكؾ كالحفػاظ عمػى كحػدة اليكيػة 

 .(2)االجتماعية كتماسكيا
يشػػػير مفيػػػـك أزمػػػة القػػػيـ إلػػػى أزمػػػة عبلقػػػة كجكديػػػة بػػػيف اإلنسػػػاف كشػػػركط  

ده، كاألزمػػػة ىػػػي الكضػػػعية المأزقيػػػة التػػػي يكجػػػد فييػػػا اإلنسػػػاف مػػػف دكف الحمػػػكؿ كجػػػك 
المطمكبػػة كالتػػي تسػػتثير صػػراعات كجدانيػػة كنفسػػية عنيفػػة قػػد تػػؤدم بكحػػدة الشخصػػية 
كتكامميا عمى المستكل الفردم كعمى المستكل االجتمػاعي، كتشػير األزمػة أيضػان إلػى 

شػكمة تستعصػى عمػى الحػؿ، كيمكػف ليػذه المكاجية اإلشػكالية لمفػرد إزاء معضػمة أك م
 .(3)المشكمة أف تككف صحية أك نفسية أك اجتماعية أك ثقافية

كمف ىنا يجرل الحديث عف أزمات أخبلقية كثقافيػة كاجتماعيػة، كيشػار إلػى  
األزمػػة أحيانػػان بكممػػة تػػدىكر كانييػػار، كتصػػدع، كػػأف يقػػاؿ تػػدىكر أخبلقػػي أك تػػدىكر 

قػػاؿ انييػػار نفسػػي كاجتمػاعي أك تصػػدع ثقػػافي أخبلقػػي، ثقػافي، كعمػػى المنػػكاؿ نفسػو ي
كمثؿ ىذه الكممات تصب جميعان في مفيـك األزمة سكاء كانت ثقافيػة أـ اجتماعيػة أـ 

                                                 

 .70( محمد الجزار، مرجع سابؽ، ص 1)
( بػػكدكدف كؼ، يكريكػػك، المعجػػـ النقػػدم لعمػػـ االجتمػػاع )ترجمػػة( سػػميـ حػػداد، المؤسسػػة الجامعيػػة 2)

 .415، ص1986لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
، بيركت، 192( عمى كطفة، الثقافة كأزمة القيـ في الكطف العربي، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 3)

 .53، ص1995
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سياسػػػػػية، كسػػػػػػكاء أكانػػػػػػت أيضػػػػػػان عمػػػػػػى مسػػػػػتكل الفػػػػػػرد أك عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل الجماعػػػػػػة 
 .(1)كالمجتمع
ر السػمكؾ فالقيـ ىي الجانب المعنكم في السمكؾ اإلنساني كىػي تشػكؿ جػكى 

الكجداني كالثقافي كاالجتماعي عند اإلنساف، كيمكػف القػكؿ بػأف القػيـ تشػكؿ مضػمكف 
الثقافة كمحتكاىا، كىي أعمى مراتب الثقافة، كمف جية أخرل فإف الثقافػة ىػي التعبيػر 
الحي عف القيـ االجتماعيػة، إف األزمػة الثقافيػة المعاشػة اليػـك تجسػد منظكمػة أزمػات 

قكميػة كحضػارية كقيميػة، كىنػاؾ عكامػؿ سػاعدت عمػى كجػكد ىػذه أخبلقية كسياسػية ك 
األزمات منيا عكامؿ خارجية، تمثمت فػي تػأثير الثقافػة الغربيػة المنظمػة كالتػي تيػدؼ 
إلػػػى تغييػػػر الثقافػػػة العربيػػػة كتػػػذكيبيا بمػػػا يػػػتبلءـ كمتطمبػػػات الثقافػػػة الغربيػػػة، كعكامػػػؿ 

داخميػة كانتشػار القػيـ العشػائرية أخػرل داخميػة تمثمػت فػي طبيعػة الصػراعات الثقافيػة ال
 .(2)كالطائفية كاإلقميمية

 مخاطر العولمة الثقافية عمى القيم:
 تغير منظومة القيم في المجتمع: – 1

لكؿ أمة مف األمػـ منظكمتيػا القيميػة المشػتممة عمػى العقائػد كالقكاعػد العامػة  
حاطتيػا التي تشػكؿ أسػاس نظاميػا العػاـ، كتحػرص كػؿ أمػة عمػى حمايػة ىػذه القػي ـ كا 

بأسػػػػباب الحيػػػػاة كترسػػػػيخيا فػػػػي أجياليػػػػا المتعاقبػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ المؤسسػػػػات التعميميػػػػة 
 كالتربكية كمنظكمتيا الثقافية.

ككاف بإمكػاف السػمطة القائمػة فػي أم مجتمػع تػكفير الحمايػة ليػذه المنظكمػة  
كحراسػػػتيا مػػػف أم اختػػػراؽ، كالكقػػػكؼ أمػػػاـ أم محاكلػػػة لمنيػػػؿ منيػػػا، غيػػػر أف األمػػػر 

اآلف فػػػي ظػػػؿ العكلمػػػة كعمػػػى كجػػػو الخصػػػكص العكلمػػػة الثقافيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  يختمػػػؼ

                                                 

 .55( عمي كطفة، المرجع السابؽ، ص1)

 .55( بكدكف ك ؽ يكريكك، مرجع سابؽ، ص2)
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آلياتيػػػا المتمثمػػػة فػػػي كسػػػائؿ االتصػػػاؿ كالمعمكمػػػات، إف ىػػػذه الكسػػػائؿ المتطػػػكرة ممػػػؾ 
لمبشػػرية كمػػف حػػؽ أم إنسػػاف اسػػتخداميا كيػػؼ كمتػػى شػػاء كأنيػػا ال تشػػكؿ أم خطػػر 

مار ىػػذه التكنكلكجيػػا كمػػؿء لكػػف فػػي الكاقػػع القػػائـ اليػػـك أف الجيػػات القػػادرة عمػػى اسػػتث
الفضػػاء بػػالبرامج كالمػػكاد اإلعبلميػػة كالثقافيػػة ىػػي التػػي أصػػبحت ليػػا اليػػد الطػػكلى فػػي 
صياغة كعي األفراد كالناشئة، كبالذات في ظؿ سطكة إجراءات ثقافة الصكرة التػي ال 

 .(1)تحتاج إلى المصاحبة المغكية كي تنفذ إلى إدراؾ المتمقي
لكسػػائؿ االتصػػاؿ المختمفػػة لػػـ يعػػد القػػكؿ بػػأف العػػالـ كفػػي ظػػؿ التقػػدـ اليائػػؿ 

أصػػػبح قريػػػػة صػػػػغيرة مػػػػف األمػػػػكر المبػػػػالغ فييػػػػا، فالقػػػػاطف فػػػػي أم مكػػػػاف مػػػػف الكػػػػرة 
األرضية يمكػف لػو معرفػة مػا يحػدث فػي الطػرؼ اآلخػر منيػا فػي نفػس كقػت حدكثػو، 

مفػػة، كىػػذا يبشػػر بػػدنك حقبػػة جديػػدة مػػف التػػاريخ اإلنسػػاني تتبلقػػى فييػػا الثقافػػات المخت
 كصكالن إلى مرحمة مف االندماج الثقافي كالحضارم.

غير أف ىػذه الحقػائؽ لػيس ليػا صػدل فػي الكاقػع الػذم نعيشػو، كىػي تحتػاج 
إلػػػى التكػػػافؤ كالنديػػػة كالعبلقػػػة بػػػيف الثقافػػػات المختمفػػػة كااللتقػػػاء عنػػػد نقطػػػة االعتػػػراؼ 

قػػع الحػػاؿ أف المتبػػادؿ، كقبػػكؿ اآلخػػر، ككػػؿ ىػػذه األمػػكر بعيػػدة عػػف كاقػػع الحػػاؿ، فكا
ىنػػاؾ دكلػػة كبػػرل تنفػػرد اآلف بقيػػادة العػػالـ، كتمتمػػؾ مػػكارد اقتصػػادية ىائمػػة، كتعػػيش 
نشػػكة انتصػػار فمسػػفتيا، كانييػػار االتحػػاد السػػكفيتي، مػػع االعتقػػاد بسػػمك ثقافتيػػا كعمػػك 
شأنيا إلى الدرجة التي جعمت بعضيـ يعمػف صػراحة بػأف ثقػافتيـ كقػيميـ ىػي األرقػى 

 .(2)اإلنسانية كتمثؿ نياية التاريخكىي خبلصة التجربة 

                                                 

عبلجيػػا، مكتبػػة  ( عبػػد الرشػػيد عبػػد الحػػافظ، اآلثػػار السػػمبية لمعكلمػػة عمػػى الػػكطف العربػػي كسػػبؿ1)
 .47، ص2004مدبكلي، القاىرة، 

( فرنسػػيس فكككيابػػا، "نيايػػة التػػاريخ كخػػاتـ البشػػر"، )ترجمػػة( حسػػيف أحمػػد أمػػيف، مركػػز األىػػراـ 2)
 .6، ص1993لمترجمة كالنشر، القاىرة، 
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باإلضػػافة إلػػى سػػيطرتيا عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ، كاحتكارىػػا لشػػبكة االنترنػػت، 
كامتبلكيػا لشػػركات اإلنتػاج اإلعبلمػػي الكبػرل، كػػؿ ىػذه الظػػركؼ تفصػح عػػف مبلمػػح 
العكلمة الثقافية، كيتضح بسيكلة أنيا لف تعني تعزيػز فػرص التبلقػي كالحػكار الثقػافي 

نمػػا سػػتككف ىجكمػػان كاسػػحان باتجػػاه كاحػػد عمػػى طريػػؽ ترسػػيخ ىيمنػػة بػػيف الثق افػػات، كا 
ثقافػػة معينػػة ىػػي الثقافػػة الغربيػػة كاألمريكيػػة بكجػػو خػػاص، عمػػى غيرىػػا مػػف الثقافػػات، 
كمف بيف ىذه الثقافات الثقافة العربية كما يترتب عمى ذلؾ مف زعزعػة لمنظكمػة القػيـ 

 في المجتمع.

 :انتشار ثقافة االستيبلك – 2
فػػػي ظػػػؿ عصػػػر العكلمػػػة، كفػػػي زمػػػف السػػػمكات المفتكحػػػة كالتػػػداكؿ السػػػعمي  

الحر، كالتدفؽ اإلعبلمي المعمكماتي الخػارؽ لكافػة الحػدكد كالحػكاجز، تحكلػت الثقافػة 
كأسػػػمكب لمحيػػػاة إلػػػى سػػػمعة قابمػػػة لمتػػػداكؿ كالتسػػػكؽ، ككسػػػيمة إعبلنيػػػة فعالػػػة، تختػػػرؽ 

اليكيػػػة كالخصكصػػػية، كفػػػي ظػػػؿ العقػػػكؿ كتيمػػػش القػػػيـ االجتماعيػػػة، كتقضػػػي عمػػػى 
حضػػارة السػػكؽ أصػػبحت الثقافػػة آليػػػة جديػػدة فػػي يػػد مػػػف يممػػؾ القػػدرة، يسػػتطيع مػػػف 
خبلليػػا أف ييػػيمف عمػػى فكػػر النػػاس كيغيػػر مػػف ثكابػػت عقػػكليـ، بػػؿ كيسػػتطيع تزييػػؼ 
العقكؿ كتغيير األدمغة، لقد أصبحت ثقافة السمعة أىـ مف جكدة السػمعة ذاتيػا، حيػث 

ك الرغبػػة فػػي االمػػتبلؾ، كاالرتبػػاط العػػاطفي لمسػػمعة دكف كعػػي أك ينػػزع المسػػتيمؾ نحػػ
إدراؾ، كىك في الحقيقة قد ال يحتاج إلى ىذه السمعة، كبذلؾ تحكلػت قػيـ اإلنتػاج إلػى 
قػػػيـ اسػػػتيبلكية، كأصػػػبح امػػػتبلؾ السػػػمعة يعنػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى مكانػػػة متميػػػزة بػػػيف 

 أعضاء جماعتو.
 :(1)شر يتضح ما يميكبتحميؿ الكاقع المعاصر كأسمكب حياة الب

                                                 

، 1978( جػػػبلؿ أمػػػيف، "العكلمػػػة كالتنميػػػة العربيػػػة مػػػف حممػػػة نػػػابميكف إلػػػى جكلػػػة األكركغػػػكاني"، 1)
 .30، ص1999بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية،  ،1998
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فػػػػي ظػػػػؿ عكلمػػػػة اليػػػػـك كتحػػػػدياتيا الثقافيػػػػة تزايػػػػدت النزعػػػػة االسػػػػتيبلكية بصػػػػكرة  -1
 كاضحة، كتحكؿ االستيبلؾ إلى ظاىرة سمبية تؤثر في حياة الشعكب.

تحكؿ االستيبلؾ مف عممية ترتبط باإلنتاج كمكممػة لػو، إلػى حالػة تشػبو اإلدمػاف،  -2
البشػػر، بػػدالن مػػف ثقافػػة اختياريػػة حيػػث أصػػبحت تعبػػر عػػف ثقافػػة مفركضػػة عمػػى 

 تخضع لمعايير عقبلنية مف أجؿ اإلنتاج كاستمراريتو لصالح المجتمع.
تحػػكؿ االسػػتيبلؾ إلػػى ىػػدؼ فػػي حػػد ذاتػػو، حيػػث أصػػبح يعبػػر عػػف رمػػز لمكانػػة  -3

الشػػػخص، فكممػػػا زاد االسػػػتيبلؾ لػػػدل الفػػػرد زادت مكانتػػػو بػػػيف أعضػػػاء جماعتػػػو، 
 ذم ارتبط بالتفاخر.كمف ىنا زاد الطمكح االستيبلكي ال

ال تتحػػػدد قيمػػػة السػػػمعة بدرجػػػة جكدتيػػػا فقػػػط، كلكػػػف أيضػػػان بقػػػدرة صػػػانعيا عمػػػى  -4
تحكيميػػا إلػػى سػػمعة ليػػا ترغيػػب كتشػػكيؽ لػػدل المسػػتيمؾ، كلػػذلؾ أصػػبح اإلعػػبلف 

 عف السمعة أىـ مف السمعة ذاتيا.
أصػػبحت صػػناعة ثقافػػة االسػػتيبلؾ ىػػي اإلطػػار الحػػاكـ الختػػراؽ الشػػعكب، كمػػف  -5

 أف يككف األقكل في عالـ اليـك ىك صانع تمؾ الثقافة كمركجيا.  الطبيعي

 تأثير العولمة عمى الثقافة والقيم العربية:
تمر اليكية الثقافية العربية اليـك بظركؼ قاسية متمثمة فػي محػاكالت تػذكيب  

ىذه اليكية، كذلؾ مف خبلؿ آليات العكلمة الثقافية، كالتي تعتمػد عمػى محاكلػة فػرض 
احػػػدة عمػػػى العػػػالـ أجمػػػع، كفػػػي كافػػػة المجػػػاالت كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي المجػػػاؿ ثقافػػػة ك 

االقتصادم، كازداد ذلؾ التأثير بصفة خاصة بعد انييار االتحاد السػكفيتي، ممػا أدل 
 إلى شيكع ما أطمؽ عميو النظاـ العالمي الجديد.

إف أبػػػرز مثػػػاؿ تتضػػػح مػػػف خبللػػػو العكلمػػػة الثقافيػػػة ىػػػك غػػػزك ثقافػػػة معينػػػة  
شػػػػاعة مصػػػػػطمحات جديػػػػدة ذات مضػػػػػاميف تحػػػػؿ محػػػػػؿ لمختمػػػػؼ  ثقافػػػػات العػػػػػالـ، كا 
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المفػػػاىيـ كالمضػػػاميف األصػػػمية، كتبػػػدك ىػػػذه المصػػػطمحات فػػػي أكؿ األمػػػر بريئػػػة، ال 
يقصػػػد منيػػػا إالَّ تقريػػػر كاقػػػع، كفػػػي البدايػػػة تكاجػػػو بالخيفػػػة كالتػػػكجس كلكػػػف مػػػع كثػػػرة 

جػػػبلت كالكتػػػب، اسػػتخداـ ىػػػذه المصػػػطمحات فػػي المػػػؤتمرات كالنػػػدكات كالصػػحؼ كالم
أصبحت مصطمحات مألكفة تميف ليا النفكس كيتغرب معيا الفكػر، كىػي فػي األصػؿ 

 كضعت لغزك التراث العربي.
كمػػف األمثمػػة عمػػى ىػػذه المصػػطمحات كالمسػػميات، الشػػرؽ األكسػػط كالشػػراكة  

األكركبية المتكسطية، كفي ىػذه المصػطمحات تغييػب لؤلقطػار العربيػة، كلعػؿ اليػدؼ 
ىذه المصطمحات العالمية ىك نفي الخصكصػية لممػكركث الحضػارم  مف إشاعة مثؿ

 .(1)كالثقافي لؤلمة العربية أم تغييب كؿ ما ىك عربي عف الساحة العالمية
كىػػػذا النظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد يعمػػػؿ عمػػػى تػػػذكيب اليكيػػػة الثقافيػػػة العربيػػػة،  

خػػر عمػػى كانسػػبلخيا عػػف تراثيػػا، كىػػذا كمػػو يظيػػر مػػدل الخػػكؼ مػػف ىيمنػػة ثقافػػة اآل
الثقافػػة العربيػػة، كليػػذا فػػإف الثقافػػة العربيػػة تكاجػػو تحػػديان خطيػػران، كذلػػؾ نظػػران لضػػعؼ 
انتشػػػار المغػػػة العربيػػػة فػػػي العػػػالـ، سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ عػػػف ضػػػعؼ القنػػػكات الفضػػػائية 
العربيػػة، أك ضػػعؼ الترجمػػة مػػف العربيػػة إلػػى المغػػات العالميػػة األخػػرل، إضػػافة إلػػى 

ة سػػكاء كانػػت كتابػػان أك مجمػػة أك صػػحيفة، كػػؿ ىػػذا ضػػعؼ انتشػػار المطبكعػػات العربيػػ
يؤدم إلى ضعؼ الثقافة العربية كسػرعة ذكبانيػا مػع النمػكذج الغربػي األمريكػي الػذم 

 .(2)يطغى عمى العالـ في ىذا الكقت
إف العكلمة الثقافية تندر بحسب الكقػائع كاألىػداؼ المتسػارعة بعصػر ىيمنػة  

نجميزية التي أصبحت األداة األكلػى المسػتخدمة فػي الثقافة الغربية، ثـ ىيمنة المغة اال
نشرىا كالتركيج ليا عبر كسائؿ اإلعػبلـ كاالتصػاؿ كخاصػة شػبكة المعمكمػات الدكليػة 

                                                 

( لغتنػػػا فػػػي خطػػػر، آراء كتكصػػػيات قبػػػؿ فػػػكات األكاف، جمعيػػػة حمايػػػة المغػػػة العربيػػػة، الشػػػارقة، 1)
 ، ب.ت.20ص

 ، ب.ت.103( مشكبلت في طريؽ الحياة اإلسبلمية، رئاسـ المحاكـ الشرعية، الدكحة، ص2)
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)االنترنػػػت( كشػػػركات اإلعػػػبلف كالدعايػػػة، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الكسػػػائؿ المتطػػػكرة، فالمغػػػة 
ثيف األلمػاف االنجميزية أصبحت تيػدد لغػات كثيػرة بػاالنقراض حتػى كصػفيا أحػد البػاح

 .(1))بقاتمة المغات(
كبظيػػػكر العكلمػػػة أصػػػبحت المغػػػة االنجميزيػػػة شػػػرطان أساسػػػياِّ لمكصػػػكؿ إلػػػى  

المعمكمات كاكتساب المعرفة، كمف خبلليا أيضػان أصػبح لكسػائؿ اإلعػبلـ دكران أساسػياِّ 
فػػػػػي حيػػػػػاة المجتمعػػػػػات كخاصػػػػػة الفضػػػػػائيات، كالتػػػػػي ستصػػػػػبح المؤسسػػػػػة التربكيػػػػػة 

تقػػػـك بكظيفػػػة األسػػػرة كالمدرسػػػة، كخاصػػػة فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر فيػػػي كالتعميميػػػة التػػػي 
أصبحت مصدر جػذب لمشػباب فيػي تقػـك بعػرض برامجيػا بميجػات سػكقية، كتسػمييا 

 .(2)بأسماء غربية سيككف ليا األثر السمبي عمى المغة العربية
كمػػف ىنػػػا يػػأتي التحػػػدم الفػػػظ لمعكلمػػة، ألف المعمكمػػػات التػػي تعػػػرض عػػػادة  

يزيػػػة سػػػتؤدم إلػػػى انتشػػػار الثقافػػػة التػػػي يحمميػػػا، كالػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ مػػػا بالمغػػػة االنجم
 نشاىده يكمياِّ مف انتشار المصطمحات الغربية في الحديث كالكتابة.

 الدراسات السابقة:
أف العكلمػة الثقافيػة قػد أتػرت عمػى  (3)أكضحت دراسة )محمكد السيد عرابي( 

جعت العديد مف القػيـ مثػؿ العفػة، كاألمانػة، القيـ الدينية لمشباب تأثيران سمبياِّ، حيث ترا
كاإلخبلص، كصمة الرحـ، كاإلحساف إلى الجار، كبر الكالديف، كذلؾ في ظػؿ سػيطرة 
القػػػيـ الماديػػػة كعبلقػػػة المصػػػمحة، كمػػػا تكصػػػمت إلػػػى أف العكلمػػػة الثقافيػػػة تػػػؤدم إلػػػى 

                                                 

مغػػة العربيػػة فػػي عصػػر العكلمػػة، جمعيػػة حمايػػة المغػػة ( بػػف عيسػػى بػػف طػػاىر، الػػدكر الحضػػارم ل1)
 .14، ص2001العربية، الشارقة، 

، 1995( عمر اكريـ عبد النبي، "اإلدارة كالتنمية في ليبيا"، منشكرات جامعة قار يكنس، بنغازم، 2)
397. 

، 2005رة، ( محمكد السيد عرابي، "تأثير العكلمة عمى ثقافة الشباب"، الػدار الثقافيػة لمنشػر، القػاى3)
 .156ص
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كؿ انتشػػػار عػػػدد مػػػف مظػػػاىر الثقافػػػة الغربيػػػة بػػػيف الشػػػباب كزيػػػادة اإلباحيػػػة فػػػي القػػػ
 كالفعؿ.

إلػػػى أف المسمسػػبلت قػػػد  (1)كمػػا تكصػػمت دراسػػػة )إيمػػاف محمػػػد عبػػد الفتػػاح( 
ساىمت في تغيير قيمة الترابط األسرم، كظيكر الكثير مف مظػاىر التفكػؾ األسػرم، 
كأف ىنػػػاؾ بعػػػض المسمسػػػبلت غرضػػػيا الكسػػػب غيػػػر المشػػػركع، كتأكيػػػدىا عمػػػى قػػػيـ 

 الشراء كالكسب السريع.
أف متابعػػػػػة القنػػػػػكات  (2)حميػػػػػد الطػػػػػاىر الػػػػػزكم(كأكضػػػػػحت دراسػػػػػة )عبػػػػػد ال 

الفضػػػائية أسػػػيمت فػػػي حػػػدكث تغيػػػرات فػػػي نمػػػط الحيػػػاة االجتماعيػػػة، كتغيػػػر بعػػػض 
العادات كالتقاليد كاختفاء بعػض مظػاىر االحتفػاالت الدينيػة، كطقػكس األفػراح كالمػآتـ 

 كتبادؿ الزيارات.
الشػػػباب أف انتشػػػار العنػػػؼ بػػػيف  (3)كمػػػا تكصػػػمت دراسػػػة )بريجػػػات سػػػكرنز( 

يتحمػؿ مسػػؤكلية انتشػػار العنػؼ فػػي بعػػض البػرامج كالمسمسػػبلت التمفزيكنيػػة األمريكيػػة 
التي تصكر العنؼ كالجريمة كسيمة لحؿ المشكبلت مما قد يتسبب في غرس السػمكؾ 

 العدكاني لدل الشباب.

                                                 

( إيماف محمد عبد الفتاح، "دكر التمفزيكف في تغير بعض القيـ بمناطؽ مختمفة فػي مدينػة طنطػا، 1)
 .170، 168، ص ص 1991رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية األداب، جامعة طنطا، 

فػػػي ( عبػػػد الحميػػػد الطػػػاىر الػػػزكم، "اليكائيػػػات الفضػػػائية كأثرىػػػا فػػػي تشػػػكيؿ اتجاىػػػات الشػػػباب 2)
 .228، 2008المجتمع الميبي، مجمس الثقافة العاـ، سرت، 

(
3
) Brigat Sorance 1995 Media Violence youth, The Moderm Journal of 

Psychological Research in America westem Europe pp230-257. 
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 نتائج الدراسة:
نحرافػات أف القيـ األخبلقية قد تأثرت بالعكلمة الثقافية مف خبلؿ انتشار بعػض اال -1

االجتماعيػػػة لػػػدل بعػػػض الفتيػػػات، كػػػاالطبلع عمػػػى المكاقػػػع اإلباحيػػػة، كمشػػػاىدة 
 الفضائيات التي تبث البرامج التي تدعك إلشباع الغريزة كالدعاية ليا.

أف قػػيـ االنتمػػػاء قػػد تػػػأثرت بالعكلمػػة الثقافيػػػة مػػف خػػػبلؿ زيػػادة رغبػػػة الشػػباب فػػػي  -2
كف أنيػػـ سػػيحققكنيا فػػي الخػػارج، اليجػػرة إلػػى الخػػارج لتحقيػػؽ طمكحػػاتيـ التػػي يظنػػ

 ككؿ ذلؾ بسبب المكاقع اإللكتركنية التي ترغب الشباب في ذلؾ.
تػػأثرت قػػيـ اليكيػػة بالعكلمػػة الثقافيػػة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقميػػد المسمسػػبلت األجنبيػػة  -3

المدبمجػػة كالبػػرامج األجنبيػػة كاالقتػػداء بيػػا، كىيمنػػة المغػػة اإلنجميزيػػة التػػي أصػػبحت 
خدمة فػي نشػر الثقافػة الغربيػة عبػر كسػائؿ اإلعػبلـ كاالتصػاؿ األداة األكلى المسػت
 كخاصة اإلنترنت.

تػػػأثرت القػػػيـ بالعكلمػػػة الثقافيػػػة مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاىدة الفضػػػائيات، كاالطػػػبلع عمػػػى  -4
 االنترنت.

سػػػاىمت العكلمػػػة الثقافيػػػة فػػػي تيمػػػيش الثقافػػػات المحميػػػة كخاصػػػة العربيػػػة لتحػػػؿ  -5
 محميا الثقافة الغربية.

 أىم التوصيات:
لعمػػؿ عمػػى تجنػػب الغػػزك الثقػػافي كذلػػؾ بالمحافظػػة عمػػى التػػراث العربػػي، كالثقافػػة ا -1

 العربية.

العمػػؿ عمػػى تفعيػػػؿ دكر كسػػائؿ اإلعػػػبلـ المحمػػي ضػػد التػػػدفؽ اإلعبلمػػي الثقػػػافي  -2
 الغربي.
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العمػػػؿ عمػػػى الػػػتخمص مػػػف التبعيػػػة الثقافيػػػة مػػػف خػػػبلؿ نظػػػاـ ثقػػػافي عربػػػي يجسػػػد  -3
 الغايات كاألىداؼ كيحكليا إلى كاقع.

االىتمػػػػاـ بالمؤسسػػػػات التربكيػػػػة كتعزيػػػػز دكرىػػػػا فػػػػي تكعيػػػػة النػػػػاس كحػػػػثيـ عمػػػػى  -4
 االستخداـ األمثؿ آلليات العكلمة الثقافية.

 تنمية القيـ االجتماعية مف خبلؿ االىتماـ بالندكات الثقافية كاالجتماعية. -5
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 قائمة المصادر والمراجع

عكلمػػػػة لصػػػػراع محمػػػػد عابػػػػد الجػػػػابرم، قضػػػػايا فػػػػي الفكػػػػر العربػػػػي المعاصػػػػر، ال -1
حضػػػػػارات كالعػػػػػكدة إلػػػػػى األخػػػػػبلؽ، مركػػػػػز دراسػػػػػات الكحػػػػػدة العربيػػػػػة، بيػػػػػركت، 

 ـ.1997

برىػػاف غميػػكف كسػػمير أمػػيف، ثقافػػة العكلمػػة كعكلمػػة الثقافػػة، دار الفكػػر العربػػي،  -2
 ـ.2002بيركت، 

محمػػػد حػػػكاس، التكنكلكجيػػػا كالعكلمػػػة الثقافيػػػة، المنػػػارة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، بيػػػركت،  -3
 ـ.2003

كم، مبػػػػػادئ عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع، دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػة، اإلسػػػػػػكندرية، السػػػػػيد بػػػػػد -4
 ـ.1988

كمػػػا التػػػابعي، القػػػيـ االجتماعيػػػة كالتنميػػػػة الريفيػػػة، دراسػػػة فػػػي عمػػػـ االجتمػػػػاعي  -5
 ـ.1993الريفي، القاىرة، دار المعارؼ، 

محمػػػد أحمػػػد بيػػػكمي، عمػػػـ اجتمػػػاع القػػػيـ، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، اإلسػػػكندرية،  -6
 ـ.1995

لنشار، في فمسفة الثقافة، دار قباء لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع، القػاىرة، مصطفى ا -7
 ـ.1999

السػػػػػيد يسػػػػػيف، الػػػػػكعي التػػػػػاريخي كالثػػػػػكرة الككنيػػػػػة، مركػػػػػز الدراسػػػػػات السياسػػػػػية  -8
 ـ.1995كاالستراتيجية باألىراـ، القاىرة، 

، القػػػػػاىرة،  -9 محمػػػػكد حمػػػػدم زقػػػػزكؽ، اإلسػػػػبلـ فػػػػي عصػػػػر العكلمػػػػة، دار العمػػػػـك
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ارضة وعدمو، وتطبيقاتيا في شرح شافية ابن الحاجب )االعتداد بالحركة الع
 لمرضي. دراسة وصفية تطبيقية(

 إعداد: أ. وليد جمعة حامد بشر
___________________________________________________ 

 المقدمة

الحمد  الذم فتؽ ألسف العرب العاربة بالفصاحة كالبياف، كمنحيـ األفياـ القكيمة 
ا في الجناف، كفتح أذىانيـ الستخراج المعاني الدقيقة، فمـ تكف التي تفصح عمٌ 

تتكارل، كتٌمـ فخرىـ بأف أرسؿ منيـ نبيا، كأنزؿ عميو كتابا عربيا،  عمييم والتخفى 
ال تدانيو الكتب مقدارا، صٌمى ا كسمـ عميو كعمى آلو أقرباء كأصيارا، كأصحابو 

 مياجريف كأنصارا. 
كالحركة العارضة مف المصطمحات التي تدكر في كتب أما بعد، فإٌف العارض 

النحك كالصرؼ كغيرىما كثيران، فكثير مف األلفاظ العربية ليا أصؿ كعارض يعرض 
فيغيرىا عما ىي عميو في األصؿ، كاالعتدادي بيذا العارض كعدميو مف كسائؿ  ،ليا

الظاىرة عند التعميؿ كاالحتجاج اليامة في ميداف العربية، كلقد خفتت دراسة ىذه 
الدارسيف المحدثيف، أٌما القدماء فبل تخمك مؤلفاتيـ مف اإلشارة إلييا في مكاضع 

فقد خمت في  ،كثيرة، كلكف مع كثرة كركد ىذا التعميؿ في ىذه المصنفات الجميمة
مجمميا عف ضكابط تيضبط بيا ىذه المسائؿ، أك قكاعد تنٌص عمى مكاطف االعتداد، 

طبلقات كاسعة، كمكاطف عدـ االعتداد، ك  نما سيقت في مجمميا أحكاـه عامة، كا  ا 
كلعؿ اليدؼ األبرز مف ىذا البحث اإلجابة عف ىذه اإلشكاليات المتمثمة في: ما 

                                                 
  عضو ىيئة التدريس بكمية اآلداب/ الخمس 
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ىك العارض؟ كما مكقؼ النحكييف مف االحتجاج بو؟ كىؿ الحركة العارضة غير 
إلى التعٌرؼ  معتدٍّ بيا عمى اإلطبلؽ؟ كمتى ال يعتٌد بيا؟ كمتى يعتد بيا؟ باإلضافة

ا كخالؼ أصمو مف جية  عمى مناىج النحكييف في تعامميـ مع الذم جاء عارضن
 االعتداد بو كعدمو. 

كلكف لـ يكف األمر عمٌي سيبلن في تتبع مسالؾ ىذه العمة، كالكصكؿ بيا إلى نتائج 
عممية مرضية، كذلؾ لككف كركد ىذا التعميؿ لمحركة العارضة في كتب القدماء 

 -تفٌرقا في مسائؿ عديدة، كمسكقنا بأحكاـ عامة، فكمفني ذلؾ أف أحاكؿ متناثرنا م
ضبط ىذه المسائؿ كتقعيدىا، كالكقكؼ عمى كيفية تعامميـ مع  -قدر استطاعتي 

فمـ أقؼ إاٌل عمى  ،الحركة العارضة أك العارض عمكما. أٌما الدراسات الحديثة
يما: بحث الدكتكر عبد الفتاح بحثيف يتعمقاف بأحكاـ االعتداد بالعارض كعدمو، أكل

الحمكز، بعنكاف )العارض في العربية مف حيث االعتداد بو كعدمو( نشر في العدد 
ـ، بالمجمة العربية لمعمـك اإلنسانية، كلكف لـ أقؼ إال عمى ممخص 1989لسنة  33

لو ال يتعدل الخمسة أسطر، ذكر فيو الدكتكر الحمكز أٌف بحثو يدكر في فمؾ 
لية: حد العارض لغة ك اصطبلحان، مكاقؼ النحاة كالمغكييف كالقراء منو المسائؿ التا

مف حيث االعتداد بو كعدمو، المسائؿ النحكية كالمغكية التي اعتد فييا باألصؿ أك 
بالعارض. كثاني ىاتيف الدراستيف: بحث أ. فكزية عبد ا خميؿ، بعنكاف )االعتداد 

ؿ في شرح الرضي عمى الشافية(، نشر بالعارض كعدمو في بابي اإلعبلؿ كاإلبدا
في العدد الخامس بمجمة كمية أصكؿ الديف، الجامعة األسمرية، قالت في مقدمتو: 
كقد اقتصر ىذا البحث عمى بابي اإلعبلؿ كاإلبداؿ بالنظر إلى ذيكع ىذه الظاىرة 
فييا، كقد جاء البحث في ثبلثة مطالب: األكؿ: مفيـك العارض عند أىؿ المغة، 

صطبلح عمماء النحك، الثاني: المسائؿ التي لـ يعتد معيا بالعارض، الثالث: كفي ا
 المسائؿ التي اعتد معيا بالعارض.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

485 

  

 

ف تقارب ىذاف البحثاف مع عنكاف بحثي ىذا، مف حيث دراسة كؿٍّ منيا العارض  كا 
مف حيث االعتداد بو كعدمو، فإٌف ىذه الدراسة تختمؼ عف بحثي )الحمكز ، كخميؿ( 

خصيص الحركة العارضة فقط بالدراسة، في حيف تناكؿ الباحثاف دراسة مف حيث ت
العارض عمكمنا، كما أٌف دراسة األستاذة )ىدل خميؿ( كانت دراسة كصفية فقط، 
ذكرت فييا مكاطف االعتداد كمكاطف غير االعتداد، دكف ضبط ىذه المسائؿ أك 

عمى أصكؿو قد تبٌيف شرحيا، أما ىذا البحث فقد حاكؿ ضبط ىذه المسائؿ كالكقكؼ 
لمقارئ العربي مناىج الصرفييف في االعتداد بالحركة العارضة، أك عدـ االعتداد 
بيا، مستعينا في ذلؾ عمى كتب التراث النحكم، كمف ذلؾ كتابا الخصائص كسر 
صناعة اإلعراب البف جني، كشرح المفصؿ البف يعيش، كتمييد القكاعد لناظر 

 رح شافية ابف الحاجب لممحقؽ الرضي االسترابادم. الشيخ، كعمدتي في ذلؾ كمو ش
)الحركة العارضة من حيث االعتداد بيا وعدمو، كقد جاء ىذ البحث معنكنا بػ 

كقد جاء ىذا البحث منتظمنا في:  وتطبيقاتيا في شرح شافية ابن الحاجب لمرضي(
 مقدمةو كمبحثٍيًف كخاتمةو كفيرسيف مفٌصبل عمى النحك اآلتي:

كؿ: تعريؼ العارض كأقكاؿ النحكييف مف جية االعتداد بو كعدمو، كفيو المبحث األ
 مطمباف:

 المطمب األكؿ: تعريؼ األصؿ كالعارض لغة كاصطبلحا.
 المطمب الثاني: أقكاؿ النحكييف في حكـ االعتداد بالعارض.

يا كاالعتداد بيا  المبحث الثاني: الحركة اإلعرابية كحركة البناء مف حيث عركضي
 كفيو مطمباف:كعدمو، 

 المطمب األكؿ: الحركة اإلعرابية
 المطمب الثاني: حركة البناء 

 الخاتمة: كضمّْنتي أىـ النتائج التي تكٌصؿ إلييا البحث.
 كفيرساف: فيرس لآليات القرآنية، كآخر لممصادر كالمراجع.
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ا كا أسأؿ التكفيؽ كاإلعانة، إٌنو كلٌي ذلؾ كالقادر عميو، كصمى ا عمى سيدن 
 محمد كآلو كصحبو.  

تعريف العارض وأقوال النحويين من جية االعتداد بو وعدمو  -المبحث األول   

 في تعريف العارض لغة واصطبلحا: -المطمب األول 
 : تعريف العارض لغة

جاءت مادة )عرض( في المغة دالة عمى عٌدة معاف، منيا: المنع، "ييقاؿ: عىرىضى 
بى كمىنىعى كصار عاًرضان كالخشىبًة المنتصبًة في النير الشيءي يىٍعًرضي كاعترىضى انتى  صى

كالطريؽ كنحكىا تىٍمنىعي السالكيف سيمككىيا"
(1) . 

رحمو ا: العارض: البادم عرضو، فتارة يختص بالسحاب نحك ﴿ -قاؿ المناكم  
، كتارة بما يعرض مف السقـ فيقاؿ: بو عارض مف سقـ، (2)ىىذىا عىاًرضه ميٍمًطرينىا﴾

رة بالسّْف، كمنو قيؿ لمثنايا التي تظير عند الضحؾ: العكارض، كفبلف شديد كتا
العارضة: كناية عف جكدة بيانو، كعرضت الكتاب عرضا: قرأتو عف ظير قمب. 
كعرضت المتاع لمبيع: أظيرتو لذكم الرغبة ليشتركه. كعرض لو في الطريؽ 

و: اعتراضات العارض، أم: مانع يمنع مف المضي، كاعترض لو بمعناه، كمن
الفقياء؛ ألنيا تمنع مف التمسؾ بالدليؿ. كتعارض البينات؛ ألف كؿ كاحدة تعترض 

 .(3)األخرل كتمنع نفكذىا
 
 
 

                                                 

 .7/168)عرض(: لساف العرب البف منظكر، مادة  ( 1)
 .24(  سكرة األحقاؼ، اآلية: 2)
 .511التعاريؼ:  ميمات عمى (  ينظر التكقيؼ3)
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 العارض اصطبلحا:
العارض أك الطارئ: تغييره يسيره يىطرأ عمى الكًممة عمى غيًر نيَّة االسًتقبلًؿ عنيا. 

حركًؼ، كقد يككفي حاالن طارئةن كذلؾى بالحذًؼ، أك اإلبداًؿ في الحركاًت، أك ال
 .(1)كاإلعراب أك الكقؼً 

كمعنى عركض الحركة أف ال تككف الحركة في الكممة ثابتة مقررة، بؿ تككف في 
 .(2)معرض الزكاؿ بعد تحرؾ الحرؼ بيا

كعٌرؼ الشاطبي العارض بقكلو: معنى العركض: أف يككف في الكممة يزكؿ تارة 
 . (3)كيثبت أخرل

، كالبلـز ىك: ما يككف في الكممة بحكـ األصؿ ال كيقابؿ مصطمح  العارض البلـز
 .(4)يزكؿ عنيا في جميع أحكاليا

 المطمب الثاني: أقوال النحويين في حكم االعتداد بالعارض:
تعددت مذاىب النحكييف في حكـ العارض، كتنكعت مشاربيـ في تعبيراتيـ عف 

االعتداد بو أك عدـ االعتداد بو العارض أك الحركة العارضة عمى التحديد مف جكاز 
.  كااللتفاًت إليو؛ لككنو طارئىا عمى الكممة، كاعتباره في حكـ المعدـك

جماليا في ما يأتي:  كيمكف تكضيح ىذه األقكاؿ لمنحكييف كا 
يحؽ لنا القكؿ بأٌف الطائفة الغالبة مف النحكييف متقدمييـ كمتأخرييـ عمى أٌف األكثر 

بالعارض، فيطمقكف أحكاما عامة ييفيـ منيا بأٌف العارض  كالغالب ىك عدـ االعتداد
ال يعتٌد بو مطمقنا، أك أنو في حكـ العدـ، كمف بيف ىذه اإلطبلقات قكليـ 

                                                 

المكقع االلكتركني )ممتقى أىؿ  تقكيـ( لمدكتكر/ فيصؿ المنصكر،(  ينظر بحث بعنكاف ) تقييـ ال1)
 المغة لعمـك المغة العربية(.

 .127(  ينظر شرحاف عمى مراح األركاح في عمـ الصرؼ: 2)
 9/206(  ينظر المقاصد الشافية شرح الخبلصة الكافية لمشاطبي: 3)
 (  المصدر نفسو.4)
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، كقكليـ ))كمف كبلميـ ترؾ (1) بو(( -أك غير معتدٍّ  -))كالعارض ال يعتد 
قكليـ . كعمى اعتبار الحركة العارضة في حكـ العدـ، (2)االعتداد بالعارض((

 )) ، أك ))ألٌف الحركة (3)))))فالفتحة عارضة، كالعارض ال اعتداد بو؛ ألٌنو كالمعدـك
 (4)العارضة كالمعدكمة((

كمف تعبيراتيـ الدالة عمى أٌف عدـ االعتداد ىك الكثير الغالب في كبلـ العرب ما 
نراه عند ابف ىشاـ في قكلو ))... بناءن عمى االعتداد بالعارض كعدمًو، كىك 

كعٌبر ابف  (6)ككقكؿ ناظر الجيش ))ال يعتٌد بالعارض، كىك األكثر((، (5)األكثر((
، كىي عبارة ابف عقيؿ كذلؾ، حيث قاؿ (7)الناطـ بأنو ))ال يعتٌد بالعارض غالبنا((

أك أنو ىك األصؿ، كخبلفو  (8) ))فاألغمب في كبلميـ عدـ االعتداد بما عرض((
صباح المنير ))كاألصؿ أف ال يعتٌد عمى خبلؼ األصؿ، كما قاؿ صاحب الم

، كىك الذم عميو أكثر أىؿ الفٌف، قاؿ الشيخ خالد ))كعدـ االعتداد (9) بالعارض((.
 (10)بالعارض ىك األكثر في كبلميـ، كعميو األكثركف((

                                                 

، كالمباب في عمؿ البناء 8/3946(  تمييد القكاعد في شرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش: 1)
 .2/321كاإلعراب 

 .8/506(  المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية 2)
 .5/426(  شرح المفصؿ البف يعيش 3)
 .2/302(  الكناش في عممي النحك كالصرؼ 4)
 . 1/81(  أكضح المسالؾ في شرح ألفية اببف مالؾ 5)
 .8/3983، كينظر 10/5055(  تمييد القكاعد في شرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش: 6)
 . 619(  شرح ابف الناظـ: 7)
 .4/153(  المساعد عمى تسييؿ الفكائد البف عقيؿ: 8)
 .2/696باح المنير لمفيكمي (  المص9)
 . 1/90(  التكضيح عمى التصريح لمشيخ خالد : 10)
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كمف ضمف ىذا االتجاه إطبلؽ بعض النحكييف حكما عاٌما عمى حركة معينة بأنيا 
ىك في حركة التقاء الساكنيف، كمف ذلؾ قكليـ ))حركة عارضة غير معتدٍّ بيا، كما 

. ككذلؾ حكميـ عمى حركة النقؿ (1) التقاء الساكنيف عارضة، كالعارض ال يعتد بو((
بأنيا عارضة، فالكممة المتحركة بحركة نقؿو ))...ال تقكل بالحركة المنقكلة، ألنيا 

متحركاف كلـ يدغـ؛  .  كذلؾ "نحك " اخصيصى أًبي" فيذا فيو مثبلف(2) عارضة((
 -باإلسكاف-ألف حركة الثاني عارضة، إذ ىي حركة النقؿ كاألصؿ اخصص 

 ..(3)فنقمت حركة اليمزة إلى الساكف فمـ يعتد بيا، لعركضيا"
كمف األحكاـ التي لكحظ إطبلقيا عمى العارض حاؿ االعتداد بو في كبلـ بعض 

ا، قاؿ ابف  مالؾ ))كسمع الكسائي ﴿ً إٍف العرب عدـ القياس عميو بسبب ككنو عارضن
كفى ﴾ يَّا تىٍعبيري كيٍنتيـٍ ًلمرُّ
، كقد ذكر (5)كىذا مف االعتداد بالعارض فبل يقاس عميو(( (4)

كذلؾ الشاطبي، الذم اىتـٌ باألدلة األصكلية النحكية في شرحو لؤللفية، ككثرةي إيراده 
ـى االعتداد بالع ارض فقاؿ: ))أف اإلدغاـ لقضايا السماع كالقياس، كالتفريع عمييا، حٍك

في مثؿ ىذا عمى خبلؼ األصؿ كالقياس؛ ألٌنو بناءن عمى االعتداد بالعارض، 
 .(6)كاألصؿ أال يعتد بو((

كلعٌؿ ما حمؿ النحكييف عمى الحٌط مف رتبة العارض، كعدـ االعتداد بو، كمراعاة 
دكا ىذا األصؿ كتقديمو ىك كما يقكؿ الدكتكر فيصؿ منصكر )) أٌف العربى لما كج

                                                 

 .8/3946(  تمييد القكاعد في شرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش: 1)
 .1/53 :(  إيضاح شكاىد اإليضاح البف برم2)
 .3/1642تكضيح المقاصد كالمسالؾ: (  3)
 أعرابيان  سمع أنَّو الكسائي كزعـ: "2/36 لمفراء القرآف معاني في جاء. 43 ( سكرة يكسؼ، اآلية:4)

يَّا كيٍنتـي ﴿ إفٍ : يقكؿ كف ﴾ لمرُّ  . تىٍعبيري
 .1/149( إيجاز التعريؼ في حكـ التصريؼ: 5)
 .9/461( المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية  6)
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ا ال دائمنا، كضركرةن ال اٌتسناعنا، كقسرنا ال اختيارنا لـ يشممكه بعنايتيـ  التحريؾ عارضن
فاكة إال بالقدًر الذم يركنو مجزئنا  لكه مف الحدىب كالحى كلـ يحٌطكا إليو رحالىيـ كلـ ينكّْ

ٍكره إلى أصًمو كنفكسييـ متط اٌلة عف نفعو ليـ كقيامو بخدمتيـ، كأعناقييـ معى ذلؾ صي
إليو، كأفئدتيـ ال تنفٌؾ تناًزعيـ إلى سرعة مراجعتو كاألكبة إليو، ككأنيـ أرادكا بذلؾ 
أف يحطُّكا العارض دكف األصًؿ درجةن إٍذ كاف كجكديه تابعنا لكجكًده كمنكطنا بو، 
فنصبكا بالٌصدكد عنو كقٌمة الحٍفًؿ بو دىليبلن عمى منًبًتو كمىنبيةن عمى أركمًتو. كما 

ـى الثابتى بالمستأنىًؼ كًرىكا أ كا األثيؿى التميدى بالطاًرؼ الجديد، كيعًدلكا القدي ف يسكُّ
لو ككٍشكافى رحيًمو. كىذا شاىده  الحادًث، كيعمّْقكا أحكامىيـ عمى ما يعممكفى سرعةى تحكُّ

 .   (1) عمى بعد غكرىـ كنفاذ فطنتيـ((
ما تقدـ مف األحكاـ اتجاهه آخر يمكف رصده مف خبلؿ تتبع ىذه األقكاؿ مغايره ل

المتعمقة بككف العارض ال يعتٌد بو مطمقنا، أك في حكـ العدـ، يترٌكز في تصريح 
 -إف شاء ا -بعض النحاة بأنو قد يعتٌد بو في مكاضع لمسببات تذكر في مظانيا 

كأٌف العرب قد اعتبرت األمريف: االعتداد كعدمو في كبلميا، كمف ذلؾ قكؿ ابف 
، كقكلو أيضا )) ... (2) تعتٌد بالعارض في بعض األماكف(( عصفكر ))العرب قد

ؿ أىكلى؛ ألفَّ لو نظائر كثيرة مف االعتداد بالعارض في الكبلـ(( ، كقد أبرز (3)كاألكَّ
ذلؾ ناظر الجيش بنٌصو عمى أكثرية عدـ االعتداد كأقمية االعتداد، فقاؿ ))فإٌما أف 

ٌما أف ال يعتد بالعارض، كىك األكثر، فيككف حكـ ال متحرؾ المذككر حكـ الساكف، كا 

                                                 

)ممتقى أىؿ المغة ( بحث بعنكاف ) تقييـ التقكيـ( لمدكتكر/ فيصؿ المنصكر، المكقع االلكتركني 1)
 لعمـك المغة العربية(.

 .1/417( الممتع في التصريؼ البف عصفكر: 2)
 1/337(ا لمصدر السابؽ: 3)
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يعتد بالعارض كىك األقؿ، فيككف حكـ المتحرؾ المذككر حكـى المتحرؾ بحركة 
 .(1) أصمية، كعف العرب اعتبار األمريف((

كالمحطة األبرز في درس ىذه العمة ىك ما نجده عند ابف جني في كتابيو 
ص سماه "باب في الخصائص كسر صناعة اإلعراب حيث عقد بابا في الخصائ

" فقد ذكر في الشؽ  جراء غير البلـز مجرل البلـز إجراء البلـز مجرل غير البلـز كا 
" أف العرب قد اعتدت  الثاني مف ىذا العنكاف، كىك "إجراء غير البلـز مجرل البلـز
بالحركة العارضة في كبلميا، كأنيا قد أجرتيا مجرل البلـز كالحركة البلزمة لمكممة، 

ا مف األمثمة،كضرب لذلؾ  كما قالو أيضا في كتابو اآلخر )) "لىٍحمىر"، في  (2)أنكاعن
"، في "األبيض"، أال ترل أنيـ اعتدكا بحركة اليمزة المحذكفة لما  "األحمر"، ك"لىٍبيىضي
. كنحك مف ذلؾ قكلو  ألقكىا عمى الـ المعرفة، فأجركا ما ليس ببلـز مجرل البلـز

كأصميا: لكف أنا، فمما حذفت اليمزة لمتخفيؼ،  (3)بّْي ﴾تعالى ﴿ لىًكنَّا ىيكى المَّوي رى 
كألقيت فتحتيا عمى نكف "لكف"، صار التقدير: لكنىنىا، فمما اجتمع حرفاف مثبلف 
، فأسكنكا النكف األكلى، كأدغمكىا في الثانية،  مىؿى متحركاف كيره ذلؾ كما كره شىدىدى كحى

، كأدغمكه في الثاني، فقالكا فصارت لكنَّا، كما أسكنكا الحرؼ األكؿ مف شىدى  مىؿى دى كحى
، أفبل ترل أنيـ أجركا المنفصؿ، كىك "لكف أنا" مجرل المتصؿ في نحك شىدَّ  ؿَّ شىدَّ كحى
ف كانت غير  ، كلـ يقرأ أحد "لكنىنىا" مظيرا، فيؿ ذلؾ إال العتدادىـ بالحركة كا  ؿَّ كحى

 .  (4) الزمة((

                                                 

 .10/5054(  تمييد القكاعد في شرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش: 1)
 .95 -3/89(  ينظر الخصائص البف جني: 2)
 .38( سكرة الكيؼ، اآلية: 3)
 .2/150بف جني: (  سر صناعة اإلعراب ال4)
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فقاؿ )) فيذا كمو كغيره مما يطكؿ ذكره  كختـ كبلمو فيو بيذا المنيج القكيـ السميـ
،... كأنو أجرل الحركة العارضة مجرل  يشيدي بإجرائيـ غير البلـز مجرل البلـز

 (1) الحركة البلزمة((
كىك ما يجب أف يسمؾ كيتبع عند التكجيو بيذه العمة، أك األخذ بيذا االعتبار، كأف  

عارض ال اعتداد لو، أك أف مف أٌف ال -كما تقدـ  -ال تطمؽ األحكاـ فيو عامة 
العارض كالمعدـك كنحك ذلؾ مف األحكاـ العامة التي ييفيـ مف إطبلقاتيا انسحابييا 
عطاؤىا  عمى كؿ حركة عارضة، بؿ المنيج السميـ تقييد كؿ مسألة عمى حدة، كا 
حكميا مف حيث االعتداد بيا كعدمو، كما لفت انتباىي كأثار إعجابي تعبير ناظر 

، فكممة (2) ال يعتد بيا(( -عمى مثميا  -قكؿ فيو ))كالحركة العارضة الجيش الذم ي
"عمى مثميا" ميمة جدا؛ إلفادتيا تقييد ما جاء عمى ىذا الكصؼ فحكـ عميو أنو ال 

 يعتد بيا، كلـ يطمؽ الحكـ كما رأيناه عند غيره.
ككأني بالشاطبي أيضا ينزع ىذا المنزع، بؿ كيستحسنو، فقد قاؿ في لغتي حذؼ 

ىمزة الكصؿ كتركيا مف نحك )األحمر( إذا ألقيت حركة ىمزتو إلى الـ التعريؼ: )) 
فمف لـ يعتدَّ بو ترؾ اليمزة كلـ يحذفيا، كمف اعتٌد بو أسقطيا، كىذا تكجيوه في غاية 

 .  (3) الحسف كفرؽه كاضح بيف المكضعيف((
ـ في كصفو يلككبعد تتبع أقكاؿ النحكييف في العارض كالحركة العارضة، كبياف مسا

كالحكـ عميو، كارتضاء منيج دراسة كؿ حركة عمى حدة، ثـٌ الحكـ عمييا مف حيث 
يا كاالعتداد بو كعدميو، نشرع مف ىذا الجانب في بياف حركات كؿٍّ مف  عركضي

 حركات اإلعراب كالبناء، كىك ما سيتـ بيانو في المبحث اآلتي.

                                                 

 (  المصدر نفسو.1)
  10/5224(  تمييد القكاعد في شرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش 2)
 .8/506(  المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية 3)
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ء من حيث عروُضيا واالعتداد بيا الحركة اإلعرابية وحركة البنا المبحث الثاني:
 .وعدمو

 المطمب األول: الحركة اإلعرابية:
حكـ النحكيكف عمى حركات اإلعراب المتعاقبة عمى الكممة حاؿ تركيبيا بالعيركض؛ 
لى الجر،  كذلؾ ألنيا تختمؼ باختبلؼ مكقعيا في الجممة مف الرفع إلى النصب كا 

 عرضة ألف تخمفيا الفتحة كالضمة((قاؿ ابف مالؾ ))... كسرة اإلعراب عارضة مت

؛ فمذا لـ تكف ىذه العبلمات الزمة، بؿ ىي ))عارضة ال اعتداد بيا؛ النتفائيا (1)
 .(2) عند عمؿ العامؿ، كتحقؽ استعماؿ االسـ ساكنا في غير حاؿ الكقؼ أيضا((

كلتمكف اعتبار العركض في حركات اإلعراب عندىـ جعمكه أصبل ييشبَّو بو غيره، 
بو، كيجمؿ عميو، قاؿ المرادم ))اعمـ أٌف ىاء السكت ال تتصؿ بحركة  كيمحؽ

، كال ما بني  إعراب كال شبيية بيا؛ فمذلؾ ال تمحؽ اسـ "ال" كال المنادل المضمـك
لقطعو عف اإلضافة كػ" قبؿي كبعدي"؛... ألف حركات ىذه األشياء مشابية لحركة 

  (.3)اإلعراب في أنيا عارضة((
عركض حركات اإلعراب أيضا طريقة رسـ اليمزة المتطرفة إذا  كمٌما يستبيف بو

كانت متحركة، فإنيا تكتب عمى كفؽ حركة ما قبميا ال عمى كفؽ حركة نفسيا، 
) ؤى نحك: )قرأ، كفًتئى، طري
 (4). 

ىذا مف كجو كمف كجو آخر داؿّّ عمى عركضيا فيو تكافؽ بيف داللة اإلعراب 
داؿّّ عمى معنى عارض مف الفاعمية كحركاتيا العارضة، كىك أف اإلعراب 

                                                 

 .7/3269، كينظر تمييد القكاعد لناظر الجيش 3/281(  شرح التسييؿ البف مالؾ 1)
 .10صرؼ: (  شرحاف عمى مراح األركاح في عمـ ال2)
 .1488، 3/1487(  تكضيح المقاصد كالمسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ 3)
 .114(  ينظر شرحاف عمى مراح األركاح: 4)
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كالمفعكلية كاإلضافة، فكانت عبلمتو حركة عارضة في الكممة لما بينيما مف 
 .(1)التناسب

عمى حيف أننا نجد العكبرم قد ذكر لزـك حركة اإلعراب في نفس ما ذكر فيو 
 ، ٌنما تيحذؼ ًفي الكقؼ كىك عارضه عركضيا، حيث قاؿ ))حركة اإلعراب الزمةه كا 

 .(2) صؿ الكصؿ((كاأل
فقد أثبت ليا مرة عيركضيا مطمقا، كأثبت ليا أخرل لزكميا معتبرا ذلؾ باعتبار 
الكقؼ كالكصؿ، فمما كاف األصؿ كصؿ الكبلـ ببعضو كانت حركات اإلعراب 

 الزمة عنده.
 كىنا يمكننا النظر إلى حركات اإلعراب بنظرتيف:
نىيت بالحركة حركة الرفع أك حركة ٌمـ بأنيا  األكلى: إف عى النصب أك حركة الجر سي

 عارضةه كغير الزمة.
الثانية: إف قصدت مطمؽ حركة اإلعراب، أم ليس حركة معينة امتنع ككنيا 

 .(3)عارضة كاعتبر لزكميا
كىاتاف النظرتاف سار معيما الرضي في شرح شافية ابف الحاجب في منيج دقيؽ 

 ذا الكتاب.كرقيؽ، تجمت كمتا النظرتيف في أكثر مف مكضع في ى
أٌما مف حيث ككف حركات اإلعراب مطمقنا حركاته الزمةه، فذلؾ ألٌف كٌؿ كبلـو 

ف كانت عارضة  -عند الرضي  -مركب يمزمو اإلعراب، فإٌف حركات اإلعراب  كا 
عمى الحرؼ لكنيا حركاتيا، كليست بمنقكلة إلييا، فيي ألـز مف الحركات 

ف كانت الحركة(4)المنقكلة ف كاف  . كىي أيضا ))كا  اإلعرابية عارضة؛ ألٌف نكعيا كا 
                                                 

 ..1/54(  ينظر المباب في المباب كاإلعراب 1)
 ..2/303(  المصدر السابؽ 2)
 .11، 10(  شرحاف عمى مراح األركاح في عمـ الصرؼ: 3)
 .3/36اجب لمرضي: (  ينظر شرح شافية ابف الح4)
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، إذ ال بٌد لكٌؿ معربو بالحركات مف حركة ما رفعنا أك نصبنا  عارضان لكف جنسيا الـز
 . (1) أك جرِّا((

كقد كىضيح ىذ الفرؽ عند الرضي، كبرز تىمٌثمو لو حينما قاؿ: ))نكع الحركة اإلعرابية 
ف كانت كؿ كاحدة منيما عارضة؛ كلك لـ ، كا  يعتد بالحركة اإلعرابية في باب  الـز

ا"((  .(2)اإلعبلؿ لـ ييعىؿَّ نحك "قاضو كعىصن
كىذا جميعو يؤكد التقسيـ السابؽ لحركات اإلعراب بيف عركضيا كلزكميا، إذ 
مقصكده بجنس الحركات: حركات اإلعراب مطمقا، كبنكع الحركات: الحركة 

 اإلعرابية المعينة.
ذا تقٌرر لزـك الحركات اإلعرا بية مف ىذه الجية كبيذا االعتبار فيي معتٌد بيا عند كا 

الرضي، حيث قاؿ في عمة قمب نحك "العصا كالرحى" ألفان، مع أٌف حركة الكاك كالياء 
ف كانت الحركة  ى كا  ا كالرَّحى نما قمبا في نحك اٍلعىصى في أصميما حركة إعرابية ))كا 

ف كاف عارضان لكف جنسي ((اإلعرابية عارضة؛ ألٌف نكعيا كا   .(3) ا الـز
أما مف حيث النظر إلى حركات اإلعراب بأعيانيا، كأف ينظر إلى حركة الرفع 
معينة، أك حركة النصب، أك حركة الجر، فإٌف الرضي يحكـ عمى عركضيا كعدـ 
االعتداد بيا، كقد فٌصؿ ذلؾ الرضي تفصيبل كاضحا في كبلـو تقٌدـ، كىك أٌف نكع 

، كأٌما حر  كات كؿ كاحدة منيا فيي عارضة؛ ألنيا تزكؿ عند الحركة اإلعرابية الـز
 زكاؿ عامميا، كحدكث عامؿ غيره.

 كسكؼ أفرد لكؿ حركة مف حركات اإلعراب الثبلثة بمثاؿ يكضح ذلؾ:
 
 

                                                 

 3/110(  المصدر السابؽ: 1)
 1/82(  المصدر السابؽ: 2)
 .3/110(  المصدر السابؽ: 3)
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 أوال: عبلمة الرفع )الضمة(: 
كمف أمثمة ذلؾ: الكبلـ في جكاز قمب الكاك المضمكمة ىمزة، فإنيـ اشترطكا أف 

كهه( في )كيجكه(، أٌما ))إف كاف الضـ عمى يككف مضمكما بضمة الز  مة نحك )أجي
ؾ" لـ تقمب ىمزة، لعركض الضمة(( الكاك لئلعراب نحك "ىذه دىٍلكي
، قاؿ ابف يعيش (1)

"، الضٌمة في ذلؾ كٌمو  ٍقكه كعٍزكه ))كمف العارض ضٌمةي اإلعراب في مثؿ "ىذا دىٍلكه كحى
ٌمةي اإلعراب في مثؿ: "ىذا دىليٌك ال تيسكّْغ اليمزةى؛ لككنيا عارضةن، ... ككذلؾ ض

" قد يصير إلى النصب كالجٌر، كتزكؿ الضٌمةي(( ٍقكه كحى
 (2). 

كمف ذىب إلى خبلؼ ذلؾ فاعتٌد بضمة اإلعراب فيك تخريج غير مرضي عند 
النحكييف، قاؿ ناظر الجيش: الكاك المضمكمة منو عارضة قد تبدؿ ىمزة، كلكٌف 

دو ﴾ذلؾ في غاية القٌمة، كمف ذلؾ قراء مىى أىحى ة مف قرأ شاٌذا ﴿ كىال تىٍمؤيكفى عى
(3) ،

كمستند مف أبدؿ تشبيو العارضة بالبٌلزمة، كىك غير مرضٌي؛ ألف العارض ال 
 .(4) اعتداد بو

بؿ كلشدة مبلحظتيـ عدـ االعتداد بحركات اإلعراب مف حيث تفصيميا، جعمكا 
ؤ( فإٌف حركة عينو تابعة تابعيتا عارضا أيضا، غير معتدٍّ بو كذلؾ، كذلؾ نحك )امر 

لحركة إعراب المو، فمما كانت حركة الرفع اإلعرابية عارضة حكمكا عمى تابعيا 
بالعركض أيضا، حيث اشترط الرضي لجكاز ضـ ىمزة الكصؿ ككف ثالثو مضمكما 

                                                 

 .3/78(  المصدر السابؽ: 1)
 ،5/353(  شرح المفصؿ البف يعيش: 2)
 .153(  سكرة آؿ عمرتف، اآلية: 3)

رشاد الع3/385كينظر ىذه القراءة في البحر المحيط ألبي حياف :        قؿ السميـ أبي ، كا 
 2/100السعكد: 

 .10/5020(  ينظر تمييد القكاعد لناظر الجيش 4)
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ؤه ىىمىؾى ﴾ ألف ضمة الراء تابعة لضمة  (1)بضمة الزمة ))ليخرج نحك ﴿ ًإًف اٍمري
 .(2) تابع العارض عارض((اإلعراب العارضة، ك 

 ثانًيا: عبلمة النصب )الفتحة(:
 ، ( لزـك حركة الثاني، نحك: حيَّ ًييى كمف أمثمتو اشتراط جكاز اإلدغاـ في باب )حى
حٌيا، حيُّكا، أما إف كانت حركة الثاني فتحة إعرابية لـ يدغـ؛ لككف الحركة اإلعرابية 

ٍحًييى اٍلمىٍكتىى ﴾عارضة ال تمـز الكممة نحك قكلو تعالى ﴿أىٍف يي 
كقكلؾ: "رأيت  (3)

ميٍعييان".
(4) 

 ثالثًا: عبلمة الجّر )الكسرة(:
عبلمة اإلعراب )الكسرة( خالفت شقيقتييا الضمة كالفتحة في اعتبار عدـ االعتداد 
بيا، فحيف النظر في تطبيقاتيا عند الرضي نجده قد اعتٌد بيا، كشٌبييا بالبلزمة؛ 

ييا بكجوو يجبر كىىنيا، كذلؾ ككسرة اإلعراب فيما آخره كلكنو لـ يعتٌد بيا إال بع د تقكّْ
راءه نحك )مف الدار( فإنو يجكز اإلمالة ألجميا، قاؿ الرضي )) كأما الكسرة التي بعد 
األلؼ فإنما تككف سببا لئلمالة إذا كليت األلؼ، ككانت الزمة، نحك: "عابد 

لراء فيي كالكسرة البلزمة في كممة كعالـ"... كأٌما إٍف كانت الكسرة اإلعرابية عمى ا
بىر  ف ضعفت بالعركض، لكف تكرار الراء جى األلؼ، نحك: "عالـ"، كذلؾ ألنيا كا 

 .(5) كىنيا، فكأٌف الكسرة عمييا كسرتاف، كذلؾ نحك: ًمفى الدَّاًر، كفي الدار((
 فمـ يعتٌد بالكسرة اإلعرابية رأسنا، كلكف حكـ عمى عركضيا بعد أف انضاؼ إلييا ما
، كىك ككف الراء حرفنا مكٌررنا،  يقٌكم ذلؾ العركض، كيعطييا شيئا مف حكـ المزـك

                                                 

 .176(  سكرة النساء، اآلية: 1)
 .2/242(  شرح ابف الحاجب لمرضي 2)
 40(  سكرة القيامة، اآلية: 3)
 .3/115شرح شافية ابف الحاجب لمرضي (  ينظر 4)
 3/7( شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 5)
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كلككف االعتداد بمثؿ ىذه الكسرة اإلعرابية قميبلن فإنيـ جعمكا الكجو الذم خرجت 
عمى االعتداد بيا ضعيفا، كذلؾ ))كالكسرة العارضة لئلعراب في كممة األلؼ، نحك 

اإلمالة ألجميا، لكنو أضعؼ مف جكاز إمالة نحك عمى بابو، كمف مالو، فإنو يجكز 
 .(1) عابد كعالـ((

ٍكا الكسرة  كألجؿ أٌف سبب اإلمالة ىك الكسرة فإٌف أىؿ التصريؼ تكسعكا فييا فأجرى
العارضة ميجرل األصمية، كىك ما دعاىـ لبلعتداد بالكسرة اإلعرابية مع ككنيا 

صبل في اإلمالة سماه عارضة، كما ىك الحاؿ عند صاحب المفصؿ فقد عقد ف
))إجراء األلؼ المنفصمة مجرم المتصمة كالكسرة العارضة مجرم األصمية في 

. قاؿ شارحو ابف (2)اإلمالة، حيث قالكا: ... ك"مررت ببابو" ك"أخذت مف مالو"((
يعيش: فأمالكا األلؼ لكسرة اإلعراب، كىي عارضةه، تزكؿ عند زكاؿ عامميا، 

شٌبيكىا بكسرة عيف "فاًعًؿ" بعد األلؼ، كذلؾ أٌف الغرض  كحدكًث عامًؿ غيره، لكٌنيـ
مف اإلمالة إٌنما ىك مشاكىمةي أجراس الحركؼ، كذلؾ أمره راجعه إلى المفظ، ال فرؽ 

، إالَّ أٌف اإلمالة في البلزمة أقكل منيا في العارضةه. قاؿ  (3) فيو بيف العارض كالبلـز
بو، كأخذت مف مالو. ىذا في مكضع سيبكيو ))كمما يميمكف ألفو قكليـ: مررت ببا

". كاإلمالة في ىذا أضعؼ ألف الكسرة ال  ، نحك: "كاتبو كساجدو الجر كشبيكه بفاعؿو
))  .(4) تمـز

ىذا فيما يتعمؽ بالحركة اإلعرابية مف جية ككنيا عارضة، كأٌف منيا ما يعتٌد بيا كما 
ي الزمة أـ ال يعتٌد بيا؟ كيفرض السؤاؿ نفسو اآلف عف حركة البناء، ىؿ ى

 عارضة؟ كىك ما سنفرد لو بالحديث في المطمب اآلتي.
                                                 

 3/7ية ابف الحاجب لمرضي: شرح شاف (1)
 .472( المفصؿ في صنعة اإلعراب لمزمخشرم: 2)
 .5/192( ينظر شرح المفصؿ ابف يعيش: 3)
 4/122( الكتاب لسيبكيو: 4)
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 المطمب الثاني: حركة البناء:
حركة البناء: كيقصد بيا الحركة التي بنيت عمييا الكممة المبنية، إما عمى الضـ 
( كمبني عمى الكسر نحك  ، كيضربىفَّ ، كضربى ( أك عمى الفتح نحك )أيفى نحك )حيثي

 )أمًس(.
كمـ: الحركؼ جميعيا، كأغمب األفعاؿ، كبعض األسماء، أٌما الحركؼ كالمبني مف ال

فبل مدخؿ لعمـ الصرؼ فييا؛ لجمكدىا كعدـ تصرفيا، أما األسماء كاألفعاؿ المبنية 
 فيك ما سييخٌصص لو الكبلـ.

 
 أوال: األسماء المبنية: 

 قٌسـ النحكيكف المبني مف األسماء إلى قسميف: 
: كىك المبني باألصالة، أك المبني المستداـ، كمعناه: البناء الذم ال األول: بناء الزم
، كىؤالًء، (2)ممة إلى اإلعراب في حاؿ مف األحكاؿتنتقؿ عنو الك . نحك )حيثي

( فيذه مبنية بناءن الزمنا لعدـ شبوو ليا بالمعرب مف حيث ككنييا غير مجتمبة  كالذيفى
 لعامؿ، كىي أنكاع األسماء التي ذكرىا ابف مالؾ في ألفيتو:

                                                 

 .10( ألفية ابف مالؾ: 1)
 8/102( ينظر المقاصد الشافية : 2)

ـي منػػػػػػػػػػػػػػػو ميعػػػػػػػػػػػػػػػربه كمى   ٍبنػػػػػػػػػػػػػػػيكىاالًسػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍدني   لشػػػػػػػػػػػػػػبوو ًمػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػركًؼ مي
 

ٍضػػػػػػعٌي فػػػػػػي اٍسػػػػػػمىي ًجٍئتنػػػػػػا  كالٌشػػػػػػبًو الكى
 

تػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػي ىينػػػػػػػػػا   كالمٍعنػػػػػػػػػًكٌم فػػػػػػػػػي مى
 

 ككنيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف الفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
 

 (1)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثُّرو ككاٍفتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو أٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
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كة داخمة في كىذا النكع مف المبني حركاتو الزمة؛ لعدـ تغيرىا، كلككف ىذه الحر 
بناء تركيب الكممة، فحركة البناء أقكل مف حركة اإلعراب مف حيث بناء الكممة 
عمييا كاالعتداد بيا، قاؿ العكبرم )) حركة البناء الزمة، كحركة اإلعراب منتقمة، 

 .(1) كالبلـز أصؿ لممنتقؿ كسابؽ عميو((
ك الذم طرأ عميو كىك ما يزكؿ عند إزالة سبب البناء، أك ىالثاني: بناء عارض، 

، كعيٌرؼ أيضا بأٌنو الذم تنتقؿ عنو الكممة في بعض (2)البناء في محؿٍّ مخصكص
؛ فإٌنو لعركضو (3)األحكاؿ فيككف معربنا مٌرة، كمبنيِّا مرة ، كذلؾ كالمنادل المضمـك

بحرؼ النداء شٌبيت حركتو بحركة اإلعراب العارضة بالعامؿ، كنحك المنفي بػ "ال" 
جنس، فالبناء فييا طارئ تشبييا ليا بحركة اإلعراب لتغير الحركة التي لنفي ال
 ، كنحك المقطكع عف اإلضافة كػ "قبؿي كبعدي".(4)العارضة فيو

فحركة البناء العارضة إذنا شبيية بحركة اإلعراب؛ النتقاليا كعدـ بقائيا عمى حالة 
 كاحدة، فصار حكميا كحركة اإلعراب في عركضيا.

سيـ بيف البناءيف كاختبلؼ نظرة النحكييف فييما، كذلؾ فيما ذكركه كقد تجمى ىذا التق
في بعض أحكاـ ىاء السكت مف جكاز لحكؽ ىذه الياء في مكاضع منيا: الكقؼ 
عمى كؿ مبنى عمى حركة الزمة ليست عارضة، فالبلزمة نحك: كيفو، كىكه. 

ي في اسـ كالعارضة كالتي في المبني الذم يضاؼ كقد انقطع عف اإلضافة، ككالت

                                                 

أمٍّ أسبؽي: حركات ، كىذ القكؿ أحد أقكاؿ ثبلثة في 113( مسائؿ خبلفية في النحك لمعكبرم: 1)
 البناء أـ حركات اإلعراب؟

 .1/426( ينظر أمالي ابف الحاجب 2)
 .8/102( ينظر المقاصد الشافية لمشاطبي 3)
 .1/426( ينظر أمالي ابف الحاجب 4)
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"ال"، كالمنادل المبني؛ ألف حركة البناء في ىذه األشياء عارضة. لسبب قد 
 ثانيا: األفعال المبنية: (1)يزكؿ.

مف المقٌرر في قكاعد العربية أٌف الفعميف الماضي كاألمر مبنياف، كالمضارعى إذا 
 اتصمت بو نكف التككيد المباشرة أك نكف النسكة.

الماضي فإنو عند الجميكر مبني عمى الفتح دائما إما أما  أوال: الفعل الماضي:
ظاىرنا أك مقٌدرا، أما فتحة بنائو الظاىرة فيؿ يحكـ عمييا بالمزـك أـ العركض؟ 
الظاىر أٌف حركة ىذا البناء الزمة؛ لما تقٌرر قبؿ مف أٌنيا داخمة في تركيب الكممة، 

ف كاف أصؿ البناء السككف؛  فيي كالجزء مف الكممة لثباتيا كبناء الكممة عمييا، كا 
 . (2)إال أنيا لـ تستعمؿ عمى األصؿ إال حاؿ الكقؼ

 يمكف أف يتضح ذلؾ مف استثناء ابف مالؾ لمفعؿ الماضي فيما نقمو األشمكني عنو: 
ػػػػػػػػا  ككصػػػػػػػػؿى ًذم اليػػػػػػػػاًء أجػػػػػػػػز بكيػػػػػػػػٌؿ مى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػا   حػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ تحريػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بنػػػػػػػػػػػػػػػػاء لىًزمى

 
ـٍ يىكيػػػػػػػػػٍف ذلػػػػػػػػػؾى ًفٍعػػػػػػػػػبل ماًضػػػػػػػػػينا  مػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػ

 
 ............................. (3) 

 
مستثنى مف عمـك المحرؾ تحريكا الزما، فيك منو؛  -كما يظير  -فالفعؿ الماضي 

ف لـ يكافقو في مسألة ىاء السكت ىذه.  كا 
 ، لكف في كبلـ األشمكني اآلتي ما يشعر بخركج الماضي عف البناء البلـز

دىاـً اٍستيٍحًسنا" "في المي  -أم الناظـ -كمشابيتو لحركة اإلعراب، حيث قاؿ: قكلو 
يقتضي جكاز اتصاليا بحركة الماضي؛ ألنيا مف التحريؾ المداـ، كفي ذلؾ ثبلثة 
ف كانت الزمة فيي شبيية بحركة  أقكاؿ: أصحيا المنع مطمقا؛ ألف حركتو كا 

                                                 

 .4/754، كالنحك الكافي 3/1487(  ينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ لممرادم: 1)
 9(  ينظر شرحاف عمى مراح األركاح: 2)
 ، كلـ أجده في الكافية الشافية.4/20(  ينظر شرح األشمكني عمى األلفية: 3)
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 (1)اإلعراب؛ ألف الماضي إنما بني عمى حركة لشبيو بالمضارع المعرب في كجكه،
معرب؛ ألٌف عاممو يغني عنيا في الداللة عمى الحركة، فإف ىاء السكت تيمنع في ال

  فكذا في شبيو، أم الفعؿ الماضي.
كقد قٌرر ابف مالؾ في شرح تسييمو بأف المبني مف األفعاؿ ماضيا أك أمرا شبيو بما 
ييعرب منيا، أما الماضي، فممشاركتو المضارع في كقكعو مكاقعو صفة كصمة كخبرا 

يجز أف تمحقو الياء، إذ ال تمحؽ متحركا بحركة إعرابية،  كحاال، كلشبيو بالمعرب لـ
 (2)كال شبيية بإعرابية، فثبت أف المبني مف األفعاؿ شبيو بالمعرب.

كقد عٌده الشيخ خالد مف جممة حركات البناء الجارية ميجرل حركة اإلعراب، فقاؿ 
أنكاع: ))كالحاصؿ أف حركة البناء الجارية مجرل حركة اإلعراب تككف في أربعة 

 في اسـ "ال"، كالمنادل المفرد، كالظركؼ المقطكعة عف اإلضافة، كالفعؿ الماضي((

(3). 
ذا ما تأممنا كتاب شرح الشافية لمرضي كجدناه يحكـ عمى حركة البناء عمى الفتح  كا 
، كيعٌدىا في جممة الحركات البلزمة المعتٌد بيا، كمف ذلؾ  في الماضي بالمزـك

( حيث قاؿ ))يشترط في  اعتداديه بيا الزمة في جكاز اإلدغاـ في نحك باب )حًييى
جكاز اإلدغاـ في مثمو: أم فيما تحرؾ حرؼ العمة فيو، لزكـي حركة الثاني، نحك 

يَّتىا(( يٍَّت، حى يُّكا، حى يَّا، حى ، حى يَّ  .(4) حى

                                                 

 .21، 4/20(  ينظر شرح األشمكني عمى األلفية:1)
 .1/237، كتمييد القكاعد 1/38(  ينظر شرح التسييؿ  2)
 .2/637(  التصريح بمضمكف التكضيح: 3)
 .1/114(  شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 4)
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ككذلؾ قمب الكاك كالياء ألفا فإنو يشترط فيو تحرؾ كؿٍّ مف الكاك كالياء بحركة الزمة، 
قاؿ الرضي ))الفعؿ في ىذا اإلعبلؿ عمى ضربيف: أصؿ، كمحمكؿ عميو، كاألصؿ 

)) مىىى كى كرى ؿى كبىيىعى كغىزى ما يتحرؾ كاكه أك ياؤه كينفتح ما قبميما، نحك قىكى
 (1) . 

ىذا فيما يتعمؽ بحركة بناء الماضي الظاىرة، أما بناؤه مقدَّرنا فإنو يبنى عمى الفتح  
، كما إذا اتصؿ بآخره ضمير رفع متحرؾ فإنو يبنى عمى المقدر عمى رأم الجميكر

فتح مقدر منع مف ظيكره كراىة تكالي أربع متحركات فيما ىك كالكممة الكاحدة، كأٌف 
ذا اتصؿ بو كاك الجماعة فإنو يبنى عمى الفتح المقدر  ىذا السككف عرضي طارئ، كا 

نحك "ضربيكا"،  منع مف ظيكره الضمة العارضة لمناسبة الكاك، فإٌف الضمة في
. قاؿ صاحب البديع بأٌف (2)كالفتحة في نحك "ضربىا" عارضتيف ألجؿ الكاك كاأللؼ

 .(3) الضمة فيو ))عارضة في الباء كال اعتداد ليا ((
كىك ما نراه في شرح الشافية لمرضي مف الحكـ عمييا بالعركض كعدـ االعتداد، 

يقاؿ: لـ تقمب حركؼ العمة  فقاؿ في إعبلؿ قمب الكاك كالياء ألفا ))فالحؽ أف
مىيىا... ألفان؛ لعركض حركاتيا ألجؿ  كىا كرى المتحركة ألجؿ إلحاؽ ألؼ الضمير في غىزى
ف كانت أصميا الحركة إال أٌنيا لكال ىذه المكاحؽ لـ تتحرؾ،  ىذه المكاحؽ، فإنيا كا 

 .(4) فحركتيا إذف عارضة، كال يقمب الكاك كالياء ألفان إذا تحركتا بحركة عارضة((

                                                 

 .3/107صدر السابؽ: (  ينظر الم1)
 .1/36، كأكضح المسالؾ البف ىشاـ: 2/207(  ينظر شرح المفصؿ البف يعيش: 2)
 .1/52(  البديع في عمـ العربية: 3)
 .3/158(  شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 4)
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ف كانتا عارضتيف حاؿ اتصاليما  -أعني الضمة كالفتحة -كىاتاف الحركتاف  كا 
بالضمائر إاٌل أٌف المحقؽ الرضي أجرل حكـ المزـك عمييما في بعض األحياف؛ 

بناء عمى الحركة، كلك تغيرت كلعٌؿ السبب في ىذا أصالة كعراقة آخر الماضي بال
مف الفتح إلى الضـ ألجؿ كاك الجماعة، إال أٌف مطمؽ الحركة باؽو فيو، فمذلؾ نراه 
قد أجمؿ في الحركة البلزمة الماضي المجرد عف الضمائر، كالماضي المتصؿ بو 
ألؼ االثنيف ككاك الجماعة، كذلؾ في حديثو عف جكاز إدغاـ نحك باب )حٌي( فقاؿ 

ي جكاز اإلدغاـ في مثمو: أم فيما تحرؾ حرؼ العمة فيو، لزكـي حركة ))يشترط ف
يَّتىا، قاؿ:  يٍَّت، حى يُّكا، حى يَّا، حى ، حى يَّ                      الثاني، نحك حى

يُّكا كعىيُّكا" لىٌما رأكىا في الكاحد كاالثنيف       قاؿ سيبكيو ))كقد قاؿ بعضيـ: "حى

ة، بمنزلة المضاعؼ مف غير الياء، أجركا الجمع عمى كالمؤنث، إذ قالكا: حٌيت المرأ
 .(2) ذلؾ((

أما المضارع فإف حالة بنائو الكحيدة عمى الحركة ثانًيا:  الفعل المضارع واألمر:  
في حاؿ اتصاؿ نكني التككيد المباشرة بآخره، فيبنى معيا عمى الفتح عمى أصٌح 

 . (1)األقكاؿ

                                                 

 .1/114(  شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 1)
، كالمفصؿ 4/396ي الكتاب كالبيت مف مجزكء الكامؿ، كىك لعبيد بف األبرص ف        

، كشرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 5/506، كشرح المفصؿ البف يعيش: 543لمزمخشرم: 
1/114. 

إدغاـ "عيُّكا" مع ككف الثاني متحركا بحركة غير الزمة، كىي ضمة مناسبة والشاىد فيو:        
 الكاك، إجراءن ليا مجرل البلزمة.

 .4/396(  الكتاب لسيبكيو: 2)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي كىمى يُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمًرًى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػو  امى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػًتيا اٍلحى يَّػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًببىٍيضى  (1)عى
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حاؿ اتصاؿ نكف التككيد بو، فإٌف حركة ما  كما أٌف فعؿ األمر تابعه لمضارعو في
قبؿ النكف تككف مفتكحة. فيؿ فتحة آخر المؤكد مف الفعميف نحك )خافٌف( كيخافٌف( 

 ألجؿ البناء أك ألجؿ التقاء الساكنيف؟
، قاؿ  أٌما فعؿ األمر فالراجح أٌف حركة فتحة آخره اللتقاء الساكنيف ال فتحة بناءو

ؿ األمر ساكف اآلخر، فإذا اتصمت بو النكف كجب ناظر الجيش ))ال شٌؾ أٌف فع
، ثـ عرض تحريكو لما ذكرنا،  تحريكو اللتقاء الساكنيف، كىك مبني عمى السككف قبؿي

 (2)فكيؼ تككف حركتو حركة بناء؟((
كلذلؾ فإٌف حركة آخر فعؿ األمر المؤكد حركة التقاء ساكنيف، ال حركة بناء، ككاف 

ي مبحث مستقؿ "كىك حركة التقاء الساكنيف" المفترض أف تدرس ىذه الحركة ف
ٍيو )الماضي كالمضارع(  كلكف لضيؽ مجاؿ البحث فإني أقحمتو مع دراسة ًصٍنكى
حالة بنائيما عمى الحركة، كسأدمج بناءن عمى ىذا تطبيقات حركة بناء األمر كحركة 

 بناء المضارع معنا؛ لتقارب أحكاـ حركتيما مف حيث االعتداد بيما كعدمو.
 ا فتحة آخر المضارع المتصؿ بو نكف التككيد اتصاال مباشرا ففيو الخبلؼ:أم

: أنيا فتحة عارضة اللتقاء الساكنيف، قاؿ في االرتشاؼ: ))كىك القول األول
، قاؿ الرضي: قاؿ الزجاج (3)مقتضى قكؿ السيرافي، كنسبو الزجاج إلى سيبكيو((
ف، بعد الفعؿ عف شبو األسماء كالسيرافي، بؿ الحركة لمساكنيف؛ ألنو بمحاؽ النك 

 .(4)فعاد إلى أصمو مف البناء، كاألصؿ في البناء السككف فمـز تحريكو لمساكنيف
ا ىنا؛   كىك الصحيح عند ابف يعيش، حيث قاؿ: كعمة ككف ما قبؿ ىذه النكف مفتكحن

مٌية، ألٌف آًخرى الفعؿ ساكفه لحدكث البناء فيو عند اٌتصاليا بو؛ ألٌنيا تؤٌكد معنىى الفع
                                                                                                                 

 .1/46، كشرح األشمكني: 1/39ينظر شرح ابف عقيؿ:   (1)
 .8/3947(  تمييد القكاعد: 2)
 .3/1181، كينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ لممرادم: 2/662(  ارتشاؼ الضرب  3)
 .4/490(  ينظر شرح الرضي عمى الكافية: 4)
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فعاد إلى أصمو مف البناء، كالنكفي الخفيفةي ساكنةه كالشديدةي األيكلى منيما ساكنةه، 
فاجتمع ساكناف، فكرىكا ضمَّيا أك كسرىىا؛ ألٌف ضٌميا ييٍمًبس بفعؿ الجمع نحك 

" "، ككرىكا كسرىا لئبل يمبس بفعؿ المؤنث، نحك "التىٍضًرًبفَّ  . (1)"التىضًربيفَّ
لنكف لما دخمت عمى الفعؿ صارت في حكـ الجزء، كصار كاحتجكا أيضا بأف ا

مجمكع الكممتيف في حكـ كممة كاحدة، فحركة ما قبؿ نكف التككيد في نحك "تضربٌف" 
مثبل كحركة الفاء مف "جعفر"، كالياء مف "درىـ"، كحركات أجزاء الكممة ال ينسب 

 .(2)إلييا بناء كال إعراب
أنيا لك كانت اللتقاء الساكنيف لما رجعت كبيذا الكجو رٌدكا عمى حجة مف قاؿ ب

األلؼ في نحك "تخافٌف"؛ ألف حركة التقاء الساكنيف عارضة، كالعارض ال يعتٌد بو، 
كجكابيـ عف ذلؾ بالكجو المتقدـ، قاؿ ابف يعيش ))فأٌما إعادةي المحذكؼ، فإٌف النكف 

لكاحدة، لٌما دخمت عمى ىذا الفعؿ، صار كالتركيب، كصار الكممتاف كالكممة ا
 .(3) كصارت الحركةي كالبلزمة لذلؾ((

، قاؿ (4): كىك مذىب المبرد كابف السراج، كنسبو إلى سيبكيو، كالفارسيالقول الثاني
، (5) المرادم ))كىك ظاىر مذىب ابف مالؾ، كقاؿ صاحب الغرة: إنو ىك الصحيح((

خفيفة كالثقيمة كعبارة سيبكيو ىي ))اعمـ أف فعؿ الكاحد إذا كاف مجزكمان فمحقتو ال
حركت المجزـك كىك الحرؼ الذم أسكنت لمجـز ألف الخفيفة ساكنة كالثقيمة نكناف 
األكلى منيما ساكنة. كالحركة فتحةه كلـ يكسركا فيمتبس المذكر بالمؤنث، كلـ يضمكا 

                                                 

 .5/164(  ينظر شرح المفصؿ البف يعيش: 1)
 .8/3947، كتمييد القكاعد: 5/164ش: (  ينظر شرح المفصؿ البف يعي2)
 .5/164(  شرح المفصؿ البف يعيش: 3)
، كارتشاؼ 4/490، كشرح الرضي عمى الكافية: 2/490(  ينظر  شرح الجمؿ البف عصفكر 4)

 .8/3947، كتمييد القكاعد 2/662الضرب 
 .2/662، كينظر االرتشاؼ 3/1181(  تكضيح المقاصد كالمسالؾ لممرادم: 5)
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فيمتبس الكاحد بالجميع. كذلؾ قكلؾ "اعممفَّ ذلؾ كأكرمفَّ زيدا"، ك "إٌما تكرمىنَّو 
ذا كاف فعؿ الكاحد مرفكعا ثـ لحقتو النكف صيرت الحرؼ المرفكع مفتكحا أيكرمو"، ك  ا 

 .(1)لئبل يمتبس الكاحد بالجميع، كذلؾ قكلؾ: ىؿ تفعمف ذاؾ، كىؿ تخرجف يا زيد"((
كحجة القائميف بيذا المذىب بأٌنيا لك كانت اللتقاء الساكنيف لكانت عارضة، كقد 

(، فأعادكا ا ( ك)ًبيعىفَّ لكاك كالياء، فدٌؿ عمى أف الحركة حركة بناء، ال قالكا )قكلىفَّ
 .(2)حركة التقاء الساكنيف؛ ألنيا عارضة، كالعارض ال يعتٌد بو

كاحتجكا كذلؾ بأنيا حركة بناءو؛ ألنو أشبو المركب، فكما أٌف المركب يبنى عمى 
 .(3)الحركة، فكذا ما أشبيو

أف يقاؿ: إنيا حركة  قاؿ ناظر الجيش: ))كأما حركة المضارع فكيؼ يتكجو فييا
التقاء الساكنيف؟ ألف آخره لـ يكف قبؿ اتصاؿ النكف بو ساكنا، بؿ كاف متحركا 
، كىك خكؼ االلتباس بفعؿ الجماعة، أما  بحركةو، فغيرت تمؾ الحركة بغيرىا لمكجبو
ككف الحركة حركة بناء: فيك الظاىر؛ ألٌف الفعؿ المضارع إذا باشرتو نكف التككيد 

 .(4) ر((بيني كما تقر 
كىك الذم صٌححو الرضي، قاؿ في شرح الشافية: الجـز مع نكف التأكيد المتصمة 

 .(5)ببلـ الكممة زاؿ بالكمية لصيركرتيا معيا مبنية عمى الحركة عمى األصح
ىذا في المضارع المتصؿ بنكف التككيد اتصاال مباشرا، أما المضارع الذم لـ تباشره 

يف أك كاك الجماعة أك ياء المخاطبة نحك )ىؿ النكف بأف أسند إليو ألؼ االثن
( فمعربه ال مبني، إذ مكجب البناء التركيب، فمـ  ، كىؿ تفعًمفَّ تفعبلٌف، كىؿ تفعميفَّ

                                                 

 .2/154كتاب لسيبكيو: (  ال1)
 .5/164، كشرح المفصؿ البف يعيش: 2/490(  ينظر شرح الجمؿ البف عصفكر: 2)
 .2/490(  ينظر  شرح الجمؿ البف عصفكر 3)
 .8/3947(  تمييد القكاعد 4)
 .2/229(  ينظر شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 5)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

508 

  

 

يكف لو لما اتصمت بو ىذه الضمائر نصيب في البناء؛ فإٌف ثبلثة أشياء ال تركب، 
بقاء الضمة ك  (بحذؼ الكاك كالياء، كا  فَّ كتخشًيفَّ الكسرة، كأما األلؼ فتقكؿ )تخشكي

)  .(1) فيجب إبقاؤىا فتقكؿ )تٍخشيىافّْ
كعميو فقد ثبت أٌف الفعؿ مع ىذه الضمائر لـ يتصؿ بالنكف اتصاال مباشرا؛ ألف 

 الفاعؿ البارز مف الضمائر الثبلثة حاجز بيف الفعؿ كنكف التككيد.
فيما كىذا التعميؿ األخير مف عدـ االتصاؿ المباشر بنى عميو الرضي أحكامو 

ٌف  ( كفي األمر )اخشكي فَّ كتخشًيفَّ يتعمؽ بحركتي الكاك كالياء في مثؿ )تخشكي
كاخشًيٌف( مف حيث االعتداد بيٌف كعدمو. قاؿ الرضي ))حركة الكاك في اٍخشىكيا ا 
ًؼ ا عرضتا ألجؿ كممة منفصمة، كىي "ا"، فمـ يعتد بيا، فمـ  كحركة البلـ في خى

" كياء ترجع األلؼ المحذكفة أل فَّ جؿ سككف الكاك كالبلـ، ككذلؾ حركة كاك "اخشىكي
" ألف النكف المتصمة بالضمير كالكممة المنفصمة((  . (2) "اٍخشىيفَّ

ىذا مف كجو، كمف كجو آخر فإف كاك الضمير كيائو عريقاف في السككف، فمـ يعتٌد 
ف بحركتيما، قاؿ في شرح الكافية ))كذا لـ ترد البلـ في: اخشكف، كاخشيف ، كا 

 .(3) تحركت الكاك، كالياء، ألف أصؿ ىذيف الحرفيف: السككف((
 ، فَّ فعدـ رجكع األلؼ المحذكفة ألجؿ التقاء الساكنيف في نحك األمثمة )تخشكي
ٌف كاخشًيٌف( لككف حركات الجميع عارضة غير معتٌد بيا، ألنيما  ، ،اخشكي كتخشًيفَّ

ؿ، مف حيث أٌف كاك الضمير أك عرضتا أكالن ألجؿ اتصاليا بما ىك في حكـ المنفص
الياء فاصمة بيف الفعؿ كنكف التككيد، كثانيا: لككف أصؿ ىذه الضمائر السككف، 

 فالحركة عمييا كبل حركة. 

                                                 

 .8/3947يد القكاعد ، كتمي3/1416(  ينظر شرح الكافية ك الشافية البف مالؾ: 1)
 .2/229(  ينظر شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 2)
 .4/480(  شرح الرضي عمى الكافية:3)
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ـٍ ﴾ ـٍ كأىٍنفيًسكي ٌف ًفي أىٍمكىاًلكي كصٌحت الكاك كالياء كلـ تقمبا ألفا في نحك ﴿ لىتيٍبمىكي
(1)  ﴿

ًيفَّ ﴾ فىًإٌما ٌترى
. إذ (3)الحركة عارضة اللتقاء الساكنيف غير الزمةمف حيث كانت  (2)

ٌف كاخشًيٌف"، "اخشىٍكا كاخشٍي"، لحقتو  -عند الرضي-أصؿ ىذه األفعاؿ  :"اخشكي
النكف فحركت الكاك كالياء لمساكنيف، كلـ يقمبا الكاك كالياء فييما ألفا؛ ألٌف حركتيما 

 .(4)عارضة لمساكنيف
ىمزة جكازا إذا لـ تكف الضمة الزمة، فقاؿ: كذلؾ منع الرضي قمب الكاك المضمكمة 

( لـ تقمب ىمزة؛ لعركض  ف كاف الضـ عمى الكاك لمساكنيف نحك )اخشكيا القـك كا 
 .(5)الضمة

ىذا فيما لـ تباشره النكف، أما المضارع كاألمر المباشر لمنكف فإف فتحة آخرىما عند 
يقكم عركضيا،  الرضي حركة معتٌد بيا، كأنيا مع عركضيا كاألصمية، لمرٌجحو 

، كقد استعرض ذلؾ الرضي بتفصيؿ دقيؽ، كتعبير فريد،  كيعطييا شيئا مف المزـك
كىةي ًفي نىٍحًك "خًؼ ا، كاٍخشىكيا ا، كاٍخشىًي ا،  رى شارحا عبارة ابف الحاجب ))كالحى

افىفَّ  افىا، كخى ، كىاٍخشىًيف، غىٍيري ميٍعتىٌد ًبيىا، ًبًخبلىًؼ نحك "خى فَّ رحميما -فقاؿ  (6)"((كىاٍخشىكي
بيف اتصاؿ النكف ببلـ الكممة كبيف اتصاليا بالضمير فرؽه، كذلؾ ألٌف  -ا تعالى 

النكف إذا اتصمت لفظان بالضمير فيي غير متصمة بو معننى؛ ألٌنيا لتأكيد الفعؿ ال 
لتأكيد الضمير، كأيضان فإٌف الـ الكممة عريؽه في الحركة فاعتدَّ بحركتو العارضة، 

" بخبل افىفَّ ؼ كاك الضمير كيائو، فإنيما عريقاف في السككف، كأما حركة البلـ في "خى

                                                 

 .186(  سكرة آؿ عمراف، اآلية: 1)
 .26(  سكرة مريـ، اآلية: 2)
 .1/149(  ينظر الخصائص البف جني: 3)
 .3/160(  ينظر شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 4)
 .3/78سابؽ: (  ينظر المصدر ال5)
 .77(  الشافية في عممي الصرؼ كالخط: 6)
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فإنيا مع عركضيا صارت كاألصمية، بسبب اتصاؿ نكف التأكيد بنفس الفعؿ، ككذا 
ف كانت عارضة بسبب إلحاؽ النكف، لكنيا  "، فإٌف حركة البلـ فيو كا  افىفَّ في "كٍليىخى

عف ككنو في تقدير السككف. قاؿ السيرافي ))البلـ ثابتة األقداـ ألجؿ خركج البلـ 
في "قيكلىٌف" أصميا الحركة، فإذا تحركت فكأنيا في األصؿ متحركة، فرددنا الكاك مف 
أجؿ ذلؾ، كليست الكاك في الجمع، كال الياء في التأنيث بمتحركتيف في األصؿ، 

 .(1) فإذا حركتا الجتماع الساكنيف فكأٌف الحركة فييما عارضة((
فالمبلحظ أٌف حركة آخر الفعؿ المتصمة بو نكف التككيد اتصاال مباشرنا حركةه معتدّّ 
بيا، كأنيا مع عركضيا في حكـ األصمية؛ ألمريف: األكؿ: ككف الـ الكممة عريؽ 
في الحركة فاعتٌد بحركتو كلك كانت عارضة، الثاني: اتصاؿ نكف التككيد بالفعؿ 

صمة؛ التصاليا بالكممة اتصاؿ الجزء، فمما اتصاال مباشرا، فصارت في حكـ المت
 اتصمت بو صارت الحركة في حكـ البلزمة ألجمو.

بخبلؼ ما لك كاف الـ الكممة حرؼ عمة فإنو ينخـر فيو الشرط األكؿ، كذلؾ لككف 
كقكع حرؼ العمة المنا األصؿ فيو السككف ال الحركة كما ىك معمـك في اإلعراب 

ف المؤكدة ببلـ الكممة اتصاال مباشرا فإٌف حركتو حينئذ المقٌدر، فإنو إذا اتصمت النك 
" ك "ال  يىفَّ حركة عارضة ال اعتداد ليا، قاؿ الرضي ))كلـ تقمب الياء في "اٍرضى
" ألفان بعد الرد لككف حركتيا عارضة ألجؿ النكف التي ىي كممة مستقمة(( يىفَّ  تىٍرضى

تحرؾ، فحركتيا إذف عارضة، كال ، كقد عٌمؿ ذلؾ بػ ))أنيا لكال ىذه المكاحؽ لـ ت(2)
 (3) يقمب الكاك كالياء ألفان إذا تحركتا بحركة عارضة((

كىذا التعميؿ األخير محاكلة لضبط مسألة ككف آخر الفعؿ المؤكد المتصؿ بالنكف 
ف كاف في المسألة مف عدـ قمب  اتصاال مباشرا معتدِّ بحركتو لؤلكجو المتقدمة، كا 

                                                 

 .2/229(  ينظر شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 1)
 3/158(  ينظر شرح شافية ابف الحاجب لمرضي: 2)
 3/158(   المصدر السابؽ: 3)
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، كارضيىٌف( تكجييات أخرل ال يتسع المقاـ لذكرىا، الكاك كالياء ألفا في نحك ) فَّ كى اغزي
كمكتفينا بما أكردتو مف محاكلة  في ضبط مسائؿ االعتداد بالحركات العارضة أك 

 عدـ االعتداد بيا، كا مف كراء القصد.  
 الخاتمة

 كقد خمص البحث إلى نتائج، مف أىميا:
 مشاربيـ في  تعددت مذاىب النحكييف في حكـ العارض، كتنكعت

تعبيراتيـ عف العارض أك الحركة العارضة في جكاز االعتداد بو أك 
 عدـ االعتداد بو.

  الطائفة الغالبة مف النحكييف متقدمييـ كمتأخرييـ عمى أٌف األكثر
كالغالب ىك عدـ االعتداد بالعارض، فيطمقكف أحكاما عامة ييفيـ منيا 

 ي حكـ العدـ.بأٌف العارض ال يعتٌد بو مطمقنا، أك أنو ف
  لعٌؿ الذم حمؿ النحكييف عمى الحٌط مف رتبة العارض، كعدـ االعتداد

ا ال دائمنا، لـ يشممكه  بو غالبا، أنيـ لما كجدكا ىذا التحريؾ عارضن
فاكة إال بالقدًر الذم يركنو مجزئنا  لكه مف الحدىب كالحى بعنايتيـ، كلـ ينكّْ

بذلؾ أف يحطُّكا العارض عف نفعو ليـ كقيامو بخدمتيـ، ككأنيـ أرادكا 
 دكف األصًؿ درجةن.

  المسمؾ الصحيح كالمنيج المرضي عند االحتجاج بيذه العمة، أك األخذ
بيذا االعتبار، أف ال تطمؽ األحكاـ فيو عامة مف أٌف العارض ال اعتداد 
لو، أك أف العارض كالمعدـك كنحك ذلؾ مف األحكاـ العامة التي ييفيـ مف 

ا عمى كؿ حركة عارضة، بؿ المنيج السميـ تقييد كؿ إطبلقاتيا انسحابيي
مسألة عمى حدة، كالنظر في أحكاليا، ثـٌ إطبلؽ الحكـ عمييا مف حيث 

 االعتداد بو كعدمو.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

512 

  

 

 :حركات اإلعراب مف حيث العركض كالزـك ينظر إلييا بنظرتيف 
ٌمـ بأ نىيت بالحركة حركة الرفع أك حركة النصب أك حركة الجر سي نيا األكلى: إف عى

عارضةه كغير الزمة. الثانية: إف قصدت مطمؽ حركة اإلعراب، أم ليس حركة 
 معينة اعتبر ككنيا الزمة.

  البناء البلـز حركتو الزمة معتد بيا، أما البناء العارض فإنو شبيو
بالحركة اإلعرابية، فيأخذ أحكامو مف حيث العركض كعدـ االعتداد 

 بو، كقد يعتد بو قميبل.
 لساكنيف في آخر فعؿ األمر، أك حركة بناء آخر حركة التقاء ا

المضارع المتصؿ بو نكف التككيد حركات عارضة، كلكف ال ييسٌمـ عدـ 
االعتداد بيف، بؿ ينظر في أحكاؿ كؿ حالة، فتارة يككف معتدا بيا، 

 كتارة غير معتدٍّ بيا.
  ىذه العمة عناية خاصة، فكثير إيرادىا في  -رحمو ا  -أكلى الرضي

و عمى الشافية، كغاص في تحميميا، كحاكؿ ضبط مسائميا، شرح
 ككانت حاضرة في أغمب أبكاب كتابو.

كيأمؿ الباحث في نياية ىذه الكرقات أف تيكلى ىذه العمة، كىي االعتداد بالعارض 
كعدمو، بمزيدو مف البحث، كاالطبلع عمى أحكاـ الحركات العارضة، كمعرفة مناىج 

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.    النحكييف في الحكـ عمييا.
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 أثُر خمو  الجممِة الفعميِة المعطوفِة عمى ذات الوجيْينِ 

 في المعنى -من الضميِر العائدِ 

 مصطفى محمد العجيمي  د. إعداد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـةالمقد

الضمير: ىك أكؿ المعارؼ، كالبد لمجممة الخبرية مف رابطو يربطيا بالمبتدأ، طالما لـ 
، كالجممة: ىي أساس إقامة المغة، كىي النكاةي (1)تكف ىي نفس المبتدأ في المعنى

التي يبنى منيا كبمجمكعيا مجمكع نصي ما، كفي تحديد مفيـك الجممة تباينت 
                                          .(2)كبرزت اتجاىات عدة لمنحاة

ٍغرل، ككيٍبرل، فالكبرل، ىي: اإلسميةي التي  كالجممة: تنقسـ بحسب الخبر إلى صي
"، كىذه الجممة تنقسـ أيضا مف زيٌد أبوُه قائمٌ "، ك "زيٌد قاَم أبوهُ خبرىا جممةه، نحك: "

صيؿ ذلؾ، كالصغرل، حيث التركيب إلى:  ذاًت كٍجوو، كذاًت كجيىٍيًف، كسيأتي تف
، كىذه الجمؿي البدَّ ليا مف رابط يربطيا بالمبتدأ؛ لتماـً (3)ىي: المبنيةي عمى المبتدأ

بمعنى: أنو البد أف تككف الجممة ( 4)المعنى الذم سيقت لو كما ذكر ابف مالؾ
الكاقعة خبران حاكيةن معنى المبتدأ، بأف تككف ليا اتصاال بو، كىك ما يسمتـز كجكد 

                                                 
 قسـ المغة العربية كآدابيا كمية اآلداب/ الخمس 
 .2/15( ىمع اليكامع1)
 .23/ 22عمي أبك المكاـر ص ( الجممة الفعمية، د.2)
 .440، 2/437( مغني المبيب3)
ؿ في صنعة اإلعراب 4)  .82( المفصَّ
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ـى زيده" ال يصح أف الراب ط بيف ىذه الجممة الكاقعة خبرنا كالمبتدأ، فمك قمت: "الرجؿي قا
ذا قمت: " " صح؛ لكجكد الرابط، كىك الرجُل قاَم أبوهُ تككف خبرا النعداـ الرابط، كا 

الضمير العائد، إذا البد مف رابط يربط الجممة الخبرية بالمبتدأ، حتى نعرؼ أف ىذه 
ا كصؼ لو؛ ألف الخبر في حقيقتو كصؼ لممبتدأ، فإذا لـ الجممة حاكية لو، كأني

تكف مشتممة عمى شيء يربطيا بو، فإنيا ال تككف كصفا لو، كربط جممة الخبر 
بالمبتدأ يككف بإعادة المبتدأ بمفظو كىك أقكاىا نحك قكلو تعالى:﴿القارعةي مىا 

فكَّاحةه"، أك اإلشارة إلى ، أك بكجكد ضمير المبتدأ، نحك: "الشجرةي أزىاريىىا (1)القارعةي﴾
" إلى غيرىا مف الركابط التي سيأتي تفصيؿ ذكرىا ـي المبتدأ نحك:"محمده ذلؾى الكري
 

(2). 

مفيـك الضمير كخبلؼ عمماء النحك في عكده عمى الجممة مشكمة الدراسة: 
المبدكءة باسـ كالمعطكفة عمى جممة ذات كجييف، كتبسيط الخبلؼ حكؿ ىذه 

 المسألة 

 دراسة :أىداف ال

 *التعريؼ بمفيـك الضمير، كتقسيماتو، كفائدتو.  

 *التعريؼ بمعنى الجممة لدل النحاة كمفارقتيا لمكبلـ. 

 *بياف تقسيمات الجممة االسمية بحسب خبرىا. 

*الكقكؼ عمى رأم النحاة في مسألة عكد الضمير عمى الجممة المبدكءة باسـ 
 اسة: كأرجح األقكاؿ فييا المنيج المتبع في الدر 

                                                 

 مف سكرة القارعة. 1( اآلية 1)
 .100( الفكائد الضيائية ص2)
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 المنيج الكصفي القائـ عمى التحميؿ 

 مفيـك الضمير كالجممة كتقسيماتيما عند النحاة  المبحث األول:

 مفيوم الضمير وتقسيماتو عند النحاة:  -أواًل 

: ىك أعرؼ المعارؼ، كحدُّه عند النحاة أنو: االسـ الجامد الذم يدؿ عمى الضمير
"، كيسمى األكؿ كالثاني  ، نحك: "أنا،(1)متكمـ، أك مخاطب، أك غائب ، كىيى كأنتى

، كىك مبني، كبذلؾ فيك (2)ضمير حضكر، لبللتزاـ بحضكر صاحبو حاؿ النطؽ بو
ال يصغر، كال يثنى كال يجمع، كينقسـ إلى عدة أقساـ باعتبارات مختمفة: بحسب 
مدلكلو مف تكمـ كخطاب كغيبة، كبحسب ظيكره في الكبلـ كعدمو، إلى بارز 

     .(3)كمستتر

ف اختمفا مف جية  كتسميتو بالضمير بصريةه، كسمَّاه الككفيكف الكناية كالمكنَّى، كا 
، كليس كؿُّ مكنيٍّ  المفًظ، فالمضمراتي نكعه مف المكنيَّات، فكؿُّ مضمرو مكنيٍّ

، كاإلضمار ضٍربه مف اإليجاًز كاحترازه مف اإللباًس، كالعمة في الحاجة (4)مضمران 
ـ مستقؿ فإذا قصدنا جعميا جزءا مف الكبلـ فبل بد ليا إلى الضمير أف الجممة كبل

 .(5)مف رابط يربطيا بالجٍزء اآلخر، كمنيا الضمير، إذ ىك المكضكع ليذا الغرض

                                                 

 كما بعدىا. 1/217، كالمحرر في النحك1/118( ينظر: شرح التسييؿ1)
 ( السابؽ2)
 .124مع الدركس العربيةص، كما بعدىا، كجا1/88( ينظر: شرح ابف عقيؿ3)
، كالتذييؿ 650، كالنكت ص4/88، كشرح الكتاب لمسيرافي2/114( ينظر: األصكؿ4)

 .2/128كالتكميؿ
 .1/238( ينظر: شرح الرضي 5)
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كال بدَّ في الجممة الكاقعًة خبرنا أف تشتمؿ عمى رابطو يربطي بينيا كبيف المبتدًأ األكؿ، 
، كال يككف الكبلـي مفكَّكنا ، كالضميري يعكد إلى أقرب مذككرو في حتى يستساغ التعبيري

، ما لـ يكف األقربي مضافا إليو، فيعكد إلى المضاًؼ، كقد يعكد إلى المضاؼ  الكبلـً
، كقد (1)﴾كمثِل الحماِر يحمُل أسفاًراإليو إف كاف ىناؾ ما يعيّْنيو، كقكلو تعالى:﴿

ورسولِو وأنفقوا مما ءامنوا باِ يعكد إلى البعيد بقرينة دالَّةو عميو كقكلو تعالى:﴿
 .(2)﴾جعمُكْم مستخمِفيَن فيوِ 

:) لما كانت الجممةي مفيدةه مستقمةه بنفسيا لًزـ أف يككف بينيا كبيف قال ناظر الجيش
 . (3)ما كقعت خبرا عنو ارتباطه؛ ليعمىـ أنيا خبره عف ذلؾ المبتدأ...(

 كيككفي الرابط كاحدنا مما يأتي:

، أك مستالضمير ، كقد يككف مقدرنا، نحك: ": كىك إما بارزه "، التمُر الكيمُة بدينارٍ تره
 .(4)"القمُح الكيُس بخمسين دينارك"
إنَّ السمَع والبصَر والفؤاَد كلُّ أولئَك كان عنُو نحك: قكلو تعالى:﴿ـ اسَم إشارة 2

 .(6)، فالرابط ىنا بيف المبتدأ كجممة الخبر اسـ اإلشارة(5)﴾مسؤوال

                                                 

 ( مف سكرة الجمعة.5( ينظر: اآلية )1)
 ( مف سكرة الحديد. 7( ينظر: اآلية )2)
 .2/974(  تمييد القكاعد3)
، كمف نحك المباني إلى 2/573، كمغني المبيب119، 1/118( ينظر: شرح التسييؿ4)

 .99نحك المعاني ص
 ( مف سكرة اإلسراء.36( ينظر: اآلية )5)
 .2/573( ينظر: مغني المبيب6)
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فأصحاُب الميمنِة ما ، نحك قكلو تعالى: ﴿(1)قصد التفخيـإعادة المبتدأ بمفظو ب_ 3
، (3)﴾القارعُة ما القارعةُ أك التيكيؿ، نحك قكلو تعالى: ﴿ (2)﴾أصحاُب الميمنةِ 

 .(4)﴾وأصحاُب المشأمِة ما أصحاُب المشأمةِ التحقير، نحك قكلو تعالى: ﴿ أك

زيٌد "، ك"سُد ما الغضنفرُ األ"، ك"السيُف ما المينَّدُ إعادة المبتدأ بمعناه، نحك: "_ 4 
 . (5)"جاءِني أبو عبد ا

الخيانُة بئَس "، ك"األمانُة نعَم الصنيعُ نحك: " ،إعادة المبتدأ بمفظ أعَـّ منو_ 5
 . (6)"الرذيمةَ 

"، الواوبػ" جممة الخبر الخالية مف الرابط جممة أخرل معطكفة عمييا بعد _ أن يقع6
كما نقمو صاحب المغني، مبنيا عمى أف  ق( كحده664كىك ما تفرد بو ىشاـ )ت 
"، مع اشتماؿ الجممة المعطكفة عمى ضمير ثم"، أك بػ"الفاءالكاك لمطمؽ الجمع أك بػ"

يعكد عمى المبتدأ األكؿ، فيكتفى في الجممتيف بالضمير الرابط الذم في الجممة 
 .(7)الثانية

                                                 

 .2/573( ينظر: السابؽ 1)
 ( مف سكرة الكاقعة. 8( ينظر: اآلية )2)
 ( مف سكرة القارعة. 1( ينظر: اآلية )3)
 سكرة الكاقعة. ( مف 8( ينظر: اآلية )4)
 .2/574( ينظر: مغني المبيب5)
 .100، 99، مف نحك المباني إلى نحك المعاني ص2/576( ينظر: مغني المبيب6)
 .2/576( ينظر: مغني المبيب7)
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األوالُد. بدأِت الدراسُة ك" "،زيٌد قامت ىنٌد وأكرَمَيافمثاؿ الجممة المعطكفة بالكاك: "
الطالُب. تييأْت أسباُب الدراسِة فأقبَل بكل  "، كمثاؿ المعطكفة بالفاء: "واستعدُّوا لَيا

 .(1)"الحفُل. بدأِت التبلوُة ثمَّ توالْت فقراُتوُ "، كمثاؿ المعطكفة بػ"ثـ": "حماسٍ 

رطو حذؼ جكابو لداللة الجممة الكاقعة خبرا كالخالية مف الرابط أداة ش أن يقع بعدػ  6
الخبر عميو، كبقي فعؿ الشرط مشتمبل عمى ضمير يعكد عمى المبتدأ، نحك: زيده 

"، ك ـى ك إٍف قا المدرُب. يتييُأ ، كنحك: المديُر. يقُف الطبلُب إْن حضرْ يقكـي عمره
 .(2)البلعبون متى يِصلْ 

ج إلى رابط؛ فإف كانت الجممة الكاقعة خبرا ىي نفسي المبتدأ في المعنى فبل تحتا
"، ىْم رجاٌل مجاىدونألنيا ليست أجنبية عنو كي تحتاج إلى ما يربطيا بو، نحك: "

": ضمير الشأف في محؿ رفع مبتدأ أكؿ، ك ُىمْ "، فػ "نْطِقي اُ حْسِبيكنحك: "
" خبر المبتدأ الثاني، كالجممة مف المبتدأ الثاني كخبره مجاىدون" مبتدأ ثاف، ك"رَجالٌ "

خبر المبتدأ األكؿ، كال حاجة إلى رابط ىنا؛ ألف الجممة المنطكؽ بيا في محؿ رفع 
 . (4)﴾قْل ىو اُ أحدٌ ، كمنو قكلو تعالى:﴿(3)ىي عيف المبتدأ األكؿ

كباإلضافة إلى تكافر شرط الرابط في الجممة الكاقعة خبرنا، أجمع النحاة عمى تكافر 
 آخريف ىما:  شرطيف

"، عمى أف خالٌد يا أكرَم الناسِ فبل يجكز أف نقكؿ: "ػ أاٌل تككف الجممة ندائية،  1
 ".خالدٍ خبران عف "يا أكرَم الناِس" تككف جممة "

                                                 

 .100( ينظر: مف نحك المباني إلى نحك المعاني ص 1)
 .2/575( ينظر: مغني المبيب2)
 . 75، 2/974( ينظر: تمييد القكاعد3)
 ( مف سكرة اإلخبلص. 1نظر: اآلية )( ي4)
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ػ أاٌل تككف الجممة الكاقعة خبرا مبدكءة بأحد األحرؼ التالية: لكٍف، كبٍؿ ، كحتَّى.  2
 كىنا سؤاؿ يطرح نفسو، ما الذم يحتاج إلى رابطو مف الكبلـ؟ كما الذم ال يحتاج؟.

دد عمماء النحك األشياء التي تحتاج إلى رابطو مف جمؿ الكبلـ فعدُّكىا بأحد عشر ع
 مكضعا.

 ؟"عمرٌو ىْل جاَءكَ " ، ك"زيٌد اضربوُ ، نحك: "(1): الجممة المخبر بيااألول

( إما مذككرنا، الثاني : الجممةي المكصكؼي بيا، قاؿ ابف ىشاـ:)كال يربطيا إالَّ الضميري
َل عميَنا كتاًبا نقرُؤهُ حتَّ نحك قكلو تعالى:﴿ ، أك مقدرنا ، كىك إما أف يككف (2)﴾ى ُتَنز 

 مرفكعا كقكؿ الشاعر:

 إن يقتموَك فإن قْتَمَك لم يكْن *** عارًا عمْيَك وربَّ قْتٍل عارُ 

، أك منصكبا كقكؿ الشاعر:  أم: ىك عاره

 حميُت حَمى تيامَة بعد نجٍد*** وما شيٌء حميُت بمستباحِ 

واتقوا يوًما ال تجزي نفٌس عن نفٍس شيًئا، أك مجركرا كقكلو تعالى:﴿، حميُتوُ أم: 
" في فيوعمى تقدير " (3)﴾وال يقبُل منيا عدٌل، وال تنفعيا شفاعٌة، وال ىم ينصرون

 .(4)المكاضع األربعة

                                                 

 .2/578( ينظر: مغني المبيب1)
 ( مف سكرة اإلسراء. 93( ينظر: اآلية )2)
 ( مف سكرة البقرة. 48( ينظر: اآلية )3)
 .2/578( ينظر: مغني المبيب4)
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ا الثالث : الجممة المكصكؿ بيا األسماء، كال رابط ليا في الغالب إال الضمير، إمَّ
مَّا مقدرنا نحك قكلو (1)﴾وفيَيا َما تشتِييِو األنُفُس تعالى:﴿مذككرنا، نحك قكلو  ، كا 

 .(3()2)﴾وَما َعِمَمْتُو أيِديِيمْ تعالى:﴿

نحك قكلو  (4): الجممة الكاقعةي حاالن، كرابطيا الكاك أك الضمير أك بيما معاالرابع
لِئْن الى:﴿ ، أك الكاك فقط، نحك قكلو تع(5)﴾ال تقرُبوا الصبلَة وأنُتْم سَكاَرىتعالى:﴿

تَرى الذيَن كَذُبوا ، أك الضمير فقط، نحك قكلو تعالى:﴿(6)﴾أكَمُو الذ ْئُب ونحُن ُعْصَبةٌ 
 .(8()7)﴾عمى اِ وُجوُىُيْم ُمْسَودَّةٌ 

" أك زيًدا ضربُتوُ : الجممة المفسرة لعامًؿ االسـً المشتغًؿ عنو، نحك: "الخامس
 .(9)"ضربت أخاه"

ثمَّ َعُموا ابط لو إال الضميري ممفكظنا، نحك قكلو تعالى:﴿: بدؿ البعض، كال ر السادس
، (2)﴾من استطاَع إليِو سبيبلً أك مقدرنا، نحك قكلو تعالى:﴿ (1)﴾وَصمُّوا كثيٌر مْنُيمْ 

أم: مٍنييـٍ 
(3) . 

                                                 

 ( مف سكرة الزخرؼ.71( ينظر: اآلية )1)
 ( مف سكرة يس.35( ينظر: اآلية )2)
 .2/579ب( ينظر: مغني المبي3)
 ( مف سكرة الكاقعة. 8( ينظر: اآلية )4)
 ( مف سكرة النساء. 43( ينظر: اآلية )5)
 ( مف سكرة يكسؼ.14( ينظر: اآلية )6)
 ( مف سكرة الزمر.60( ينظر: اآلية )7)
 2/580( ينظر: مغني المبيب8)
 .2/581( ينظر: السابؽ 9)
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: بدؿ االشتماؿ، كال رابط لو إال الضمير ممفكظا، نحك قكلو تعالى: السابع
ُقِتَل ، أك مقدرا، نحك قكلو تعالى:﴿(4)﴾اٍل فيوِ يسألوَنَك عن الشيِر الحراِم قت﴿

 .(6)، أم: فيو(5)﴾أصحاُب األخدوِد النَّارِ 

: جممة معمكؿ الصفة المشبية، كال يربطيا أيضا إال الضمير لفظا، نحك: الثامن
 .(7)" أم: منوزيٌد حسٌن وجًيا"  أك تقديرا، نحك: "زيٌد حسٌن وجَيوُ "

كع باالبتداء، كرابطوي الضمير إمَّا لفظنا نحك قكلو : جممة جكاب الشرط المرفالتاسع
، أك مقدران أك منكبنا عنو نحك قكلو (8)﴾فمن يكفْر بعُد منُكْم فإن ي أعذ ُبوُ تعالى:﴿
 .(10()9)﴾فمْن فرَض فيينَّ الحجَّ فبَل رفَث واَل فُسوَق وال جَداَل في الّحج  تعالى:﴿

قاَم ليما مف ارتباط، إمَّا بعاطؼ، نحك: " : العامبلف في باب التنازع، فبل بدَّ العاشر
وأنُو كان يقول سفيُيَنا "، أك عمًؿ أكلًيمىا في ثانييما، نحك قكلو تعالى:﴿وقعَد أخواك

، أك ككف (11)﴾عمى ا شَطًطا، وأنَُّيْم ظنُّوا كَما ظننُتْم أْن لْن يبعَث اُ أحًدا
                                                                                                                 

 ( مف سكرة المائدة. 71( ينظر: اآلية )1)
 ( مف سكرة آؿ عمراف. 97آلية )( ينظر: ا2)
 .2/582( ينظر: مغني المبيب3)
 ( مف سكرة البقرة. 217( ينظر: اآلية )4)
 . 1/41( ينظر: شرح األلفية البف جابراألندلسي5)
 .2/582( ينظر: مغني المبيب6)
 .2/582( ينظر: السابؽ 7)
 ( مف سكرة المائدة. 215( ينظر: اآلية )8)
 مف سكرة البقرة. ( 197( ينظر: اآلية )9)
 .2/583( ينظر: مغني المبيب10)
 ( مف سكرة الجف. 4( ينظر: اآلية )11)
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تَعاَلْوا يستغفْر لكْم رسوُل كلو تعالى:﴿ثانييما جكابنا لؤلكؿ، إمَّا جكاب الشرط، نحك ق
يستفتوَنَك قِل اُ يفِتيُكْم في ، أك جكاب السؤاؿ، نحك قكلو تعالى:﴿(1)﴾اِ 

 .(3()2)﴾الكبلَلةِ 

ؿ كرابطيا الضمير الممفكظ بو، نحك: "الحادي عشر جاَء زيٌد : ألفاظ التككيد األيكى
 .(4)"القوُم كمُيمْ " ك"الزيدان كبلُىَما" ك"نفُسوُ 

ىذه بإيجاز مكاقع احتياج الضمير لربط جممة الخبر بجممة المبتدأ، كلعؿ تحديد ىذه 
المكاضع يقكدنا إلى خبلؼ مف نكع آخر كقع بيف العمماء أال كىك خبلفيـ في تحديد 

 مفيـك الجممة ، كمفارقتيا لمكبلـ عندىـ.

 مفيـك الجممة كالكبلـ كالفرؽ بينيما عند النحاة. -ثانيا

: اتجاه (5)ديد مفيـك الجممة برزت اتجاىات عدة لمنحاة مف أىميا اتجاىيففي تح 
د بيف مفيـك الجممة كالكبلـ، كمف أبرز نحاة ىذا االتجاه ابف جني ، (6)كحَّ

، فالجممة عندىما ىي: "المفظي الداؿُّ عمى معنىن تاٍـّ يحسفي السككتي (7)كالزمخشرم
كالكبلـ عمى اعتبار أف مفيـك الجممة عندىـ  عميًو"، كاتجاه فرَّؽى أصحابو بيف الجممة

زأٍيًف لعكامًؿ األسماًء  أكسع داللةن مف مفيـك الكبلـ، فيي عندىـ: "ما تضمَّفى جي

                                                 

 ( مف سكرة المنافقيف. 5( ينظر: اآلية )1)
 ( مف سكرة النساء.176( ينظر: اآلية)2)
 .2/584( ينظر: مغني المبيب3)
 .2/586( ينظر: السابؽ 4)
 .23/ 22( الجممة الفعمية، د. عمي أبك المكاـر ص5)
 .1/17( الخصائص6)
 .1/47( شرح المفصؿ البف يعيش7)
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ا" عمى لفظًيمىا أك لفًظ أحدًىمى تسمَّط ى
، أم: "المركب اإلسنادم" سكاءه أفادى فائدةن تامَّةى (1)

ـٍ لـ يفٍد، كىذاًف االت جاىاف ىما مف أبرز االتجاىات في يحسفي السككتي عمييا أ
 تحديد مفيـك الجممة، كبينيما عمـك كخصكص ال يسع المجاؿ لذكره.

، كىذا المصطمح  إف مفيـك الجممة عند قدامى النحكييف كاف ممتبسنا بمفيكـً الكبلـً
ق(؛ 180)توسيبويو  ،ه(170الخميل )تفيو استحداثو بعد زمف  أن الراجحيبدك 

طمح الجممًة، كلعؿ أكؿ مف استخدـ مصطمح الجممًة مف لخمكّْ الكتاب مف مص
، فقد كرد في كتابو معاني القرآف ىذا المصطمح ثبلثى ه(207الفراُء)تالعمماء ىك 

 الجممة، فمصطمح (3)ق(، عند حديثو عف الفاعؿ285)تالمبرد، ثـ تبله (2)مراتو 
ق( 316)تبدأ شيكعو في مطمع القرف الرابع اليجرم، إذ استخدمو ابف السراج 

, أما حيف قاؿ:" ما مبتدأه كخبره ، كا  كالجمؿي المفيدةي عمى ضربيف: إما فعؿه كفاعؿه
: زيٌد ضربُتُو, وعمرو لقيُت مف فعؿو كفاعؿو فنحك قكلؾ الجممةي التي ىي مركبةه 
، فقكلؾ: أَخاُه, وبكٌر قاَم أبوُه,  زيٌد أبوُه كأما الجممةي الًتي ىي مركبةه مف مبتدأو كخبرو

الزجاجي ، أما مف تقدمكا عنو فبل يكادكف يمتفتكف إلى ذلؾ، كمنيـ (4)"منطمقٌ 
(، فمع التسمية ال نرل أثرنا في الكتاب لمجممًة، الجملمف خبلؿ كتابو ) ه(337)ت

مىًؿ كقكاعًدىا العامَّةً   .(5)كيبدكا أفَّ التسميةى ذاتي عبلقًة بأصكًؿ الجي

                                                 

 .1/96( ىمع اليكامع1)
 .2/387، 2/333، 2/195( ينظر: معاني القرآف2)
 .1/8( ينظر: المقتضب 3)
 .1/64( أصكؿ النحك4)
 ( ينظر: كتاب الجمؿ لمزجاجي فيارس. 5)
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"أمَّا الكبلـي فكؿُّ لفظو مستقؿٍّ بنفسًو، ق( تعريفا لمكبلـ فقاؿ: 392)تابن جني كذكر  
مىؿ نحك يًو النحكيكف الجي : زيٌد أُخوَك، وقاَم محمٌد، مفيده لمعناهي، كىك الًذم يسمّْ

"وُضِرب سِعيٌد،  فكيؿُّ لفظو استقؿَّ بنفسًو كجنٍيتى منو تمرةى معناهي فيكى كبلـه
(1).  

جني بلن لما بدأه ابف ق( كاف مكمّْ 474)ت الجرجانيكلعؿَّ جيدى عبد القاىر 
، فأبرز مف خبلؿ مصنفاتو المعاني التركيبية، كذلؾ مف خبلؿ ه(392)ت

، فيك يرل أف (2)المصطمحات الجديدة التي ابتكرىا كمصطمحٍي النٍظـً كالتٍعًميؽً 
، كالنٍَّظـي يقكـي عمى معرفًة  الفصاحةى في ألفاًظ التراكيًب، كسمَّى تمؾ العبلقةى بالنٍَّظـً

 .(3)كما نشأى عنوي  النحكً 

، فإف شرطى الكبلـً مختمفان إال أف الذم عميو جميكر النحاة أف الكبلـى كالجممةى 
 ، نما شرطيا اإلسنادي فقط، فيي أعُـّ مف الكبلـً الفائدةي، كال يشترط ذلؾ في الجممًة، كا 

 .(4)إذ كؿ كبلـو مفيده، كليس كؿ جممةو مفيدةو 

 تقاسيـ الجممة. -ثالثا

لعرب إلى الجممة العربية في تقسيماتيا إلى عناصرىا المككنة ليا، كمف نظر نحاة ا
دّْرت بو الجممة  خبلؿ أدائيا النحكم، كىي عندىـ تنقسـ إلى صدر، أم: ػ بما صي
مف اسـ أك فعؿ ػ كخبر، كبحسب المكقع اإلعرابي، كمكضع ىذا البحث الجممة 

                                                 

ئص ، كينظر: المصطمح المغكم عند ابف جني في كتاب الخصا1/17( الخصائص1)
12. 
.كما بعدىا ، كالجممة الدنيا كالمكسعة في كتاب 1/13( ينظر: مقدمة دالئؿ االعجاز2)

 .6سيبكيو 
 . 63( دالئؿ اإلعجاز 3)
 كما بعدىا. 10( ينظر: الجممة العربية تأليفيا كأقساميا 4)
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ة الفعمية كما شابييا المسند ، فالخبر ىك المجرد مف العكامؿ المفظي(1)بحسب خبرىا
فمف حيث صدرىا تنقسـ الجممة بحسب ما تبتدأ بو ( 2)إلى مبتدأ، كىك محؿ الفائدة

مف اسـ، أك فعؿ، كال اعتداد بالحركؼ كما يتتبعيا في تنكيع الجممة، إال إذا كاف 
الحرؼ مصدريا، فيك مع ما دخؿ عميو مصدر مؤكؿ، كمف ىذا المنظكر تنقسـ 

سمية كفعمية باتفاؽ، كأضاؼ بعض النحاة الجممة الظرفية نحك:" خالده الجممة إلى ا
"(3) في الداًر" ، (4) ، كمنيـ مف أضاؼ الجممة الشرطية نحك: "بكره إف تعطًو يشكرىؾى

أما مف حيث الخبر فقد كرد عف النحاة العرب تقسيميـ لمجممة بالجممة الصغرل 
 . (5)كالجممة الكبرل

ٍغرىل: ىي المبني ة مف المبتدأ كالخبر المفرد، أم: الجممة التي تتككف مف مبتدأ فالصُّ
، كفعؿ كفاعمو.   خبرهو اسـو

أما الكبرل: فيي الجممة االسمية التي يككف خبرىا جممة، كتتساكل في ذلؾ الجممة 
 االسمية كالجممة الفعمية، كىذه الكبرل تنقسـ أيضا إلى قسميف: 

كف خبرىا جممة اسمية، نحك:" الميذَّبي ذات كجو، كىي: الجممة االسمية التي يك
 ،" أخبلقيوي حميدةه" فػ "أخبلقوي حميدةه" في محؿ رفع خبر المبتدأ المتقدـ، كىك "الميذَّبي

 فخبرىا جممة مف نكعيا. 

                                                 

  .1/26( ينظر: الجممة العربية د. إبراىيـ بركات1)
 .1/949الفكائد ( ينظر: تمييد القكاعد بشرح تسييؿ2)
، 239، كمغني المبيب49، كالتسييؿ ص24( ينظر المفصؿ في صنعة اإلعراب ص3)

 .1/316كاإلقميد
 .1/21( ينظر: الجممة العربية د. إبراىيـ بركات 4)
 .2/437( ينظر: مغني المبيب5)
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كذات كجييف ىي: الجممة االسمية ذات الخبر الجممة الفعمية، أم: اسمية الصدر، 
ًز، نحك: "الصادؽي يحترموي  " جممة فعمية كقعت فعمية العجي " فػ" يحترموي الناسي الناسي

 .(1)خبرا لممبتدأ "الصادؽي"

كتقع جممة الخبر خبران لمبتدأ أك لفعؿ ناقص أك لحرؼ مشبو بالفعؿ، كتككف جممة 
 ، نحك قكؿ الشاعر:(2)فعمية إلفادة معنى الحدكث

ـى كالنقضا  (3)العيفي تيبدم الحبَّ كالبغضا***كتيظير اإلبرا

ية إلفادة معنى الثبكت، نحك قكلو تعالى:﴿أكلئؾى ليـ مغفرةه كليـٍ أجره كتككف اسم
﴾ ، كيمتنع أف تككف اسمية إذا كانت خبرا ألفعاؿ المقاربة أك الشركع، كال (4)كبيره

فرؽ باإلخبار بيف الجممة المثبتة كالجممة المنفية في الجكاز، نحك قكلو تعالى:﴿اي 
كـي﴾الى إلوى إالَّ ىكى الحيُّ القي

كال فرؽ بأف يككف فعؿ الجممة المخبر بيا ماضيا أك  (5)
مضارعا إال أف يككف الخبر محصكرا، فإذا حصر كجب أف يككف مضارعا، فبل 

"، كالصكاب :"ما زيده إالَّ يقكـي" ـى  .(6)يصح نحك: "ما زيده إالَّ قا

  

                                                 

 .2/440( ينظر: مغني المبيب1)
 469( ينظر: مف نحك المباني إلى نحك المعاني ص2)
 .108: البيت في دالئؿ اإلعجاز ص ( ينظر3)
 مف سكرة ىكد. 11( ينظر: اآلية 4)
 مف سكرة البقرة 255( ينظر: اآلية 5)
 .1/299( ينظر: أصكؿ النحك البف السراج6)
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سـ، الخبلؼ في مسألة عكد الضمير عمى الجممة المبدكءة با المبحث الثاني:
 كالمعطكفة عمى جممةو ذاًت كجييف

 عكد الضمير عمى متأخر كفائدتو. -أكالن 

ضمير الغيبة البد لو مف مرجع؛ ليتـ الربط بيف أجزاء الكبلـ، فبل يبدك مفككا؛ 
 كليكتمؿ معناه، كتتحؽ الفائدة المرجكة منو.

ما أف الكتاَب أخذتوُ كىذا الضمير إما أف يعكد إلى اسـ سبقو في الكبلـ، نحك: " "، كا 
أخَذ كتاَبُو يعكد إلى متأخر عنو لفظا، متقدـه عميو رتبة، أم: بحسب األصؿ، نحك: "

ما محمدٌ  "، فالياء مرجعيا لػ"محمد" المتأخر لفظا، كىك في نية التقديـ؛ ألنو فاعؿ، كا 
"، أم: االجتيادي، اجتيْد يكْن خيرًا لكأف يعكد إلى مذككر قبمو معنى ال لفظا، نحك: "

ما أف يعكد إلى غير مذككر ال لفظا كال فالض مير يعكد إليو مف مفيـك "اجتيٍد"، كا 
﴾ يعيّْنومعنى إف كاف سياؽ الكبلـ  ، أم: (1)كقكلو تعالى:﴿كاستكٍت عمى الجكدمّْ
 .(2)سفينة نكح المعمكمة مف المقاـ

كالجممة المعطكفة ىي : جممة ال حقة بمعنى جممة أخرل متقدمة لكجكد مناسبة 
بينيما، كاألصؿ أف تعطؼ االسمية عمى االسمية، كالفعمية عمى الفعمية، جامعة 

كالشرطية عمى الشرطية كالخبرية عمى الخبرية، كاإلنشائية عمى اإلنشائية، ليتـ 
معنكيا خالصا لـ يعكؿ  أمرناالعطؼ لما كاف  أفالتجانس بيف المفظ كالمعنى، غير 

ؿ المعطكفة، فقد نجد تشابيا في الشكؿ عميو في االعتماد الشكمي كالتماثؿ بيف الجم
 بيف الجممتيف ثـ نجد عطؼ إحداىما عمى األخرل ال مساغ لو.

                                                 

 ( مف سكرة ىكد.44( ينظر: اآلية )1)
 .1/462، كارتشاؼ الضرب1/359( ينظر: ينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ2)
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قاؿ الجرجاني: "اعمـ أنو كما يجب أف يككف المحدث عنو في إحدل الجممتيف 
بسبب مف المحدث عنو في األخرل، كذلؾ ينبغي أف يككف الخبر عف الثاني مما 

ك النقيض لمخبر األكؿ، فمك قمت: "زيده طكيؿي القامًة يجرم مجرل الشبيو أك النظير أ
ٍمفا؛ ألنو ال مشاكمة كال تعمؽ بيف طكؿ القامة كبيف الشعر،  " كاف خي كعمركه شاعره

نما يجب أف يقاؿ:" زيده كاتبه كعمركه شاعهر" كا 
(1). 

 ما نقؿ عف قدامى النحاة في مسألة عكد الضمير:  -ثانيان 

فى ليا بقكلو: "ىذا بابه يحمؿي فيو االسـي 180تىذه المسألة ذكرىا سيبكيو ) ق( كعٍنكى
أم  عمى اسـو مبنيٍّ عميًو الفعؿي مرةن، كيحمؿي مرةن أخرل عمى اسـو مبنيٍّ عمى الفعؿً 

فإف حمىمتىوي عمى االسـ الذم بيًنيى عميو الفعؿي كاف : "ثم قال..."ذلؾ فعمتى جازى 
: بمنزلًتًو إذا بنٍيتى عميو الفعؿي مبتدأن، ي ف زيٌد لقيُتوُ جكزي فيو ما يجكزي فيو إذا قمتى ، كا 

ٍمتىوي عمى الذم بيًنيى عمى الفعؿ اختيرى فيو النصبي كما اختيرى فيما قبموي، كجازى فيو  مى حى
، إف حمىٍمتى الكبلـى عمٌرو لقيُتُو وزيٌد كممُتوُ ما جاز في الذم قبمو، كذلؾ قكلؾ: 
ٍمتىوي عمى اآلخًر ق ف حمى :عمى األكًؿ، كا  ، كمثؿ ذلؾ عمٌرو لقيُتُو وزيدًا كممُتوُ  متى

ف حمٍمتىوي زيٌد لقيُت أَباُه وعمًرا مررُت بوِ : قكلؾ ٍمتىوي عمى األًب نصبت، كا  مى ، إف حى
، كالدليؿي عمى أفَّ الرفعى كالنصبى جائزه كبلىيمىا أنَّؾ تقكؿ:  زيٌد عمى األكًؿ رفعتى

ف زعمتى أنؾى لقيتى أبىا عمرك ، إف أردتى أنَّؾى لقيتى عملقيُت أباُه وعمراً  ران كاألًب، كا 
، كمثؿ ذلؾ:  :زيٌد لقيُتُو وعمروٌ كلـ تىٍمقىوي رفعتى ٍف شئتى قمتى زيٌد  ، إٍف شئتى رفعتى كا 

، فيذا ييقىكَّل أنٌؾ بالخياًر فى زيٌد ألقاُه وعمرًا، وعمٌرو ، كتقكؿ أيضان:لقيتُو وعمًرا
الكجيىٍيًف"
(2). 

                                                 

 .158جاز ص( ينظر: دالئؿ اإلع1)
 .1/91( الكتاب2)
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ز األخفش ( لو ضربُتوُ (؛ ألفَّ )زيٌد ضربُتُو وعمًرا كممُتوُ ق( )211)ت ولم ُيجو 
( ال مكضعى لو مف اإلعراًب، كىذا بخبلًؼ عمًرا كممُتوُ مكضعه مف اإلعراًب، ك)

؛ التفاًؽ الجممتٍيًف، كحسَّفى لقيُت زيًدا، وعمرًا كممُتوُ قكلؾ: ) ( فإنوي ييختاري فيو النصبي
"ىذا القكؿ المبرد، كقاؿ: "ىذا القكؿي حسفه   .(1)، كىك القياسي

كغيره مف النحكييف عمى سيبكيو عدـ تصحيحو  ه(249وقد أنكر الزيادي )ت
لممثاؿ، كىذا ما أشار إليو السيرافي في شرحو لمكتاب بنصٍّ مشابوو لما نقمو 

( جاز حينئذ زيدٍ ما يعكد إلى ) عمرو كممُتُو(فقاؿ: "فإف جعمتى في: ) (2)المعترضكف
، زيٌد لقيُتُو وعمٌرو كممُتُو عنَدهُ ييف جميعنا، كذلؾ قكلؾ: مف الكج قال سيبويوما 

(، كتجعؿي األخرل عائدةن كممُتوُ ( أك في )زيدٍ ( عائدةن إلى )عنَدهُ فتجعؿي الياء في )
( الذم لقيُتوُ عمى ) عمٌرو كممُتُو عنَدهُ (؛ ألنؾى في ىذا الكجو إذا عطفت عمروإلى )

ا، أال ترل أنؾ تقكؿ: ( جاز، كصار خبرنا لو أيزيدٍ ىك خبري ) زيٌد عمٌرو كممُتُو ضن
(..." ثـ قاؿ: "كأظفُّ سيبكيو إنما أرادى ذلؾ إٍذ جعؿى زيد، فتصير الجممة خبرا لػ)عنَدهَ 

(، كاشتىغىؿى بأٍف أىرىانىا جكازى ردّْ الجممة الثانية زيدٍ في الجممًة الثانيًة ضميرنا يعكد إلى )
لى المفعكًؿ م  .(3)رَّةن، كلـ يشتغٍؿ بتصحيًح المسألًة"إلى المبتدأ مرَّةن، كا 

ق( عمى سيبكيو فقاؿ :"ال يصحُّ أف يعطؼى عمى الخبًر إالَّ 285)ت ردَّ المبردُ كقد 
 زيٍد(؛ما جازى أف يككف خبرنا، كالمعطكؼي فيما ذىكىرى ال يصمحي أف يككف خبرنا عف )

ٍمًكًه مف الضميًر العائًد إلى )  .  (4)("زيدٍ لخي

                                                 

 .60( االنتصار 1)
، كما 1/319، كالنكت 3/130، كشرح الكتاب لمسيرافي60، 59( ينظر: االنتصار 2)

 بعدىا.
 .3/130( ينظر: شرح الكتاب السيرافي3)
ًقي ، 60( ينظر: االنتصار 4) ؿ ًلمُّكرى ؿ في شرح المفصَّ  .57كالمحىصَّ
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، كعمَّؿى )عمرو(ق( بيف الكجييف: النصبي كالرفعي في 325)ت ورَّاقِ وساوى ابن ال
ف قدٍَّرنىا ما بعد  ْـّ، كا  ًؿ الكبلـً كشٍغًؿ الفعًؿ بالضَّ العتداًؿ الكجييف لبدًئنىا باالسـً في أكَّ

(؛ ليككف ما بعد الكاك عمروالكاك كأنو معطكؼه عمى الياًء اختيرى النصبي في )
، كما أفَّ المضم رى محمكؿه عمى الفعًؿ، فإف قدٍَّرتى ما بعد الكاًك اسمنا مبتدأن الفعؿي

، كاختيرى الرفعي  بمنزلًة المعطكًؼ عميًو رفعتى
(1). 

ذلؾ فقاؿ: "لمَّا كاف إعرابي ىذه الجممًة غيري ظاىرو في  ه(377الفارسي )تكعمَّؿ 
يعطؼى عمييىا  المفًظ صارٍت بمنزلًة ماال مكضعى لوي مف اإلعراًب أصبلن، فبل يمتنعي أف

: "أالى ترل أفَّ اسـ الفاعًؿ فيًو ثم تساءل فقالماالى مكضعى لو مف اإلعراب..." 
؛ كلذلؾ ثينّْيى كجًمعى كسائًر األسماًء  ٍكـه ضميره لكنَّوي لمَّا كاف غيري ظاىرو لـ يكف لو حي

ؿى بو التي ال ضميرى فييىا، كلك كاف لو حكـه؛ لكافى جممةن ال مفردنا، كلجازى أف تكصى 
ذا لـ يكف لو حكـه؛ لعدـً ظيكرًه، فكذلؾى ما نحفي فيو" ، كا  المكصكالتي
، كاختار أبك (2)

عمي الرفعى في مثًؿ ىذه، فتككفي معطكفةن عمى الكبرل فرارنا مف ىذا اإلشكاًؿ مع أفَّ 
سيبكيو سكَّل بينىييمىا
(3). 

ميكَّ الجممًة الكاقعًة خبرنا مػف الضػم392)ت جنيكأجاز ابف  يًر الػرابًط باستشػياده ق( خي
ٍيغـ األىسىدٌم في جكاًز ارتفاًع االسـً بعد )  ( الزمانيًة باالبتداًء حيث قاؿ:إذابقكؿ ضى

ن لْم ألَقُو الرجُل الظمومُ   إَذا ىو لْم يَخْفَنى في ابِن عمي ***وا 

                                                 

 .312( ينظر: عمؿ النحك 1)
 .214، 1/213سائؿ البصرياتالم (2)
 . 130، 3/129، كشرح الكتاب لمسيرافي1/91( ينظر: الكتاب3)
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دليؿه آخري عمى جكاًز خمكّْ الجممًة الجاريًة خبرنا وفيِو :"ه(392قال ابن جني )ت
 : لْم يخْفِني الرجُل الظمومُ المبتدًأ مف ضميرو يعكدي إليًو منيىا، أال ترل أفَّ قكلوعًف 

 .(1)"إَذا ىوَ ( مف قكلو: )ُىوَ ليس فيًو عائده عمى 

فأمَّا إذا قمت: زيده لقيتي أباهي كعمرنا مررتي بًو، ذىىبى ه(: "538قال الزمخشري )ت
ؿي بيف رفًع عمركو كنصبًو؛ ألفَّ الجمم  .(2)"ةى األكلى ذاتي كجيىٍيفً التفاضي

( فالجممة اسمية كبرل مشتممة عمى جممة فعمية زيٌد لقيُت أَباهُ ففي قكؿ الزمخشرم:)
صغرل كىي الخبر، فيي إذف ذات كجييف، إف نيًظرى إلى الكبرل بأسرىا فيي 
اسمية؛ ألف صدرىا اسـ، ككاف العطؼ عمييا بالرفع؛ ليعطؼ جممةن اسميةن عمى 

ف نيًظر إلى الصغرل الفعمية اختير النصبي في  مثميا، فيحصؿى  ىنا التشاكؿ، كا 
المعطكؼ؛ ليعًطؼى جممةن فعميةن عمى مثميا، فيتساكل األمراًف؛ ًلتىسىاًكم الكجييف، كأف 

 .(3)الزمخشرم لـ يعتف بتصكيب المثاؿ، كنقؿ عف سيبكيو المثاؿ كما ىك

 الضمير: ما نيًقؿ عف النحاة المتأخريف في مسألة عكد -ثالثا

: "يريد بقكلؾ: ه( وجو الرفِع في الجممِة المعطوفِة فقال616قوَّى العكبري )ت
، فػ)التاءي( مرفكعةه، ك)لقيُت أَباهُ  ، فقد تعددًَّت أَباهُ ، فيًو مرفكعه كمنصكبه ( منصكبه

ذا تردَّدى ذلؾ فييا لـ يقكى إالَّ الرفعي في  الكجكهي المعطكؼي عمييا في الجممًة األكلى، كا 
، فتسىاكىل عمٍرو) (، كال النصبي بسبىًب العطًؼ؛ ألفَّ المعطكؼى عميًو غيري متعيَّفو

نقمو صاحب المحصؿ كردَّ عميًو بقكلو: "كأمَّا قكؿي  وىذا النقُل لمعكبرياألمراًف"، 
شيًخنىا: إفَّ في األكلى مرفكعنا كمنصكبنا فبل اعتبارى بًو؛ ألفَّ الجممةى ال تعطؼي عمى 

                                                 

 . باب في تقاكد السماع كتقارًع االنتزاًع. 1/106( الخصائص1)
ؿ في صنعة اإلعراب 2)  .82( المفصَّ
 . بتصرؼ1/409( ينظر: شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ3)
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، كنقمو (1)عمى الجممًة، ككأفَّ الشيخى عدىؿى إلى ىذا العتراضي يىًردي ىناالمفرًد بؿ 
 .(2)المُّكرقي

ف لـ يكف فييا ضميره يعكدي إلى  وقال بعضيم إف جكازى عطًؼ الجممًة األخيرًة كا 
(، زيٌد ضربُتُو وعمًرا(، كما جازى عطؼي )لقيُت أَباهُ المبتدًأ األكًؿ عمى خبرًه، كىك )

( لـ الياءِ ( محؿَّ )عمٌرو(، كلك حؿَّ )ضربُتوُ ( في )الياءِ ( عمى )عمًرافعطفتى )
؛ ألنيىا مستقمةه بنفسيىا، أعني  زي ذا جاز ىذا في المفرًد فيك في الجممًة أٍجكى يجٍز، كا 
نما عادلتىيىا بيىا  ٍكـً األكلى، كا  الجممةى المعطكفةى، فبل يمزـي أف تدخؿى بالعطًؼ في حي

لتأكيؿى أقكىل مف تقديًر ضميرو في الجممًة المعطكفة؛ إذ ال فقط، كقالكا: "إفَّ ىذا ا
 .(3)دليؿى عميًو ال مف لفظو كال معننى"

)ت ألنَّ ق( أف قكؿ الزمخشرم: "643)تالسخاوي ق( عف 661كنقؿ المُّكرًقيُّ
أنيا مرةن اسميةن، كمرَّةن فعميةن، حتى تككف ذاتي  ُموِىمٌ " الجممَة األوَلى ذاُت وجيْينِ 

نما المرادي ىنا أنَّيىا في العطًؼ عمى كجيٍيًف" كجيٍيفً   .(4)، كىك ليسى كذلؾ، كا 

ق( سيبكيو كمف تبعو كالفارسي حيث قػاؿ: "كمسػألةي سػيبكيو 645)ت وغمَّط الشموبين
مىًطوً  مىطي الفارسي مف غى ًمطى فييىا، كغى  .(5)في ىذا دكفى ضميرو غى

ا قمػػت: "زيػػده لقيتيػػوي، ففيػػو ق(:" فػػإذ646كفػػي تبسػػيط ىػػذه المسػػألة قػػاؿ ابػػف يعػػيش)ت
جممتػػاف، إحػػداىما اسػػمية، كىػػي الجممػػة الكبػػرل التػػي ىػػي المبتػػدأ كالخبػػر، كىػػي: "زيػػده 

                                                 

ؿ لً ( ينظر:1) ؿ في شرح المفصَّ ًقي المحىصَّ  .57مُّكرى
ًقي 2) ؿ ًلمُّكرى  . 56( المحىصَّؿ في شرح المفصَّ
 .410، 1/409( ينظر: شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ 3)
( ينظر: اعتراضات المُّكرًقي عمى الزمخشرم رسالة عممية لمباحث د. مصطفى العجيمي، 4)

 ـ2017كمية اآلداب جامعة المنصكرة، إشراؼ: د. إبراىيـ بركات، 
ؿ لمشمكبيف ( ينظر5)  .171، 170: حكاشي المفصَّ
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لقيتيػوي" بكماليػػا، كالثانيػػة فعميػػة، كىػي الخبػػر الػػذم ىػػك "لقيتيػوي"، كىػػي الجممػػة الصػػغرل، 
الثانيػة  فالجممة األكلى ال محؿ ليا مف اإلعػراب؛ ألنيػا لػـ تقػع مكقػع المفػرد، كالجممػة

 " ليػا مكضػػع مػػف اإلعػػراب ؛ ألنيػػا كقعػػت مكقػػع المفػرد الػػذم ىػػك الخبػػر فػػي "زيػػده قػػائـه
ذا تقػػرر ذلػػؾ فأنػػت إذا قمػػت: "زيػػده لقيتيػػوي، كعمػػركه كممتيػػوي" كنػػت فػػي عمػػرك  كشػػبيو، كا 
ف شئت نصبتىوي؛ ألنو قد تقدمػو جممتػاف، إحػداىما اسػمية،  بالخيار، إف شئت رفعتىوي، كا 

وي" بكماليػػا، كالثانيػػة قكلػػؾ: "لقيتيػػوي" فػػإف عطفػػت عمػػى الجممػػة االسػػمية كىػػي: "زيػػده لقيتيػػ
ف عطفػػت عمػػى الجممػػة التػػي ىػػي: " لقيتيػػوي "  رفعػػت عمػػرا؛ ألف صػػدر الجممػػة اسػػـه، كا 

، كلػػيس إحػػداىما أكلػػى مػػف األخػػرل كىػػذا معنػػى (1)نصػػبت؛ ألف صػػدر الجممػػة فعػػؿ
وفـي إشـارة منـو صػبو،  : "ذىب التفاضػؿ بػيف رفػع عمػرك كن-أم الزمخشرم –قكلو 

ــال:  ــى ىــذا اإلشــكال ق ــُو "كىػػذا مكضػػع فيػػو إشػػكاؿ، كذلػػؾ أنػػؾ إذا قمػػت: إل ــٌد لقيُت زي
ٍمػؿي وعمٌرو كممُتوُ  ( جممػةن لقيتُـوُ (، كذلػؾ؛ ألفَّ )لقيتُـوُ عمػى ) عمـٌرو كممتُـوُ ، لـ يجٍز حى

حػده، كىػك فيقػعي مكقعىيىػا اسػـه كا زيٌد قائٌم،ليا مكضعه مف اإلعراب، أال ترل أنؾ تقػكؿ: 
ٍكًميىا خبرا لػ)زيدٍ خبر ) (، كأنت لػك جعمػت: زيد(، فكؿُّ شيءو عيًطؼى عمييا صار في حي

(، إذ اليػػاءي فػػي عمــرًا ضــربُتوُ " ( لػػـ يجػػز؛ لخمػػكًّْه مػػف العائػػد إلػػى )زيػػدو " خبػػرنا عػػف )زيػػدو
ك(، فػػإف جئػػت بعائػػدو فييىػػا فقمػػت: "ضــربُتوُ ) ــُو وعمــرًا ( إنمػػا تعػػكدي إلػػى )عمػػرو ــٌد لقيُت زي

جػازًت المسػألة، فاليػاء فػي ضػربتو تعػكد إلػى عمػرك، كاليػاء فػي عنػده  ضربُتُو عندُه"
، ثػػـ قػػاؿ، كالكػػبلـ البػػف يعػػيش: كال شػػؾ أنػػو لػػـ يػػذكر ذلػػؾ أم: اإلتيػػاف  تعػػكد إلػػى زيػػدو
بضمير يعكد إلى زيد بعد الجممة الكاقعة خبرا ليتـ الربط ألنو معمػـك مػف السػياؽ، فمػـ 

 .(2)يحتج إلى التعرض لو "

                                                 

 .224، كالنكت ص3/128( ينظر: شرح الكتاب لمسيرافي1)
ؿ البف يعيش2)  .2/79( شرح المفصَّ
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مف خبلؿ النقكؿ السابقة يتضح التبايف في اآلراء بيف عمماء النحك في ىذه المسألة، 
كفي اعتمادىـ عمى الضمير العائد إلزالة المبس كترجيح أحد الكجييف حاؿ العطؼ 
في إعراب جممة الخبر، كأف المناسبة المسكغة لعطؼ الجممة عمى الجممة يجب أف 

الجممتيف، كىذا إجماع، كيجب أف تككف في تككف في المسند كالمسند إليو في 
 .(1)المتعمقات أيضا كىذا رأم الجميكر

كىذه المناسبة التكافقية الجامعة بيف الجمؿ المعطكفة ال تنكشؼ إال بإعماؿ الذىف 
في معاني ىذه الجمؿ، كمتابعة عبلقتيا السياقية الظاىرة منيا كالخفية، كقد تدؿ 

 . (2)ما يثبتو التأمؿ كالتبصر النظرة السريعة العجمى عمى خبلؼ

 خاتمة

ىذا البحث المتكاضع في مسألة عكد الضمير كأىميتو في تحديد المعاني كتقرير 
أحكاـ الجممة الكاقعة خبرا كالمعطكفة عمى جممة اسمية قصد فيو الباحث الكقكؼ 
عمى حقيقة الضمير، كمتى يجب اإلتياف بو لغرض الربط بيف أجزاء الكبلـ، كحقيقة 

جممة الخبرية المعطكفة المحتاجة إلى ضمير يربطيا بجممة المبتدأ، كالخبلؼ ال
النحكم في ىذه المسألة بيف عمماء النحك قديما كحديثا، ككيفية المقاربة بيف 

  نصكصيـ كنقكليـ لتبسيط ىذا االختبلؼ. 

 أىم النتائج:

 أف خمك الجممة المعطكفة مف العائد جائز في كبلميـ كمنقكؿ عنيـ.
الدارس لكتاب سيبكيو يحتـ عميو النظرة المتأنية في نصكصو فيك كتاب إجماؿ  أف

 ال كتاب تفصيؿ، فقد تدؿ النظرة العيٍجمى عمى خبلؼ ما يثبتو التعقؿ كالتبصر. 

                                                 

 .539(  ينظر: مف نحك المباني إلى نحك المعاني ص1)
  .350(  ينظر: دالالت التراكيب ص2)
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أف سيبكيو حدَّدى كبلمو بتكضيح جكاز الكجييف حاؿى العطًؼ، كلـ يشترط كجكدى عائدو 
 ـ مف سياؽ الكبلـ. يعكدي لمجممة األكلى كىك لديو مفيك 

الزمخشرم ذىب إلى جكاز الكجييف في الجممة المعطكفة الرفع كالنصب كالخالية 
 مف الضمير العائد ألف الجممة األكلى ذات كجييف.

أف مسألةى تصحيًح المثاؿ تطرَّؽى ليا عمماء النحك كالزيػادم، كالسػيرافي، كابػف يعػيش، 
 " في الجممًة األكلى.زيدٍ إلى " كألزمكا الجممةى كجكدى العائًد الذم يعكدي 

أف ىنػػاؾ مػػف العممػػاء مػػف جػػكَّزى خمػػكَّ الجممػػًة الجاريػػًة خبػػرنا عػػف المبتػػدًأ مػػف الضػػميًر 
 البتة كابف جني.
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 د  والتثنية والجمع واستعماالتيا في القرآن الكريمصيغ اإلفرا

 )  آيات قرآنية مختارة أنموذجًا (

  فوزي حسين الراشدي  د.إعداد: 

___________________________________________________ 

 المقدمة   
 الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى مف اصطفاه كاتٌبػػع ىداه . كبعد :  

فإٌف القرآف الكريـ نزؿ بمغة العرب، أنقاىا كأفصحيا لغة قريش ، ناطقان بمسانيا       
متحديان فحكؿ شعرائيا كبمغاء خطبائيا ، كفي أكثر مف مكضع ذكر ىذا المعنى 

ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة حيث يقكؿ سبحانو كتعالى:  ا َنزَّ ْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ َواِ 
 فمـ يجدكا بعد ذلؾ مناصان مف التسميـ لو كاإلذعاف إليو  .  (1)ْن ِمْثِمِو مِ 

كقد ميميء ىذا النص المعجز بكثير مف األساليب الفصيحة البميغة التي كانت      
تستعمميا العرب في كبلميا ، فأنار العقكؿ، كأحيا  النفكس، كأزاؿ الًغشاكة عف 

معانيو ، فاىتمكا  بدراستو عمى اختبلؼ  القمكب، كأعجبت العمماءى ألفاظيو ك 
 اختصاصيـ كعمى  مدار أزمانيـ .

 أىمية الموضوع : 

إٌف لغة القرآف الكريـ حكت كثيران مف األسرار ، ال يعمـ كنييا إاٌل مف سبر       
أغكارىا، ككشؼ النقاب عف جماليا ، فالخطابي فييا متنكع ، كاستعماؿ الصيغ فييا 

                                                 

 )كمية اآلداب الخمس )قاعات القره بولمي 

 22(  البقرة :  1
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مفردة في السياؽ تتبمكر كتتغير لتعطي معاني إضافية جديدة .   متجدد كمتحٌكر، كال
فقد تيقاـ صيغ المفرد مقاـ الجمع كالعكس، كقد تيقاـ مقاـ المثنى كالعكس ، ككأف بيف 

ان كتناكبان . فانظر مثبلن إلى  قكلو تعالى :    (1َفاْعَتَرُفوا ِبَذْنِبِيمْ  ىذه الصيغ تقارضي

ثر اإلفراد عمى الجمع ، مٌما يكحي لؾ أٌف اختيار الصيغ فآ ( 2) أم : بذنكبيـ   (
ككضعيا مكضع بعض ليس آتيان بمحض الصدؼ بقدر ما ىك فف مف فنكف الكبلـ 

 ، كأسمكبه مف أساليبو ، لو مقاصده كمعانيو . يحتاج مٌنا إلى كقفة كتأمؿ .

 إشكالية البحث :

 يحاكؿ البحث اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية كىي :

ىؿ أٌثرت المغة في آراء المفسريف المتعمقة بصيغ اإلفراد كالتثنية كالجمع في    
 النص القرآني  ؟

ما األسباب أك األغراض التي مف كراء استعماؿ صيغ اإلفراد كالتثنية كالجمع في 
 غير مكاضعيا ؟

 ىؿ ىناؾ تناكب بيف صيغ اإلفراد كالتثنية كالجمع  ؟
 الحقيقة أـ المجاز؟ىؿ ايستعممت ىذه الصيغ عمى كجو 

 ىك :  ىدفوكبالتالي فإٌف البحث 

 معرفة أثر المغة في آراء المفسريف المتعمقة باستعماؿ ىذه الصيغ .  
معرفة األسباب أك األغراٌض التي مف كراء استعماؿ ىذه الصيغ في غير مكاضعيا  
. 

                                                 
 11(  الممؾ:  1

 . 10/384(  الدر المصكف لمسميف الحمبي :  2
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 إبراز التناكب الحاصؿ بيف ىذه الصيغ إذا كيجد . 
 حقيقي كالمجازم ليذه الصيغ .معرفة االستعماؿ ال 

سيتـ بعكف ا استخداـ المنيج االستقرائي التحميمي ، كذلؾ المنيج المستخدم : 
باستقراء االستعماؿ المغكم ليذه الصيغ داخؿ السياؽ القرآني ، كمف تـٌ تحميميا . 

 كقد تـٌ عمى النحك التالي : 

 اد كالتثنية كالجمع .استقراء المكاضع التي تحدث فييا المفسركف عف اإلفر 
 تخٌيرتي اآليات القرآنية التي ظير فييا ىذا االستعماؿ .

 طرح آراء المفسريف المتعمقة بيذا االستعماؿ عمى فراش البحث  .
تسجيؿ آراء المفسريف كتحميبلتيـ ، كالتي يتـ مف خبللو استنباط المعاني التي أدتيا 

 ىذه الصيغ ، كأسباب االستعماؿ .
  سابقة :الدراسات ال

اٌطمعت عمى دراسات سابقة اعتنت بمكضكع اإلفراد كالتثنية كالجمع ككؿُّ دراسة    
ليا منظكرىا الخاص الذم تصؼ بو ىذه الصيغ كىي تيستعمؿ داخؿ السياؽ المغكم 
، كما أٌف مناىجيا التي اعتمدتيا تتبايف مف دراسة إلى أخرل، أضؼ إلى ذلؾ 

البيا بيذه الصيغ مف الناحية الببلغية ، كلـ طبيعة تمؾ الدراسات التي اىتـ غ
تتطرؽ إلييا مف الناحية المغكية إاٌل فيما نزر . كلعٌمؾ ستمحظ بعد قراءة عناكيف ىذه 
األبحاث أٌف بعضيا لـ يتطرؽ إلى دراسة صيغ التثنية كاكتفى بصيغ اإلفراد كالجمع 

 ، كمف ىذه الدراسات التي تمكنت مف االٌطبلع عمييا :  

ب ) اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ ( كىك دراسة تحميمية لئلفراد كالجمع في كتا 
القرآف ، لمدكتكر : محمد األميف الخضرم ، كالكتاب يدرس اإلفراد كالجمع مف 
نكاحي ببلغية ، كىذا كاضحه مف عنكانو ، كمف خبلؿ تتبعي لصفحاتو أدركت أٌف 
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في نصو التالي الذم اقتبستو  صاحبو تختمؼ مساعيو عف مساعٌي  ، كىذا يتضح
كىك يتحدث عف صيغ الجمع في تأديتيا لمعنى المبالغة حيث يقكؿ: " يعدؿ القرآف 
إلى الجمع لييكٌني بداللتو الظاىرة عمى الكثرة عف قكة الصفة عمى سبيؿ المبالغة ، 
كلمقرآف في ذلؾ عجائب ال تتناىى . فأنت تجده يطمؽ العيف مفردة ، كيريد بيا 

وألقْيُت َعميَك َمحّبًة ِمّني وُلُتْصنَع  ا مف الحفظ كالرعاية، في قكلو تعالى : "الزمي
" ثـ تراه يطمؽ العيف جمعان فييضيؼ بالجمع كناية أخرل عف المبالغة  عمى َعيِني

فيأتي جمع  " فاْصِبْر لُحْكِم رّبّك َفإّنك بأْعُيِنَنا "في الحفظ كالرعاية ...في قكلو : 
فمف خبلؿ ىذا النص يتضح أٌف الكاتب  ( 1) مى مضاعفة الحفظ " العيف دليبلن ع

 يتحدث عف معنى المبالغة المختمؼ تمامان عٌما ىك عميو عند أىؿ المغة .
داللة اإلفراد كالجمع في القرآف الكريـ ) دراسة تطبيقية عمى تفسير أبي السعكد( ، 

رقة . كقد تخٌير أمثمة لمدكتكر : ميزر العازمي ، كىك بحث يقع في سبع كثبلثيف ك 
تطبيقية مف ىذ التفسير ، مكضحان مف خبلليا اىتماـ أبي السعكد بصيغ اإلفراد 
براز مكاطف الجماؿ فييا ، كسرد األدلة عمى  كالجمع كاستعماليما داخؿ السياؽ، كا 

 إثبات ما يتميز بو النص القرآني مف إعجاز لغكم .  
(  كىك بحث لمدكتكر :  لبيب محمد خير )اختبلؼ صيغ األلفاظ بيف اإلفراد كالجمع

صالح ، كقد تخٌير نماذج مف سكرة النساء ليذه الدراسة ، كتحدث مف خبلليا عمى 
تنقُّؿ صيغ اإلفراد إلى الجمع كالعكس ، كتكٌصؿ إلى أٌف الخطاب القرآني يتميز 
باختيار ألفاظو األكثر امتبلءن لممعنى، كلذلؾ يحدث اليجر بيف الصيغ ، ككانت 
 دراستو تيدؼ إلى الكشؼ عف جماليات الخطاب القرآني ، كتذكؽ أسراره الببلغية . 

 كبالتالي يتضح أٌف منحى ىذا البحث يختمؼ عٌما ذكرتي آنفا  .
 

                                                 
 107( اإلعجاز البياني لؤللفاظ في القرآف الكريـ ، محمد األميف الخضرم ,  ص 1
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  استعماالت صيغ اإلفراد –أواًل 

إذا أردنا معرفة ىذا االستعماؿ في القرآف الكريـ فإٌننا  سنمحظ أٌف بعض المفسريف 
ٌبما اتخذكه شاىدان عمى تفسير بعض اآليات القرآنية . كىذه قد أشاركا إلي و ، كري

 نماذج مف اآليات القرآنية تكضح ىذا االستعماؿ .

ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ  قاؿ تعالى :   
المَّوَ 

اٌل نعبد ا( جممة فعمية كقد عىٌبر عنيا القرآف بمفظة ) كممة ( فجممة : )أ ( 1) 
تجد الجممة اإلسمية  )ىي    (2 )َوَكِمَمُة المَِّو ِىَي اْلُعْمَيــــا ، كفي قكلػػػػػو تعالى :

 كفي قكلػػػػو تعالى، بقكلو : ) كممة (  -سبحانو كتعالى  –العميا( كقد عٌبر عنيا ا 
:   ََّيا َكِمَمٌة ىو قائمياَكبلَّ ِإن

  ( 4)  ( إشارة إلى جممة : )رٌب ارجعكف ( 3) 

كلك تطرقنا إلى مصطمح الكممة في عيٍرؼ المغكييف لكجدنا أٌنيا تطمؽ عمى جمعو مف 
الكممات المنتظمة في سياؽ مستقؿ ، أك جمؿ ليا معنى تاـ كمستقؿ أيضان ،  مف 

القصيدة  الكاممة ، ك كممة الشيادتيف ذلؾ قكليـ : ألقى فيبلفه قافية ، كمرادىـ 
:   -صمى عميو كسمـ   -كالميراد بيا : ال إلو إاٌل ا، محمده رسكؿ ا ، كقاؿ 

 ، كىك يعني بذلؾ بيتو الشعرم )مف الطكيؿ( :  ( 5) أصدؽ كممة قاليا لبػػػػيد
                                                 

 63( آؿ عمراف :  1

 40( التكبة :  2

 101( المؤمنكف :  3

 1/296( انظر الدر المصكف لمسميف الحمبي :  4

 3/231 -1/295( انظر المصدر السابؽ :  5



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

549 

  

 

  ( 1) ئلُ أال كلُّ شيٍء ما خبل اَ باطٌل            وُكلُّ نعيٍم ال محالَة زا

كمٌما سبؽ يتبيف أٌف مصطمح )الكممة( الميستعمؿ في لغة العرب ييراد بو الكبلـ 
مؿ مفيدة ، كىذا االستعماؿ مف قبيؿ المجاز ،الذم قد تأثر بو  المتككف مف جي

الزمخشرم الذم تطرؽ إلى تفسير الكممة بمعناىا المجازم  مفسرك القرآف كمنيـ
   ( 2)  ة : الطائفة مف الكبلـ المنتظـ بعضيا مع بعض "حيث قػػػاؿ :  " كالمراد بالكمم

كيبقى سؤاؿ كىك ما تفسير إطبلقيـ مصطمح )الكممة( عمى المجمكع مف      
 ، الكممات ؟ كأيجيب بأٌف الكممة تيطمؽ عمى  الكممات؛ " الرتباًط بعضيا ببعضو

مة، فكممة التكحيد: فصارت في قكة الكممة الكاحدة ، إذا اختؿَّ جزءه منيا اختمَّت الكم
ال إلو إال ا ، ىي كمماته ال تتُـّ النسبة المقصكدة فييا ًمف حصًر اإًلليية في ا 

 ( 3) إال بمجمكعيػػػػػػا 

ىا َأْنُتْم ُأوالِء ُتِحبُّوَنُيْم َوال ُيِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكتاِب    قكلو تعالى : كمف ذلؾ 
ُكم وِ 

لكتاب في اآلية  مفرد ، كييجمع في المغة عمى كيتيب ، كلكف ييراد فكممة ا ( 4)  
بو في ىذا المكضع  الجمع ، كالمعنى : أنكـ تؤمنكف بجميع الكتب التي أنزليا ا 

كمثػػػػػمو  ( 5) عمى أنبيائو، كىـ ال يؤمنكف بشيء مف كتابكـ  -سبحانو كتعالى  -

                                                 
 132(  في ديكانو :  1

 3/203( الكشاؼ :  2

 3/232( انظر الدر المصكف لمسميف الحمبي :  3

 119( آؿ عمراف :  4

5
 1/289(  اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ :  
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فالمراد    (1 )ى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيوِ وُوِضَع اْلِكَتاُب َفَترَ   قكلو تعالى  :
ٌنما آثر األفراد  بالكتاب : صحائؼ األعماؿ التي يتناكليا المجرمكف يـك القيامة، كا 

  ( 2) عمى الجمع إلفادة الجنس 

كال تتقيد  لفظة )الكتاب( بالداللة عمى معنى الجمع، فقد تدٌؿ عميو كعمى      
ليَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل ؽ كاحد  كما في قكلو تعالى  :اإلفراد  في سيا

اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَمبَلِئَكِة َواْلِكتَاِب 
َوالنَِّبي ينَ 

 (3 ) 

د الكتاب لفظان كالمرادي  " ه اآلية :ىػ( في شرح ىذ756يقكؿ السميف الحمبي )     كىحَّ كى
بو الجمع ، كحسَّف ذلؾ ككنيو مصدران في األصؿ، أك أراد بو الجنس، أك أراد بو 

 ( 4) القرآف، فإفَّ مف آمف بو فقد آمف بكٌؿ الكتب فإنَّو شاىده ليا بالصحة " 

مقصكد بيا ىك كمعنى كبلمو أٌف لفظة )الكتاب( تدؿُّ في سياقيا عمى المفرد كال    
كتاب ا )القرآف الكريـ(  فأفرد، أك تدؿُّ عمى جميع الكتب السماكية المنزلة، كذلؾ 
، كالذم يدؿُّ عمى إفادتو الجمعية ىنا ىي  إذا أيريد بو الجنس كما مٌر أك مصدره

قرينة السياؽ كىي  قكلو : )كىالنًَّبيّْيف( 
 (5 )  

                                                 
1
 48( انكٓف :  

2
 1/289اَظر انًؿلر انطبثك  :  ( 

3
 176( انجمرح : 

4
 2/247( اَظر انلر انًؿٌٕ :  

5
 1/105( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ :  
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حيث    (1 )لَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا َعَمى َعْوَراِت الن َساءِ َأِو الط ْفِل اكفي قكلو تعالى :     
عٌبر بالطفؿ كىك مفرد كالمراد : جمعان مف الصبياف الصغار، كلذلؾ كصفو 
ٌنما صٌح كضعو مكضع الجمع ؛ ألٌنو اسـ جنس يصح إطبلقو عمى  بػ)الذيف(، كا 

 ( 2) المفرد كالجمػػػػػع

قرأ حمزة ) الغيرفىة (    (3 )اْلُغُرَفاِت آٍمُنون َوُىْم ِفي  كفي قكلو تعالى :    
باإلفراد،  كقد حمؿ النحاة ىذه القراءة عمى كجكهو منيا : أٌف المفرد  قد كيضع مكضع 
الجمع إلرادة الجنس كالمراد غيرفات  كثيرة ، كقد أيمف معو المبس ، ألٌنو مف المعمـك 

فرد كيضع مكضع الجمع لخفتو لفظان أٌف لكؿ كاحدو غيرفة خاصة بو ، كقيؿ : إٌف الم
، لفظان : أم حركفو أقؿ مف حركؼ الجمع ، كمعنى مف حيث داللتػػػػػػو  ( 4) كمعنى

 ( 5) عمى الكاحػػػػد 

ذا رجعنا إلى لغة العرب نجد أٌنيـ يستعممكف المفرد في معنى الجمع كقكليـ :     كا 
عبلمات عمى كثرتو ككثرة مف كثير الدرىـ في أيدم الناس كذلؾ إذا رأكا إشارات أك 

يتداكلكنو ، فالدرىـ مفرد كلكف دٌؿ عمى دراىـ كثيرة أك جمعان مف الدراىـ ، لككنو 
اسـ جنسو يصح إطبلقو عمى الكثير فيفيد العمـك ، كمف الشكاىد الشعرية التي تدؿُّ 

 :   عمى ىذا االستعماؿ قكؿ عمقمة الفحؿ مف )الطكيؿ(

ا ِجْمُدىا َفَصِميبُ  بيا ِجَيف الَحْسرى فأمَّا  ( 6)   ِعظاُميا      َفبيٌض وَأمَّ

                                                 
1
 31( انُٕر :  

2
 4/38( اَظر انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  

3
 . 37( ضجأ :  
4
 9/159( اَظر  انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  
5
 .2/90( اَظر غرػ انػبفٛخ نهرقٙ :  
6
 2( كٕٚاَّ :  
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كالحسرل : جمع حسيرة كىي الناقة التي  أعياىا التعب، كبيض: مفردىا بيضاء     
كىي لكف العظاـ، كجمدىا صميب :  أم : يابس ، كالمعنى أٌف  السباع أكمت ما 

)جمدىا( حيث عٌبر عمييا مف المحـ ، فتعرت عظاميا ،  كالشاىد فيو ىك قكلو : 
  ( 1) بالمفرد عف الجمع،  فكضع الجمد مكضع الجمكد  

 كقاؿ أبك النجـ مف ) الرجز  ( :      

 قد َأصبحْت ُأمُّ الِخياِر تّدعي       عميَّ ذنبا كمو لم َأصنعِ 

كفي المقابؿ   ( 2) كمعنى )ذنبان ( أم ذنكبان ، فكضع المفرد مكضع الجمع    
 معنى المفرد، مف ذلؾ ،  قكؿ جرير مف )الكامؿ ( :استعممكا  الجمع ب

 ( 3) قال العواذُل ما لجيمَك بعدما ... شاب الَمفارُق واكتَسْيَن قتيرا

قاؿ السيرافي : " الشاىد فيو أنو كٌنى عف مفًرؽ رأسو بالمفارؽ، كجعؿ الجمع في  
النساء. يعني  مكضع الكاحد . كالقتير: الشيب ، كأراد بالجيؿ : الًصبا كالغزؿ كطمب

أف العكاذؿ منعنو مف الغزؿ، ككعظنو كذٌكرنو كقمف لو: إٌف مىف ابيٌض شعره قبيح 
ٌبما كضع الجمع مكضع المفرد ليناسب عمر اإلنساف المشتمؿ  ( 4) صباه كغزلو "  كري

 عمى سنيف كثيرة قد خمت إثر تقدمو في السف .  

َفْأِتيا ِفْرَعــْوَن َفُقوال ِإنَّا   كقد يكضع المفرد مكضع المثٌنى كقكلو تعالى :     
َرُسوُل َرب  اْلعاَلِمينَ 

عمييما  –فالخطاب في اآلية لسيدنا مكسى كأخيو ىاركف  ( 5)  

                                                 
1
 .7/560( اَظر فساَخ األكة نهجغلاك٘ :  
2
 1/13( اَظر غرػ أثٛبد ضٛجّٕٚ نهطٛرافٙ :  
3
 222( فٙ كٕٚاَّ :  
4
 2/249( غرػ أثٛبد ضٛجّٕٚ :  
5
 15( انػؼراء :  
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كقد عٌبر بمفظ  )رسكؿ( عف اثنيف ،  كلـ يثٌنو كما ثٌنى الفعميف : ) فأتيا(   -السبلـ
َفْأِتياُه َفقُـــوال ِإنَّا  في قكلو :ك) قكال ( ، ككاف  القياس )رسكال ( بمفظ التثنية كما 

َرُســــوال َرب َك 
، كقد فٌسر النحاة ىذا األمر عمى جٍعؿ كممة  )رسكؿ( مصدر  ( 1) 

فيك كقكؿ كثير   ( 2) بمعنى )رسالة( ، كالمصدر يجكز كصؼ الكاحد كالجمػع  بو  
 عزة مف )الطكيؿ( :

   ( 3) .. ِبِسرٍّ َواَل َأْرَسْمُتُيْم ِبَرُسولَكَذَب اْلَواُشوَن َما ُفْيُت ِعْنَدُىْم .

كأصحاب رأم ثاني قالكا : أفرد ألٌف  المعنى :  كؿُّ   ( 4)  أم : كال أرسمتيـ برسالة
كرأم ثالث قالكا :  أٌنو  اختار   5) كاحد مٌنا رسكؿه إليؾ ، أم : صاحب رسالة 

   ( 6)  األفراد لييظير أٌنيما عمى شريعة كاحدة

ِإْذ َيَتَمقَّى اْلُمَتَمق َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الش َماِل  مف ذلؾ أيضان قكلو تعالى : ك      
َقِعيدٌ 

كالشاىد في اآلية كممة )قعيد( حيث أجاز الككفيكف  أف يككف  بمعنى   ( 7) 
)قعيدىيًف(، فيككف مف باب كضع الكاحد مكضع االثنيف ، كأجاز غيريىـ أىف يككف 

ى بابو ، فيككف صفةن بمعنى ميفاعؿ كخميط بمعنى ميخاًلط، أك يككف عىدىؿى مفردان عم
مف فاعؿ إلى فعيؿ لغرض المبالغةن كعميـ كعالـ . كقيؿ : إٌف في اآلية  حذفان ، إمَّا 

                                                 
1
 46( لّ :  
2
 .8/398(اَظر انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  
3
 ٔرٔاٚزّ : ) يب ثُؾُذ ػُلْى ...ٔال أرضهزٓى ثرضٛم( 171( فٙ كٕٚاَّ :  
4
 1/286ػهٕو انكزبة الثٍ ػبكل : ( اَظر انهجبة فٙ  
5
 .8/398( اَظر انلر انًؿٌٕ  نهطًٍٛ انؾهجٙ:  
6
 3/305( اَظر  انكػبف نهسيقػر٘ :  
7
 17( ق :  
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مَّا مف الثاني، فيككف قعيده  مف األكؿ كالتقدير عف اليميف قعيده كعف الشّْماؿ قعيده، كا 
        ( 1) الممفكظي بو لؤلكؿ 

كقد تنفرد كؿّّ مف صيغ اإلفراد كالجمع لمعافو خاصة ، بمعنى  أٌف المفردة قد     
معت، مف ذلؾ لفظة )الريح( التي ارتبط معناىا  تحمؿ معنىن نقيضان لمعناىا إذا جي
داخؿ السياؽ القرآني بمعنى العذاب، ك) الرياح( التي تدؿ في أغمب معانييا عمى 

       ( 2) ة شاىدة عمى ذلؾ الرحمة ، كاآليات كثير 

كقد ييعٌبر بصيغة المفردة تارة كبصيغ الجمع تارة أخرل لمتنكيع الببلغي  أك      
َوَقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما المبالغة في الزجر،  مف ذلؾ قػػػكلو تعالى  : 

ُيْم َقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما ذِلَك ِبَأنَّ  كقاؿ في مكضع آخر:     (3 )َمْعُدوَدًة 
ــُْدوَداٍت  َمعـــ

فجاء بػ)معدكدة ( مفردة في اآلية األكلى  كبصيغة الجمع في  ( 4) 
اآلية الثانية ، كقد حمؿ النحاة ىذا التنكع عمى محمميف أحدىما : أٌنو تفنُّف في 

يجكز أىٍف يعامىؿ معاممة الكاحدة المؤنثة  الببلغة، كذلؾ أفَّ جمع التكسيًر غيرى العاقؿ
ف شئت: )راسيات( ،  تارةن كمعاممة جمع اإًلناث أخرل، فيقاؿ: )ىذه جباؿه راسيةه( كا 
ف شئت: )ما شيات( . كالثاني :  كخيصَّ الجمع بيذا المكضع  ك )ًجماؿ ماشية( كا 

في زىٍجًرىػػػـ كزجًر  ألنو مكاف تشنيع عمييـ بما فعمكا كقالكا، فأتى بمفًظ الجمع مبالغةن 
 ( 5) مف يعمؿ بعمميـ 

 

                                                 
1
 10/24( اَظر  انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  
2
 .1/233( اَظر انًؾرر انٕعٛس الثٍ ػطٛخ :  
3
 79( انجمرح :  
4
 24( آل ػًراٌ :  
5
 3/96ؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ : ( اَظر انلر انً 
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 استعمال صيغ التثنية –ثانيًا 

أَْلِقَيا ِفي َجَينََّم ُكلَّ َكفَّاٍر كمف شكاىد ىذا االستعماؿ في القرآف قكلو تعالى:   
َعِنيدٍ 

كفٌسر النحاة الخطاب بأٌنو لكاحدو كىك مالؾ خازف النار، كقد خاطبو  ( 1) 
ألٌف مف سينف العرب في كبلميا مخاطبة الكاحد بخطاب االثنيف ، بضمير التثنية  ؛ 

 كمف شكاىد ذلؾ قكؿ امرئ القيس مف )الطكيؿ( :

  ( 2) قفا نبِك من ِذكرى حبيٍب ومنزِل ... بِسقِط الم وى بيَن الدَّخوِل فَحْوملِ  

إٌنيا فالذم عميو أىؿ المغة أٌنو مفرد كقد خاطبو بضمير التثنية عمى عادة العرب ف  
تخاطب الكاحد بخطاب االثنيف،  كذلؾ أٌف الغالب في أسفارىا أف يككف عدد 
المسافريف ثبلثة ، فكؿ كاحد منيـ كاف يخاطب اثنيف، فكثر ذلؾ في أشعارىا 
ككبلميا حتى صار عرفان في المخاطبة، فايستعمؿ في الكاحد، كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنو 

وي خاطبو في مكضع آخر مف ىذه  القصيدة بقك   لو : ) أصاًح تىرىل برقنا أيريؾى كمىيضى
    ) (3 )  

ٌد قكلو   كقيؿ : إٌف الخطاب في اآلية كقع لممكيف حقيقة ، كىك رأم الزجاج ، كقد ري
بأٌف المفرد قد خكطب بصيغة التثنية في مكضع آخر بقرينة لفظية تيبعد طريؽ 

 التأكيؿ كىك قكؿ الشاعر مف )الطكيؿ( : 

ن تدعاني أحِم عرضًا ممّنعا َفِإن تزجراني َيا  اْبن َعفَّان أنزجر ... َواِ 

                                                 
1
 24( ق :  
2
 14( فٙ كٕٚاَّ :  
3
 11/17( اَظر فساَخ األكة نهجغلاك٘ :  
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كذىب   ( 1) فالشاعر ييخاطب ابف عٌفاف بصيغة المثٌنى ، كبذلؾ امتنع قكؿ الزجاج  
المبرد إلى  اٌف التَّثنية لتأكيد الفعؿ كاألصؿ :  ألًؽ ألًؽ بالتكرير ،  فمٌما كاف الفعؿ 

أىصؿ ألقيا : )ألقيٍف( بنيكف التككيد الخفيفة فأبدؿ كقيؿ إف (  2) ال ييثٌني ثيٌني ضميره  
    ( 3)  النُّكف ألفا ًإجراء لمكصؿ مجرل الكقؼ

نجد الضمير كقع     (4 ) َقْد ُأِجيَبْت َدْعوُتكما  مف ذلؾ قكلو تعالى : و     
الثنيف كلـ  يصدر الدعاء في ظاىر المفظ إاٌل مف كاحد كىك سيدنا مكسى في قكلو 

  : َاَل ُموَسى َربََّنا ِإنََّك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمؤَلَُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا َوق
كفٌسر   (5 ) ِلُيِضمُّوا َعْن َسِبيِمَك َربََّنا اْطِمْس َعَمى َأْمَواِلِيْم َواْشُدْد َعَمى ُقُموِبِيمْ 

أك أٌف مكسى كاف   ( 6) عتيا العرب  في كبلميا النحاة ىذا األمر عمى أٌنو طريقة اٌتب
يدعك كىاركف يؤٌمف عمى دعائو " كالتأميف دعاء ألنو طمب كسؤاؿ أيضا كمعناه 

  ( 7) الميـ استجب فصار بذلؾ شريؾ مكسى في الدعاء "

أٌف الدعاء صدر عف االثنيف حقيقة، كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو   كذىب نحاة أخركف إلى
   ( 8)  ناية عف اثنيف: )رٌبنا( فيك ك

ُثمَّ كقد يأتي التعبير بمفظ التثنية لغرض المبالغة كالتكثير كما في قكلو تعالى :   
َتْيِن َيْنَقِمْب ِإَلْيَك الَبَصُر َخاِسئًا َوُىَو َحِسيٌر  اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ

أم كرة بعد كرة ،           ( 9) 
( كالذم يدؿ عمى أٌنو  لمتكثير ىك " قكلً  ًسيره اًسئان كىىيكى حى ري خى و : )يىٍنقىًمٍب ًإلىٍيؾى البىصى

                                                 
1
 11/18( اَظر فساَخ األكة نهجغلاك٘ :  
2
 .5/163( اَظر  انًؾرر انٕعٛس الثٍ ػطٛخ :  
3
 18 -11/17( اَظر فساَخ األكة نهجغلاك٘ :  
4
 89( َٕٚص :  
5
 88( َٕٚص :  
6
 6/261ر انًؿٌٕ نهطًٍٛ : ( اَظر انل 
7
 2/459( نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ  :  
8
 17/249( اَظر  يفبرٛؼ انغٛت نهراز٘ :  
9
 4( انًهك :  
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نما المعنى  ، كىذاف الكصفاف ال يأتياف بنظرتيف كال ثبلث، كا  أم: ميٍزدجران كىك كميؿه
كرَّات، كىذا كقكليـ: لبَّيؾ كسعديؾ كحنانيؾ كدكاليؾ كىذاذيؾ ال ييريدكف بيذه التثنيًة 

   ( 1) أم: إجابةن لؾ بعد أخرل"  شىفع الكاحد، إنما يريدكف التكثير

ا اْلُغبَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْينِ كفي قكلو تعالى :      َوَأمَّ
كردت التثنية في   ( 2) 

)أبكاف( لغرض التغميب ، كالتغميب عند العرب ىك أٍف ييغٌمب األقدر كاألقكل كما في 
ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن ىذا َعْذٌب ُفراٌت َوُىَو الَّ اآلية السابقة، ككما في قكلو تعالى :  

َوىذا ِمْمٌح ُأجاجٌ 
فغيمّْب البحر عمى النير .  كقد يغٌمب المذكر عمى المؤنث    ( 3) 

كما في قكليـ )القمراف( يريدكف الشمس كالقمر، أك األخؼ نطقان كما في قكليـ 
مبكف العاقؿ عمى )العمراف( يريدكف سيدنا أبابكر الصديؽ كعمر بف الخطاب، أك يغ

   ( 4) غيره إذا اجتمعا 

  استعماالت صيغ  الجمع –ثالثًا 

استعماؿ صيغ الجمع متنكعة في السياؽ القرآني، فأحيانان يككف التعبير بجمع الكثرة 
كالقمة ، كأحيانان بضمائر  الجمع ، كأحيانان أخرل بصيغ منتيى الجمكع كأسماء 

 استعماالت  ىذه الصيغ. الجنس، كىذه بعض النماذج التي تكٌضح

 :  أـ  استعمال صيغ الكثرة والقمة

قد ييعٌبر في القرآف بصيغ الكثرة كالقمة لمعاني مقصكدة ، مف ذلؾ )خطايا( )    
ْذ ُقْمَنا اْدُخُموا ىِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُموا كخطيئات( فاألكلى :  كقعت  في قكلو تعالى :  َواِ 

                                                 
1
 6/114( اَظر انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  
2
 . 80( انكٓف : 
3
 . 1/118( اَظر  انُؾٕ انٕافٙ ، ػجبش ؽطٍ:  
4
 . 1/118بش ؽطٍ: ( اَظر  انُؾٕ انٕافٙ ، ػج 
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دًا َوُقوُلوا ِحطٌَّة ُيْغِفْر َلُكْم َخطاياُكْم َوَسَنِزيُد  ِمْنيا َحْيُث ِشْئُتْم َرَغداً  َواْدُخُموا اْلباَب ُسجَّ
    (1 ) اْلُمْحِسِنيَن 

  كالثانية :  كقعت  في قكلو :
  ِإْذ ِقيَل َلُيُم اْسُكُنوا ىِذِه اْلَقْرَيَة َوُكُموا ِمْنيا َحْيُث
دًا ُتْغِفْر َلُكْم َخِطيئاِتُكْم َسَنِزيُد اْلُمْحِسِنينَ ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُموا اْلبا    (2 َب ُسجَّ

كالشاىد في اآليتيف أٌنو ذكر في األكلى مف سكرة البقرة جمع الكثرة, كفي        (
الثانية مف سكرة األعراؼ جمع القمة، كلمنحاة في اختبلؼ  ىذيف الجمعيف تفسيرات 

 كتكجييات منيا : 

البقرة جمع الكثرة، ألٌف الفاعؿ ظاىر كمذككر ،  فمىٌما ذىكر الفاعؿ  استعمؿ في سكرة
ذكر ما يميؽ بكرمو مف غفراف الخطايا الكثيرة، كفي سكرة األعراؼ استعمؿ لفظ 

   ( 3) القمة ؛ لعدـ ذكر الفاعؿ 
استعمؿ  صيغتي الكثرة كالقمة لئلشارة إلى أٌف الذنكب سكاء كانت قميمة , أك كثيرة   

كالتكجيو األخير أقرب لمصكاب ؛ لكركد   ( 4) فكرة عند اإلتياف بيذا الدُّعاءفيي مغ
   ( 5)  التناكب بيف قراءتي :  )خطيئاتكـ( ك )خطاياكـ(

َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُو ُرُسُمَنا كمف ذلؾ أيضان قكلو تعالى :
فالذم  ( 6) 

ىك ممؾ المكت كقد ذكره ا تعالى صريحان في قكلو يتكفى النفكس في حقيقة األمر 
 : ُْقْل َيَتَوفَّاُكْم َمَمُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوك َل ِبُكم

 (7 ) 

                                                 
1
 57( انجمرح :  
2
 161( األػراف :  
3
 3/526( اَظر  يفبرٛؼ انغٛت نهراز٘ :  
4
 355 -9/354( اَظر  انهجبة فٙ ػهٕو انكزبة الثٍ ػبكل :   
5
 1/378(  اَظر انلر انًؿٌٕ  نهطًٍٛ انؾهجٙ:  
6
 62( األَؼبو :  
7
 11( انطغلح :  
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كلمتكفيؽ بيف اآليتيف ذكر المفسركف أٌف الذم يتكٌفى األنفس كيعالجيا عند      
الجمع كما الممات ىك ممؾ المكت، كلكف نابت عنو مجازان  في اآلية األكلى صيغة 

ىك كاقعه في كبلـ العرب ، كذكر بعضيـ أٌف لممؾ المكت أعكانان مف المبلئكىة، 
يككف ممؾ المكت ىك الميتكفّْي   يتكفكف عىف أمره؛ فيك معنى قكلو : )تكفتو رسمنىا( كى

لذلؾ نيسب الفعؿ ًإليو       ( 1) ًفي الحقيقىة؛ ألىنيـ يصدركف عىف أمره، كى

الى عمى لساف إبراىيـ كابنو اسماعيؿ عمييما السبلـ :  كمف ذلؾ قكلو تع      
 ََربََّنا َواْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلك

كقيرئ )ميسمًميف( كفٌسر النحاة ىذا األمر لغكيان ،  ( 2) 
فذكركا أٌف صيغة الجمع تيستعمؿ أحيانان بمعنى المثٌنى، كىذا أسمكب استعممتو العرب 

ىـ أكؿ الجمع، كمشيكر في كبلميـ إيقاع الجمع في كبلميا؛ ألٌف  التثنية  عند
عمى التثنية ؛ كاألصؿ في التثنية ضـ شيء إلى آخر، فإذا ضممتو  فقد جمعتو، 

في  –عمييا السبلـ  –كىناؾ مف حمؿ الجمع عمى ظاىر المفظ فأدخؿ ىاجر 
  ( 3) الدعاء 

 قكلو تعالى : كقد يقع الجمع مكقع المثنى طمبان لمخفة، كاليركب مف الثقؿ كما في 
ِإْن َتُتوبا ِإَلى المَِّو َفَقْد َصَغْت ُقُموُبُكما

ييريد )قمباكما( ،  ك) قمكبيكما( أفصًح ،  ( 4) 
حيث أكقع الجمعى مكقعى المثنى، استثقاالن لمجيًء تثنيتىٍيف لك قيؿ : قمباكػما  

 (5  ) 
كىي إحدل لغات  ( 6) كأجاز الفراء قراءتيا )قمباكما( عمى األصؿ  كظاىر المفظ 

                                                 
1
 2/112( اَظر رفطٛر انطًؼبَٙ :  
2
 .127انجمرح  : ( 
3
 . 1/161( اَظر  إرغبك انؼمم انطهٛى إنٗ يساٚب انكزبة انكرٚى ألثٙ انطؼٕك :  
4
 4( انزؾرٚى :  
5
 10/366( اَظر انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ:   
6
 7/539( اَظر فساَخ األكة نهجغلاك٘ :  
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العرب ، كقد أشار إلييا  سيبكيو في كتابو حيث يقكؿ : " كقد يثنُّكف ما يككف بعضان 
   ( 1)  لشيء . زعـ يكنس أف رؤبة كاف يقكؿ : ما أحسفى رأسييما "

 كقاؿ أبك ذؤيب مف )الكامؿ( :  

 فتخاَلسا َنْفَسْييما بنواِفٍذ ... كنواِفِذ الُعْبِط التي ال ُتْرَقعُ 

كالمشيكر عند النحاة الجمع ، فييقاؿ : تخالست نفكسيما ، كما أحسف رؤكسيما،    
 ( 2)  كقد صغت قمكبيما

ِو السُُّدُس  :كفي قكلو تعالى  َفِإْن كاَن َلُو ِإْخَوٌة َفؤِلُم 
حيث عٌبر ا سبحانو  ( 3)  

 مثنى فقاؿ  : ال( أٍف الجمع ىنا كرد بمعنى 458كتعالى بػ)أيٍخكة ( كرٌجح ابف سيده )

الجمع ىا ىنا مكضكعه مكضعى االثنيف، ألف االثنيف ييكجباف ليا السُّدس"
 (4 ) 

 ب ـ استعمال صيغ )مفاعل ومفاعيل( 

إْذ َقاَلِت اْلَمبَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ المََّو ُيَبش ُرِك  مف صكر ذلؾ في القرآف قكلو تعالى :  
يُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمسِ 

 (5 ) 

فقكلو : )إذ قالت المبلئكة يا مريـ( ييفيد أٌف المنادم جمعه ، كلكف المشيكر بيف 
ٌنما ذكره ا  ( 1) المفسريف أٌف المنادل ىك جبريؿ عميو السبلـ بمفظ  -جٌؿ شأنو –كا 

 ( 2) الجمع عمى سبيؿ التعظيـ كما ىك كاقع في كبلـ العرب 

                                                 
1
 2/49( انكزبة :  
2
 7/539َخ األكة نهجغلاك٘ : ٔ فسا  10/366( اَظر انلر انًؿٌٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ :  
3
 11( انُطبء :  
4
 .213-5/212( انًؾكى ٔانًؾٛم األػظى الثٍ ضٛلِ:  
5
 45( أل ػًراٌ :  
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َفَمْن َثُقَمْت َمَواِزيُنُو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  و تعالى : كفي قكل    
ذكر النحاة   ( 3) 

أٌف  اإلنساف لو ميزاف كاحد يزف بو ا أعمالو ، كفسر ىذا األمر مف خبلؿ المغة 
فذىبكا إلى أٌنو جمع أيريد بو المفرد؛ ألٌف العرب قد تكقع لفظ الجمع عمى المفرد 

نما ىك بغؿه كاحد ، كقيؿ أٌنيا جمع فيقكلكف : خ رج فبلف إلى مكَّة راكبان الًبغاؿ، كا 
  ( 4) ميزاف كأيريد بو اآللة  ، أك جمع مكزكف كىي األعماؿ  

 استعمال ضمائر الجمع  -ج

َيْحِمُفوَن ِبالمَِّو َما َقاُلوا َوَلَقْد  مف صكر التعبير بضمير الجمع  قػػػػكلو تعالى :     
ِمَمَة اْلُكْفرِ َقاُلوا كَ 

 (5 )  

قاؿ المفسركف:  أٌف  )الكاك( في الفعميف : )يحمفكف( ك)قالكا( يعكد  إلى كاحدو      
مف المنافقيف كليس جميعيـ ييدعى الجبلس بف سكيد حينما تخٌمؼ مع جماعة مف 
ٌنما استعمؿ ضمير الجمع؛ ألجؿ  إظيار رضا  المنافقيف عف غزكة تبكؾ ، كا 

ْذ َقَتْمُتْم َنْفسًا َفادَّاَرْأُتْم ِفيَيا فيك كقكلو تعالى :   ( 6) منافقيف لقكلو  كمكافقة بقية ال َواِ 
  (7 )   ( 8) كالقاتؿ كاحد ، كلكف لٌما رضكا البقية بيذه الفعمة نسبيا ا إلييـ  

كىذا ييعدُّ مف باب تعميـ العقكبة عمى الجميع ؛ لعدـ إظيار اعتراضيـ أك سككتيـ 
ـ أك الظمـ الكاقع ، كقد أخبر ا سبحانو كتعالى في أكثر مف مكضع مف عمى الجر 

                                                                                                                 
1
 8/220( اَظر يفبرٛؼ انغٛت نهراز٘ :  
2
 1/416( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ  :  
3
 7( األػراف :  
4
 9/22ل : ( اَظر انهجبة  فٙ ػهٕو انكزبة الثٍ ػبك 
5
 .75( انزٕثخ : 
6
 .84/ 4( اَظر إرغبك انؼمم انطهٛى إنٗ يساٚب انكزبة انكرٚى ألثٙ انطؼٕك :  
7
 71( انجمرح :  
8
 1/322( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ:  
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كتابو  كيؼ أٌنو خسؼ بقرل كاممة ، كمدائف ميشيدة، كأىمؾ أقكامان بسبب ظمميـ أك 
مكافقتيـ عميو .   كالمراد بكممة الكفر التي قاليا ىي قكلو : ) إف كاف ما جاء بو 

 –عميو الصبلة كالسبلـ  -فبمغ ذلؾ النبي    محمد حقِّا، لنحف أشرُّ مف الحمير( 
؛  فنزلت اآلية    ( 1) فاستحمفو  فحمؼ كىك كاذبه

َرب  اْرِجُعونِ كمف قبيؿ ذلؾ قكلو تعالى :     
حيث كضع ضمير الجمع  ( 2) 

 مكضع المفرد، كلمنحاة  في ذلؾ تفسيرات ك تكجييات عدة منيا : 

ٌبر بكاك الجمع عمى سبيؿ  كاألصؿ ارجعني، –سبحانو  –الخطاب    كلكف عى
 التعظيـ، كقد كقع تعظيـ ا لنفسو في آيات أيخرل مف القرآف .

أٌف الخطاب لئلنساف الذم نادل ربو ، ثـٌ خاطب المبلئكة بقكلو ارجعكف، كفي ىذا  
ذؼ المضاؼ إليو ، كأقيـ المضاؼ  مقامو .  محذكؼ تقديره يا مبلئكة ربي، فيحي

 3) مداللة عمى تكرير الفعؿ، كأٌنو قاؿ : اٍرًجعيكف اٍرًجعكف اٍرًجعكفذكر كاك الجمع  ل 

) 
ْرَناُكمْ كفي قكلو تعالى :       َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ

حيث عٌبر بكاؼ الخطاب  ( 4) 
 ، ككٌجو النحاة ىذا االستعماؿ عمى النحك التالي :  

الجمع تعظيمان لو ، كألٌنو أصؿ أٌف المخاطب آدـ عميو السبلـ ، كخاطبو بصيغة 
 ( 5) الجميع

                                                 
1
 .361/ 14( اَظر عبيغ انجٛبٌ ،  نهطجر٘ :  
2
 100( انًؤيٌُٕ :  
3
 .   8/367انكزبة انًكٌُٕ  نهطًٍٛ انؾهجٙ:  (  اَظر انلر انًؿٌٕ فٙ ػهى 
4
 10(  األػراف :  
5
 5/260( اَظر  انلر انًؿٌٕ  فٙ ػهى انكزبة انًكٌُٕ نهطًٍٛ انؾهجٙ:  
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: خمىٍقنىاكـ ًفي صمب آدـ، ثَـّ صكرناكـ ًفي أىٍرحاـ  المخاطب بنك آدـ ، كالمعنى 
األيميىات قالو ابف عباس ، كقاؿ غيره : خمىقىناكـ ًفي ظير آدـ، ثَـّ صكرناكـ يـك 

  ( 1) اٍلميثاؽ، ًحيف أخرجيـ كالذَّر
قاَل َكبلَّ َفاْذَىبا ِبآياِتنا ِإنَّا  طاب أيضان في قكلو تعالى :كعٌبر القرآف بكاؼ الخ 

َمَعُكْم ُمْسَتِمُعــــوَن 
 (2 ) 

 فقكلو )معكـ( خطاب لسيدنا مكسى كأخيو ىاركف، كقد أكقع ضمير الجمع عمى      

 :  ( 3)  المثٌنى، كفٌسر النحاة ىذا األمر بأحد األمكر اآلتية 

نٌما خاطبيما ا إٌف العرب تعام  -األكؿ سبحانو  –ؿ االثنيف معاممة الجمع ، كا 
 بصيغة الجمع لشرفيما كعمك منزلتيما .  -كتعالى

كمف اٌتبعيما مف  -عمييما السبلـ  –أٌف الخطاب مكجو إلى مكسى كىاركف  -الثاني
بني إسرائيؿ فيتضمف الكبلـ البشارة باإلشارة إلى عمك أمرىما كاتباع القـك ليما، 

 الخطاب مكجو ليما كلفرعكف كأتباعو . كقيؿ :

 استعمال  اسم الجمع  -د

مف األسماء التي تدؿُّ عمى الجمع )اسـ الجمع( كالمراد بو " االسـ المكضكع      
كذكر  ( 4) لمداللة عمى جمع مف اآلدمييػػػف أك غيػػرىـ ، كلـ يكف لو كاحده مف لفظػو" 

 ، كمف أسماء الجمكع  الكاردة في القرآف:  ( 5) سيبكيو أمثمة لو نحك إبؿ كغنػػػػػـ

                                                 
1
 2/197(  رفطٛر انطًؼبَٙ : 
2
 14(  انػؼراء :  
3
 10/66( اَظر  رٔػ انًؼبَٙ نألنٕضٙ :  
4
 .  13ًل  إثراْٛى ػجبكِ  : ( اَظر  أضًبء انغًٕع فٙ انمرآٌ انكرٚى ، ك. يؾ 
5
 3/240( انكزبة :  
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: كاختمؼ المفسركف في أدنى العدد الذم تدؿُّ عميو ، فقيؿ : ثبلثة ،  ) الطائفة (
كقيؿ :  أربعةه ، كقيؿ : عشرةه ، كقيؿ : الكاحد يككف طائفة كىي لغة تكممت بيا 

المغة  الداللة عمى العرب ، كاألمر مهٌتسعه فيو بيف الفقياء كالمفسػػػػريف،  كأصمو في 
 ( 2) ألنَّيا المقدار الذم يمكنيا أف تطيؼ بالشيء ( 1) الجماعػػة 

كقد كرد ذكر الطائفة في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع ، كفي بعض     
ِإْن ُيْعًف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُتَعذ ْب المكاضع أفادت اإلفراد مف ذلؾ قكلو تعالى : 

ُيْم َكاُنوا ُمْجِرِمينَ َطاِئَفًة ِبَأنَّ 
 (3 )   . 

 فيذه اآلية تحدثت عف طائفتيف :     

معفكّّ عنيا ، كاألخرل ميعذبة،  كاألكلى دٌلت عمى المفرد كىك  رجؿ  كاف  -األكلى 
مير، كاف ال يخكض مع المنافقيف في استيزائيـ بالنبي  عميو  –ييسمى مخشى بف حي

كم أىنو اعتز  -الصبلة كالسبلـ   ليـ .حتى ري

كردت  بمعنى الجمع كالمراد بيا جماعة المنافقيف  كعمى رأسيـ   -كالطائفة الثانية 
   ( 4) عبد ا بف أيبي سمكؿ 

ُىَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّو  كما في قكلو تعالى :  )الذرية ( : كمف أسماء الجمكع    
يًَّة َطي بَ  فالمراد بالذرية في ىذا المكضع الكلد   (5 )ةً َقاَل َرب  َىْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذر 

زؽ بيحيى  الكاحد، ، كقد استجاب ا دعاءه فيما بعد كري
 (6 ) 

                                                 
1
 334(اَظر انفرٔق انهغٕٚخ نهؼطكر٘ :  
2
 1/2645( رفطٛر انهجبة فٙ ػهٕو انكزبة الثٍ ػبكل :  
3
 66( انزٕثخ :  
4
 2/324( اَظر رفطٛر انمرآٌ ،  انطًؼبَٙ :  
5
 . 38( آل ػًراٌ :  
6
 .1/242بزٌ : ( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم ، انق 
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كقد يحمؿ اسـ الجمع داللة اإلفراد ك الجمع في سياؽ كاحد، كما في قكلو تعالى    
:  ْالِذيَن قاَل َلُيُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكم  (1 ) 

كالشاىد في ىذه اآلية ىك كممة )الناس( األكلى، فقد ذكر المفسركف أٌنيا تحتمؿ     
 كجييف : 

أٌنيا بمعنى المفرد كالقائؿ ىك  نعيـ بف مسعكد األشجعي، كىذا  -الكجو األكؿ     
أسمكب اتبعتو العرب في كبلميا فإٌنيا تضع المفرد مكضع الجمع كالعكس، " فيككف 

نما جاز إطبلؽ لفظ الناس عمى اإلنساف الكاحد؛ ألف  المفظ عاما أريد بو الخاص، كا 
ذلؾ الكاحد إذا فعؿ فعبلن أك قاؿ قكالن، كرضي بو غيره حسف إضافة ذلؾ الفعؿ 

 . ( 2) كالقكؿ إلى الجماعة "  

الكجو الثاني : أيريد بيا الجمع عمى جية الحقيقة ، فيحتمؿ المراد بالناس      
المنافقيف حينما رأكا النبي صٌمى ا عميو كسٌمـ يتجيز  الركب مف عبد القيس أك

 3) لميعاد أبي سفياف فنيكا أصحابو عف الخركج معو؛ لئبل ييقضى عمييـ في زعميـ 

) 

ةً  : كفي قكلو تعالى      ِإنَّ ِإْبراِىيَم كاَن ُأمَّ
أكقع لفظ الجمع عمى المفرد،  ( 4) 

بلف رحمة كفيبلف عبٌلمة كنٌسابة ، أم قد كأٌنثو لغرض المبالغة ، فيك كقكليـ : ف
كصؿ كؿُّ كاحدو مف ىؤالء في ىذا األمر إلى منتياه ، كالمعنى :" إٌنما سيٌمي إبراىيـ 

                                                 
1
 .173( آل ػًراٌ :  
2
 1/322( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم ، انقبزٌ :  
3
 ( اَظر انًؿلر  َفطّ . 
4
 .120( انُؾم : 
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صٌمى ا عميو كسٌمـ أمة ؛ ألنو اجتمع فيو مف صفات الكماؿ كصفات الخير 
  ( 1) كاألخبلؽ الحميدة ما اجتمع في أمة "

كاؼ ، كبحمد ا كتكفيقو يمكف تمخيص ما سبؽ فيمػػػػػػا : بعد ىذا التطنتائج البحث 
 يمي :

تمٌيزت لغة القرآف الكريـ بمستكل أدبي رفيع ، ظير فيو فف الخطاب في أبيى 
 صكره .

تباينت آراء المفسريف حكؿ استعماؿ صيغ المفرد كالتثنية كالجمع ، فاحتمؿ 
عماالت ىذه الصيغ عمى االستعماؿ أكثر مف تفسير ، كما استندكا في تفسير است

ممكتيـ المغكية كعمى كبلـ أىؿ المغة،  فكانت المغة عامبلن مساعدان في تفسير مثؿ 
 ىذه الظكاىر في القرآف . 

مؿ عمى الحقيقة تارة ، كتارة أخرل عمى المجاز .  استعماؿ ىذه الصيغ  حي
مفرد أحيانان استعماؿ القرآف الكريـ لصيغ اإلفراد في مكاضع الجمع مرٌده إلى خفة ال

أك داللة المفرد عمى الجنس أك المصدر ، فالجنس يفيد الشيكع كالعمـك ، كالمصدر 
 ييكصؼ بو المفرد كالمثنى كالجمع .

قد ييعٌبر بصيغ المفرد كالتثنية كالجمع في القرآف عمى ما كيضعت عميو في أصؿ 
خبلؿ  كضعيا، كقد تيتناكب عف بعضيا مجازيان . كىذا األمر لمسناه حتى مف

استقرائنا لكتب التراث المغكم ، فقد كجدنا شكاىد شعرية  تيثبت أف التناكب قد حصؿ 
 بيف ىذه الصيغ . 

بعض صيغ الجمع في القرآف حممت معنى اإلفراد كالجمع فكافقت ما عميو أىؿ المغة 
 مف أٌنيا تنطبؽ عمييما ، كالطائفة كالذرٌية .

                                                 
1
 105-104/ 3( اَظر نجبة انزأٔٚم فٙ يؼبَٙ انزُسٚم نهقبزٌ :  
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د لتعميـ الفعؿ الصادر مف المفرد بعض ضمائر الجمع استعممت في مكضع المفر 
 عمى البقية في إشارة منو إلى عظـ الذنب كقبحو، أك إلفادة التعظيـ كالتنزيو  .

 العرب تخاطب المفرد بالمثنى ، كىذه المغة كردت في األسمكب القرآني . 
كضع الجمع مكضع المثنى أحيانان مرده إلى التخفيؼ كاليركب مف ثقؿ  اجتماع  

كممة كاحدة ،   كما في )قمكبكما( بدالن مف )قمباكما( ، كقد ذكر أىؿ تثنيتيف في 
 المغة ىذا األمر .
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 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآف الكريـ بركاية قالكف .     

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  أبك السعكد العمادم محمد بف محمد 
 بيركت –ء التراث العربي بف مصطفى ، الناشر: دار إحيا

أسماء الجمكع في القرآف الكريـ ، د. محمد  إبراىيـ عباده  ، الناشر منشأة  
 المعارؼ باإلسكندرية . 

تفسير القرآف،  أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني ، تحقيؽ: 
 –ض ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ ، الناشر: دار الكطف، الريا

 ـ .1997 -ىػ1418السعكدية . الطبعة: األكلى، 
جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  أبك جعفر الطبرم ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر  

 ـ 2000 -ىػ  1420الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، 
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم ، تحقيؽ 

ـ محمد ىاركف، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة: الرابعة، كشرح: عبد السبل
 . 1997 -ىػ  1418

 –ديكاف امرئ القيس ، اعتنى بو عبد الرحمف المصطاكم، الناشر: دار المعرفة 
 ـ .2004 -ىػ  1425بيركت، الطبعة: الثانية، 

 ديكاف جرير ، دار صادر بيركت .
 ار صادر / بيركت .ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم ، د 
 ديكاف عمقمة الفحؿ ، د . ف  . 

 ديكاف كثير عزة ، د .ف  
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ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد  
ا الحسيني األلكسي ، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، الناشر: دار الكتب العممية 

 ػ .ى 1415بيركت، الطبعة: األكلى،  –
الرضي اإلستراباذم، تحقيؽ  األساتذة: محمد نكر ‘  شرح شافية ابف الحاجب

المدرس في تخصص كمية المغة العربية، كمحمد الزفزاؼ، كمحمد محيى  -الحسف 
 -ىػ  1395لبناف /   –الديف عبد الحميد ، الناشر: دار الكتب العممية بيركت 

 ـ .  1975
د السيرافي، تحقيؽ: الدكتكر محمد عمي شرح أبيات سيبكيو، يكسؼ بف أبي سعي

الريح ىاشـ، راجعو: طو عبد الرؤكؼ سعد  ، دار النشر: مكتبة الكميات األزىرية، 
 ـ .  1974 -ىػ  1394مصر  –دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة 

لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر 
حي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف ، تصحيح: محمد عمي شاىيف الناشر: دار الشي

 ىػ .  1415بيركت،  الطبعة: األكلى،  –الكتب العممية 
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير، فخر الديف الرازم ، الناشر: دار إحياء التراث 

 ىػ .  1420 -بيركت، الطبعة الثالثة  –العربي 
الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف، المعركؼ  الدر المصكف في عمـك

 بالسميف الحمبي ، تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القمـ، دمشؽ . 
الفركؽ المغكية،  أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف 

ار العمـ كالثقافة ميراف العسكرم ، حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، الناشر: د
 مصر .  –لمنشر كالتكزيع، القاىرة 

الكتاب، سيبكيو ، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: مكتبة الخانجي، 
 ـ .  1988 -ىػ  1408القاىرة ، الطبعة: الثالثة، 
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 –الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،  الزمخشرم ، الناشر: دار الكتاب العربي 
 ىػ .  1407 -لثالثة بيركت، الطبعة : ا

المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي 
الدمشقي النعماني، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد 

ىػ  1419بيركت / لبناف، الطبعة : األكلى،  -معكض، الناشر: دار الكتب العممية 
 ـ . 1998-

في تفسير الكتاب العزيز،  أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد المحرر الكجيز 
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، 

 .  ىػ  1422 -بيركت، الطبعة: األكلى  –الناشر: دار الكتب العممية 
 النحك الكافي ، عباس حسف ، دار المعارؼ،  الطبعة الخامسة عشرة .

كـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ، تحقيؽ عبد المح
 ـ 2000الحميد ىنداكم،  دار الكتب العممية / بيركت،  
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 ادريان بمت ودوره في تقريب وجيات النظر بين الفرقاء الميبيين
 اليمالي مفتاح اليماليد. :اعداد                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة 

يزخػػػػػػػر التػػػػػػػاريخ بػػػػػػػبعض الشخصػػػػػػػيات المػػػػػػػؤثرة كالفاعمػػػػػػػة، فػػػػػػػي دىػػػػػػػاليز السياسػػػػػػػة 
الدكليػػػػػػة، كاإلقميميػػػػػػة، التػػػػػػي كػػػػػػاف ليػػػػػػا األثػػػػػػر البػػػػػػالغ، كالػػػػػػدكر الحاسػػػػػػـ فػػػػػػي تكجيػػػػػػو 
مصػػػػػػير الحضػػػػػػارات كاألمػػػػػػـ، فينػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف الشخصػػػػػػيات تمكنػػػػػػت بحنكتيػػػػػػا، 

 ترؾ بصمات خالدة في صفحات التاريخ. كنشاطيا مف
كيكشػػػػػؼ التػػػػػاريخ خػػػػػبلؿ مراحمػػػػػو المتعاقبػػػػػة مػػػػػف ثػػػػػكرات كتحػػػػػكالت سياسػػػػػية، كمػػػػػا 
صػػػػػػاحبيا مػػػػػػػف أحػػػػػػداث، بػػػػػػػأف دكر العديػػػػػػػد مػػػػػػف الشخصػػػػػػػيات منػػػػػػكط بمػػػػػػػا تقدمػػػػػػػو 
لكطنيػػػػا أكال، كألقميميػػػػا ثانيػػػػا، كلمعػػػػالـ ثالثػػػػا، األمػػػػر الػػػػذم أعطػػػػى ليػػػػا دكر الريػػػػادة 

ركتػػػػو مػػػػف انطبػػػػاع عنػػػػد عامػػػػة النػػػػاس، ممػػػػا سػػػػاىـ بشػػػػكؿ كالتميػػػػز، ناىيػػػػؾ عمػػػػا ت
فعػػػػػاؿ فػػػػػي إيجػػػػػاد أرضػػػػػية خصػػػػػبة لقبكليػػػػػا بػػػػػيف أفػػػػػراد المجتمػػػػػع المحمػػػػػي كالػػػػػدكلي 
دارة  كاإلقميمػػػػػي، كنظػػػػػران لمػػػػػا تممكػػػػػو تمػػػػػؾ الشخصػػػػػيات مػػػػػف قػػػػػدرات فػػػػػي القيػػػػػادة، كا 
األزمػػػػػات، كمػػػػػػا حققتػػػػػػو مػػػػػف النجػػػػػػاح جعميػػػػػػا مػػػػػػؤثرة عمػػػػػى اآلخػػػػػػريف، ناىيػػػػػػؾ عػػػػػػف 

 كالمممكس في تغيير مجرل التاريخ.دكرىا الكاضح 
إذ يسػػػػػجؿ التػػػػػاريخ مكاقػػػػػؼ كبيػػػػػرة لشخصػػػػػيات تاريخيػػػػػة ليبيػػػػػة، كأخػػػػػرم أجنبيػػػػػة أدت 
أدكارنا ميمػػػػػػة فػػػػػػي التػػػػػػاريخ الميبػػػػػػي المعاصػػػػػػر، خاصػػػػػػة عنػػػػػػد الحػػػػػػديث عنيػػػػػػا فػػػػػػي 
تأسػػػػػػيس دكلػػػػػػة ليبيػػػػػػا الحديثػػػػػػة، كمػػػػػػف ىنػػػػػػا تبػػػػػػرز شخصػػػػػػية الدبمكماسػػػػػػي اليكلنػػػػػػدم 

حػػػػػػػد الرمػػػػػػػػكز المػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػي المشػػػػػػػيد الميبػػػػػػػػي ـ، كأ1981_  1892أدريػػػػػػػاف بمػػػػػػػت 
خػػػػػػػبلؿ بدايػػػػػػػػة النصػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػاني مػػػػػػػػف القػػػػػػػرف العشػػػػػػػػريف، الػػػػػػػذم عينتػػػػػػػػو المنظمػػػػػػػػة 

                                                 
 أستاذ مساعد/ قسـ التاريخ/ كمية اآلداب/ جامعة بني كليد 
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ـ، 1949ديسػػػػمبر  10العالميػػػػة لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة كػػػػأكؿ مبعػػػػكث ليػػػػا فػػػػي ليبيػػػػا فػػػػي 
 كدكره السياسي في ىذا الجانب.

تجػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػى أف ميمػػػػػة أدريػػػػػاف بمػػػػػت فػػػػػي ظػػػػػؿ تمػػػػػؾ الظػػػػػركؼ كالسياسػػػػػية  
كاالقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة )القبميػػػػػػة( التػػػػػػي كانػػػػػػت عمييػػػػػػا األقػػػػػػاليـ الميبيػػػػػػة الثبلثػػػػػػة 
_طػػػػػػرابمس كبرقػػػػػػة كفػػػػػػزاف_ صػػػػػػعبة كمعقػػػػػػدة لمغايػػػػػػة، ففػػػػػػكر تسػػػػػػممو ميامػػػػػػو بشػػػػػػأف 
ليبيػػػػػا اطمػػػػػع، كتمعػػػػػف فػػػػػي مجريػػػػػات المشػػػػػيد السياسػػػػػي الميبػػػػػي، كالعػػػػػالمي المتعمػػػػػؽ 

يمتػػػػػػو األمميػػػػػػة بيػػػػػػا، كقػػػػػػاـ بإعػػػػػػداد خارطػػػػػػة طريػػػػػػؽ أكػػػػػػد مػػػػػػف خبلليػػػػػػا عمػػػػػػى أف م
المكمػػػػػػػؼ بيػػػػػػػا ليسػػػػػػػت القيػػػػػػػاـ بحكػػػػػػػـ ليبيػػػػػػػا نيابػػػػػػػة عػػػػػػػف الميبيػػػػػػػيف، بػػػػػػػؿ مسػػػػػػػاعدتيـ 
بػػػػػػالحكار كالتشػػػػػػاكر، كالمناقشػػػػػػات المستفيضػػػػػػة عمػػػػػػى كضػػػػػػع دسػػػػػػتكر يمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف 
إدارة شػػػػػػئكف الحكػػػػػػـ فػػػػػػي األقػػػػػػاليـ الثبلثػػػػػػة، كتأسػػػػػػيس دكلػػػػػػة حديثػػػػػػة كفػػػػػػؽ أنظمػػػػػػة 

أنػػػػػو لػػػػيس لميبيػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػـ السػػػػػائدة فػػػػي العػػػػػالـ آنػػػػػذاؾ، مؤكػػػػدنا فػػػػػي ذلػػػػؾ عمػػػػػى 
خيػػػػػػار أمػػػػػػاميـ  سػػػػػػكل االتفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى مشػػػػػػركع دكلػػػػػػة فيدراليػػػػػػة دسػػػػػػتكرية، تتأسػػػػػػس 
عمػػػػػى المصػػػػػالحة الكطنيػػػػػة المسػػػػػتكحاة مػػػػػف تعػػػػػاليـ الػػػػػديف اإلسػػػػػبلمي، كالتػػػػػي مػػػػػف 

 أىـ أركانيا التعددية، كاحتراـ اآلراء، كالتكجيات السياسية المختمفة.
حػػػػػدة فػػػػػي ليبيػػػػػا بفضػػػػػؿ حنكتػػػػػو، تكمػػػػػف ادريػػػػػاف بمػػػػػت مفػػػػػكض األمػػػػػـ المت         

مػػػػػف كضػػػػػع حػػػػػؿ لكضػػػػػع قػػػػػرار األمػػػػػـ المتحػػػػػدة مكضػػػػػع التنفيػػػػػذ، كتػػػػػـ ذلػػػػػؾ عمػػػػػى 
مػػػػػدار سػػػػػنتيف مػػػػػف العمػػػػػؿ الشػػػػػاؽ الجػػػػػاد، كالتحػػػػػديات الصػػػػػعبة التػػػػػي كاجيتػػػػػو فػػػػػي 
الممػػػػػػؼ الميبػػػػػػي، التػػػػػػي كػػػػػػاف مػػػػػػف أبرزىػػػػػػا الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى التػػػػػػكازف القبمػػػػػػي، كتقريػػػػػػب 

يػػػػػػا تكحيػػػػػػد أقػػػػػػاليـ ليبيػػػػػػا الػػػػػػثبلث، كجيػػػػػػات النظػػػػػػر بػػػػػػيف القبائػػػػػػؿ الميبيػػػػػػة، نػػػػػػتج عن
عػػػػػػػبلف االسػػػػػػػتقبلؿ فػػػػػػػي الرابػػػػػػػع كالعشػػػػػػػريف مػػػػػػػف ديسػػػػػػػمبر  ـ تحػػػػػػػت اسػػػػػػػـ 1951كا 

 .المممكة الميبية المتحدة
تتمثػػػػػػؿ إشػػػػػػكالية البحػػػػػػث الرئيسػػػػػػية فػػػػػػي ماىيػػػػػػة الػػػػػػدكر الػػػػػػذم أداه ادريػػػػػػاف     

 بمت في تقريب كجيات النظر بيف الفرقاء الميبييف؟
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ف التسػػػػػػاؤالت الميمػػػػػػة التػػػػػػي تحتػػػػػػاج إلػػػػػػى كتتفػػػػػػرع مػػػػػػف ىػػػػػػذه اإلشػػػػػػكالية جممػػػػػػة مػػػػػػ
إجابػػػػػات عمميػػػػػة، كمكضػػػػػكعية مػػػػػف أبرزىػػػػػا: مػػػػػف ىػػػػػك ادريػػػػػاف بمػػػػػت؟ كمػػػػػاىي أىػػػػػـ 
نشػػػػػػػاطاتو عنػػػػػػػدما تػػػػػػػـ تعيينػػػػػػػو منػػػػػػػدكبان لؤلمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة فػػػػػػػي ليبيػػػػػػػا؟، كمػػػػػػػا مػػػػػػػدل 
مسػػػػػػػاىمتو فػػػػػػػي مسػػػػػػػألة تقريػػػػػػػب كجيػػػػػػػات النظػػػػػػػر بػػػػػػػيف الفرقػػػػػػػاء الميبيػػػػػػػيف؟ كمػػػػػػػاىي 

 في ذلؾ؟الكسائؿ كاالجراءات التي اعتمدىا 
كلئلجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ التسػػػػػػػاؤالت، كغيرىػػػػػػػا ممػػػػػػػا قػػػػػػػد يػػػػػػػرد فػػػػػػػي حينػػػػػػػو،   

اقتضػػػػػػػى المكضػػػػػػػكع اتبػػػػػػػاع المػػػػػػػنيج التػػػػػػػاريخي الكصػػػػػػػفي، فالتػػػػػػػاريخي يتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي 
رصػػػػد األحػػػػداث التاريخيػػػػة لمسػػػػيرة تعيػػػػيف ادريػػػػاف بمػػػػت منػػػػدكبا لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة فػػػػي 

لكصػػػػػػفي يتمثػػػػػػؿ ليبيػػػػػػا، كترتيبيػػػػػػا ترتيبػػػػػػان، كفػػػػػػؽ التسمسػػػػػػؿ الزمنػػػػػػى لؤلحػػػػػػداث، أمػػػػػػا ا
 في كصؼ كؿ مرحمة مف المراحؿ، كدراستيا بكؿ تجرد كمكضكعية.

كػػػػػؿ ىػػػػػذه األسػػػػػئمة، كغيرىػػػػػا سػػػػػيحاكؿ اإلجابػػػػػة عنيػػػػػا ىػػػػػذا البحػػػػػث، معتمػػػػػدا عمػػػػػى 
عػػػػػػػدد مػػػػػػػف المصػػػػػػػادر كالمراجػػػػػػػع المعاصػػػػػػػرة، كالمػػػػػػػذكرات السياسػػػػػػػية، كالتاريخيػػػػػػػة، 

 كالدكريات.
 :م(1981أبريل  11 – 1892مايو  (8 أدريان بمت بيمت

ـ، كتمقػػػػػػى عمكمػػػػػػو االبتدائيػػػػػػة، 1892كلػػػػػػد السػػػػػػيد أدريػػػػػػاف بمػػػػػػت فػػػػػػي ىكلنػػػػػػدا سػػػػػػنة 
ـ تحصػػػػػػؿ عمػػػػػػى الشػػػػػػيادة العميػػػػػػا فػػػػػػي 1919كالثانكيػػػػػػة فػػػػػػي مدارسػػػػػػيا، كفػػػػػػي سػػػػػػنة 

العمػػػػـك السياسػػػػية مػػػػف مدرسػػػػة بػػػػاريس الحػػػػرة، شػػػػغؿ العديػػػػد مػػػػف المناصػػػػب اليامػػػػة، 
سػػػػػػػنة سػػػػػػػكاء عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد الػػػػػػػكطني لػػػػػػػببلده، أك عمػػػػػػػى الصػػػػػػػعيد الػػػػػػػدكلي، ففػػػػػػػي 

ـ عػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي مكتػػػػػػػػب األنبػػػػػػػػاء كالنشػػػػػػػػر التػػػػػػػػابع لعصػػػػػػػػبة األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة، 1920
كسػػػػػػرعاف مػػػػػػا تػػػػػػدرج فػػػػػػي المناصػػػػػػب فرقػػػػػػي إلػػػػػػى مسػػػػػػاعد السػػػػػػكرتير العػػػػػػاـ لييئػػػػػػة 
شػػػػػؤكف المػػػػػؤتمرات، كالخػػػػػدمات العامػػػػػة، كفػػػػػي فتػػػػػرة الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة سػػػػػنة 

كمػػػػػػػػػة ـ سػػػػػػػػافر إلػػػػػػػػى بريطانيػػػػػػػػػا، كاشػػػػػػػػتغؿ بتنظػػػػػػػػيـ األنبػػػػػػػػػاء كالدعايػػػػػػػػة لمحك1939
ـ مثػػػػؿ بػػػػبلده عضػػػػكان فػػػػي مػػػػؤتمر سػػػػاف 1945اليكلنديػػػػة فػػػػي لنػػػػدف، تػػػػـ فػػػػي سػػػػنة 
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فرانسيسػػػػػكك، كمػػػػػف بعػػػػػد ذلػػػػػؾ عضػػػػػكان فػػػػػي الػػػػػدكرة األكلػػػػػى لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة لؤلمػػػػػـ 
المتحػػػػػػدة، كنتيجػػػػػػة لعممػػػػػػو فػػػػػػي عصػػػػػػبة األمػػػػػػـ سػػػػػػابقا، كعممػػػػػػو فػػػػػػي منظمػػػػػػة األمػػػػػػـ 

مخضػػػػرميف، كلمػػػػا المتحػػػػدة أىمػػػػو ذلػػػػؾ ألف يػػػػتـ اختيػػػػاره لككنػػػػو مػػػػف الدبمكماسػػػػييف ال
تمتػػػػع بػػػػو شخصػػػػية أدريػػػػاف بمػػػػت مػػػػف خبػػػػرة طكيمػػػػة اكتسػػػػبيا خػػػػبلؿ تكليػػػػو منصػػػػب 
مسػػػػػػاعد السػػػػػػكرتير العػػػػػػاـ بييئػػػػػػة األمػػػػػػـ، كالػػػػػػذم شػػػػػػغمو لعػػػػػػدة سػػػػػػنكات، كقػػػػػػد أثبػػػػػػت 
كفػػػػاءة عاليػػػػة إلػػػػى جانػػػػب خبرتػػػػو الكاسػػػػعة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا أنػػػػيط بػػػػو مػػػػف ميػػػػاـ، كليػػػػذا 

 .(1)تحدة في ليبيامندكبان لؤلمـ الم  1949ديسمبر  8تـ تعيينو  في 
لقػػػػػد تػػػػػردد ادريػػػػػاف بمػػػػػت فػػػػػي بػػػػػادئ األمػػػػػر بقبػػػػػكؿ ىػػػػػذه الميمػػػػػة بسػػػػػبب عػػػػػدـ تػػػػػكفر 

أنػػػػو لػػػػيس لديػػػػو إلمػػػػاـ تػػػػاـ بالمغػػػػة  :كثيػػػػر مػػػػف الشػػػػركط اليامػػػػة لػػػػو كالتػػػػي مػػػػف بينيػػػػا
العربيػػػػػػة، كمعرفتػػػػػػو باإلسػػػػػػبلـ كليبيػػػػػػا بصػػػػػػفة عامػػػػػػة بالكػػػػػػاد تػػػػػػذكر، كطبيعػػػػػػة عممػػػػػػو 

فػػػػػػة بالمسػػػػػػتعمرات اإليطاليػػػػػػة السػػػػػػابقة، اإلداريػػػػػػة نػػػػػػأت بػػػػػػو عػػػػػػف التعمػػػػػػؽ فػػػػػػي المعر 
 ليبيػػػا بمسػػػاعدة كلكػػػف السػػػكرتير العػػػاـ أصػػػر عميػػػو، فقبػػػؿ ىػػػذه الميمػػػة لمقيػػػاـ

 .(2) استقبلليا لمحصكؿ عمى
أعمػػػػػف أدريػػػػػاف بمػػػػػت فػػػػػكر تعينػػػػػو منػػػػػدكبان لؤلمػػػػػـ المتحػػػػػدة فػػػػػي ليبيػػػػػا فػػػػػي االجتمػػػػػاع 

سػػػػػت ـ مػػػػػع ممثمػػػػػي الػػػػػدكؿ ال1949ديسػػػػػمبر  19األكؿ الػػػػػذل عقػػػػػد بنيكيػػػػػكرؾ فػػػػػي 
األعضػػػػاء فػػػػػي مجمػػػػػس ليبيػػػػػا الستشػػػػػارتيـ، كلتبػػػػادؿ كجيػػػػػات النظػػػػػر حػػػػػكؿ الميمػػػػػة 
القادمػػػػة فػػػػي ليبيػػػػا لغػػػػرض تسػػػػمية أعضػػػػاء عػػػػنيـ يمثمػػػػكنيـ، كعػػػػف ممثمػػػػي األقػػػػاليـ 
الميبيػػػػة الػػػػثبلث )طػػػػرابمس_ برقػػػػة_ فػػػػزاف(، كلكػػػػي ينجػػػػز ميمتػػػػو بالشػػػػكؿ المطمػػػػكب 

                                                 
1) ؼ المقريػػػػؼ، ليبيػػػػا بػػػػيف الماضػػػػػي كالحاضػػػػر. صػػػػفحات مػػػػف التػػػػاريخ السياسػػػػػي ( محمػػػػد يكسػػػػ

، ـ 1دكلة االستفبلؿ، ج - 1 251ـ، ص 2004، مركز الدراسات الميبية، اككسفكرد،   . 
( أدريػػػػػاف بيمػػػػػت، اسػػػػػتقبلؿ ليبيػػػػػا كاالمػػػػػـ المتحػػػػػدة: حالػػػػػة تفكيػػػػػؾ ممػػػػػنيج لبلسػػػػػتعمار، ترجمػػػػػة (2

مجمػػػػػػع ليبيػػػػػػا لمدراسػػػػػػات المتقدمػػػػػػة، طػػػػػػرابمس، ، منشػػػػػػكرات 1محمػػػػػػد زاىػػػػػػي بشػػػػػػير المغريبػػػػػػي، ج 
.243ـ، ص 2020    
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و سػػػػػػػيمتقي أكضػػػػػػػح ليػػػػػػػـ بأنػػػػػػػو سػػػػػػػيذىب إلػػػػػػػى ليبيػػػػػػػا عقػػػػػػػب أعيػػػػػػػاد المػػػػػػػيبلد، كأنػػػػػػػ
بالشخصػػػػػػػػيات البػػػػػػػػارزة، كممثػػػػػػػػؿ األحػػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػػية، كمػػػػػػػػا أعمػػػػػػػػف بأنػػػػػػػػو سػػػػػػػػيقـك 
بػػػػأجراء أبحػػػػػاث أكليػػػػػة فػػػػي ليبيػػػػػا، كسػػػػػيجرم اتصػػػػػاالتو مػػػػع الػػػػػدكؿ القائمػػػػػة بػػػػػاإلدارة 

ينػػػػاير سػػػػنة  9ىنػػػػاؾ، كعقػػػػد السػػػػيد بمػػػػت اجتمػػػػاع مػػػػع أعضػػػػاء الػػػػدكؿ السػػػػت يػػػػـك 
تصػػػػػػاؿ المبػػػػػػدئي مػػػػػػع ـ، أبمغيػػػػػػـ بعزمػػػػػػو عمػػػػػػى القيػػػػػػاـ برحمػػػػػػة إلػػػػػػى ليبيػػػػػػا لبل1950

ف الممثمػػػػػػة اإلدارات الحاكمػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػببلد، ككػػػػػػذلؾ االتصػػػػػػاؿ مػػػػػػع حككمػػػػػػات البمػػػػػػدا
منػػػو  يتػػػكلى فػػػي عضػػػكية المجمػػػس، كبحػػػث فػػػي االجتمػػػاع مسػػػألة المقػػػر الػػػذم

 .(1)أعمالو المجمس تسيير
ـ، كقػػػػػد 1950 ينػػػػػاير 18 كصػػػػػؿ منػػػػػدكب األمػػػػػـ المتحػػػػػدة المعػػػػػٌيف إلػػػػػى ليبيػػػػػا يػػػػػـك

مطػػػػػار طػػػػػرابمس بالترحيػػػػػب، كالػػػػػكركد مػػػػػف قبػػػػػؿ ممثمػػػػػي  اسػػػػػتقبؿ عنػػػػػد كصػػػػػكلو إلػػػػػى
 الصػػػػػحافة كصػػػػػفتو كقػػػػػد، (2)األحػػػػػزاب الميبيػػػػػة كرجػػػػػاؿ الػػػػػديف، كاألعيػػػػػاف كاألجانػػػػػب

 ـ،1950 ينػػػػػػاير 24 بتػػػػػػاريخ 212 العػػػػػػدد الػػػػػػكطف، جريػػػػػػدة عنػػػػػػو فكتبػػػػػػت الميبيػػػػػػة،
 رسػػػػػػػكؿ االسػػػػػػػتقبلؿ جريػػػػػػػدة اعتبرتػػػػػػػو حػػػػػػػيف فػػػػػػػي الحريػػػػػػػة، برسػػػػػػػكؿ إيػػػػػػػاه بكصػػػػػػػفيا
  .(3) المجاىدة ليبيا إلى التحرير ىدية حامؿ يا بؾ مرحبا لو قائمة االستقبلؿ

 حسػػػػب كػػػػاف أدريػػػػاف بمػػػػت يػػػػدرؾ كيعػػػػي جيػػػػدا الميمػػػػة المناطػػػػة بػػػػو لمباشػػػػرة كاجباتػػػػو
 باسػػػػػػػتقبلؿ القاضػػػػػػػي ـ،1949نػػػػػػػكفمبر  21الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي المتحػػػػػػػدة األمػػػػػػػـ قػػػػػػػرار
 كاقعػػػػػػػػا أمػػػػػػػػرا كيصػػػػػػػػبح يتحقػػػػػػػػؽ أف تسػػػػػػػػتكجب ميمتػػػػػػػػو أنػػػػػػػػو يعػػػػػػػػرؼ ككػػػػػػػػاف ليبيػػػػػػػػا،

                                                 
 .265المصدر نفسو، ص ( (1
 بمػػت أدريػػاف السػػيد المتحػػدة األمػـ ىيئػػة ( ابػراىيـ العربػػي محمػػد المػػرابط، منػػدكب(2

اسػػتقبلؿ ليبيػػا )دراسػػة تاريخيػػة مػػف خػػبلؿ صػػحيفة طػػرابمس الغػػرب  مسػػيرة فػػي كدكره
، الجػػػػػػزء االكؿ يكنيػػػػػػك 29معػػػػػػة الزاكيػػػػػػة، العػػػػػػدد ـ(، مجمػػػػػػة كميػػػػػػة اآلداب، جا1950سػػػػػػنة 
 . 7ـ، ص2020

 .25( المرجع نفسو، ص (3
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 يشػػػػػرؾ أف عمػػػػػىكليػػػػػذا اعػػػػػد خارطػػػػػة طريػػػػػؽ أكػػػػػد فييػػػػػا عمػػػػػى حرصػػػػػو  كمممكسػػػػػا،
 درجػػػػػػة أك صػػػػػػكرة كبػػػػػػأم معركتػػػػػػو، فػػػػػػي الميبػػػػػػي الشػػػػػػعب مػػػػػػف ممكػػػػػػف قطػػػػػػاع أكبػػػػػػر
 المعنػػػػػػي ىػػػػػػك – الميبػػػػػػي الشػػػػػػعب أم – ىػػػػػػك ألنػػػػػػو المشػػػػػػاركة، ىػػػػػػذه عمييػػػػػػا تكػػػػػػكف
 بنتائجيػػػػػػا، حتمػػػػػػا سػػػػػػيتأثر الػػػػػػذم الكحيػػػػػػد الطػػػػػػرؼ كػػػػػػذلؾ كىػػػػػػك بالقضػػػػػػية، مباشػػػػػػرة
 أنػػػػػو حػػػػـز فػػػػي أعمػػػػف ليبيػػػػا إلػػػػى لكصػػػػكلو األكلػػػػى السػػػػاعات منػػػػذف إيجابػػػػا؛ أـ سػػػػمبا
قامػػػػة اسػػػػتقبللو، نيػػػػؿ عمػػػػى شػػػػعبيا يسػػػػاعد كػػػػي ليبيػػػػا إلػػػػى جػػػػاء  المسػػػػتقمة، دكلتػػػػو كا 

 لػػػػػـ كأنػػػػػو آنػػػػػذاؾ، العػػػػػالـ فػػػػػي السػػػػػائدة الحكػػػػػـ أنظمػػػػػة كفػػػػػؽ حديثػػػػػة دكلػػػػػة كتأسػػػػػيس
 يكػػػػػكف أف صػػػػػبلحياتو مػػػػػف كال ميامػػػػػو، مػػػػػف كلػػػػػيس آخػػػػػر، غػػػػػرض ألم إلييػػػػػا يػػػػػأت
أعػػػػػده ، كيتضػػػػػح ذلػػػػػؾ جميػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ البيػػػػػاف الػػػػػذم قػػػػػد ليبيػػػػػا حكػػػػػـ فػػػػػي ردك  لػػػػػو

كاإلذاعػػػػػات، كالصػػػػػحؼ مكضػػػػػحا فيػػػػػو سػػػػػبب  المحطػػػػػات،بالمطػػػػػار ليػػػػػذاع عبػػػػػر 
زيارتػػػػو لميبيػػػػا حيػػػػث جػػػػاء فيػػػػو: انتيػػػػز ىػػػػذه الفرصػػػػة ألعبلمكػػػػـ بصػػػػفة عامػػػػة، 
بػػػػأف ميمتػػػػي كاضػػػػحة فػػػػي كػػػػكف مفػػػػكض األمػػػػـ المتحػػػػدة سػػػػكؼ يسػػػػاعد شػػػػعب 

ه، كفػػػػي إقامػػػػة حككمػػػػة مسػػػػتقمة، كلػػػػدم المفػػػػكض أيضػػػػا ليبيػػػػا فػػػػي كضػػػػع دسػػػػتكر 
تعميمػػػػػػػػػات بالتفػػػػػػػػػاكض مػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػمطات اإلدارة الحاكمػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى أف تتكلػػػػػػػػػكا أنػػػػػػػػػتـ 

كزيػػػػػػارتي األكلػػػػػػى إلػػػػػػى ليبيػػػػػػا سػػػػػػتدكـ ثبلثػػػػػػة أسػػػػػػابيع  .بأنفسػػػػػػكـ زمػػػػػػاـ أمػػػػػػكركـ
كسػػػػػػتككف اسػػػػػػتطبلعية، كغرضػػػػػػي فػػػػػػي اآلكنػػػػػػة الراىنػػػػػػة ىػػػػػػك بكػػػػػػؿ بسػػػػػػاطة أف 

كخاصػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ باختيػػػػػار ممثمػػػػػيكـ فػػػػػي  اسػػػػػتمع إلػػػػػى آرائكػػػػػـ كمقترحػػػػػاتكـ،
 .(1) سمطات اإلدارة المجمس، كأف أجرم اتصاالت مبدئية مع ممثمي

 كالسياسػػػػػػػية، القبميػػػػػػػة، الظػػػػػػركؼ تمػػػػػػػؾ ظػػػػػػؿ فػػػػػػػي بمػػػػػػػت ادريػػػػػػاف ميمػػػػػػػو أف شػػػػػػؾ ال
 كانػػػػت كفػػػػزاف، كبرقػػػػة، طػػػػرابمس، الثبلثػػػػة الميبيػػػػة األقػػػػاليـ عمييػػػػا التػػػػي كاالقتصػػػػادية

سػػػيمة أبػػػػدنا؛ فميبيػػػػا بنيايػػػػة  بػػػػو المناطػػػػة الميمػػػة تكػػػػف لػػػػـ لػػػدل جػػػػدان، كمعقػػػػدة صػػػعبة

                                                 
 .270، ص 1( ادرياف بميت، المصدر السابؽ، ج(1
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األربعينػػػػات كانػػػػت فػػػػي حالػػػػة سػػػػيئة لمغايػػػػة، فمقػػػػد تركتيػػػػا الحػػػػركب المتكاصػػػػمة ضػػػػد 
ػػػػا دكلػػػػة فقيػػػػرة لمغايػػػػة ببنيػػػػة تحتيػػػػة مػػػػدمرة تقريبنػػػػا  اإليطػػػػالييف مػػػػا يقػػػػارب ثبلثػػػػيف عامن
 بالكامػػػػػػػؿ، كفػػػػػػػػي كثيػػػػػػػر مػػػػػػػػف المنػػػػػػػػاطؽ معدكمػػػػػػػة، إضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػى قمػػػػػػػػة المػػػػػػػػكظفيف
اإلداريػػػػػػيف كالتقنيػػػػػػيف المػػػػػػدربيف كاألطبػػػػػػاء كالمعممػػػػػػيف، كزد عمػػػػػػى ذؾ كضػػػػػػع الػػػػػػببلد 
المنقسػػػػـ فػػػػي نفسػػػػو كعمػػػػى نفسػػػػو، فشػػػػرؽ الػػػػببلد كػػػػاف تحػػػػت زعامػػػػة األميػػػػر ادريػػػػس 
السنكسػػػػػي )أميػػػػػر برقػػػػػة(، أمػػػػػا الجنػػػػػكب كالغػػػػػرب فمػػػػػـ تكػػػػػف بػػػػػو قيػػػػػادة مكحػػػػػده، بػػػػػؿ 

مػػػػف األحػػػػػزاب  يكجػػػػد عػػػػدد مػػػػف الشخصػػػػيات القياديػػػػة، مػػػػع كجػػػػكد عػػػػدد قميػػػػؿ جػػػػدنا
السياسػػػػػػية الحديثػػػػػػة التكػػػػػػكيف كقميمػػػػػػة الخبػػػػػػرة، كفػػػػػػي الغالػػػػػػب كانػػػػػػت تمػػػػػػؾ األحػػػػػػزاب 
تيػػػػػػتـ بمصػػػػػػالحيا الخاصػػػػػػة، كلػػػػػػـ تكػػػػػػف تركػػػػػػز أك تيػػػػػػتـ بكحػػػػػػدة ليبيػػػػػػا كاسػػػػػػتقبلليا، 
كفػػػػػى الكقػػػػػت ذاتػػػػػو لػػػػػـ تكػػػػػف ىنػػػػػاؾ كجػػػػػكد لمؤسسػػػػػات قائمػػػػػة يمكنيػػػػػا العمػػػػػؿ عمػػػػػى 

ك قاعػػػػػػدة تبنػػػػػػى عمييػػػػػػا كحػػػػػػدة الػػػػػػببلد، أك بتعبيػػػػػػر آخػػػػػػر يمكػػػػػػف أف تكػػػػػػكف منصػػػػػػة أ
كحػػػػػدة الػػػػػببلد، ناىيػػػػػؾ عػػػػػف الكضػػػػػع االقتصػػػػػادم السػػػػػيء لمغايػػػػػة، حيػػػػػث لػػػػػـ تكػػػػػف 
ليبيػػػػا تممػػػػؾ أم مػػػػكرد يمكػػػػف االعتمػػػػاد عميػػػػو فػػػػي بنػػػػاء الػػػػببلد كالرقػػػػي بيػػػػا، فػػػػالفقر 
المػػػػػػدقع التػػػػػػي كانػػػػػػت تعػػػػػػاني منػػػػػػو عمػػػػػػـك الػػػػػػببلد، كانتشػػػػػػار الجيػػػػػػؿ كعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد 

ازدىػػػػػار الػػػػػببلد أك إيجػػػػػاد الحمػػػػػكؿ خبػػػػػرات أكاديميػػػػػة مدربػػػػػة يمكػػػػػف أف تسػػػػػاىـ فػػػػػي 
لممشػػػػػػػكبلت المتراكمػػػػػػػة، كحالػػػػػػػة التخمػػػػػػػؼ كالضػػػػػػػعؼ التػػػػػػػي كانػػػػػػػت تعيشػػػػػػػيا الػػػػػػػببلد 
نتيجػػػػػػػة لفتػػػػػػػرات متراكمػػػػػػػة مػػػػػػػف االحػػػػػػػتبلؿ، كتػػػػػػػدخؿ بعػػػػػػػض الػػػػػػػدكؿ الكبػػػػػػػرل فػػػػػػػي 
مصػػػػيرىا، بػػػػػؿ أف مػػػػف بينيػػػػػا مػػػػف يعمػػػػػؿ عمػػػػى تقسػػػػػيـ كتشػػػػظي الػػػػػببلد، فقػػػػد كػػػػػانكا 

د الػػػػػػببلد، جميػػػػػػع ىػػػػػػذ المشػػػػػػاكؿ يضػػػػػػعكف العراقيػػػػػػؿ حػػػػػػكؿ أم فكػػػػػػرة ىػػػػػػدفيا تكحيػػػػػػ
كغيرىػػػػػػا مجتمعػػػػػػة كانػػػػػػت عػػػػػػائؽ أمػػػػػػاـ ميمػػػػػػة بمػػػػػػت فػػػػػػي ليبيػػػػػػا، زد عمييػػػػػػا مسػػػػػػألة 
الحػػػػػػػرب البػػػػػػػاردة بػػػػػػػيف األطػػػػػػػراؼ المتصػػػػػػػارعة فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ آف ذاؾ، كالتػػػػػػػي كانػػػػػػػت 
تمقػػػػػي بظبلليػػػػػا عمػػػػػى الكضػػػػػع السياسػػػػػي فػػػػػي ليبيػػػػػا، األمػػػػػر يزيػػػػػد مػػػػػف تػػػػػأـز ميمػػػػػة 

 بمت كيعقدىا أكثر.
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 كشػػػػػاقة صػػػػػعبة بمػػػػػت، أدريػػػػػاف عػػػػػاتؽ عمػػػػػى الممقػػػػػاة لميمػػػػػةا أف سػػػػػبؽ ممػػػػػا كيتبػػػػػيف
 حسػػػػػػب مطالبػػػػػػا كػػػػػػاف كذاؾ ىػػػػػػذا كمػػػػػػع كالجكانػػػػػػب، الزكايػػػػػػا مختمػػػػػػؼ كمػػػػػػف لمغايػػػػػػة،
 فػػػػػي الصػػػػػادر ،1949 ،289 رقػػػػػـ ليبيػػػػػا باسػػػػػتقبلؿ القاضػػػػػي المتحػػػػػدة األمػػػػػـ قػػػػػرار
 التػػػػػػػػي كالبػػػػػػػػرامج األعمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف محػػػػػػػػددة بجممػػػػػػػػة يقػػػػػػػػـك أف ـ،1949 نػػػػػػػػكفمبر 21

قامػػػػة اسػػػػتقبللو تحقيػػػػؽ عمػػػػى الميبػػػػي الشػػػػعب تسػػػػاعد  ليػػػػا، دسػػػػتكر ككضػػػػع دكلتػػػػو كا 
 الػػػػػذم الغػػػػرض لتحقيػػػػؽ جيػػػػكده كػػػػػؿ بمػػػػت أدريػػػػاف ركػػػػز ليبيػػػػػا، إلػػػػى كصػػػػكلو كمنػػػػذ
 المعنيػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػػع الضػػػػػػػػركرية المشػػػػػػػػاكرات بػػػػػػػػإجراء فقػػػػػػػػاـ أجمػػػػػػػػو، مػػػػػػػػف جػػػػػػػػاء

 المنصػػػػػػػكص االستشػػػػػػػارم المجمػػػػػػػس تػػػػػػػأليؼ سػػػػػػػبيؿ فػػػػػػػي العبلقػػػػػػػة ذات كاألطػػػػػػػراؼ
 ليبيا. باستقبلؿ المتعمؽ المتحدة األمـ قرار مف لثةالثا في المادة في عميو

 :أدريان بيمت ودوره في تنفيذ قرار األمم المتحدة 
كمنػػػػػذ كصػػػػػكلو إلػػػػػى ليبيػػػػػا فػػػػػي  بمػػػػػت أدريػػػػػاف المتحػػػػػدة األمػػػػػـ مفػػػػػكض ميمػػػػػة كانػػػػػت
تنفيػػػػػػذ المػػػػػػادة السادسػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػرار األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة  فػػػػػػي تتمثػػػػػػؿـ 1950ينػػػػػػاير 19

ستشػػػػػػارم )مجمػػػػػػػس العشػػػػػػرة(، كقػػػػػػػد حػػػػػػػدد الػػػػػػذم يػػػػػػػنص عمػػػػػػى إنشػػػػػػػاء المجمػػػػػػػس اال
القػػػػػػرار كيفيػػػػػػة تشػػػػػػكيؿ المجمػػػػػػس الػػػػػػذم تقػػػػػػرر أف يتكػػػػػػكف مػػػػػػف منػػػػػػدكب كاحػػػػػػد عػػػػػػف 
يطاليػػػػػا، كبريطانيػػػػػا، كالكاليػػػػػات  حككمػػػػػات كػػػػػؿ مػػػػػف مصػػػػػر، كباكسػػػػػتاف، كفرنسػػػػػا، كا 
المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة، عمػػػػػػى أف يػػػػػػنظـ إلػػػػػػييـ ثػػػػػػبلث منػػػػػػدكبيف عػػػػػػف كػػػػػػؿ مػػػػػػف برقػػػػػػة 

 دسػػػػتكر كضػػػػع قميػػػػات، كذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿكطػػػػرابمس كفػػػػزاف، كمنػػػػدكب كاحػػػػد عػػػػف األ
 .( 1) ليبيا في الحكـ أعماؿ كتسيير لبناء منياجان  يككف ليبي كطني

كػػػاف أكؿ عمػػػؿ قػػػاـ بػػػو أدريػػػاف بمػػػت فػػػكر كصػػػكلو إلػػػى طػػػرابمس، ىػػػك عقػػػد سمسػػػمة 
مػػػػػػػػف المناقشػػػػػػػػات، كالمقػػػػػػػػاءات مػػػػػػػػع مختمػػػػػػػػؼ أطيػػػػػػػػاؼ الشػػػػػػػػعب الميبػػػػػػػػي بمختمػػػػػػػػؼ 

اء الػػػػػببلد متعرفػػػػػان إلييػػػػػا دارسػػػػػان ليػػػػػا كأخػػػػػذ يتنقػػػػػؿ فػػػػػي أنحػػػػػ تكجيػػػػػاتيـ كانتمػػػػػاءاتيـ،
                                                 

، 1إبػػػػػػػراىيـ فتحػػػػػػػي عمػػػػػػػيش، التػػػػػػػاريخ السياسػػػػػػػي كمسػػػػػػػتقبؿ المجتمػػػػػػػع المػػػػػػػدني فػػػػػػػي ليبيػػػػػػػا، ج( (1
 .256ص ـ، 2008، 1طرابمس، برنيؽ لمطباعة كالترجمة، ط
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بيػػػػػدؼ االسػػػػػتماع المباشػػػػػر آلرائيػػػػػـ، كتكػػػػػكيف فكػػػػػرة  كمستشػػػػػيران لحكمائيػػػػػا كأعيانيػػػػػا،
كاضػػػػحة عػػػػف رغبػػػػات النػػػػاس حػػػػكؿ مسػػػػألة اسػػػػتقبلؿ ليبيػػػػا، بعيػػػػدا عػػػػف المعمكمػػػػات 
المتػػػػػػػكفرة، األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم سػػػػػػػيؿ لػػػػػػػو معرفػػػػػػػة اختيػػػػػػػار الطريقػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة لتعػػػػػػػاكف 

بشػػػػػكؿ يكػػػػػاد يرضػػػػػي جميػػػػػع األطػػػػػراؼ فػػػػػي ليبيػػػػػا لمعمػػػػػؿ عمػػػػػى الميبيػػػػػيف، كتمثػػػػػيميـ 
تحقيػػػػػػؽ الكحػػػػػػدة أكالن كاالسػػػػػػتقبلؿ ثانيػػػػػػان؛ قبػػػػػػؿ المكعػػػػػػد النيػػػػػػائي المقػػػػػػرر مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 

ـ، كقادتػػػػػػو مشػػػػػػاكراتو تمػػػػػػؾ إلػػػػػػى العمػػػػػػؿ 1952ينػػػػػػاير  1األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة فػػػػػػي يػػػػػػـك 
عمػػػػى ضػػػػماف التمثيػػػػؿ لجميػػػػع المنػػػػاطؽ الميبيػػػػة بالتسػػػػاكم، ثػػػػـ أتصػػػػؿ بالحككمػػػػات 

المػػػػذككرة آنفػػػػان لتعػػػػيف ىػػػػذه الػػػػدكؿ منػػػػدكبان ليػػػػا فػػػػي المجمػػػػس كمػػػػا نػػػػص عميػػػػو السػػػػت 
فبرايػػػػر مػػػػف  7ديسػػػػمبر ك  19فػػػػأجرل خػػػػبلؿ الفتػػػػرة مػػػػا بػػػػيف القػػػػرار آنػػػػؼ الػػػػذكر، 

ـ أثنػػػػػػاء زيػػػػػػارة إلػػػػػػى طػػػػػػرابمس كبرقػػػػػػة كفػػػػػػزاف مباحثػػػػػػات مػػػػػػع الزعمػػػػػػاء 1950عػػػػػػاـ 
 س االستشػػػػػػػارم، كمػػػػػػػا أجػػػػػػػرل مباحثػػػػػػػات مػػػػػػػعمػػػػػػػالمحميػػػػػػػيف الختيػػػػػػػار أعضػػػػػػػاء المج

رئػػػػػػػػيس اإلدارة البريطانيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي طػػػػػػػػرابمس ببلكػػػػػػػػي كممثمػػػػػػػػي األحػػػػػػػػزاب كالييئػػػػػػػػات 
، (1) السياسػػػػػػػية، كممثمػػػػػػػي الجاليػػػػػػػات اإليطاليػػػػػػػة، كالييكديػػػػػػػة، كالمالطيػػػػػػػة، كاليكنانيػػػػػػػة

إدريػػػػػس السنكسػػػػػي، كالمعتمػػػػػد  محمػػػػػدكمػػػػػا أجػػػػػرل مباحثػػػػػات فػػػػػي برقػػػػػة مػػػػػع أميرىػػػػػا 
الفرنسػػػػػػي فػػػػػػي  البريطػػػػػػاني فييػػػػػػا دم كانػػػػػػدكؿ، كمػػػػػػا أجػػػػػػرل مباحثػػػػػػات مػػػػػػع الحػػػػػػاكـ

 .(  2)فزاف سارازاؾ
لػػػػػػـ تسػػػػػػفر ىػػػػػػذه المباحثػػػػػػات عػػػػػػف أم نتػػػػػػائج ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ المنػػػػػػدكب أدريػػػػػػاف بمػػػػػػت   

ـ، مكعػػػػػػػد نيػػػػػػػائي يتسػػػػػػػمـ فيػػػػػػػو أسػػػػػػػماء المرشػػػػػػػحيف 1950مػػػػػػػارس 28يحػػػػػػػدد يػػػػػػػـك 
لعضػػػػػػكية المجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم )مجمػػػػػػس العشػػػػػػرة(، كلكػػػػػػف الخبلفػػػػػػات حالػػػػػػت دكف 

 كالتنظيمػػػػػات األحػػػػػزاب، مػػػػػاءكزع إدريػػػػػس، األميػػػػػر إلػػػػػى بطمػػػػػب بمػػػػػت فتكجػػػػػوذلػػػػػؾ، 
                                                 

، مػػػػػػػذكرات صػػػػػػػراع الشػػػػػػػعب الميبػػػػػػػي مػػػػػػػع مطػػػػػػػامع االسػػػػػػػتعمار)أحمػػػػػػػد زا( 1) (، 1968-1943ـر
 .295ـ، ص1979طرابمس، الدار العربية لمكتاب، 

 .11( ابراىيـ العربي، المرجع السابؽ، ص (2
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 لشػػػػػػغؿ عمػػػػػػييـ متفػػػػػػؽ مرشػػػػػػحيف أربعػػػػػػة أسػػػػػػماء تقػػػػػػديـ فيػػػػػػو مػػػػػػنيـ طالبػػػػػػا المحميػػػػػػة،
 برقػػػػػػة إقمػػػػػػيـ فقػػػػػػدـ األممػػػػػػي، القػػػػػػرار حسػػػػػػب لميبيػػػػػػا المخصصػػػػػػة األربعػػػػػػة المقاعػػػػػػد
 فػػػػزاف إقمػػػػيـ قػػػػدـ حػػػػيف فػػػػي مػػػػنيـ، كاحػػػػد اختيػػػػار إلػػػػى بمػػػػت كدعػػػػت أسػػػػماء ثمانيػػػػة
 أمػػػػػا بػػػػػاإلقميـ، الممثمػػػػػيف مجمػػػػػس قبػػػػػؿ مػػػػػف اختػػػػػاره تػػػػػـ عميػػػػػو، متفقػػػػػا كاحػػػػػدا اسػػػػػما

 كاحػػػػػد الختيػػػػػار مرشػػػػػحيف بسػػػػػبعة فتقػػػػػدمت طػػػػػرابمس إقمػػػػػيـ فػػػػػي السياسػػػػػية األحػػػػػزاب
 باختيػػػػػار بمػػػػػت قػػػػػاـ المطػػػػػاؼ نيايػػػػػة كفػػػػػي أسػػػػػماء، أربعػػػػػة األقميػػػػػات كقػػػػػدمت مػػػػػنيـ،
 .(1)جميعا ىؤالء بيف مف أربعة

تشػػػػػػارم كبػػػػػػالطبع لػػػػػػـ تكػػػػػػف ميمػػػػػػػة اختيػػػػػػار المنػػػػػػدكبيف الميبيػػػػػػيف فػػػػػػي المجمػػػػػػس االس
بميمػػػػػة ىينػػػػة كال يسػػػػيرة، فقػػػػد قضػػػػى السػػػػيد أدريػػػػاف بمػػػػت ثبلثػػػػة أسػػػػابيع زار خبلليػػػػا 
األقػػػػػػػاليـ الثبلثػػػػػػػة، كتشػػػػػػػاكر مػػػػػػػع القيػػػػػػػػادات السياسػػػػػػػية كالحػػػػػػػػزبية المكجػػػػػػػكدة فييػػػػػػػا، 
كأمكنػػػػػػو فػػػػػػي ختػػػػػػاـ ىػػػػػػذه المشػػػػػػاكرات أف يختػػػػػػار أربعػػػػػػة أسػػػػػػماء مػػػػػػف بػػػػػػيف القػػػػػػكائـ، 

 المجمػػػػس تكػػػػكيف مػػػػف ـ1950 إبريػػػػؿ مػػػػف الخػػػػامس يػػػػـك فػػػػي االنتيػػػػاء مػػػػف تمكػػػػفك 
 مجمػػػػػػػػػس " تسػػػػػػػػػمية عميػػػػػػػػػو غمبػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػد العشػػػػػػػػػرة، بأعضػػػػػػػػػائو لميبيػػػػػػػػػا االستشػػػػػػػػػارم

 :( 2)التالي النحك عمى كانكا أعضاء عشرة مف يتككف ألنو "، العشرة
 برقة. عف الجربي أسعد عمى

 مصر. عف سميـ كامؿ محمد

 فزاف. عف صكفك السنكسى أحمد

 فرنسا. عف انتكاف جكزيؼ جكرج

 إيطاليا. عف ككنفالكينيرم جيكسيبي
                                                 

 .47ـ، ص1986، 1مصرية، طالسامي الحكيـ، حقيقة ليبيا، القاىرة، مكتبة االنجمك ( 1)
 .413...404، ص... ص2( ادرياف بميت، المصدر السابؽ، ج(2
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 ليبيا. في األجنبية األقميات عف ماركينك جياككمك

 الباكستاف. عف خاف الرحيـ عبد العقيد

 طرابمس. عف ميزراف مصطفى

 السيرىيك ستكنييكر بيرد عف بريطانيا

 .لكيس كبلرؾ عف الكاليات المتحدة

أ المجمػػػػػس كبػػػػػذلؾ اكتمػػػػػؿ تكػػػػػكيف المجمػػػػػس االستشػػػػػارم، أك مجمػػػػػس العشػػػػػرة،  كبػػػػػد
ـ، بمدينػػػػػػة طػػػػػػرابمس كفػػػػػػي ىػػػػػػذه 1950أبريػػػػػػؿ  25فػػػػػػي عقػػػػػػد أكلػػػػػػى جمسػػػػػػاتو فػػػػػػي 

الجمسػػػػػػػػة اعتمػػػػػػػػد المجمػػػػػػػػس البلئحػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػة لعممػػػػػػػػو، كالتػػػػػػػػي حػػػػػػػػددت المغػػػػػػػػات 
المسػػػػتخدمة فيػػػػو، فاعتمػػػػدت المغػػػػػة العربيػػػػة كمغػػػػة رسػػػػػمية لمتعامػػػػؿ داخػػػػؿ المجمػػػػػس 

جمسػػػػػاتو، إلػػػػػى  باإلضػػػػػافة إلػػػػػى المغتػػػػػيف اإلنجميزيػػػػػة كالفرنسػػػػػية، كمػػػػػا أقػػػػػرت عمنيػػػػػة
جانػػػػػب إقػػػػػرار المجمػػػػػس لتػػػػػأليؼ خمػػػػػس لجػػػػػاف فرعيػػػػػة، كأف يتػػػػػكلى رئاسػػػػػة المجمػػػػػس 
أعضػػػػػاؤه بالتنػػػػػاكب حسػػػػػب الحػػػػػركؼ اليجائيػػػػػة ألسػػػػػماء األعضػػػػػاء كلمػػػػػدة شػػػػػيريف، 
كتػػػػػكلى عبػػػػػد الػػػػػرحيـ خػػػػػاف، منػػػػػدكب باكسػػػػػتاف، رئاسػػػػػة المجمػػػػػس، كقػػػػػرر المجمػػػػػس 

مػػػػس االستشػػػػارم أف تكػػػػكف طػػػػرابمس مقػػػػره الػػػػدائـ، كقػػػػد تحػػػػدث جميػػػػع أعضػػػػاء المج
 .(1)في ليبيا، كعبر الجميع عف أمانيو في إيجاد مستقبؿ أفضؿ لميبيا

كبانعقػػػػػػاد المجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم لجمسػػػػػػاتو بػػػػػػدأت بػػػػػػذلؾ مرحمػػػػػػة جديػػػػػػدة فػػػػػػي سػػػػػػير 
كبػػػػذلؾ يكػػػػكف بمػػػػت  .القضػػػػية الميبيػػػػة، تنفيػػػػذا لقػػػػرار الجمعيػػػػة العامػػػػة لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة

يؼ المجمػػػػس االستشػػػػارم لميبيػػػػا قػػػػد نجػػػػح فػػػػي إتمػػػػاـ الخطػػػػكة األكلػػػػى القاضػػػػية بتػػػػأل
ـ، ككخطػػػػػػػة أكلػػػػػػػى نحػػػػػػػك مسػػػػػػػيرة اسػػػػػػػتقبلؿ 1950بأعضػػػػػػػائو العشػػػػػػػرة فػػػػػػػي أبريػػػػػػػؿ 
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ليبيػػػػػػػا، كبػػػػػػػذلؾ يكػػػػػػػكف كضػػػػػػػع المبنػػػػػػػة األساسػػػػػػػية فػػػػػػػي البنػػػػػػػاء الكبيػػػػػػػر الػػػػػػػذم جػػػػػػػاء 
لمسػػػػاعدة الميبيػػػػيف فػػػػي تشػػػػييده، كمػػػػف تػػػػـ كانػػػػت الخطػػػػكة التاليػػػػة مػػػػف خطكاتػػػػو ىػػػػي 

رىا الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة التػػػػػي سػػػػػتقـك تشػػػػػكيؿ المجنػػػػػة التحضػػػػػيرية التػػػػػي تختػػػػػار بػػػػػدك 
 .بكضع دستكرا لمببلد

 ادريان بمت ودوره في اختيار المجنة التحضيرية:
ـ، بممارسػػػػػػػة أعمالػػػػػػػو 1950أبريػػػػػػػؿ  26لقػػػػػػػد اسػػػػػػػتمر المجمػػػػػػػس االستشػػػػػػػارم  فػػػػػػػي 

ككانػػػػػػػت مسػػػػػػػألة التطػػػػػػػكر الدسػػػػػػػتكرم، كاحػػػػػػػدة مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ المسػػػػػػػائؿ التػػػػػػػي تناكليػػػػػػػا 
دريػػػػػػاف بمػػػػػػت  يبحػػػػػػث مػػػػػػع المجمػػػػػػس كأخػػػػػػذ  ا المجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم فػػػػػػي جمسػػػػػػاتو،

االستشػػػػػارم ) مجمػػػػػس العشػػػػػرة ( قضػػػػػية تشػػػػػكيؿ المجنػػػػػة التحضػػػػػيرية التػػػػػي بػػػػػدكرىا 
تختػػػػػػػار الجمعيػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػة التػػػػػػػي سػػػػػػػتقـك بكضػػػػػػػع الدسػػػػػػػتكر، كقػػػػػػػد اشػػػػػػػار عمػػػػػػػييـ 
بضػػػػػػركرة البػػػػػػدء فػػػػػػي العمػػػػػػؿ الفعمػػػػػػي، كتحديػػػػػػد الخطػػػػػػكات العمميػػػػػػة المباشػػػػػػرة التػػػػػػي 

نيػػػػػة المنػػػػػاط بيػػػػػا كضػػػػػع دسػػػػػتكرا يحػػػػػدد تمكػػػػػف الميبيػػػػػيف مػػػػػف تشػػػػػكيؿ الجمعيػػػػػة الكط
فيػػػػو شػػػػكؿ كنػػػػكع نظػػػػاـ الحكػػػػـ، كقػػػػاؿ بمػػػػت ألعضػػػػاء مجمػػػػس العشػػػػرة، أنػػػػو ال نػػػػزاع 
فػػػػػي أنػػػػػو يجػػػػػب عمػػػػػى المجمػػػػػس أف يػػػػػؤدم ميمتػػػػػو فػػػػػي العمػػػػػؿ عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ قػػػػػرار 
األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة فػػػػػػي أقػػػػػػرب كقػػػػػػت مسػػػػػػتطاع، كمػػػػػػا يجػػػػػػب اف يعمػػػػػػؿ لجعػػػػػػؿ ليبيػػػػػػا 

أثػػػػػػر ذلػػػػػؾ تقػػػػػػدـ أدريػػػػػاف بمػػػػػػت، كحػػػػػدة قائمػػػػػة بػػػػػػذاتيا عمػػػػػى أسػػػػػػس سػػػػػميمة، كعمػػػػػى 
بمػػػػػػذكرة إلػػػػػػى المجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم، كيقتػػػػػػرح فييػػػػػػا أسػػػػػػس التطػػػػػػكر الدسػػػػػػتكرم فػػػػػػي 

 :( 1)ليبيا كالتي نصت عمى
 ـ.1950أف تنتخب المجالس المحمية في برقة كفزاف كطرابمس خبلؿ سنة 

ـ، كتقػػـك بتحديػػد 1950تؤلػػؼ المجنػػة التحضػػيرية لمجمعيػػة الكطنيػػة فػػي مكعػػد غايتػػو يكليػػك 
 ريقة انتخاب الجمعية الكطنية، كتأليفيا ككضع مشركع لمدستكر. ط

                                                 
 .434_433، ص ص، 2( ادرياف بميت، المصدر السابؽ، ج(1
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 ـ.1950تنتخب الجمعية الكطنية الميبية خبلؿ خريؼ 
 ـ. 1951تؤلؼ الجمعية الكطنية حككمة مؤقتة في الشيكر األكلى مف عاـ 

 ـ. 1951تقر الجمعية الكطنية الدستكر، كشكؿ الحككمة في عاـ
 ـ.1952مة ليبية نيائية قبؿ أكؿ يناير يعمف استقبلؿ ليبيا كتأليؼ حكك 

يػػرل بمػػت أف ىػػذه الميػػاـ ىػػي الكفيمػػة كحػػدىا كالكاجػػب االىتمػػاـ بيػػا دكف غيرىػػا، كالتركيػػز 
عمييػػػا دكف سػػػكاىا، ليػػػذا قػػػدـ اقتراحػػػا يتعمػػػؽ بتشػػػكيؿ لجنػػػة تحضػػػيرية مػػػف األقػػػاليـ الثبلثػػػة 

طنيػة التأسيسػية، كىػي المجنػة تتكلى دراسة الطريقة كالكيفية التي يتـ بيا تشكيؿ الجمعية الك 
 التي عرفت فيما بعد بمجنة الكاحد كالعشريف.

لقد ثػار داخػؿ المجنػة جػدؿ كاسػع حػكؿ عػددو مػف القضػايا فػي ىػذا الصػدد كػاف أىميػا: ىػؿ 
تختار المجنػة عمػى أسػاس االنتخػاب؟ ىػؿ ذلػؾ صػالح فػي الظػركؼ القائمػة كاإلدارة أجنبيػة 

االنتخػابي فػي جميػع أجػزاء الػببلد؟ ىػؿ ينبغػي تشػكيؿ عف الببلد؟ كىؿ يمكف تطبيؽ المبدأ 
الجمعيػة الكطنيػػة عػف طريػػؽ االنتخػاب أـ التعيػػيف؟ كىػؿ يكػػكف تأليفيػا عمػػى أسػاس التمثيػػؿ 

كأمػػػاـ ىػػػذا التبػػػايف فػػػي  المتكػػػافئ لؤلقػػػاليـ الثبلثػػػة، أـ بحسػػػب عػػػدد السػػػكاف فػػػي كػػػؿ منيػػػا؟
ستشػػػارم لمػػػدة شػػػير يقػػػـك كجيػػػات النظػػػر اقتػػػرح أدريػػػاف بمػػػت تأجيػػػؿ جمسػػػات المجمػػػس اال

خبلليػػا المنػػدكب كأعضػػاء المجمػػس بزيػػارة أقػػاليـ ليبيػػا الػػثبلث مػػف أجػػؿ أخػػذ آرائيػػـ، كأقػػر 
 المجمس االقتراح المقدـ مف مندكب االمـ المتحدة أدرياف بمت.

ـ اسػػتأنؼ المجمػػس االستشػارم عقػػد جمسػػاتو، كفػػى ىػػذه الجمسػػة 1950يكنيػػة  12كفػى يػػـك 
نتيجة لممعارضة الشػديدة التػي و القاضي بانتخاب األعضاء، عدؿ أدرياف بمت عف مشركع

 كاجييا مقترحو مف قبؿ ممثؿ طرابمس في المجمس مصطفى ميزراف مػا يمػي:
_ أف عمميػػػػػػة إجػػػػػػراء االنتخابػػػػػػات فػػػػػػي الظػػػػػػركؼ الحاليػػػػػػة لمػػػػػػببلد مػػػػػػف شأنػػػػػػػو أف 1

 يؤدم إلى اضطرابػات فييا كمشاكؿ قد ال تحمد عقباىا.
 ة لـ يعيف طريقة تأليؼ الجمعٌية الكطنٌية._قرار الجمعية العام2

 كقد أيد ممثبل مصر كباكستاف ىذا الرأم في نفس الجمسة.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

584 

  

 

لقػػػػد رضػػػػخ أدريػػػػاف بمػػػػت لػػػػرأم منػػػػدكبي طػػػػرابمس كمصػػػػر كباكسػػػػتاف كالسػػػػيد بشػػػػير 
الٌسػػػػػػػعداكم، كعػػػػػػػدؿ عػػػػػػػف عمميػػػػػػػة إجػػػػػػػراء االنتخابػػػػػػػات، ككافقيػػػػػػػـ عمػػػػػػػى االختيػػػػػػػار 

اقتػػػػػػرح أف تج عػػػػػػف قػػػػػػرارىـ ىػػػػػػذ، كبػػػػػػذلؾ محػػػػػػذران أنػػػػػػو يتػػػػػػرؾ ليػػػػػػـ مسػػػػػػئكلٌية مػػػػػػػا ينػػػػػػ
تنتخػػػػػػب المجػػػػػػالس البمديػػػػػػة ثبلثػػػػػػة أعضػػػػػػاء مػػػػػػف ممثمػػػػػػي طػػػػػػرابمس، كتعػػػػػػيف اإلدارة 
االثنػػػػػيف البػػػػػاقييف بالتشػػػػػاكر معػػػػػو، كلقػػػػػى ىػػػػػذا االقتػػػػػراح المقػػػػػدـ مػػػػػف أدريػػػػػاف بمػػػػػت 

 .(1)معارضة مندكب مصر كباكستاف كطرابمس
نشػػػػػػػػػاء لجنػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػدـ منػػػػػػػػػدكب باكسػػػػػػػػػتاف فػػػػػػػػػي المجمػػػػػػػػػس االستشػػػػػػػػػارم اقتراحػػػػػػػػػان بإ 

تحضػػػػػػػيرية تختمػػػػػػػؼ طريقػػػػػػػة تأليفيػػػػػػػا عمػػػػػػػا اقترحػػػػػػػو المنػػػػػػػدكب بمػػػػػػػت، كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي 
كالػػػػػػػػذم  1950يكنيػػػػػػػػك  14االجتمػػػػػػػػاع الػػػػػػػػذم عقػػػػػػػػده المجمػػػػػػػػس االستشػػػػػػػػارم فػػػػػػػػي 

   تضمف ما يأتي:
إدريػػػػس السنكسػػػػي أف يقتػػػػرح أسػػػػماء سػػػػبعة ممثمػػػػيف عػػػػف  محمػػػػدييطمػػػػب مػػػػف األميػػػػر 

 برقة.
السياسػػػػػػييف فػػػػػػي طػػػػػػرابمس كأف أف يتشػػػػػػاكر منػػػػػػدكب األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة مػػػػػػع الزعمػػػػػػاء 

يقتػػػػػرح عمػػػػػى المجمػػػػػس االستشػػػػػارم بعػػػػػد أف يتعػػػػػرؼ إلػػػػػى كجيػػػػػات نظػػػػػرىـ أسػػػػػماء 
سػػػػػػبعة شخصػػػػػػيات بػػػػػػارزة يػػػػػػدعكىا المنػػػػػػدكب بمػػػػػػت لبلنضػػػػػػماـ إلػػػػػػى ممثمػػػػػػي برقػػػػػػة 

 .(2) عمى أف يعرض أسمائيـ عمى المجمس االستشارم ألخذ رأيو
يقػػػػدـ سػػػػبعة  يطمػػػػب المنػػػػدكب بمػػػػت مػػػػف رئػػػػيس إقمػػػػيـ فػػػػزاف أحمػػػػد سػػػػيؼ النصػػػػر أف

ممثمػػػػػيف عػػػػػف فػػػػػزاف، كيعقػػػػػدكف بالتشػػػػػاكر مػػػػػع ممثمػػػػػي برقػػػػػة كطػػػػػرابمس اجتمػػػػػاع فػػػػػي 
ـ إلعػػػػػػداد خطػػػػػػة يسػػػػػػتدعي 1950طػػػػػػرابمس ال يتجػػػػػػاكز مكعػػػػػػده األكؿ مػػػػػػف يكليػػػػػػك 

بمكجبيػػػػا ممثمػػػػكف عػػػػف برقػػػػة كطػػػػرابمس كفػػػػزاف لبلجتمػػػػاع فػػػػي جمعيػػػػة كطنيػػػػة مػػػػف 
                                                 

ص  ـ،1951القػػاىرة،  المصػػرية، النيضػػة مكتبػػة ليبيػػا، قضػػية الشػػنيطي، محمػػكد( 1)
311. 
 .56، ص1996ف(، الرباط، )د. عثماف الصيد، محطات مف تاريخ ليبيا،  محمد (2)
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ار الجمعيػػػػػػة أجػػػػػؿ بمػػػػػػكغ األىػػػػػداؼ المنصػػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػػي الفقػػػػػرة الثالثػػػػػػة مػػػػػف قػػػػػػر 
 .(1) العامة لؤلمـ العامة

لقػػػػد أقػػػػر المجمػػػػس االستشػػػػارم االقتػػػػراح المقػػػػدـ مػػػػف منػػػػدكب باكسػػػػتاف، بػػػػالرغـ مػػػػف 
معارضػػػػػػػػة منػػػػػػػػدكبي فرنسػػػػػػػػا، كبريطانيػػػػػػػػا، كالكاليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة، كاشػػػػػػػػتراط منػػػػػػػػدكبي 
ايطاليػػػػا كاألقميػػػػات تأييػػػػد االقتػػػػراح مقابػػػػؿ أف يكػػػػكف أحػػػػد أعضػػػػاء طػػػػرابمس السػػػػبعة 

لكنػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػف إقػػػػػػػػػرار المجمػػػػػػػػػس االستشػػػػػػػػػارم لممشػػػػػػػػػركع  مػػػػػػػػػف االيطػػػػػػػػػالييف،
دريػػػػػػػػس السنكسػػػػػػػػي  الباكسػػػػػػػػتاني فأنػػػػػػػػو كجػػػػػػػػد معارضػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػد سػػػػػػػػيؼ النصػػػػػػػػر، كا 

، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ قامػػػػػػػت (2)لرفضػػػػػػيـ إشػػػػػػراؾ عضػػػػػػك إيطػػػػػػػالي فػػػػػػي المجنػػػػػػة التحضػػػػػػػيرية
المسػػػػاعي مػػػػف أجػػػػؿ اقانعيمػػػػا بالمكافقػػػػة عمػػػػى إشػػػػراؾ عضػػػػك إيطػػػػالي فػػػػي المجنػػػػػة 

 التحضيرية. 
لمسػػػػػػػاعي قػػػػػػػد آتػػػػػػػت أكميػػػػػػػا كأينعػػػػػػػت ثمارىػػػػػػػا إذا كافػػػػػػػؽ إدريػػػػػػػس كيبػػػػػػػدك أف ىػػػػػػػذه ا

السنكسػػػػػػػػي كأحمػػػػػػػػد سػػػػػػػػيؼ النصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى تعػػػػػػػػيف عضػػػػػػػػك إيطػػػػػػػػالي فػػػػػػػػي المجنػػػػػػػػة 
، كعمػػػػػػػى أثػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػاـ المنػػػػػػدكب الػػػػػػػدكلي أدريػػػػػػاف بمػػػػػػػت بالعمػػػػػػػؿ (3) التحضػػػػػػيرية

باختيػػػػار أعضػػػػاء المجنػػػػة التحضػػػػيرية إلقمػػػػيـ طػػػػرابمس، فقػػػػاـ بػػػػإجراء اتصػػػػاالتو مػػػػع 
آنػػػػذاؾ فيمػػػػا عػػػػدا حػػػػزب الكتمػػػػة الكطنيػػػػة  ()اسػػػػية الطرابمسػػػػيةرؤسػػػػاء األحػػػػزاب السي

                                                 

 ـ،2011 بيػركت، ت، الفػرا دار االسػتقبلؿ، أجػؿ مػف الصػراع ليبيػا، الشػريؼ، مفتػاح (1)
 .474ص
 .311( محمكد الشنيطي، المرجع السابؽ، ص 2)
 .311( محمكد الشنيطي، المرجع السابؽ، ص 3)
()  كػػػػػاف فػػػػػي طػػػػػرابمس كقتيػػػػػا تسػػػػػعة أحػػػػػزاب سياسػػػػػية، أكبرىػػػػػا كأكسػػػػػعيا انتشػػػػػاران كأفكاىػػػػػا
فػػػػػكذان ىػػػػػك حػػػػػزب المػػػػػؤتمر الػػػػػكطني، ثػػػػػـ يمػػػػػي ذلػػػػػؾ الجبيػػػػػة المتحػػػػػدة، كالحػػػػػزب الػػػػػكطني ن

الطرابمسػػػػػػػي حػػػػػػػزب العمػػػػػػػاؿ، كحػػػػػػػزب األحػػػػػػػرار لجنػػػػػػػة تحريػػػػػػػر ليبيػػػػػػػا، ىػػػػػػػذا فضػػػػػػػبلن عػػػػػػػف 
األحػػػػزاب التػػػػي كػػػػاف أعضػػػػاؤىا مػػػػف األقميػػػػات اإليطاليػػػػة كالييكديػػػػة، لممزيػػػػد يراجػػػػع محمػػػػد 
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الحػػػػرة، كحػػػػزب االسػػػػتقبلؿ، كخمػػػػص أدريػػػػاف بمػػػػت إلػػػػى إعػػػػداد قائمػػػػة تحتػػػػكم عمػػػػى 
مائػػػػػػة شػػػػػػخص، مػػػػػػف ثػػػػػػـ قػػػػػػاـ أدريػػػػػػاف بمػػػػػػت بػػػػػػأجراء مشػػػػػػاكرات أخػػػػػػرم مػػػػػػع بشػػػػػػير 
السػػػػػػعداكم، كتػػػػػػـ المكافقػػػػػػة عمػػػػػػى ترشػػػػػػيح سػػػػػػتة أشػػػػػػخاص باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى العضػػػػػػك 

فػػػػؽ عمػػػػى أف يكػػػػكف ىػػػػك نفػػػػس منػػػػدكب األقميػػػػات فػػػػي المجمػػػػس اإليطػػػػالي، الػػػػذم ات
االستشػػػػػػػارم لميبيػػػػػػػا الػػػػػػػدكتكر مػػػػػػػاركينك، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف تباينػػػػػػػت اآلراء حػػػػػػػكؿ األسػػػػػػػماء 
السػػػػت التػػػػي تقػػػػدـ بيػػػػا أدريػػػػاف بمػػػػت فػػػػاعترض بشػػػػير السػػػػعداكم عمػػػػى تعػػػػيف محمػػػػد 
أبػػػػػك اإلسػػػػػعاد العػػػػػالـ منػػػػػدكبا عػػػػػف طػػػػػرابمس؛ ألف عممػػػػػو فػػػػػي المجنػػػػػة التحضػػػػػيرية ال 

ع مكانتػػػػػو، كمػػػػػا اعتػػػػػرض منػػػػػدكب مصػػػػػر عمػػػػػى تعػػػػػيف سػػػػػالـ القاضػػػػػي؛ يتناسػػػػػب مػػػػػ
ألنػػػػػو يعمػػػػػؿ تحػػػػػت سػػػػػمطة اإلدارة البريطانيػػػػػة، كطالػػػػػب المنػػػػػدكب المصػػػػػرم بتعػػػػػيف 
عمػػػػػػػى رجػػػػػػػب رئػػػػػػػيس حػػػػػػػزب االتحػػػػػػػاد المصػػػػػػػرم الطرابمسػػػػػػػي، بػػػػػػػدالن منػػػػػػػو، كتمػػػػػػػت 

 . (1)المكافقة عمى تعيف عمي رجب في المجنة التحضيرية
 جنة الواحد والعشرون:لادريان بمت ودوره في اختيار 

مثػػػػػػؿ أقمػػػػػػيـ طػػػػػػرابمس فػػػػػػي لجنػػػػػػة الكاحػػػػػػد كالعشػػػػػػريف محمػػػػػػد أبػػػػػػك االسػػػػػػعاد العػػػػػػالـ، لقػػػػػػد 
كالشػػػػػيخ أبػػػػػك الربيػػػػػع البػػػػػاركني، كسػػػػػالـ المػػػػػريض، كعمػػػػػى رجػػػػػب، كأحمػػػػػد عػػػػػكف سػػػػػكؼ، 
كعبػػػػد العزيػػػػز الزقمعػػػػي، كالػػػػدكتكر مػػػػاركينك منػػػػدكبان عػػػػف االقميػػػػات، أمػػػػا أقمػػػػيـ برقػػػػة فقػػػػد 

خميػػػػؿ القػػػػبلؿ، الحػػػػاج رشػػػػيد الكيخيػػػػا، كالحػػػػاج عبػػػػد المطيػػػػؼ مثمػػػػو عمػػػػر فػػػػائؽ شػػػػنيب ك 
السػػػػميف، كمحمػػػػد أبػػػػك ىدمػػػػو، كأحمػػػػد عقيمػػػػو الكػػػػزة، فػػػػي حػػػػيف مثػػػػؿ إقمػػػػيـ فػػػػزاف الحػػػػاج 
الطػػػػػػاىر الجػػػػػػرارم، كالميػػػػػػدم ىيبػػػػػػة، أبػػػػػػك القاسػػػػػـػ  ابػػػػػػك قيمػػػػػػة، كالحػػػػػػاج عمػػػػػػى بػػػػػػديكم، 

 .  (2)كأحمد الطبكلى كعمى المقطكؼ، كمحمد عثماف الصيد
ـ، عقػػػػػدت لجنػػػػػة الكاحػػػػػد كالعشػػػػػريف أكلػػػػػى جمسػػػػػاتيا، كالتػػػػػي 1950يكليػػػػػو  27كفػػػػػي 

                                                                                                                 

 يكسؼ المقريؼ، المرجع السابؽ.
 .143الشريؼ، المرجع السابؽ، ص  ( مفتاح السيد1)
 .253( محمد يكسؼ المقريؼ، المرجع السابؽ، ص2)
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حضػػػػػػرىا جميػػػػػػع األعضػػػػػػاء فػػػػػػي المجمػػػػػػس االستشػػػػػػارم الػػػػػػدكلي لميبيػػػػػػا، كفػػػػػػي ىػػػػػػذه 
الجمسػػػػػة تحػػػػػدث منػػػػػدكب األمػػػػػـ المتحػػػػػدة مشػػػػػيدا بػػػػػدكر إدريػػػػػس السنكسػػػػػي، كأحمػػػػػد 
سػػػػػيؼ النصػػػػػر كرؤسػػػػػاء األحػػػػػزاب الطرابمسػػػػػية، كمػػػػػا أشػػػػػاد بالػػػػػدكر المنػػػػػكط لمجنػػػػػة 

تحػػػػدث جميػػػػع أعضػػػػاء لجنػػػػة الكاحػػػػد  كقػػػػد ريف، كاليػػػػدؼ مػػػػف قياميػػػػا،الكاحػػػػد العشػػػػ
كالعشػػػػركف، كدعػػػػي الجميػػػػع إلػػػػى كجػػػػكب العمػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ كحػػػػدة ليبيػػػػا كاسػػػػتقبلليا، 
كمػػػػا قػػػػدمكا التحيػػػػة كالػػػػكالء إلػػػػى ادريػػػػس السنكسػػػػي، كخمصػػػػت المجنػػػػة إلػػػػى اختيػػػػار 
الشػػػػػيخ محمػػػػػد أبػػػػػك اإلسػػػػػعاد العػػػػػالـ رئيسػػػػػا ليػػػػػا، كمػػػػػا اختيػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف عثمػػػػػاف 

 .(1)لصيد سكرتيران كخميؿ القبلؿ مقررا لمجنةا
 جمسػػػػػػػتيا الكطنيػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػة خصصػػػػػػػت االفتتاحيػػػػػػػة الجمسػػػػػػػة مػػػػػػػف االنتيػػػػػػػاء كبعػػػػػػػد
 النظػػػػػػػػاـ كمناقشػػػػػػػة لدراسػػػػػػػة 1950 نػػػػػػػكفمبر 27 يػػػػػػػـك فػػػػػػػي عقػػػػػػػدت التػػػػػػػي الثانيػػػػػػػة
 جمساتيا. مجريات تنظـ التي الداخمية البلئحة بكضع كذلؾ ليا، األساسي
 تخػػػػػػتص عضػػػػػػك عشػػػػػػر أثنػػػػػػي مػػػػػػف مككنػػػػػػة لجنػػػػػػة ؿتشػػػػػػكي تػػػػػػـ الجمسػػػػػػة ىػػػػػػذه كفػػػػػػي

 تمػػػػػؾ تككنػػػػػت كقػػػػد الجمعيػػػػػة، أعمػػػػاؿ بمكجبيػػػػػا ستسػػػػير التػػػػػي البلئحػػػػة ىػػػػػذه بكضػػػػع
 الجربػػػػػػي، كسػػػػػػميماف افػػػػػػريطيس، الجػػػػػػكاد كعبػػػػػػد القػػػػػػبلؿ، خميػػػػػػؿ السػػػػػػادة مػػػػػػف المجنػػػػػة
 مسػػػػػػػعكد، بػػػػػػػف كيحػػػػػػػى المنتصػػػػػػػر، كمختػػػػػػػار برشػػػػػػػاف، كالمنيػػػػػػػر الينقػػػػػػػارم، كمحمػػػػػػػد

 الطبكلي. كأحمد م،حماد كالسنكسي أحمد، بكر كأبك
كلمػػػػا كػػػػاف عمػػػػؿ المجنػػػػة يحتػػػػاج إلػػػػى كضػػػػع األسػػػػس القانكنيػػػػة، نتيجػػػػة لعػػػػدـ إلمػػػػاـ 
جػػػػػػػؿ أعضػػػػػػػاء لجنػػػػػػػة الكاحػػػػػػػد كالعشػػػػػػػريف باألسػػػػػػػس القانكنيػػػػػػػة، كالمػػػػػػػكائح الخاصػػػػػػػة 
بعمميػػػػػـ، لػػػػػذلؾ اسػػػػػتعانت المجنػػػػػة بخبػػػػػرة مستشػػػػػار المجمػػػػػس االستشػػػػػارم فػػػػػي ليبيػػػػػا، 

ارم المجمػػػػػػػػس النصػػػػػػػػائح ككػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى رأس ىػػػػػػػػؤالء عمػػػػػػػػر لطفػػػػػػػػي، كقػػػػػػػػدـ مستشػػػػػػػػ
ثػػػػػـ كضػػػػػعت لجنػػػػػة القانكنيػػػػػة لمجنػػػػػة حتػػػػػي انتيػػػػػت مػػػػػف كضػػػػػع الئحتيػػػػػا الداخميػػػػػة، 

                                                 

ص  ـ،1966بيػػركت، الثقافػػة، دار زيػػادة، نيقػػكال ترجمػػة الحديثػػة، ليبيػػا خػػذكرم مجيػػد(1)
170. 
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 : (1)ـ جدكؿ أعماليا بالشكؿ اآلتي1950اغسطس  3الكاحد كالعشريف في 
تحديػػػػػػد عػػػػػػدد أعضػػػػػػاء الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة، كىػػػػػػؿ يكػػػػػػكف ذلػػػػػػؾ التمثيػػػػػػؿ عمػػػػػػى قػػػػػػدـ 

 قميـ.المساكاة أـ تراعي النسبة العددية لمسكاف في كؿ إ

 ىؿ يككف التمثيؿ عف طريؽ االنتخاب أـ التعيف. 

 مف يككف لو حؽ االختيار أك التعيف.

 تحديد مكعد انعقاد الجمعية الكطنية كمكاف اجتماعيا.

كبعػػػػػد مػػػػػداكالت مطكلػػػػػة كمناقشػػػػػات مستفيضػػػػػة كجػػػػػادة أتفػػػػػؽ أعضػػػػػاء لجنػػػػػة الكاحػػػػػد 
بكاقػػػػػػع  عضػػػػػػكان، 60كالعشػػػػػػريف عمػػػػػػى تحديػػػػػػد عػػػػػػدد أعضػػػػػػاء الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة بػػػػػػػ

عشػػػػريف عضػػػػكا لكػػػػؿ إقمػػػػيـ مػػػػف أقػػػػاليـ ليبيػػػػا الثبلثػػػػة، دكف النظػػػػر إلػػػػى نسػػػػبة عػػػػدد 
السػػػػػػكاف فػػػػػػي كػػػػػػؿ إقمػػػػػػيـ، لكػػػػػػنيـ اختمفػػػػػػكا فػػػػػػي طريقػػػػػػة اختيػػػػػػار األعضػػػػػػاء السػػػػػػتيف 
لمجمعيػػػػة الكطنيػػػػة، حيػػػػث تمسػػػػؾ أعضػػػػاء إقمػػػػيـ فػػػػزاف فػػػػي لجنػػػػة الكاحػػػػد كالعشػػػػريف 

طػػػػرابمس، كأعضػػػػاء  بضػػػػركرة إجػػػػراء االنتخابػػػػات، فػػػػي حػػػػيف تمسػػػػؾ أعضػػػػاء إقمػػػػيـ
 .(2)إقميـ برقة بضركرة اختيار األعضاء ال انتخابيـ

كفػػػػػػي ذلػػػػػػؾ يػػػػػػذكر أحػػػػػػد أعضػػػػػػاء فػػػػػػزاف فػػػػػػي لجنػػػػػػة الكاحػػػػػػد كالعشػػػػػػريف كالجمعيػػػػػػة 
الكطنيػػػػػػة فيمػػػػػػا بعػػػػػػد كرئػػػػػػيس كزراء ليبيػػػػػػا أيضػػػػػػا فػػػػػػي مرحمػػػػػػة الحقػػػػػػة، بأنػػػػػػو كانػػػػػػت 
لػػػػػػػدييـ تعميمػػػػػػػات صػػػػػػػريحة مػػػػػػػف حككمػػػػػػػة فػػػػػػػزاف بضػػػػػػػركرة التمسػػػػػػػؾ بمبػػػػػػػدأ إجػػػػػػػراء 

تخابػػػػػات عنػػػػػد اختيػػػػػار أعضػػػػػاء الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة، كمػػػػػف ثػػػػػـ كانػػػػػت المسػػػػػاعي االن
المختمفػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ اقنػػػػػاع أحمػػػػػد سػػػػػيؼ النصػػػػػر لمعػػػػػدكؿ عػػػػػف قػػػػػراره، فقػػػػػاـ بشػػػػػير 
السػػػػعداكم بمقػػػػاء محمػػػػد سػػػػيؼ النصػػػػر، شػػػػقيؽ أحمػػػػد سػػػػيؼ النصػػػػر، حػػػػاكـ فػػػػزاف، 

                                                 

 .550، ص 2ادرياف بميت، المصدر السابؽ، ج(1)
 .18براىيـ العربي محمد المرابط، المرجع السابؽ، صإ( 2)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

589 

  

 

كالمقػػػػيـ بمصػػػػر، كاتفػػػػؽ معػػػػو عمػػػػى سػػػػفرة إلػػػػى فػػػػزاف، كمػػػػا أكفػػػػد إدريػػػػس السنكسػػػػي 
 .، لذات الغرض(1)ر فائؽ شنيب إلى أحمد سيؼ النصرعم

كيبػػػػػػدك أف ىػػػػػػذه المسػػػػػػاعي قػػػػػػد كممػػػػػػت بالنجػػػػػػاح، حيػػػػػػث كافػػػػػػؽ أعضػػػػػػاء فػػػػػػزاف فػػػػػػي 
ـ عمػػػػػى تقريػػػػػر مبػػػػػدأ تعػػػػػيف 1950أكتػػػػػكبر  12لجنػػػػػة الكحػػػػػد كالعشػػػػػريف فػػػػػي جمسػػػػػة 

أعضػػػػػػاء الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة بػػػػػػدالن مػػػػػػف انتخػػػػػػابيـ، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ شػػػػػػرعت المجنػػػػػػة فػػػػػػي 
أكتػػػػػػكبر  23أكتػػػػػػكبر ك 18أكتػػػػػػكبر ك 16أكتػػػػػػكبر ك 15مكاصػػػػػػمة عقػػػػػػد جمسػػػػػػة فػػػػػػي 

مػػػػػػػف نفػػػػػػػس العػػػػػػػاـ، كخمصػػػػػػػت مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الجمسػػػػػػػات إلػػػػػػػى االتفػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػى تػػػػػػػأليؼ 
الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة، كأصػػػػػدرت قرارىػػػػػا النيػػػػػائي الػػػػػذم يتضػػػػػمف كػػػػػؿ القػػػػػرارات التػػػػػي 
اتخػػػػػػذتيا سػػػػػػابقان كاشػػػػػػارت إلػػػػػػى أف الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة تتػػػػػػألؼ مػػػػػػف سػػػػػػتيف عضػػػػػػكا 

ف أقػػػػاليـ ليبيػػػػا الػػػػثبلث، كمػػػػا أشػػػػارت إلػػػػى أف بكاقػػػػع عشػػػػريف عضػػػػك لكػػػػؿ إقمػػػػيـ مػػػػ
التمثيػػػػػؿ فػػػػػي الجمعيػػػػػة يكػػػػػكف بطريػػػػػؽ االختيػػػػػار، كأف ينػػػػػاط أمػػػػػر اختيػػػػػار منػػػػػدكبي 
برقػػػػػػة إلػػػػػػى إدريػػػػػػس السنكسػػػػػػي، كمنػػػػػػدكبي فػػػػػػزاف إلػػػػػػى أحمػػػػػػد سػػػػػػيؼ النصػػػػػػر، أمػػػػػػا 
اختيػػػػار منػػػػدكبي طػػػػرابمس فبنػػػػاء عمػػػػى اقتػػػػراح أعضػػػػاء طػػػػرابمس فػػػػي لجنػػػػة الكاحػػػػد 

 –يػػػػارىـ إلػػػػى محمػػػػد أبػػػػك االسػػػػعاد العػػػػالـ عمػػػػى أف يقػػػػـك كالعشػػػػريف فينػػػػاط أمػػػػر اخت
بإعػػػػػػػػداد قائمػػػػػػػػة بأسػػػػػػػػماء المرشػػػػػػػػحيف،  –بعػػػػػػػد االتصػػػػػػػػاالت كالمشػػػػػػػػاكرات البلزمػػػػػػػػة 

أكتػػػػػػػػكبر  26كعرضػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػى لجنػػػػػػػػة الكاحػػػػػػػػد كالعشػػػػػػػػريف فػػػػػػػػي مػػػػػػػػدة ال تتجػػػػػػػػاكز 
ـ، كمػػػػػا أشػػػػػار القػػػػػرار إلػػػػػى رفػػػػػض تمثيػػػػػؿ األقميػػػػػات األجنبيػػػػػة فػػػػػي الجمعيػػػػػة 1950

عمػػػػى صػػػػيانة كافػػػػػة الحقػػػػكؽ لؤلقميػػػػات، كأشػػػػػار القػػػػرار كػػػػػذلؾ  الكطنيػػػػة مػػػػع التأكيػػػػػد
 .(2)ـ1950نكفمبر  25إلى مكعد اجتماع الجمعية في 

كتنفيػػػػػذان ليػػػػػذا القػػػػػرار أخػػػػػذ إدريػػػػػس السنكسػػػػػػي كأحمػػػػػد سػػػػػيؼ النصػػػػػر كمحمػػػػػد أبػػػػػػك 
اإلسػػػػػػعاد العػػػػػػالـ فػػػػػػي اختيػػػػػػار اعضػػػػػػاء الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة، حيػػػػػػث قػػػػػػدـ كػػػػػػؿ مػػػػػػف 

                                                 

 .58محمد بف عثماف الصيد، المرجع السابؽ، ص ( 1)
 .105( سامي حكيـ، المرجع السابؽ، ص 2)
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ائمػػػػػػػة بأعضػػػػػػػاء الجمعيػػػػػػػة فػػػػػػػي برقػػػػػػػة إدريػػػػػػػس السنكسػػػػػػػي كأحمػػػػػػػد سػػػػػػػيؼ النصػػػػػػػر ق
كفػػػػػػػزاف، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف تػػػػػػػأخر تقػػػػػػػديـ محمػػػػػػػد أبػػػػػػػك اإلسػػػػػػػعاد العػػػػػػػالـ لقائمػػػػػػػة أعضػػػػػػػاء 
طػػػػرابمس، نظػػػػران لكثػػػػرة عػػػػدد األحػػػػزاب كتبػػػػايف آرائيػػػػا كاتجاىاتيػػػػا، إلػػػػى جانػػػػب عػػػػدـ 

أكتػػػػكبر  30قيػػػػاـ حككمػػػػة بيػػػػا عمػػػػى غػػػػرار مػػػػا كػػػػاف قائمػػػػا فػػػػي برقػػػػة كفػػػػزاف، كفػػػػي 
ائمػػػػػة بأعضػػػػػاء منػػػػػدكبي طػػػػػرابمس إلػػػػػى لجنػػػػػة ـ، قػػػػػدـ محمػػػػػد أبػػػػػك األسػػػػػعاد ق1950

الكاحػػػػػد كالعشػػػػػريف، كنالػػػػػت القػػػػػكائـ الثبلثػػػػػة تأييػػػػػد لجنػػػػػة الكاحػػػػػد كالعشػػػػػريف، بػػػػػالرغـ 
مػػػػف معارضػػػػة أحػػػػد منػػػػدكبي طػػػػرابمس فػػػػي لجنػػػػة الكاحػػػػد كالعشػػػػريف بالطريقػػػػة التػػػػي 

الػػػػػػذم دفػػػػػػع بمحمػػػػػػد أبػػػػػػك  ، األمػػػػػػر(1)تػػػػػػـ بيػػػػػػا اختيػػػػػػار أعضػػػػػػاء منػػػػػػدكبي طػػػػػػرابمس
اصػػػػػػػدار بيػػػػػػػاف حػػػػػػػكؿ طريقػػػػػػػة اختيػػػػػػػاره ألعضػػػػػػػاء الجمعيػػػػػػػة  االسػػػػػػػعاد العػػػػػػػالـ إلػػػػػػػى

الكطنيػػػػة، ذكػػػػر فيػػػػو بأنػػػػو قػػػػد تػػػػـ اختيػػػػار االعضػػػػاء دكف تحيػػػػز أك عكاطػػػػؼ مشػػػػيران 
إلػػػػى أنػػػػو ال يػػػػدعي الكمػػػػاؿ فػػػػي عممػػػػو، كقػػػػد تشػػػػكمت الجمعيػػػػة مػػػػف االسػػػػماء التاليػػػػة 

(2): 
 إقميـ برقو مثمو كؿ مف :

جػػػػكاد الفػػػػريطيس، مبػػػػركؾ عمػػػػر شػػػػٌنيب، سػػػػميماف الجربػػػػي، محمػػػػد بػػػػكرحيـ، عبػػػػد ال
الجيبػػػػػػػاني، الكيبلنػػػػػػػي األطيػػػػػػػكش، الطػػػػػػػاىر العربػػػػػػػي، عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الجميػػػػػػػؿ 
سػػػػػػػػكيكر، حسػػػػػػػػيف غػػػػػػػػركر، محمػػػػػػػػد السػػػػػػػػيفاط بػػػػػػػػكفركة، عبدالحميػػػػػػػػد دالؼ، رافػػػػػػػػع 
بكغيطػػػػػاس، حميػػػػػدة المحجػػػػػكب، أبػػػػػكبشر بكلػػػػػذاف، سػػػػػالـ األطػػػػػرش، خميػػػػػؿ القػػػػػبلؿ، 

مػػػػػػػة، كالحػػػػػػػاج عبػػػػػػػدالكافي الطػػػػػػػايع البيجػػػػػػػك، أحمػػػػػػػد عقيمػػػػػػػة الكػػػػػػػزة، كمحمػػػػػػػكد بكىد
 السميف.

 أما إقميـ طرابمس فقد مثمو كؿ مف:
عمػػػػى تػػػػامر، كسػػػػالـ كريػػػػث، كمحمػػػػد أبػػػػك االسػػػػعاد العػػػػالـ، كعبػػػػد العزيػػػػز الزقمعػػػػي، 

                                                 

 .105( سامي حكيـ، المرجع السابؽ، ص 1)
 .257_254( محمد يكسؼ المقريؼ، المرجع السابؽ، ص(2
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كمحمػػػػػػد المنصػػػػػػكرم، كأحمػػػػػػد عػػػػػػكف سػػػػػػكؼ، كمنيػػػػػػر برشػػػػػػاف، كمحمػػػػػػد الينقػػػػػػارم، 
كعمػػػػػػى كػػػػػػالكس، أمػػػػػػا أعضػػػػػػاء حػػػػػػزب االسػػػػػػتقبلؿ فيػػػػػػـ مختػػػػػػار المنتصػػػػػػر، كعبػػػػػػد 

د كعبػػػػػػػػار، كمحمػػػػػػػػد اليمػػػػػػػػالى، كبػػػػػػػػكبكر نعامػػػػػػػػة، كعبػػػػػػػػد ا حنقػػػػػػػػكف، أمػػػػػػػػا المجيػػػػػػػػ
المسػػػػػػػتقمكف فيػػػػػػػـ محمػػػػػػػكد المنتصػػػػػػػر، كاليػػػػػػػادم بػػػػػػػف سػػػػػػػميـ، كيحػػػػػػػي بػػػػػػػف عيسػػػػػػػى، 

 كاحمد السارم.
 في حيف مثؿ إقميـ فزاف كؿ مف:

محمػػػػػػد بػػػػػػف عثمػػػػػػاف الصػػػػػػيد، كأبػػػػػػك بكػػػػػػر أحمػػػػػػد، كالطػػػػػػاىر محمػػػػػػد العػػػػػػالـ، كعمػػػػػػى 
مػػػػػد خميفػػػػػة، عبػػػػػد اليػػػػػادم رمضػػػػػاف، المقطػػػػػكف كسػػػػػعد بػػػػػف عبػػػػػدكف، كمنصػػػػػكر مح

كمحمػػػػػد العكرمػػػػػي، عمػػػػػى السػػػػػعداكم، ك أحمػػػػػد الطبػػػػػكلى، كأبػػػػػك القاسػػػػػـ أبػػػػػك قيمػػػػػة، 
كالشػػػػػػػريؼ عمػػػػػػػى بػػػػػػػف محمػػػػػػػد، كعمػػػػػػػى عبػػػػػػػد ا القطركنػػػػػػػى، كالسنكسػػػػػػػي حمػػػػػػػادم، 

 كالمبركؾ بف عريبي، كمحمد األزىرم الحصائرم. 
 30اميػػػػػة فػػػػػي كعمػػػػػى أيػػػػػة حػػػػػاؿ فبػػػػػإقرار لجنػػػػػة الكاحػػػػػد كالعشػػػػػريف فػػػػػي جمسػػػػػتيا الخت

ـ، لقائمػػػػػػػة المرشػػػػػػػحيف انتيػػػػػػػي دكر لجنػػػػػػػة الكاحػػػػػػػد كالعشػػػػػػػريف فػػػػػػػي 1950أكتػػػػػػػكبر 
 مسألة التطكر الدستكرل. 

فػػػػػػي ذات الكقػػػػػػت أرسػػػػػػؿ أعضػػػػػػاء لجنػػػػػػة الكاحػػػػػػد كالعشػػػػػػريف برسػػػػػػالة عقػػػػػػب انتيػػػػػػاء 
خبلصػػػػػيـ  جمسػػػػػتيـ الختاميػػػػػة إلػػػػػى إدريػػػػػس السنكسػػػػػي يعمنػػػػػكف فييػػػػػا عػػػػػف كالئيػػػػػـ كا 

ـ قػػػػػػامكا بعمميػػػػػػـ خيػػػػػػر قيػػػػػػاـ كباقتنػػػػػػاعيـ إلدريػػػػػػس السنكسػػػػػػي مؤكػػػػػػديف عمػػػػػػى أنيػػػػػػ
بالطريقػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػـ بيػػػػػػا تػػػػػػأليؼ الجمعيػػػػػػة الكطنيػػػػػػة كرد إدريػػػػػػس السنكسػػػػػػي شػػػػػػاكران 

 .ليـ صنيعيـ
ـ، كتحػػػػػدث فػػػػػي 1950نػػػػكفمبر  25عقػػػػدت الجمعيػػػػػة الكطنيػػػػػة أكلػػػػى جمسػػػػػاتيا فػػػػػي 

ىػػػػذه الجمسػػػػة أعضػػػػاء الجمعيػػػػة الكطنيػػػػة فتحػػػػدث عمػػػػر فػػػػائؽ شػػػػنيب مػػػػف أعضػػػػاء 
ثمػػػػاف الصػػػيد مػػػػف أعضػػػػاء فػػػػزاف، كمحمػػػد ابػػػػك األسػػػػعاد العػػػػالـ برقػػػة، كمحمػػػػد بػػػػف ع

مػػػػػػف أعضػػػػػػاء طػػػػػػرابمس، كالػػػػػػذم اختيػػػػػػر رئيسػػػػػػان لمجمعيػػػػػػة لككنػػػػػػو أكبػػػػػػر االعضػػػػػػاء 
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سػػػػػػنان، كاقتػػػػػػػرح أرسػػػػػػاؿ برقيػػػػػػػة إلػػػػػػى األميػػػػػػػر ادريػػػػػػس السنكسػػػػػػػي لتكػػػػػػكف أكؿ عمػػػػػػػؿ 
ينجػػػػػػز فػػػػػػي مسػػػػػػتيؿ أعمػػػػػػاؿ الجمعيػػػػػػة، كعمػػػػػػى أيػػػػػػو حػػػػػػاؿ فقػػػػػػد اسػػػػػػتمرت الجمعيػػػػػػة 

ـ، 1950نػػػػػكفمبر  27سػػػػػاتيا، فعقػػػػػدت جمسػػػػػتيا الثانيػػػػػة فػػػػػي الكطنيػػػػػة فػػػػػي عقػػػػػد جم
كفػػػػي ىػػػػذه الجمسػػػػة تػػػػـ كضػػػػع البلئحػػػػة الداخميػػػػة لمجمعيػػػػة الكطنيػػػػة، كمػػػػا أف فرغػػػػت 
الجمعيػػػػػػة مػػػػػػف كضػػػػػػع الئحتيػػػػػػا الداخميػػػػػػة حتػػػػػػي أخػػػػػػذت فػػػػػػي النظػػػػػػر فػػػػػػي جػػػػػػدكؿ 
أعماليػػػػا الػػػػذم تضػػػػمف شػػػػكؿ الدكلػػػػة، كنػػػػكع الحكػػػػـ، كتعػػػػيف ىيئػػػػة لكضػػػػع الدسػػػػتكر 

 .(1)رالىعمى األساس الفيد
 الخاتمة
 يكتنفيػػػػػا كمػػػػػا التاريخيػػػػػة، ميمتػػػػػو كمشػػػػػقة صػػػػػعكبة البدايػػػػػة، منػػػػػذ مػػػػػدركا بمػػػػػت كػػػػػاف
 عمػػػػػا ناىيػػػػػؾ كشػػػػػعبا، أرضػػػػػا بميبيػػػػػا معرفتػػػػػو لعػػػػػدـ نتيجػػػػػة كمخػػػػػاطر غمػػػػػكض مػػػػػف
 كانػػػػت التػػػػي كاالحػػػػتبلؿ االسػػػػتعمار قػػػػكل قبػػػػؿ مػػػػف الخفػػػػاء فػػػػي لميبيػػػػا يحػػػػاؾ كػػػػاف

 كبميبيػػػػػا بػػػػػو يتػػػػػربص كػػػػػاف فممػػػػػ الكثيػػػػػر فينػػػػػاؾ ليبيػػػػػا، فػػػػػي الحكػػػػػـ عمػػػػػى مسػػػػػيطرة
 عمػػػػػى بمػػػػػت أدريػػػػػاف حػػػػػرص كلػػػػػذلؾ الميمػػػػػة، تمػػػػػؾ إلفشػػػػػاؿ جاىػػػػػدا كيعمػػػػػؿ سػػػػػكءان،
 أك صػػػػػكرة كبػػػػػأم معركتػػػػػو، فػػػػػي الميبػػػػػي الشػػػػػعب مػػػػػف ممكػػػػػف قطػػػػػاع أكبػػػػػر أشػػػػػراؾ
 ىػػػػػػػك – الميبػػػػػػػي الشػػػػػػػعب أم – ىػػػػػػػك ألنػػػػػػػو المشػػػػػػػاركة، ىػػػػػػػذه عمييػػػػػػػا تكػػػػػػػكف درجػػػػػػػة
 إيجابا. أـ سمبا ئجيا،بنتا حتما سيتأثر الذم كىك بالقضية، مباشرة المعني
 تحيػػػػؽ بيػػػػدؼ المكاسػػػػب، عديػػػػد ليبيػػػػا فػػػػي ميمتػػػػو كخػػػػبلؿ بمػػػػت أدريػػػػاف حقػػػػؽ لقػػػػد

 كأىميػػػػا أكليػػػػا كلعػػػػؿ المتحػػػػدة، األمػػػػـ قػػػػرار حػػػػدده الػػػػذم المكعػػػػد فػػػػي ليبيػػػػا اسػػػػتقبلؿ
 لػػػػػو كالنصػػػػػيحة المشػػػػػكرة بتقػػػػػديـ يخػػػػػتص الػػػػػذم االستشػػػػػارم المجمػػػػػس تشػػػػػكيؿ ىػػػػػك
 المتحدة. األمـ قرار بتنفيذ المرتبطة كالخطكات باإلجراءات يتعمؽ ما كؿ في
 

                                                 

   .258ص محمد يكسؼ المقريؼ، المرجع السابؽ، ( 1)
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لػػػػػػـ تكػػػػػػف ميمػػػػػػة أدريػػػػػػاف بمػػػػػػت فػػػػػػي ليبيػػػػػػا القاضػػػػػػية بتطبيػػػػػػؽ قػػػػػػرار األمػػػػػػـ   
نمػػػػػػا كانػػػػػػت منػػػػػػذ  المتعمػػػػػػؽ باسػػػػػػتقبلؿ ليبيػػػػػػا بالميمػػػػػػة السػػػػػػيمة، كالعمػػػػػػؿ اليسػػػػػػير، كا 
بػػػػػدايتيا تحػػػػػيط بيػػػػػا المشػػػػػاكؿ الخارجيػػػػػة كالداخميػػػػػة، كالتػػػػػي يمكػػػػػف تشػػػػػبيييا بحقػػػػػؿ 

المتسمسػػػػػػمة كالمترابطػػػػػػة مػػػػػػع بعضػػػػػػيا فمػػػػػػا أف تفػػػػػػؾ لغػػػػػػز مػػػػػػف األلغػػػػػػاـ المكقكتػػػػػػة ك 
قضػػػػية حتػػػػى تخػػػػرج لػػػػؾ قضػػػػية أخػػػػرل معقػػػػدة أكثػػػػر مػػػػف سػػػػابقتيا، غيػػػػر أف صػػػػبر 
منػػػػػدكب األمػػػػػـ المتحػػػػػدة أدريػػػػػاف بمػػػػػت كحنكتػػػػػو السياسػػػػػية كخبرتػػػػػو العمميػػػػػة، كانػػػػػت 

 دائما حاضرة في كؿ القضايا.
مػػػػػف خػػػػػبلؿ تمكػػػػػف أدريػػػػػاف بمػػػػػت مػػػػػف حمحمػػػػػة مشػػػػػكمة تكػػػػػكيف المجنػػػػػة االستشػػػػػارية 

المشػػػػاكرات التػػػػي أجراىػػػػا مػػػػع الفرقػػػػاء الميبيػػػػيف، فقػػػػد تمكػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػدة كجيػػػػزة مػػػػف 
تشػػػػػكيؿ مجمػػػػػس استشػػػػػارم مكػػػػػكف مػػػػػف عشػػػػػرة أشػػػػػخاص بمرضػػػػػاة الجميػػػػػع، مػػػػػنيـ 
ثػػػػػبلث ليبيػػػػػيف، كممثػػػػػؿ عػػػػػف الجاليػػػػػات األجنبيػػػػػة فػػػػػي ليبيػػػػػا، كممثػػػػػؿ عػػػػػف مصػػػػػر 

عػػػػػػف كآخػػػػػػر عػػػػػػف باكسػػػػػػتاف، كممثػػػػػػؿ عػػػػػػف بريطانيػػػػػػا كآخػػػػػػر عػػػػػػف إيطاليػػػػػػا، كآخػػػػػػر 
فرنسػػػػػػػػػا، كممثػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف الكاليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػػة، كبػػػػػػػػػالتكافؽ مػػػػػػػػػع جميػػػػػػػػػع 

كػػػػاف ألدريػػػػاف بمػػػػت دكر أسػػػػاس فػػػػي تحقيػػػػؽ التػػػػكازف بػػػػيف  التكجيػػػػات كاالنتمػػػػاءات،
مصػػػػػػالح األقػػػػػػاليـ الػػػػػػثبلث، عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف الفػػػػػػكارؽ الكبيػػػػػػرة مػػػػػػف حيػػػػػػث عػػػػػػدد 

 .المساحة كاالنتماءاتالسكاف، كالمكارد، ك 
ختيارىػػػػػػا لتمثيػػػػػػؿ أقػػػػػػاليـ ليبيػػػػػػا الػػػػػػثبلث فػػػػػػي كػػػػػػؿ المجػػػػػػالس إف األسػػػػػػماء التػػػػػػي تػػػػػػـ ا

كالمجػػػػػػػاف، لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف أسػػػػػػػماء نكػػػػػػػرة، بػػػػػػػؿ كانػػػػػػػت أسػػػػػػػماء معركفػػػػػػػة كمشػػػػػػػيكرة بػػػػػػػيف 
 الميبييف، كليا كزف ثقيؿ داخؿ األكساط الشعبية.

تػػػػػـ انتخػػػػػاب جميػػػػػع أعضػػػػػاء المجػػػػػاف عػػػػػف طريػػػػػؽ االختيػػػػػار، كلػػػػػيس عػػػػػف طريػػػػػػؽ 
نػػػػػػػدكب األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة االنتخػػػػػػػاب، كذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػردة إلػػػػػػػى ضػػػػػػػيؽ الكقػػػػػػػت، كخػػػػػػػكؼ م

أدريػػػػػػاف بمػػػػػػت مػػػػػػف إطالػػػػػػة أمػػػػػػد حػػػػػػؿ القضػػػػػػية الميبيػػػػػػة، األمػػػػػػر الػػػػػػذم ترتػػػػػػب عميػػػػػػو 
عكاقػػػػب كخيمػػػػة ال تحمػػػػد عقباىػػػػا، كتمكػػػػف المعارضػػػػيف لمسػػػػألة اسػػػػتقبلؿ ليبيػػػػا مػػػػف 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

594 

  

 

رجاعػػػػو مػػػػف جديػػػػد إلػػػػى دىػػػػاليز السياسػػػػة الدكليػػػػة فػػػػي  التبلعػػػػب بػػػػالممؼ الميبػػػػي، كا 
ى حرمػػػػاف الميبيػػػػيف مػػػػف نيػػػػؿ اسػػػػتقبلؿ، أركقػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة، ممػػػػا يػػػػؤدم ذلػػػػؾ إلػػػػ

 كيساعد القكات المتحكمة في األمكر في الببلد مف البقاء فترة أطكؿ.
عمػػػػؿ أدريػػػػاف بمػػػػت عمػػػػى بنػػػػاء النظػػػػاـ السياسػػػػي لميبيػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ إقناعػػػػو لمقػػػػادة 
الميبيػػػػػػيف بحػػػػػػؿ المشػػػػػػاكؿ العالقػػػػػػة بيػػػػػػنيـ بالتفػػػػػػاىـ كالتراضػػػػػػي، كمػػػػػػا أنػػػػػػو سػػػػػػاعدتيـ 

 كالعشريف. عمى تشكيؿ لجنة الكاحد
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 قائمة المصادر والمراجع
 بمػت أدريػاف السػيد المتحػدة األمػـ ىيئػة إبػراىيـ العربػي محمػد المػرابط، منػدكب

اسػػػتقبلؿ ليبيػػػا )دراسػػػة تاريخيػػػة مػػػف خػػػبلؿ صػػػحيفة طػػػرابمس  مسػػػيرة فػػػي كدكره
،  29، مجمػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػػػػة الزاكيػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػدد )ـ1950الغػػػػػػػػػػرب سػػػػػػػػػػنة 

 ـ.2020الكؿ يكنيك الجزء ا
إبػػػػػراىيـ فتحػػػػػي عمػػػػػيش، التػػػػػاريخ السياسػػػػػي كمسػػػػػتقبؿ المجتمػػػػػع المػػػػػدني فػػػػػي ليبيػػػػػا، 

 ـ.2008، 1، طرابمس، برنيؽ لمطباعة كالترجمة، ط1ج
، مػػػػػػذكرات صػػػػػػراع الشػػػػػػعب الميبػػػػػػي مػػػػػػع مطػػػػػػامع االسػػػػػػتعمار) -1943أحمػػػػػػد زاـر

 ـ.1979(، طرابمس، الدار العربية لمكتاب، 1968
ليبيػػػػػا كاالمػػػػػـ المتحػػػػػدة: حالػػػػػة تفكيػػػػػؾ ممػػػػػنيج لبلسػػػػػتعمار،  أدريػػػػػاف بمػػػػػت، اسػػػػػتقبلؿ

، منشػػػػػػكرات مجمػػػػػػع ليبيػػػػػػا لمدراسػػػػػػات 1ترجمػػػػػػة محمػػػػػػد زاىػػػػػػي بشػػػػػػير المغريبػػػػػػي، ج 
 ـ.2020المتقدمة، طرابمس، 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اسػػػػػػػػػػتقبلؿ ليبيػػػػػػػػػػا كاالمػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػدة: حالػػػػػػػػػػة تفكيػػػػػػػػػػؾ ممػػػػػػػػػػنيج 
، منشػػػػكرات مجمػػػػػع ليبيػػػػػا 2مار، ترجمػػػػػة محمػػػػد زاىػػػػػي بشػػػػير المغريبػػػػػي، ج لبلسػػػػتع

 ـ2020لمدراسات المتقدمة، طرابمس، 
 الثقافػػػة، دار زيػػػادة، نيقػػػكال ترجمػػػة الحديثػػػة، ليبيػػػا خػػػذكرم مجيػػػد

 ـ.1966بيركت،
محمػػػػػد يكسػػػػػؼ المقريػػػػػؼ، ليبيػػػػػا بػػػػػيف الماضػػػػػي كالحاضػػػػػر. صػػػػػفحات مػػػػػف التػػػػػاريخ 

، مركػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػات الميبيػػػػػػػػػة، اككسػػػػػػػػػفكرد، 1دكلػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتفبلؿ، ج  -السياسػػػػػػػػػي 
 ـ2004
 .ـ1951القاىرة، المصرية، النيضة مكتبة ليبيا، قضية الشنيطي، محمكد
ح الشػػػػػػػريؼ، ليبيػػػػػػػا الصػػػػػػػراع مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ االسػػػػػػػتقبلؿ، دار الفػػػػػػػرات، بيػػػػػػػركت، مفتػػػػػػػا
 ـ.2011
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 جماعة الرفاق وعبلقتيا بتعاطي المخدرات
أثارتيا إحدى النظريات  التحقق من مدى صحة بعض القضايا النظرية التي

ي نظرية )المخالطة الفاضمة( التي السوسيولوجية في دراسة السموك اإلجرامي، وى
 قدميا عالم االجتماع األمريكي أدوين سذرالند 

 )) دراسة ميدانية لعينة من األحداث المتعاطيين في مدينة أوباري((
   إعداد: د: سالم إبراىيم الحاج عمي                     

 د: محمد صالح محمد الدرازي 

 د: مبروكة عبدالسبلم غيث الفراوي  

___________________________________________________  
 المقدمة:

تعد مشكمة تعاطي المخدرات مف أخطر المشاكؿ االجتماعية التي تكاجو      
مؤشرات  المجتمعات البشرية كافة، حيث تبرز خطكرة ىذه المشكمة مف خبلؿ عدة

مثؿ مقدار ما ينفؽ مف ماؿ في سبيؿ العبلج كالمكافحة، كفقداف كتعطيؿ القكة 
الشبابية المنتجة في شتى المياديف. باإلضافة إلى الجرائـ المترتبة عمى تعاطي 

 ، كاألمراض الناتجة عف سكء استخداميا.(1)المكاد المخدرة بقصد الحصكؿ عمييا 

المخدرات فقد حظيت باىتماـ كافة الدكؿ كنظرنا لخطكرة مشكمة تعاطي     
كخصصت المنظمات القكمية كاإلقميمية كالدكلية إمكانيات بشرية كمادية ضخمة في 
سبيؿ مكافحتيا، حيث تشير اإلحصاءات إلى أف عدد متعاطي المخدرات في العالـ 

                                                 
خ، انًركس انمٕيٙ نهجؾٕس االعزًبػٛخ ٔانغُبئٛخ، ؽطٍ انطبػبرٙ، رؼبلٙ انؾػٛع كًػكهخ اعزًبػٛ - 1

 -133، ؼ 1963انمبْرح، 

      136 . 
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% 5( مميكف متعاطي يمثمكف 200) 2005بمغ حسب تقديرات األمـ المتحدة لعاـ 
 (1)سنة(. 64- 15ف العالـ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف )مف سكا

عميو فمشكمة تعاطي المخدرات كغيرىا مف المشكبلت االجتماعية في أم مجتمع    
كال يجكز فصميا عف مجمؿ الظركؼ المحيطة بيا داخؿ المجتمع أك خارجو، كىي 

عمى ، ك (2)سنة في أغمب المجتمعات  40 – 14تنتشر بيف صفكؼ مف ىـ ما بيف 
الرغـ مف ظيكر بعض البحكث التي تناكلت مشكمة تعاطي المخدرات إال أننا الزلنا 
في حاجة شديدة إلى مزيد مف البحكث العممية التي تتناكؿ ظاىرة المخدرات في 
المجتمع الميبي مف جكانبيا المختمفة، حتى يمكف فيـ الظاىرة فيما كاضحا، كبذلؾ 

ممية سميمة، كأتخاذ إجراءات كقائية كعبلجية يتسنى معاممة المتعاطيف عمى أسس ع
 .(3)ذات أثر فاعؿ في مجاؿ ىذه الظاىرة 

كتيدؼ ىذه الدراسة بكجو عاـ إلى محاكلة التعرؼ عمى خصائص المتعاطيف    
لممخدرات في مدينة أكبارم، كأسباب التعاطي كالدكر الذم تمعبو جماعة الرفقاء في 

 ىذا التعاطي.

ف ىناؾ حاجة عممية إلى ىذه الدراسة نظران ألنيا تيدؼ إلى كيرم الباحث إلى أ  
التحقؽ مف مدم صحة بعض القضايا النظرية التي أثارتيا إحدل النظريات 
السكسيكلكجية في دراسة السمكؾ اإلجرامي، كىي نظرية المخالطة الفاضمة التي 

العممية  قدميا عالـ االجتماع األمريكي أدكيف سذرالند، كباإلضافة إلى األىمية
لمدراسة، حيث يرم الباحث أف ىناؾ أيضا أىمية كطنية إلى ىذه الدراسة، حيث 

                                                 
1
، كار 1ضبنًخ انػبػر٘، ارغبْبد انػجبة انهٛجٙ َؾٕ يرٔعٙ انًقلراد، رضبنخ ككزٕراِ، يُػٕرح، ل - 

 ، 2012انؾكًخ، انمبْرح، 

 .32ؼ     
2
 .32انًرعغ انطبثك، ؼ - 
3
 .138ك، ؼ ؽطٍ انطبػبرٙ، يرعغ ضبث - 
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تشير  ، كما(1)تشير الدالئؿ إلى انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات بيف الشباب الميبي
نتائج كثير مف الدراسات االجتماعية إلى أف جماعة الرفاؽ تمعب دكرنا ىامان في 

مف الضركرم دراسة ىذا الدكر الذم تؤديو ىذه  تعاطي المخدرات، كمف ثـ يصبح
الجماعات في التعاطي، كمف شأف ىذه الدراسة أف تمقي الضكء عمى أحد جكانب أك 
أبعاد مشكمة تعاطي المخدرات في مدينة أكبارم، حتى يمكف فيـ المشكمة فيمنا 
ا، مما يساعد المسئكليف عمى مكافحة المشكمة كاتخاذ اإلجراءات الكقائ ية كاضحن

 كالعبلجية الفعالة لمتخفيؼ مف حدتيا.   

 أىداف وفروض الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الخصائص االجتماعية المتعمقة بمتعاطي    
المخدرات في مدينة أكبارم، إضافة إلى التعرؼ عمى أسباب التعاطي، كالدكر الذم 

اغة أىداؼ ىذه الدراسة تمعبو جماعة الرفقاء في التشجيع عمى التعاطي، كيمكف صي
 في عدة أسئمة محددة عمى النحك التالي:

 .مدينة أكبارمما أىـ خصائص كسمات المتعاطييف في 
أيف يقيـ المتعاطكف كالمركجكف في مدينة أكبارم، كىؿ ىناؾ عبلقة بيف مستكل 

 األحياء التي يقيمكف فييا كبيف تعاطي المخدرات.
األىمية النسبية لمعكامؿ االجتماعية بالنسبة ما أىـ أسباب تعاطي المخدرات؟ كما 
 لغيرىا مف العكامؿ المؤدية إلى التعاطي؟

ىؿ ينتمي المتعاطكف إلى جماعات مف الرفقاء التي يغمب فييا التعاطي ؟ كما حجـ 
 ىذه الجماعات ؟ 

                                                 
 .157ضبنًخ انػبػر٘، يرعغ ضبثك، ؼ  - 1
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ما الدكر الذم تمعبو جماعة الرفقاء في تعميـ الشخص تعاطي المخدرات ؟ كما 
ر بالنسبة لدكر الجماعات األكلية األخرل ) مثؿ األسرة كجماعة أىمية ىذا الدك 

الجكار أك الجيرة (، كبالنسبة لمدكر الذم تؤديو كسائؿ االتصاؿ ) مثؿ كسائؿ 
 اإلعبلـ ( ؟

ىؿ تـ تعاطي الشخص لممخدرات قبؿ أـ بعد االتصاؿ بجماعة الرفقاء التي يغمب 
الشخص ) قبؿ تعاطيو لممخدرات (  فييا التعاطي؟ كما مدل االتصاؿ كالتفاعؿ بيف

كبيف أعضاء ىذه الجماعة ؟ كىؿ ىناؾ عبلقة بيف مخالطة الشخص ليذه الجماعة 
 كبيف تعاطيو لممخدرات ؟

ما المكقؼ كالتصرفات المتكقعة مف جماعة الرفقاء في حالة تعاطي الشخص ؟ 
كبيف كىؿ ىناؾ عبلقة بيف درجة تقبؿ أعضاء ىذه الجماعات لتعاطي المخدرات 

 التعاطي ؟
ما درجة احتراـ القانكف بيف جماعة الرفقاء كغيرىا مف الجماعات األكلية التي ينتمي 
إلييا المتعاطكف لممخدرات ؟ كىؿ ىناؾ عبلقة بيف درجة احتراـ القانكف بيف أعضاء 

 جماعة األصدقاء كبيف تعاطي أعضاء ىذه الجماعة لممخدرات ؟ 
 كؾ اإلجرامي بيف أعضاء جماعة الرفقاء ؟ ىؿ يتشابو نكع المخدر كصكر السم

ويرى الباحث أنو يمكن صياغة خمسة فروض أساسية ليذه الدراسة عمى النحو 
 -التالي:

 تعتبر جماعة الرفاؽ العامؿ األساسي في تعمـ الشخص تعاطي المخدرات.
كمما زاد تقبؿ جماعة الرفقاء لتعاطي المخدرات، زادت احتماالت التعاطي بيف 

 ىذه الجماعة.أعضاء 
إف مخالطة الشخص لممتعاطيف لممخدرات أكثر مف مخالطتو لغير المتعاطيف تؤدم 

 إلى زيادة احتماالت تعاطيو لممخدرات.
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كمما زاد االتصاؿ بيف الشخص كجماعة الرفقاء التي يغمب فييا التعاطي، زادت 
 احتماالت تعاطي الشخص لممخدرات.

لتعاطي عمى تكحيد نكع المخدر كصكر تعمؿ جماعة الرفقة التي يغمب فييا ا
 السمكؾ اإلجرامي بيف أعضائيا .

كقد تـ صياغة ىذه التساؤالت كالفركض السابقة في ضكء نتائج الدراسات    
كالبحكث السابقة، كفي ضكء القضايا النظرية التي أثارتيا المداخؿ النظرية المختمفة 

عف المخالطة الفاضمة التي في دراسة السمكؾ اإلجرامي، كخاصة نظرية سذرالند 
 تبناىا الباحث كمكجو نظرم ليذه الدراسة.

 المفاىيم األساسية لدراسة:

ال شؾ أف تحديد المفاىيـ يعد أمرنا ضركرينا لكؿ دراسة عممية، كمف أىـ    
المقكمات المستخدمة في ىذه الدراسة مفيكمي جماعة الرفقة كتعاطي المخدرات، 

 المقصكد بكؿ مف ىذيف المفيكميف فيما يمي :لذلؾ سيحاكؿ الباحث تكضيح 

 مفيوم جماعة الرفقة.  -أ

جماعة الرفاؽ: ىي فرقة مف األفراد يتأثركف مع بعضيـ البعض كيندمجكف في    
، تعد جماعة الرفقة أحد أنماط الجماعات (1)خبايا الحياة كيشكمكف شخصية جديدة

نماذج العبلقات األكلية، كقد  األكلية، كتعتبر عبلقة الرفيؽ بالرفيؽ مف بيف أىـ
تحدث عالـ االجتماع األمريكي تشارلز ككلي عف الجماعات األكلية منذ عاـ 

كذىب إلى أف ىذه الجماعات تقـك عمى عبلقات الكجو لمكجو المباشر بيف  1909
األعضاء، كما تقـك عمى أساس التعاكف الكاضح، كحرية التعبير عف الشخصية 

                                                 
 . 22،  ؼ 2004، 1ػجل انرؽًٍ انؼٛطٕ٘، ضٛكٕنٕعٛخ اإلعراو ٔانؼمبة، يُػٕراد كار انُٓكخ، ل -- 1
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بصفة خاصة  )األسرة،   -ي يقصد بالجماعات األكليةكالعكاطؼ، كقد كاف ككل
 . (1) كجماعة المعب، كالجيرة(

كيعد ككلي أكؿ مف استخدـ مفيـك الجماعة األكلية، كيتضمف تعريفو ليذه    
الجماعة ثبلثة شركط ىي: التقارب الفيزيقي بيف األعضاء، كاالتصاؿ المباشر 

، كتشير بعض الدراسات كالبحكث (2)بينيـ، كاستمرار العبلقة بيف ىؤالء األعضاء
االجتماعية إلى أف مفيـك )الرفيؽ( يستخدـ بشكؿ غير دقيؽ، كيختمؼ ىذا المفيـك 

، كالمجتمعات (3)مف شخص إلى آخر تبعا الختبلؼ األشخاص، كفئاتيـ العمرية
 التي ينتمكف إلييا.

شخص كيعرؼ قامكس كيبستر: الصديؽ )الرفيؽ( بأنو الشخص الذم يرتبط ب    
آخر عف طريؽ العاطفة، أك العبلقة الحميمة، أك المعرفة الشخصية، باإلضافة إلى 
أف الرفيؽ ىك الذم يتكقع منو الشخص تقديـ العكف كالدعـ كالتعاكف كعدـ الصراع، 
أما مفيـك الصداقة فيشير إلى عبلقة العاطفة أك المكدة بيف شخص أك أكثر 

 .(4)كالشعكر بالكد كالتقدير

 تعاطي المخدرات. مفيوم -ب

ىك قياـ الشخص باستخداـ المادة المخدرة إلى الحد الدم يفسد أك يتمؼ الجانب     
، كما يشير مفيـك التعاطي عادة إلى استخداـ (5)الجسمي أك الصحة العقمية

                                                 
1
 .111، ؼ 2009لهؼذ نطفٙ، ٔآفرٌٔ، انغرًٚخ ٔاالَؾراف، انمبْرح، كار انًطرح،  - 
 . 260 - 261، ؼ 1977ْرح، يكزجخ غرٚت، ػجل انجبضم يؾًل ؽطٍ، ػهى االعزًبع، انمب - 2
3
 .112لهؼذ نطفٙ، ٔافرٌٔ، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
4
 .192، ؼ2010ػلنٙ انطًر٘، ػهى اعزًبع انغرًٚخ ٔاالَؾراف، انمبْرح، كار انًطرح، ، - 
5
رغبك أؽًل ػجل انهطٛف، االصبر االعزًبػٛخ نزؼبلٙ انًقلراد، نًركس انؼرثٙ نهلراضبد االيُٛخ،  - 

 .26ِ،  ؼ 1412ـ، انرٚب
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المخدرات غير المشركعة أك غير القانكنية مثؿ الكككاييف كالييركيف، كغيرىا مف 
 . (1)ة، كغير المقبكلة مف قبؿ أعضاء المجتمعالمخدرات غير القانكني

كيستخدـ مفيـك ) سكء استخداـ المخدر ( لئلشارة أحيانا إلى أنماط مختمفة مف    
تعاطي المخدرات، فقد يشير ىذا المفيـك إلى أم استخداـ لممخدرات غير القانكنية 

درات ألغراض غير طبية، كما قد يشير ىذا المفيـك إلى استخداـ كؿ مف المخ
المشركعة كغير المشركعة إلى درجة خطيرة تيدد الحالة الصحية لئلنساف مف 
الناحية الجسيمة أك العقمية، أك تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ الحياة األساسية ككظائؼ 
النظـ االجتماعية مثؿ إعاقة عممية التعميـ أك األداء الميني أك الزكاج، كمف الشائع 

ات، كاإلدماف لذلؾ يجب تكضيح الفرؽ بيف كؿ مف الخمط بيف مفيـك تعاطي المخدر 
 .(2)ىذه المفيكمات المختمفة

كبالنسبة العتياد تعاطي المخدرات، تذىب منظمة الصحة العالمية إلى أف    
االعتياد سمكؾ تدفع إليو الرغبة النفسية في المخدر كالتفكير الممح في الجك المتكقع 

ـ عف االستيبلؾ المستمر لو، كمف خصائص حدكثو كالمتعة المبتغاة فيو، كذلؾ ناج
االعتياد رغبة الشخص في االستمرار في تعاطي المخدر لمحصكؿ عمى الشعكر 
بالعافية، كميؿ ضعيؼ أك معدـك لزيادة الجرعة كدرجة ما مف االعتماد النفسي عمى 
تأثير المخدر، مع عدـ حدكث االعتماد الجسمي، كبناء عميو عدـ كجكد مظاىر 

عف المخدر، كذلؾ باإلضافة إلى اآلثار الضارة، إذا حدث منيا شيء تعكد  االمتناع
 أكال عمى الفرد نفسو.

أما االعتماد عمى المخدر، فيك حالة نفسية، كفي بعض األحياف جسمية، تنتج   
عف التفاعؿ بيف الفرد كالمخدر، كتتميز ىذه الحالة باستجابات سمككية كغير سمككية 

                                                 
1
 .23ضبنًخ انػبػر٘، يرعغ ضبثك، ؼ  -

2
 .24ؽطٍ انطبػبرٙ، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
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قسرم لتناكؿ المخدر عمى أساس استمرارم أك عمى فترات  تحتكم دائما عمى شعكر
 لكي يحدث تأثيراتو النفسية، كفي بعض األحياف، ليتجنب منغصات عدـ كجكده.

، نجد أف ككلماف ككريسي يعرفانو بأنو الحاجة الماسة (1)كفيما يتعمؽ باإلدماف   
كرار تعاطي إلى التعاطي كالتي تحدث بعد فترة مف االعتماد الجسماني نتيجة ت

المخدرات، كما يعرؼ ككمر االدماف بأنو التعاطي القيرم لمكاد كيميائية مف شأنيا 
أف تضر بالفرد كالمجتمع، كيشير مفيـك اإلدماف إلى حالة تسمـ دكرية أك مزمنة، 
تمحؽ الضرر بالفرد كالمجتمع كتنتج عف تكرار تعاطي عقار ) طبيعي أك مركب 

عدة خصائص رئيسية مثؿ كجكد رغبة قكية أك حاجة تركيبا معمميا (، كلئلدماف 
قيرية تدفع الشخص إلى االستمرار في تعاطي العقار كالحصكؿ عميو بأية كسيمة، 
ككجكد ميؿ إلى زيادة الجرعة المتعاطاة مف العقار، كاعتماد جسماني بكجو عاـ 
كسيككلكجي بكجو خاص عمى آثار العقار، باإلضافة إلى تأثير ضار بالفرد 

 لمجتمع.كا

كفي ضكء المفيكمات السابقة، يرل الباحث أف يمكف تحديد المقصكد بالمخدر    
في ىذه الدراسة عمى أنو يعني المخدر غير القانكني مثؿ الحشيش كاألفيكف 
كالييركيف كالكككاييف كالمكرفيف كغير ذلؾ مف أنكاع المخدرات غير المشركعة، كما 

ه الدراسة، سكء استخداـ المخدر، كتعاطي يقصد الباحث بتعاطي المخدرات في ىذ
المخدرات غير المشركعة أك غير القانكنية، بأم صكرة مف الصكر المعركفة في 
المجتمع الميبي لمحصكؿ عمى تأثير نفسي أك عضكم معيف، كتقتصر ىذه الدراسة 

 عمى التعاطي دكف االتجار أك التكزيع، كما تقتصر عمى الذككر دكف اإلناث.

                                                 
1
 – 125، ؼ 1990انًركس انمٕيٙ نهجؾٕس انغُبئٛخ، رؼبلٙ انؾػٛع فٙ االلهٛى انغُٕثٙ، انزمرٚر االٔل، - 

126. 
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 نظري لمدراسة:المدخل ال

ىناؾ عدة مداخؿ نظرية تستخدـ في دراسة السمكؾ االجرامي بكجو عاـ، فيناؾ    
المداخؿ البيكلكجية كالنفسية التي تحاكؿ أف ترجع الجريمة إلى عكامؿ ذاتية كفردية 
فقط دكف غيرىا مف العكامؿ االجتماعية، كما أف ىناؾ المداخؿ االجتماعية التي 

مية إلى العكامؿ البيكلكجية أك النفسية، باإلضافة إلى أف ىناؾ ترجع الظاىرة اإلجرا
المدخؿ التكاممي الذم يحاكؿ تفسير الجريمة بالرجكع إلى كؿ مف العكامؿ الفردية 
كاالجتماعية كاالقتصادية، كيرل أصحاب ىذا المدخؿ األخير أنو ال يجب أف نرجع 

يكلكجيا أك نفسيا أك اقتصاديا الجريمة إلى عامؿ كاحد فقط، سكاء كاف ىذا العامؿ ب
نما التفسير العممي كالمنيجي ىك الذم يؤكد عمى تعدد العكامؿ  أك اجتماعيا، كا 

 .(1)المؤدية إلى ارتكاب السمكؾ اإلجرامي

كعمى الرغـ مف أف البحث يفضؿ االعتماد عمى المدخؿ التكاممي في تفسير     
عتباره جميع الظركؼ كالعكامؿ السمكؾ االجرامي بكجو عاـ، نظرا ألنو يأخذ في ا

المؤدية إلى الجريمة، إال أف الباحث سكؼ يتبنى أساسا في ىذه الدراسة إحدل 
النظريات السكسيكلكجية التي تستخدـ في دراسة الجريمة كاالنحراؼ، كىي نظرية 
المخالطة الفاصمة، كالتي قدميا عالـ االجتماع األمريكي إدكيف سذرالند كيرجع تبني 

ليذه النظرية إلى أنيا نظرية قابمة لمتطبيؽ، كتعد مبلئمة لمكضكع الدراسة الباحث 
الذم يتناكؿ عبلقة جماعة الرفقاء بمشكمة تعاطي المخدرات، كيرل الباحث أف ىذه 
النظرية يمكف أف تكجو الدراسة، كتقدـ إطارا تصكريا يسترشد بو الباحث عند جمعو 

إلضافة إلى أف االعتماد عمى ىذه النظرية لمبيانات التي تتطمبيا ىذه الدراسة، با

                                                 
جبثٓب ٔآصبرْب، رضبنخ ككزٕراِ غٛر يُػٕرح، ضبنى إثراْٛى انؾبط ػهٙ، عرائى انمزم فٙ انًغزًغ انهٛجٙ، أض - 1

 ، عبيؼخ ػٍٛ 2012

 .22غًص، ؼ        
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يؤدم إلى االتساؽ النظرم في الدراسة، كالتعرؼ عمى بعض العكامؿ االجتماعية 
 .(1)التي قد تؤدم إلى تعاطي المخدرات 

كقد تتضمف نظرية المخالطة الفاضمة تسعة افتراضات أساسية تيدؼ إلى    
ي، كيمكف تمخيص ىذه تكضيح كيفية تكرط شخص معيف في السمكؾ اإلجرام

 االفتراضات عمى النحك التالي :

إف السمكؾ االجرامي يتـ تعممو، أم أف السمكؾ اإلجرامي ليس نمط مف السمكؾ 
المكركث كحيث إف الشخص ال يمكنو القياـ باالختراعات الميكانيكية قبؿ أف 
يحصؿ عمى تدريب في الميكانيكا، كذلؾ ال يمكف لمشخص ارتكاب السمكؾ 

 امي قبؿ أف يحصؿ عمى تدريب في ىذا النمط مف السمكؾ المنحرؼ.اإلجر 
يتـ تعمـ السمكؾ اإلجرامي مف خبلؿ عممية االتصاؿ كالتفاعؿ مع األشخاص 

 اآلخريف، كيتـ ىذا االتصاؿ مف خبلؿ استخداـ الكممات كاإلشارات.
 عف الجزء األساسي مف عممية تعمـ السمكؾ اإلجرامي يتـ في الجماعات الشخصية
التي يرتبط داخميا الشخص بعبلقات شخصية كثيقة، أم أف مؤسسات االتصاؿ 

تمعب دكرا غير ىاـ نسبيا في تعمـ  –مثؿ السينما كالصحؼ  –غير الشخصية 
الشخص لمسمكؾ اإلجرامي، كيتضمف ىذا التعمـ كسائؿ ارتكاب الجريمة التي تككف 

لتعمـ أيضا التكجيو معقدة أحيانا كبسيطة جدا في أحياف أخرل، كما يتضمف ا
 الخاص لمدكافع، كالبكاعث، كالتبريرات، كاالتجاىات.

كتجد أف التكجيو لمدكافع كالبكاعث يتـ تعممو مف خبلؿ تعريفات لمقكاعد القانكنية 
عمى اعتبار أنيا مفضمة أك غير مفضمة، ففي بعض المجتمعات يجد الفرد نفسو 

جتمعات أخرل يجد الفرد نفسو كسط أشخاص يحترمكف القكاعد القانكنية، كفي م
كسط أشخاص تتعارض اتجاىاتيـ مع القكاعد القانكنية كيفضمكف الخركج عمييا، أما 

                                                 
 .213، ؼ 1997ؽطٍ ػهٙ ففبعٙ، ػهى االعزًبع انغُبئٙ، علح، انًلُٚخ نهطجبػخ،  - 1
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نجد مزيج مف التعريفات لمقكاعد  –مثؿ المجتمع األمريكي  –في بعض المجتمعات 
 القانكنية عمى اعتبار أنيا مفضمة أك غير مفضمة .

جع عنده التعريفات التي تفضؿ الخركج يرتكب الشخص السمكؾ اإلجرامي عندما تر 
عمى القانكف بالنسبة لغيرىا مف التعريفات التي ال تفضؿ الخركج عمى القكاعد 
القانكنية، كتمثؿ ىذه القضية أساس نظرية المخالطة الفاضمة، كيمكف التعبير عف 
ىذه القضية بأف مخالطة الشخص ألنماط إجرامية أكثر مف مخالطتو ألنماط غير 

ية تؤدم إلى زيادة احتماالت اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي، أم أف إجرام
الشخص يصبح مجرمنا نظرنا؛ ألنو يتصؿ بأنماط إجرامية، كينعزؿ عف األنماط 
المضادة لمجريمة، أما إذا اتصؿ الشخص بأعضاء جماعة يغمب عمييا الشعكر 

كف لو تأثير فيما يتعمؽ المحايد تجاه الجريمة، فإف ذلؾ االتصاؿ يقؿ تأثيره أك ال يك
 باكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي.

عندما يزداد تأثير األنماط اإلجرامية بالنسبة لغيرىا مف األنماط غير اإلجرامية، 
زادت احتماالت اكتساب مف حيث التكرار، كالمدة، كاألكلكية، كالكثافة، كىذا يعني 

اط غير اإلجرامية مف حيث أف مخالطة األنماط اإلجرامية تختمؼ عف مخالطة األنم
مدل تكرار ىذه المخالطة، كالمدة التي تستغرقيا، ككثافة ىذه المخالطة أم أف 
اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي يتكقؼ عمى مدل تعرضو لؤلفكار اإلجرامية، 
كمدة مخالطتو لمسمكؾ اإلجرامي، ككثافة ىذه المخالطة، أم كثافة عبلقاتو مع 

 الكسط اإلجرامي.
مية تعميـ السمكؾ اإلجرامي عف طريؽ مخالطة األنماط اإلجرامية كغيرىا مف إف عم

األنماط المضادة لمجريمة، تتضمف نفس الميكانيزمات التي تتضمنيا عممية تعميـ 
كتعمـ أم شكؿ آخر مف أشكاؿ السمكؾ اإلنساني، بمعنى أنو عمى الرغـ مف أف كؿ 

ؾ آخر، فإف تعمـ السمكؾ سمكؾ إجرامي يختمؼ مف حيث المحتكل عف أم سمك 
ذا كانت نظرية التعمـ  اإلجرامي ال يختمؼ أساسنا عف طريقة تعمـ السمكؾ السكم، كا 
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تمكننا مف التعرؼ عمى كيفية اكتساب العامؿ لمميارة في أداة العمؿ، فإنيا يمكف أف 
 تعرفنا أيضا بكيفية اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي.

اإلجرامي يعد تعبيرنا عف االحتياجات العامة إف كؿ مف السمكؾ اإلجرامي كغير 
كالقيـ، لذلؾ ال يجب تفسير السمكؾ اإلجرامي مف خبلؿ ىذه االحتياجات العامة 
كالقيـ، كعمى سبيؿ المثاؿ، نجد أف المصكص يسرقكف عادة مف أجؿ الماؿ، كما أف 

يمكنيا العامؿ األميف يعمؿ بجد أيضا لنفس السبب؛ لذلؾ فإف الحاجة إلى الماؿ ال 
أف تفسر لنا سبب قياـ بعض الناس بالسرقة، بينما يقـك البعض اآلخر بالعمؿ الجاد 

 مف أجؿ الحصكؿ عمى الماؿ.
أف ىذه النظرية قد أثارت كثيرا مف التساؤالت كاالعتراضات، كدفعت كثيرنا مف 
الباحثيف نحك إجراء الدراسات المختمفة بيدؼ محاكلة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت 

التحقؽ مف مدل صحة ىذه االفتراضات، كتعتبر ىذه النظرية مف بيف أفضؿ ك 
النظريات نظرا ألنو يمكف اختبارىا كالتحقؽ مف مدل صحة االفتراضات التي 

 تتضمنيا.     
  استعراض نقدي لمدراسات السابقة:   

 ىناؾ العديد مف الدراسات التي حاكلت تكضيح أثر الجماعات األكلية بكجو عاـ    
عمى اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي، كسكؼ يعرض الباحث لبعض ىذه 

 الدراسات كفقا لمسياؽ التاريخي لظيكرىا.

تعتبر الدراسات التي قاـ بيا فريدريؾ تراشر كغيره مف الباحثيف أمثاؿ كميفكرد    
شك كىنرم ماكام مف بيف أىـ الدراسات التي تكضح أثر العصابات عمى سمكؾ 

قاـ ىؤالء الباحثكف بسمسمة مف الدراسات األيككلكجية التي كشفت  أعضائيا، فقد
عف مناطؽ الجريمة كالجناح داخؿ المدينة، كأثر بعض الجماعات األكلية خاصة 
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)األسرة كالجيراف( في اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي كتعمـ الميارات البلزمة 
 .(1)لممارسة الجريمة

 1313بدراسة أنشطة  جتماع األمريكي تراشركعمى سبيؿ المثاؿ، قاـ عالـ اال   
رجبل مف رجاؿ العصابات في شيكاغك، كقد تبيف أف العصابات تتركز أساسنا في 
األحياء المختمفة التي تقيميا الطبقة العاممة، كما أف عصابات الجانحيف كانت 
تتركز في بعض مناطؽ الجناح المكجكدة داخؿ المدينة، كىي مناطؽ تتسـ بكجكد 

سر المفككة التي يقؿ فييا الضبط االجتماعي عمى سمكؾ األبناء، كعدـ تكفر األ
القدرة نتيجة لكجكد بعض المجرميف داخؿ األسرة،  باإلضافة إلى أف جماعات 

.بقدر اإلمكاف، كقد كانت ىذه العصابات (2)الجيرة كانت تتسـ بالتفكؾ االجتماعي
مفة مف المدينة، كنظرا لما ينتاب تكجد في بعض المناطؽ التي تتخمؿ األحياء المخت

الكضع في ىذه األحياء مف تزاحـ سكاني نتيجة الكثافة، كمف مكارد محدكدة، كمف 
ضعؼ في الضكابط االجتماعية، فمف المحتمؿ أف تنشأ بيف ىذه المجمكعات 
صراعات عند محاكلة كؿ منيا أف تجد لنفسيا مكانا لمعب أك لغير ذلؾ مف 

ه الجماعات اإلجرامية تأثير كبير عمى تغيب أعضائيا عف األىداؼ، كقد كاف ليذ
المنزؿ ليبل، كارتكابيا لبعض أنماط السمكؾ اإلجرامي مثؿ سرقة المأككالت كالفاكية 
مف الباعة المتجكليف، كقمب صناديؽ القمامة، كغير ذلؾ مف األفعاؿ التي تتسـ 

تبيف أف الصراعات بطابع غير قانكني كتجعميـ يقعكف في صراع مع السمطة، كقد 
بيف جماعات المعب قد تجعؿ ىذه الجماعات تتحكؿ إلى عصابات، ليا اسميا 
الخاص، كتتكحد غالبا بجماعة عنصرية أك سبللية، كتظير لدييا كسائؿ كأساليب 

 .(3)انحرافيو، كمػف ثـ يتجػو أعضاء ىذه الجماعات إلى ارتكاب السمكؾ اإلجرامي 

                                                 
1
 .166انًركس انمٕيٙ نهجؾٕس انغُبئٛخ، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
2
 .42ػلنٙ انطًر٘، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
3
 .146-139يرعغ ضبثك، ؼ  ؽطٍ انطبػبرٙ، - 
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بدراسة عصابة شارع نكرتكف، كتعد ىذه الدراسة بمثابة كما قاـ كلياـ فكت كايت     
دراسة حالة إلحدل الجماعات اإلجرامية الصغيرة التي تكجد في أحد األحياء 
المتخمفة، كىك حيككرنفيؿ، كقد قاـ كايت بدراسة بناء ىذه الجماعة اإلجرامية، ككيفية 

الجماعة ككيفية تأثير  تنظيـ ىذه الجماعة، كأسمكب القيادة، كالمعايير السائدة داخؿ
ىذه الجماعة عمى أعضائيا، كقد تبيف أف بناء العصابة قد تنشأ عف التفاعؿ 
المتبادؿ بيف أعضاء ىذه العصابة لمدة طكيمة، كيظؿ الفرد مرتبطا بجماعتو حتى 
إذا غادر حي ) ككرنفيؿ (، فأعضاء ىذه الجماعة أسماء متعارؼ عمييا، كقد كاف 

ة، أف يعمؿ األعضاء عمى مساعدة البعض بقدر اإلمكاف، مف معايير ىذه الجماع
كتتحدد مكانة الفرد داخؿ الجماعة عمى ما يقدمو مف مساعدات لباقي أعضاء 
الجماعة، كتبيف أف قائد الجماعة ىك الشخص الذم يدرؾ جيدنا معايير الجماعة، 

ىذه كالذم يتركز حكلو تفاعؿ الجماعة، كيستطيع ضبط سمكؾ األعضاء، كعمكمنا 
عمى سمكؾ أعضائيا، كقد كانت  –العصابة  –الدراسة عف تأثر الجماعات األكلية 

ىذه الدراسة مف بيف الدراسات اليامة التي اعتمد عمييا جكرج ىكمانز في دراستو 
لمجماعة اإلنسانية، كفي كضع إطاره النظرم لتحميؿ الجماعات الصغيرة، كصياغة 

اعؿ بيف شخصيف أك أكثر، زادت احتماالت بعض الفركض مثؿ كمما زاد تكرار التف
 .(1)التشابو في سمكؾ ىؤالء األشخاص

كباإلضافة إلى تمؾ الدراسات السابقة التي قاـ بيا تراشر، كشك كمكام، ككايت،     
نجد أف ىناؾ بعض الدراسات األخرل التي كانت تيدؼ أساسنا إلى اختبار مدل 

ريتو عف المخالطة الفاصمة، كمف بيف صحة االفتراضات التي قدميا سذرالند في نظ

                                                 
1
 . 204ػلنٙ انطًر٘، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
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أىـ ىذه الدراسات، تمؾ الدراسات التي قاـ بيا بعض الباحثيف أمثاؿ : فيكتكر 
 .(1) ماثيكس، كجيمس شكرت، كفمكرانس إيزاكس

كقد قاـ ماثيكس بدراسة عف أسباب الجناح بيف تبلميذ المدارس العميا في    
عف أف الجناح ال يحدث نتيجة مجرد الكاليات المتحدة، كقد كشفت ىذه الدراسة 

نما تزداد احتماالت الجناح بيف  مخالطة التبلميذ لجماعة األصدقاء الجانحيف، كا 
التبلميذ الذيف تكحدكا مع مجمكعة مف األصدقاء الجانحيف، إال أف ماثيكس لـ يقدـ 
الدليؿ عمى أف تكحد التبلميذ مع جماعة األصدقاء الجانحيف بعد سبب النجاح، أـ 

 أف ىذا التكحد قد ظير قبؿ أف يصبح التبلميذ مف الجانحيف.

كما قاـ شكرث بإجراء بعض الدراسات بيدؼ اختبار صحة االفتراضات التي    
كردت في نظرية سذرالند، كقد كشفت ىذه الدراسات عف أف المراىقيف الذيف يزداد 

السمكؾ  تفاعميـ كيتكرر اتصاليـ مع أصدقاء مف األحداث الجانحيف يرتكبكف
الجانح بشكؿ يفكؽ غيرىـ مف المراىقيف الذيف يقؿ تفاعميـ كاتصاليـ بجماعات 
النظراء أك األقراف إلى الحد األدنى مف التفاعؿ كاالتصاؿ، كقد كشفت دراسات 
شكرت عف تحقؽ كثير مف االفتراضات التي قدميا سذرالند خاصة عندما يتـ تحديد 

كترجمة ىذا المبدأ إلى  –مف الناحية اإلجرائية  –المقصكد بمبدأ المخالطة الفاضمة 
 مصطمحات عممية يمكف التحقؽ مف صحتيا .

مثؿ  –كمف تحميؿ ىذه الدراسات السابقة، يتضح أف بعض ىذه الدراسات    
قد حاكلت دراسة الجماعات اإلجرامية  –دراسات تراشر كشك كماكام ككايت 

ه الجماعات األكلية، كأثرىا عمى الصغيرة ) العصابات (، كالتعرؼ عمى تنظيـ ىذ
مثؿ دراسات  –سمكؾ أعضائيا، كمف ناحية أخرل  نجد أف ىناؾ بعض الدراسات 

                                                 
1
 .216ؽطٍ ػهٙ ففبعٙ، يرعغ ضبثك، ؼ  - 
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يزاكس  قد حاكلت اختبار مدل صحة االفتراضات التي كردت  –ماثيكس، كشكرت كا 
في نظرية المخالطة الفاضمة، كقد تبيف أف ىناؾ تضارب في نتائج ىذه الدراسات، 

ئج شك صحة بعض االفتراضات التي كردت في نظرية سذرالند، نجد فبينما أيدت نتا
كليس مجرد المخالطة  –أف دراسة ماثيكس قد كشفت عف أف التكحد مع الجماعة 

ىك العامؿ المؤدم إلى السمكؾ المنحرؼ، كما كشفت دراسة إيزاكس عف  –الفاضمة 
رجيح كجكد بعض أكجو النقص في نظرية سذرالند، كصعكبة قياـ الشخص بت

 األنماط المضادة لمجريمة عمى نحك ما كرد في نظرية المخالطة الفاضمة .

كعمى الرغـ مف أف التراث العممي يشير بصفة عامة إلى كجكد عبلقة طردية    
قكية بيف تعاطي الفرد لممخدرات كتعاطي أصدقائو، إال أف نتائج الدراسات السابقة 

رامي نتيجة مخالطتو لجماعة الرفقاء أك لـ تؤيد حتمية ارتكاب الشخص لمسمكؾ اإلج
لغيرىا مف الجماعات األكلية، كما أف معظـ الدراسات السابقة قد حاكلت التعرؼ 
عمى أثر الجماعات األكلية عمى الجريمة كالجناح بكجو عاـ، باإلضافة إلى كجكد 
التضارب في نتائج ىذه الدراسات حكؿ مدل صحة االفتراضات التي تتضمنيا 

ذرالند مما يؤكد أنو ال زالت ىناؾ حاجة إلى إجراء المزيد مف الدراسات نظرية س
لمتحقؽ مف مدل صحة ىذه النظرية، خاصة في مجتمعنا العربي الذم يعاني مف 
النقص في مثؿ ىذه الدراسات، كالذم تختمؼ ثقافتو عف ثقافة المجتمعات التي 

ب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي أجريت فييا ىذه الدراسات السابقة لـ تؤيد حتمية ارتكا
نتيجة مخالطتو لجماعة األصدقاء أك لغيرىا مف الجماعات األكلية، كما أف معظـ 
الدراسات السابقة قد حاكلت التعرؼ عمى أثر الجماعات األكلية عمى الجريمة 
كالجناح بكجو عاـ، باإلضافة إلى كجكد التضارب في نتائج ىذه الدراسات حكؿ 

التي تتضمنيا نظرية سذرالند مما يؤكد أنو ال زالت ىناؾ مدل صحة االفتراضات 
حاجة إلى إجراء المزيد مف الدراسات لمتحقؽ مف مدل صحة ىذه النظرية، خاصة 
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في مجتمعنا العربي الذم يعاني مف النقص في مثؿ ىذه الدراسات، كالذم تختمؼ 
مما يؤكد أىمية  ثقافتو عف ثقافة المجتمعات التي أريت فييا ىذه الدراسات السابقة،
عصابة في  859ىذه الدراسة التي يقـك بيا الباحث، كما كجد تراشر أف ىناؾ 

شيكاغك، تتككف كؿ عصابة مف جماعة صغيرة متفاكتة مف حيث الحجـ، كال يزيد 
حجـ العضكية في كؿ منيا عف عشريف عضكا، نظرا ألف العصابات تتطمب 

 تقميؿ حجـ العضكية . اتصاال كثيقا بيف أعضائيا، كليذا تميؿ إلى

 خطة الدراسة الميدانية: 

تتضمف ىذه الخطة تكضيح بعض الجكانب المنيجية لمدراسة مثؿ مجاالت     
 الدراسة، كمنيجيا، كأدكات جمع البيانات، كحاالت الدراسة .

 أ. مجاالت الدراسة.

 تنقسـ مجاالت ىذه الدراسة إلى ثبلثة أقساـ: المجاؿ الجغرافي، كالبشرم،   
كالزمني، كقد تـ تحديد المجاؿ الجغرافي ليذه الدراسة داخؿ نطاؽ مدينة اكبارم، 
كقد تـ اختيار ىذه المدينة لعد اعتبارات منيا أنيا المقر الرئيسي لئلدارات في كادم 
الحياة كمف أكبر المناطؽ الحضرية في ىذه الكادم، باإلضافة إلى كجكد بعض 

عاطي كبيع المخدرات في بعض أحياء المدينة المؤشرات التي تؤكد كجكد ظاىرة ت
 اليامشية مثؿ حي الشارب كتمقيف.

كما تـ تحديد المجاؿ البشرم ليذه الدراسة بحيث أقتصر عمى المتعاطيف    
يداعيـ في الغرفة األمنية  لممخدرات مف فئة الذككر الذيف سبؽ أف تـ ضبطيـ كا 

 ي مدينة أكبارم. أكبارم، كالذيف ينحدركف مف األحياء العشكائية ف
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أما عف المجاؿ الزمني ليذه الدراسة، فقد تـ تحديد الفترة الزمنية االزمة إلجراء    
الدراسة الميدانية بمدة شيريف، حيث بدأت عممية جمع البيانات في بداية شير 

 .2019، كانتيت في نياية شير نكفمبر مف عاـ 2017أكتكبر عاـ 

 منيج الدراسة. -ب

دؼ مف الدراسة ىك محاكلة التعرؼ أساسنا عمى أثر المخالطة حيث إف الي    
الفاصمة عمى تعاطي الشخص لممخدرات، كالتحقؽ مف مدل صحة بعض الفركض 
السببية التي تـ صياغتيا ليذه الدراسة، لذلؾ فقد اعتمد الباحث عمى المنيج 

نيج التجريبي كمنيج فعاؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، كيرجع ذلؾ إلى أف الم
التجريبي ىك الذم يمكننا مف جمع البيانات كتنظيميا بشكؿ يؤدم إلى التحكـ في 
مختمؼ العكامؿ التي يمكف أف تؤثر في ظاىرة تعاطي المخدرات كىي الظاىرة 
مكضكع الدراسة، كذلؾ عمى الرغـ مما تتميز بو الظكاىر االجتماعية مف تعقيد 

 كالتحكـ فييا .كتداخؿ العكامؿ المختمفة التي يصعب ضبطيا 

 أدوات جمع البيانات. -ج

لجمع البيانات التي تتطمبيا ىذه الدراسة، اعتمد الباحث عمى استمارة االستبياف،    
كتنقسـ إلى ثبلثة أقساـ رئيسية: القسـ األكؿ يتضمف البيانات الشخصية، كيتضمف 

القسـ الثالث  القسـ الثاني بعض البيانات عف جماعة الرفقاء كعبلقتيا بالتعاطي، أما
 23فيتضمف بعض البيانات عف تعاطي المخدرات، كقد بمغ عدد أسئمة االستبياف 

سؤاال مف النكع المقفؿ حتى يسيؿ تصنيؼ البيانات بسيكلة، فيما عدا سبعة أسئمة 
مف النكع ذات النيايات المفتكحة حتى يمكف التعرؼ عمى كافة االحتماالت الممكنة 

تاحة الفرصة ل ممتعاطيف لمتعبير عف آرائيـ بحرية تامة، كقد استعاف لئلجابة كا 
الباحث في عممية جمع البيانات االزمة ليذه الدراسة بمجمكعة مف طبلب قسـ 
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االجتماع كمية التربية أكبارم الذيف تمقكا تدريبنا عمميان كميدانيان في مجاؿ البحث 
 االجتماعي مما يؤىميـ لمعمؿ كباحثيف اجتماعييف.

 دراسة.حاالت ال -د

حالة مف الذككر المتعاطيف لممخدرات،  16تتككف حاالت ىذه الدراسة مف      
يداعيـ في الغرفة األمنية أكبارم  في الفترة مف بداية عاـ  الذيف تـ ضبطيـ كا 

 حتى تاريخ إجراء الدراسة الميدانية .  2017

 أىم نتائج الدراسة: 

الدراسة في أربعة أقساـ رئيسية يمكف عرض أىـ النتائج التي تكصمت إلى ىذه     
 عمى النحك التالي:

 أ. خصائص المتعاطين لممخدرات.

سيحاكؿ الباحث فيما يمي التعرؼ عمى بعض خصائص المتعاطيف مف حيث    
 فئات السف، كالحالة الزكاجية، كالمستكل التعميمي كالميني كمتكسط الدخؿ الشيرم.

 فئات السف عند بدء التعاطي. ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب1جدكؿ )

 النسبة% عدد المتعاطيف لممخدرات فئات السف
 سنة 15أقؿ مف 
15-25 
25-35 
 سنة فأكثر 35

1 
9 
4 
2 

6.25 
56.25 
25 
12.5 

 100 16 اإلجمالي
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف التعاطي يحدث في مختمؼ فئات العمر،     
د بدأكا التعاطي في سف مبكرة، كفي فئة العمر إال أننا تبلحظ أف معظـ المتعاطيف ق

سنة (، كبحساب المتكسط الحسابي لمسف عند بدء التعاطي، تبيف أف  15-25) 
 سنة. 21.2ىذا المتكسط يبمغ 

كتتفؽ ىذه النتيجة السابقة مع نتائج بعض الدراسات التي أشارت نتائجيا إلى     
سنة (، كأنو  25-18ئة العمر )أف معظـ المتعاطيف لممخدرات تقع أعمارىـ في ف

كمما بدأ التعاطي في سف مبكرة، زادت احتماالت تعاطي الشخص لممخدرات 
 بانتظاـ.

حالتيـ االجتماعية )قبؿ بدء  التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب( 2جدكؿ )
 التعاطي(.

 النسبة % عدد المتعاطيف لممخدرات الحالة االجتماعية قبؿ بدء التعاطي
 متزكج

 عزب () أ 
 مطمؽ
 أرمؿ

4 
8 
3 
1 

25 
50 

18.75 
6.25 

 100 16 اإلجمالي
كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر مف نصؼ المتعاطيف مف بيف غير    

% مف إجمالي المتعاطيف 6.25المتزكجيف كالمطمقيف كما يتبيف كجكد نسبة تبمغ 
األسرة مف بيف فئة المطمقيف كاألرامؿ، مما يشير إلى كجكد عبلقة بيف تفكؾ 

كتعاطي المخدرات، كتتفؽ نتائج الدراسة بكجو عاـ مع نتائج بعض الدراسات 
 االجتماعية التي أشارت نتائجيا إلى ارتفاع معدالت التعاطي بيف غير المتزكجيف.
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 .( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب المستكل التعميمي3جدكؿ)
 %النسبة  عدد المتعاطيف لممخدرات المستكل التعميمي

 أمي
 يقرأ كيكتب
 تعميـ ابتدائي
 تعميـ إعدادم
 تعميـ ثانكم
 تعميـ جامعي

5 
2 
2 
4 
2 
1 

31.25 
12.5 
12.2 
25 
12.5 
6.25 

 100 16 االجمالي
كعمى الرغـ مف أف البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ تشير إلى أف المتعاطيف    

ظ أف غالبية المتعاطيف لممخدرات في مختمؼ المستكيات التعميمية، إال أننا نبلح
% مف اإلجمالي ( مف بيف األمييف أك الذيف يقرأكف كيكتبكف فقط، أك 55.32)

الحاصميف عمى تعميـ ابتدائي، مما يشير إلى المستكل التعميمي لمغالبية العظمي مف 
 المتعاطيف بكجو عاـ في المستكيات األكلي في سمـ التعميـ.                                  

 ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب المينة.4جدكؿ )

 النسبة% عدد المتعاطيف لممخدرات المينة
 بائع متنقؿ     

 طالب
 مكظؼ

 سائؽ تاكسي
 مدرس

 ميف أخرل

2 
5 
1 
3 
1 
4 

12.5 
           31.25 

11.4 
18.750 
11.4 
25 

 100 16 اإلجمالي
أف أكبر نسبة مف المتعاطيف  عف 4كتكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ     

لممخدرات في حالة بطالة مكسمية، مما قد يشير إلى كجكد عبلقة بيف البطالة 
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كتعاطي المخدرات، كما يتضح أف غالبية المتعاطيف يعممكف في بعض الميف 
المتكاضعة مثؿ األعماؿ الحرفية، كأعماؿ الخدمات اليامشية التي تحتاج إلى 

نكعا مف التعميـ المتخصص مثؿ بائع متنقؿ، كعامؿ ميارات بسيطة كال تتطمب 
 عادم، كسائؽ تاكسي.

كبحساب المتكسط الحسابي لمدخؿ الشيرم لممتعاطيف، تبيف أف ىذا المتكسط يبمغ 
دينار، مما يشير إلى انخفاض متكسط الدخؿ الشيرم لممتعاطيف بكجو  103.8
 عاـ.

( يتضح أف غالبية المتعاطيف 5(،)4(،)3كبتحميؿ البيانات الكاردة في الجداكؿ أرقاـ )   
لممخدرات يتميزكف بانخفاض مستكل التعميـ كالدخؿ كيعممكف في الميف ذات المكانة 
األدنى في سمـ التدرج الميني، كحيث إف التعميـ كالدخؿ كالمينة تعتبر مف أىـ المؤشرات 

سة تؤكد أف غالبية المكضكعية التي تحدد الكضع الطبقي لذلؾ يمكف القكؿ بأف نتائج الدرا
المتعاطيف لممخدرات ينتمكف إلى الطبقة الدنيا، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج كثير مف 

 الدراسات االجتماعية التي أشارت نتائجيا إلى انخفاض الكضع الطبقي لممتعاطيف.

 ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب متكسط الدخؿ الشيرم.5جدكؿ )

 النسبة % لمتعاطيف لممخدراتعدد ا متكسط الدخؿ الشيرم
 دينار 100أقؿ مف 
100-150 
150-200 
200-250 
 جنيو فأكثر 250

 ال يكجد دخؿ تابت

3 
4 
2 
1 
1 
5 
 

18.750 
25 
12.5 
11.4 
11.4 
31.25 

 100 16 اإلجمالي
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 أسباب تعاطي المخدرات. -ب

 :بسؤاؿ المتعاطيف عف أىـ أسباب تعاطييـ لممخدرات في أكؿ مرة، تبيف االتي

كتكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عف أف مشكمة تعاطي المخدرات     
تعاطي المخدرات تعتبر مشكمة متعددة األبعاد، كترجع إلى عكامؿ كثيرة متعددة، 
منيا العكامؿ االجتماعية مثؿ اليركب مف المشكبلت االجتماعية كصحبة األصدقاء 

أف ىناؾ بعض العكامؿ النفسية التي تؤدم المتعاطيف لممخدرات كتفكؾ األسرة، كما 
 إلى التعاطي مثؿ الرغبة في التخفيؼ مف حدة القمؽ كالشعكر باإلحباط. 

 .التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب أىـ أسباب تعاطييـ لممخدرات (7جدول )
عدد المتعاطيف  أىـ أسباب تعاطي المخدرات

 لممخدرات
 النسبة %

 يةاليركب مف المشاكؿ االجتماع
 صحبة كرفقة األصدقاء المتعاطيف لممخدرات
 التخفيؼ مف حدة القمؽ كالشعكر باإلحباط

 إثبات الرجكلة كتدعيـ الثقة بالنفس
 سكء استغبلؿ كقت الفراغ

 اليقظة كالنشاط كتدعيـ الحكاس
 تجربة المخدر كحب االستطبلع

 تفكؾ األسرة
 التخفيؼ مف حدة اآلالـ الجسمية

 رالشعكر بالمتعة كالسرك 
 تعاطي بعض أفراد األسرة لممخدرات

5 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
2 

31.25 
25 
11.4 
11.4 
11.4 
0 

11.4 
0 

11.4 
12.5 

 100 16 اإلجمالي
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كما تكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عف أف الرغبة في اليركب مف 
يؤيد صحة  المشكبلت االجتماعية تعتبر مف أىـ العكامؿ المؤدية إلى التعاطي، مما

ما ذىب إليو أصحاب المدخؿ الكظيفي مف حيث أف تعاطي المخدرات يعد كسيمة 
لميركب مف الظركؼ االجتماعية الصعبة كالمؤلمة التي يتعرض ليا اإلنساف، كأف 
ارتفاع معدالت التعاطي يعتبر بمثابة استجابة لممشكبلت االجتماعية الناجمة عف 

يتطمب عبلج مشكمة التعاطي البدء أكال بحؿ التغير االجتماعي السريع، كمف ثـ 
 المشكبلت االجتماعية األساسية التي يعاني منيا أعضاء المجتمع.

( أف صحبة كمخالطة األصدقاء 7كيتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )   
المتعاطيف لممخدرات تحتؿ المرتبة الثانية بيف العكامؿ المؤدية إلى التعاطي، مما 

ة ما كرد في نظرية المخالطة الفاصمة مف حيث إف الشخص يكتسب يؤيد صح
السمكؾ اإلجرامي نتيجة اتصاؿ كمخالطة الجماعات اإلجرامية، إال أننا نبلحظ أف 
بعض المتعاطيف قد تعاطكا بدافع الرغبة في تجربة المخدر كحب االستطبلع، مما 

س ما كرد في نظرية يشير إلى أف التعاطي قد يحدث تمقائيا كبدكف تعمـ عمى عك
 )سذرالند(.

 العبلقة بين جماعة الرفاق وتعاطي المخدرات. -ج

كفي ىذا الصدد سيحاكؿ الباحث التعرؼ عمى بناء جماعة الرفاؽ، كالدكر الذم     
تؤديو ىذه الجماعة في تعمـ الشخص لمتعاطي، كأىمية ىذا الدكر بالنسبة لمدكر 

ة كالجيراف، كما سيحاكؿ الباحث التعرؼ الذم تؤديو الجماعات األخرل مثؿ األسر 
عمى جماعة الرفقاء، كالعبلقة بيف التعاطي كبيف مخالطة الشخص لممتعاطيف 
لممخدرات، كدرجة تفاعمو كاتصالو بيؤالء المتعاطيف، كأخيرا سيحاكؿ الباحث 
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التعرؼ عمى التشابو أك االختبلؼ في نكع المخدر كصكر السمكؾ اإلجرامي السائدة 
 تعاطيف كأصدقائيـ.  بيف الم

 ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب عدد الرفقاء.8جدكؿ )
 النسبة% التكرار عدد الرفقاء

 كاحد
 اثناف
 ثبلثة
 أربعة

 خمسة فأكثر

0 
1 
6 
2 
7 

0. 
11.4 
37.5 
12.5 
43.75 

 100 16 اإلجمالي

طيف كتكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عف أف أكثر مف نصؼ المتعا    
%(  لدييـ خمسة 43.75%( لدييـ ثبلثة أصدقاء، بينما معظـ المتعاطيف )37.5)

فأكثر، كىذه النتيجة تدؿ عمى شدة التفاعؿ بيف المتعاطيف كأصدقائيـ، كذلؾ نظرا 
ألف حجـ الجماعة يؤثر في طبيعة التفاعؿ بيف أعضائيا، ككمما صغر حجـ 

ضيـ البعض كتدعيـ الركابط الجماعة، زادت فرص األعضاء في التعرؼ عمى بع
 بينيـ.
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( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب أىـ أسباب انتمائيـ إلى جماعة 9جدكؿ )
 الرفقاء.

 النسبة% عدد المتعاطين لممخدرات أىم أسباب االنتماء إلى جماعة الرفقاء

 مف أجؿ الصداقة
 لمتسمية كقضاء كقت الفراغ

 المساعدة في حؿ بعض المشكبلت
 طي أك الحصكؿ عمى المخدر التعا

 بعض المصالح المشتركة
 أسباب أخرل

4 
3 
2 
4 
1 
2 

25 
18.75 
12.5 
15.7 
11.4 
12.5 

 100 16 االجمالي

أف غالبية المتعاطيف ينتمكف إلى جماعة الرفقاء  9حيث تبيف مف الجدكؿ رقـ     
ة قميمة مف أجؿ الصداقة كمف أجؿ التسمية في كقت الفراغ، كما تبيف أف ىناؾ نسب

مف المتعاطيف الذيف قد انتمكا إلى جماعة الرفقاء بيدؼ التعاطي أك الحصكؿ عمى 
المخدر، بينما معظـ المتعاطيف قد انتمكا إلى جماعة الرفقاء مف أجؿ دكافع أخرل 
مف أىميا الصداقة، مما يؤكد صحة ما ذىب إليو أصحاب المدخؿ التفاعمي مف 

ات ليس مف أجؿ التعاطي في حد ذاتو، بؿ حيث أف بعض الناس يتعاطكف المخدر 
 مف أجؿ مصاحبة غيرىـ مف المتعاطيف لممخدرات.
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 .( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب الجماعة التي يتعاطكف معيا10جدكؿ )
 النسبة% عدد المتعاطين لممخدرات الجماعة التي يتم التعاطي معيا

 األصدقاء
 الجيرة )الجوار(

 األسرة
 لتعاطي يتم عمى انفراد(ال يوجد )ا

10 
2 
1 
3 

62.5 
12.5 
11.4 
18.75 

 100 16 اإلجمالي
يتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف معظـ المتعاطيف لممخدرات     

.% يتـ تعاطييـ كسط جماعة مف الرفقاء، مما يشير إلى أىميتيا في 62كنسبة 
في  –لذم يحيط بالتعاطي تعمـ الشخص تعاطي المخدرات، خاصة أف المكقؼ ا

يتصؼ بأنو عادة ما يككف جمسة أصحاب كنجد أف عضكية الفرد في  –أكؿ مرة 
الجماعة تتيح لو فرصة تجريب المخدر، باإلضافة إلى كجكد متعاطيف آخريف 
بالفعؿ داخؿ الجماعة يشجعكف الشخص، كيدفعكنو إلى التعاطي، كقد يككف 

 في عضكية الجماعة.التعاطي في حد ذاتو أساس االستمرار 

كعمكما تكشؼ نتائج الدراسة عف أف التعاطي يحدث نتيجة مخالطة الشخص     
لمجماعات األكلية التي يغمب فييا التعاطي، مما يؤيد صحة بعض االفتراضات التي 
كردت في نظرية المخالطة الفاضمة، إال أننا نبلحظ أف ىناؾ نسبة مف المتعاطيف 

ذيف يتعاطكف المخدرات عمى انفراد، كىذه النتيجة % مف االجمالي( ال18.75)
األخيرة قد ال تؤيد صحة ما كرد في نظرية سذرالند مف حيث حتمية ارتكاب 
الشخص لمسمكؾ اإلجرامي نتيجة مخالطتو لمجماعات التي يغمب فييا ىذا النمط مف 

طبيؽ السمكؾ المنحرؼ، مما يشير إلى أف ىذه النظرية ال تعتبر مبلئمة كقابمة لمت
بالنسبة لممجرميف الذيف يرتكبكف الجرائـ عمى انفراد، كيتفؽ ذلؾ مع نتائج بعض 
الدراسات التي أشارت نتائجيا إلى أف نظرية سذرالند قد ال تصمح لتفسير بعض 
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صكر الجرائـ التي يرتكبيا الشخص بمفرده، مثؿ جرائـ أصحاب ذكم الياقات 
 البيضاء.

 تعاطيف حسب كيفية تعمميـ تعاطي المخدرات.( التكزيع التكرارم لمم11جدكؿ )

 النسبة % عدد المتعاطيف لممخدرات كيفية تعمـ الشخص تعاطي المخدرات
 عف طريؽ الرفقاء

 عف طريؽ أفراد األسرة كاألقارب
 عف طريؽ جماعة الجيرة ) الجكار (

 عف طريؽ بائعي المخدرات
 عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ
 عف طريؽ مصادر أخرل

9 
1 
1 
3 
-- 
2 

56.25 
11.4 
11.4 
18.75 
-- 
12.5 

 100 16 اإلجمالي
كتكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عف أف غالبية المتعاطيف     
% مف اإلجمالي( قد تعممكا التعاطي عف طريؽ الرفقاء، كيمي ذلؾ عمى 56.25)

ئؿ اإلعبلـ، الترتيب: أفراد األسرة كاألقارب، كالجيراف، كمف تـ بائعي المخدرات، كسا
أم أف جماعة الرفاؽ تقـك بالدكر األساسي في تعمـ الشخص تعاطي المخدرات، 
كيمييا بعض الجماعات األكلية مثؿ األسرة كالجيراف، كأخيرا كسائؿ اإلعبلـ، كىذه 
النتيجة تؤيد صحة الفرض الذم تـ صياغتو ليذه الدراسة، كالذم مؤداه : تمعب 

 ي تعمـ الشخص تعاطي المخدرات.جماعة الرفاؽ الدكر األساسي ف

كتتفؽ ىذه النتائج السابقة مع ما كرد في نظرية المخالطة الفاصمة مف حيث إف     
الجزء األساسي مف عممية تعمـ السمكؾ اإلجرامي يتـ في الجماعات الشخصية 

مثؿ كسائؿ  –كقكية الصمة بالفرد، بينما تمعب مؤسسات االتصاؿ غير الشخصية 
 دكرنا غير ىاـ في تعمـ الشخص لمسمكؾ اإلجرامي. –ؼ اإلعبلـ كالصح
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( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب المكقؼ المتكقع مف رفقائيـ في 12جدكؿ )
 حالة تعاطييـ      لممخدرات.

 النسبة % عدد المتعاطيف لممخدرات المكقؼ المتكقع مف الرفاؽ

 تشجيع
 عدـ تشجيع
 استنكار

9 
4 
3 

56.25 
25. 

18.75 

 100 16 مالياإلج

 
% مف إجمالي 56.25كتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية المتعاطيف بنسبة     

المتعاطيف بأنيـ يتكقعكف التشجيع مف أصدقائيـ في حالة تعاطييـ لممخدرات، مما 
يشير إلى أف اتجاىات رفقاء المتعاطيف لممخدرات تؤيد تعاطي المخدرات بيف 

 أفرادىا.

تكرارم لممتعاطيف حسب التصرؼ المتكقع مف رفقائيـ في ( التكزيع ال13جدكؿ )
 حالة تعاطييـ             لممخدرات.

 النسبة % عدد المتعاطيف لممخدرات التصرؼ المتكقع مف الرفاؽ
 المدح أك الثناء

 التساىؿ
 السخرية اك المقاطعة

6 
9 
1 

37.5 
56.25 
6.25 

 100 16 اإلجمالي
الجدكؿ السابؽ عف أف غالبية المتعاطيف كبنسبة  كتكشؼ البيانات الكاردة في    

% يتكقعكف التساىؿ مف الرفقاء في حالة تعاطييـ لممخدرات، مما يشير 56.25
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مثؿ  –إلى أف جماعة الرفقاء ال تتككف بداخميا بعض الضكابط االجتماعية 
التي تؤثر بيا في سمكؾ أعضائيا كتمنعيـ مف مجرد  –السخرية أك المقاطعة 

 في تعاطي المخدرات. التفكير

( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب كجكد شخص أك أكثر مف 14جدكؿ )
 المتعاطيف بيف أفراد جماعتيـ األكلية قبؿ بدء التعاطي.

كجكد شخص أك أكثر مف المتعاطيف بيف 
 الجماعات األكلية

 الجماعات األكلية لممتعاطيف

 الجيراف األسرة الرفاؽ
 % رارتك % تكرار % تكرار

 يكجد
 ال يكجد

14 
2 

87.5 
12.5 

4 
12 

25 
75 

18 
14 
 

56.25 
43.75 

 100 16 100 16 100 16 اإلجمالي

 
أف جماعة الرفقاء تأتي في  14كيتضح مف البيانات الكاردة في الجدك رقـ       

المرتبة مف حيث كجكد المتعاطيف لممخدرات بيف أعضائيا، كيمي جماعة الرفقاء 
يراف، كتؤكد ىذه النتيجة أف جماعة الرفقاء ىي الجماعة التي يغمب األسرة، ثـ الج

 عمييا التعاطي بالنسبة لغالبية المتعاطيف لممخدرات.

كال شؾ أف كجكد بعض المتعاطيف لممخدرات بيف أعضاء الجماعات األكلية     
التي ينتمي إلييا المتعاطكف يعتبر بمثابة تقبؿ لسمكؾ التعاطي، كيشجع الشخص 

تعاطي المخدرات، كيؤدم إلى سيكلة تعممو لمتعاطي، كقد أشارت نتائج بعض  عمى
الدراسات االجتماعية التي أجريت في الكاليات المتحدة كغيرىا مف الدكؿ إلى أف 
آباء المتعاطيف لممخدرات يتعاطكف أحيانا بعض المخدرات خاصة بعض تمؾ التي 
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ع المخدرات المشركعة عندىـ تكصؼ لتقميؿ حدة التكتر، كما يتعاطكف بعض أنكا
كالكحكليات كالسجائر كغير المشركعة أحيانا مثؿ الييركيف كالكككاييف، كيتعمـ 
األبناء مف اآلباء عادة تعاطي المخدرات المشركعة قبؿ تحكليـ إلى تعاطي 

 المخدرات غير المشركعة التي ال يقبميا أفراد المجتمع.

حسب تعاطييـ قبؿ أك بعد االتصاؿ ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف 15جدكؿ )
 بجماعة الرفاؽ الذيف يتعاطكف المخدرات.

التعاطي قبؿ أك بعد االتصاؿ بجماعة 
 الرفاؽ

 النسبة % عدد المتعاطيف لممخدرات

 قبؿ االتصاؿ بجماعة الرفاؽ
 بعد االتصاؿ بجماعة الرفاؽ

4 
12 

25 
75 

 100 16 اإلجمالي

الجدكؿ السابؽ أف أكثر مف نصؼ المتعاطيف قد كيتضح مف البيانات الكاردة في    
تعاطكا بعد االتصاؿ بجماعة الرفاؽ الذيف يتعاطكف المخدرات، مما يؤكد ما كرد في 
نظرية سذرالند مف حيث إف الشخص يكتسب السمكؾ اإلجرامي نتيجة مخالطتو 

% مف جممة 25لمجماعات اإلجرامية، إال أننا نبلحظ أف ىناؾ نسبة تبمغ 
يف قد تعاطكا المخدرات قبؿ االتصاؿ بجماعة الرفاؽ الذيف يتعاطكف المتعاط

المخدرات، مما يشير إلى أف ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في تعاطي الشخص 
لممخدرات تختمؼ عف مجرد مخالطة الشخص لمجماعات التي يغمب فييا التعاطي، 

ارتكاب كىذه النتيجة تؤكد عدـ صحة ما كرد في نظرية سذرالند مف حيث حتمية 
الشخص لمسمكؾ اإلجرامي نتيجة مخالطتو لمجماعات اإلجرامية، كمما يؤكد ذلؾ أف 
مف يعممكف في مينة المحاماة كرجاؿ الشرطة يتصمكف يكميا بالمجرميف 
كيخالطكنيـ، كمع ذلؾ فإف معظميـ ال يصبح  مجرما، كنجد أف العامؿ األساسي 
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اإلجرامية كتعمـ أنماط خاصة مف  في المخالطة الفاصمة يتمثؿ في تقبؿ االتجاىات
 السمكؾ اإلجرامي.

( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب درجة احتراـ القانكف بيف جماعاتيـ 16جدكؿ )
 األكلية.

 درجة احتراـ القانكف
 الجماعات األكلية لممتعاطيف

 الجيرة األسرة الرفاؽ
 % تكرار % تكرار % تكرار

 درجة كبيرة
 درجة متكسطة

 قميمةدرجة 
 ال يكجد

1 
2 
4 
9 

6,25 
12.5 
25 

56.25 

10 
2 
1 
3 

62.5 
12.5 
6,25 
18.75 

5 
8 
1 
2 

31.25 
50 
6.25 
12.5 

 100 16 100 16 100 16 اإلجمالي
 
كتكشؼ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عف انخفاض درجة احتراـ القانكف بيف  

تي ينتمي إلييا المتعاطكف، جماعة الرفاؽ بالنسبة لغيرىا مف الجماعات األكلية ال
 كىي جماعة األسرة، كجماعة الجيرة 

 ) الجكار (.
( أف جماعة الرفاؽ ىي الجماعة التي 15كقد سبؽ أف تبيف مف الجدكؿ رقـ )   

يغمب فييا التعاطي بالنسبة لغيرىا مف الجماعات التي ينتمي إلييا المتعاطي، كما 
األصدقاء تتميز بأنيا جماعات  ( أف جماعات8سبؽ أف اتضح مف الجدكؿ رقـ )

صغيرة الحجـ، مما يشير إلى شدة التفاعؿ بيف أعضائيا، كتأثير ىذه الجماعات 
عمى سمكؾ أعضائيا، كقد تبيف أثناء المقاببلت مع المتعاطيف أنيـ يمضكف معظـ 
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أكقاتيـ في مخالطة ىؤالء األصدقاء الذيف تقؿ بينيـ درجة احتراـ القانكف، كتؤكد 
ائج صحة الفرض الذم تـ صياغتو ليذه الدراسة، كالذم مؤداه : أف ىذه النت

مخالطة الشخص لممتعاطيف لممخدرات أكثر مف مخالطتو لغير المتعاطيف تؤدم 
 إلى زيادة احتماالت تعاطيو لممخدرات.

كتؤيد ىذه النتيجة السابقة صحة ما كرد في نظرية المخالطة الفاصمة مف حيث    
كؾ اإلجرامي بسبب سيادة التعريفات التي تفضؿ الخركج أف الشخص يرتكب السم

عمى القانكف، أم أف مخالطة الشخص ألنماط إجرامية أكثر مف مخالطتو ألنماط 
غير إجرامية تؤدم إلى زيادة احتماالت اكتساب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي، 
فالشخص يصبح مجرما نظرا ألنو يتصؿ بأنماط إجرامية، كيجد نفسو محاطا 

ص ال يحترمكف القكاعد القانكنية، كينعزؿ عف النماط المضادة كيقؿ اتصالو بأشخا
 باألشخاص الذيف يحترمكف القانكف .

 ( التكزيع التكرارم لممتعاطيف حسب مدل تكرار مقاببلتيـ مع رفقائيـ.17جدكؿ )

 النسبة% عدد المتعاطيف لممخدرات مدل تكرار مقاببلتيـ مع أصدقائيـ
 يكميا
 أسبكعيا
 ياشير 

 في المناسبات

11 
3 
1 
1 

68.75 
18.75 
6,25 
6,25 

 100 16 اإلجمالي
كيتبف مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية المتعاطيف لممخدرات يتقابمكف يكميا مع     

رفقائيـ، بينما غالبية غير المتعاطيف لممخدرات يتقابمكف أسبكعيا مع رفقائيـ، مما 
كرفقائيـ مف المتعاطيف لممخدرات يفكؽ يؤكد أف االتصاؿ كالتفاعؿ بيف المتعاطيف 

ذلؾ االتصاؿ كالتفاعؿ بيف غير المتعاطيف كرفقائيـ، كما يتبيف مف الجدكؿ السابؽ، 
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أف ىناؾ عبلقة طردية بيف المتعاطيف كبيف مدل تكرار المقاببلت مع رفقائيـ، 
 حيث ترتفع نسبة المتعاطيف، كمما زاد االتصاؿ بيف الشخص كبيف رفقائو .

تتفؽ ىذه النتيجة مع ما كرد في نظرية سذرالند مف حيث إف اكتساب الشخص ك     
لمسمكؾ اإلجرامي يتكقؼ عمى مدل تكرار مخالطتو لؤلنماط اإلجرامية، كلممدة التي 

 تستغرقيا ىذه المخالطة ككثافتيا .

 الخاتمة. 

 كشفت الدراسة عف أف المتعاطيف لممخدرات يتميزكف بخصائص معينة، فغالبية    
سنة مما  25-15المتعاطيف يبدكف التعاطي في سف مبكرة، كينتمكف إلى فئة مف 

قد يشير إلى زيادة احتماالت فرص استمرارىـ في التعاطي، كقد تبيف ارتفاع نسبة 
التعاطي بيف غير المتزكجيف كالمطمقيف، كاتضح أف المتعاطيف يتميزكف بانخفاض 

 حدكدة الدخؿ.مستكل التعميـ كالدخؿ كيعممكف في الميف م

كقد تبيف أف مشكمة تعاطي المخدرات تعتبر مشكمة متعددة األبعاد، كترجع إلى    
عكامؿ كثيرة متعددة، منيا العكامؿ االجتماعية مثؿ اليركب مف المشكبلت 
االجتماعية كصحبة الرفقاء المتعاطيف لممخدرات، كتفكؾ األسرة، كما أف ىناؾ 

لى التعاطي مثؿ الرغبة في التخفيؼ مف حدة بعض العكامؿ النفسية التي تؤدم إ
القمؽ كالشعكر باإلحباط، باإلضافة إلى أف التعاطي قد يرجع إلى بعض العكامؿ 
البيكلكجية مثؿ الرغبة في التخفيؼ مف حدة اآلالـ الجسمية، كقد تبيف أف الرغبة في 

عاطي، اليركب مف المشكبلت االجتماعية تعتبر مف أىـ العكامؿ المؤدية إلى الت
مما يؤيد صحة ما ذىب إليو أصحاب المدخؿ الكظيفي مف حيث أف التعاطي يعد 
كسيمة لميرب مف الظركؼ الصعبة كالمؤلمة التي يتعرض ليا االنساف، كما تبيف 
مف الدراسة أف صحبة كمخالطة الرفقاء المتعاطيف لممخدرات تحتؿ المرتبة الثانية 
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يؤيد صحة ما كرد في نظرية المخالطة  بيف العكامؿ المؤدية إلى التعاطي، مما
الفاصمة، إال أنو قد تبيف مف الدراسة أف بعض المتعاطيف قد تعاطكا بدافع الرغبة 
في تجربة المخدر كحب االستطبلع، مما يشير إلى أف التعاطي قد يحدث تمقائيا 

 كبدكف تعمـ عمى عكس ما كرد في نظرية سذرالند.

فاؽ لكؿ مف المتعاطيف، تبيف أف غالبية كبالتعرؼ عمى بناء جماعة الر    
المتعاطيف ينتمكف إلى جماعات صغيرة في الحجـ تتككف مف ثبلثة أعضاء فقط، 
مما يشير إلى زيادة فرص المتعاطيف في التفاعؿ مع بعضيـ كتدعيـ الركابط بينيـ، 
كقد  تبيف أف معظـ المتعاطيف قد انتمكا إلى جماعة الرفاؽ مف أجؿ الصداقة أك 

رغبة في التسمية كقضاء كقت الفراغ، بينما كجد أف ىناؾ قمة مف المتعاطيف الذيف ال
انتمكا إلى جماعة الرفاؽ بيدؼ الرغبة في التعاطي أك الحصكؿ عمى المخدر، مما 
يؤكد صحة ما ذىب إليو أصحاب المدخؿ التفاعمي مف حيث إف بعض الناس 

و، بؿ مف أجؿ مصاحبة يتعاطكف المخدرات ليس مف أجؿ التعاطي في حد ذات
 غيرىـ مف المتعاطيف.

كقد حاكؿ الباحث التعرؼ عمى الدكر الذم تؤديو جماعة الرفاؽ في تعمـ     
الشخص لتعاطي المخدرات، كقد تبيف أف غالبية المتعاطيف يتعاطكف المخدرات 
كسط جماعة مف الرفاؽ، كأف ىناؾ قمة منيـ يتعاطكف المخدرات كسط أفراد مف 

الجيراف، كما تبيف مف المقاببلت مع المتعاطيف لممخدرات أف جماعة  األسرة أك
الرفاؽ التي يغمب فييا التعاطي تشجع أعضاءىا عمى التعاطي، كقد تكرطيـ أحيانا 
كتدفعيـ إلى التعاطي، كما أنيا تسيؿ عممية الحصكؿ عمى المخدر ككيفية 

: تمعب جماعة الرفاؽ استخدامو، كقد أبدت نتائج الدراسة صحة الفرض الذم مؤداه
 الدكر األساسي في تعمـ الشخص لتعاطي المخدرات.
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كيمي جماعة الرفاؽ مف حيث األىمية في تعمـ الشخص لمتعاطي األسرة     
كاألقارب، فجماعة الجيرة، ثـ بائعي المخدرات، كأخيرا كسائؿ األعبلـ، كتتفؽ ىذه 

ث إف الجزء األساسي مف النتائج مع ما كرد في نظرية المخالطة الفاصمة مف حي
تعمـ السمكؾ اإلجرامي يتـ في الجماعة الشخصية كقريبة الصمة بالفرد، بينما تمعب 

مثؿ مشاىدة التمفزيكف األفبلـ  دكرنا غير ىاـ  –مؤسسات االتصاؿ غير الشخصية 
 نسبينا في تعمـ الشخص لمسمكؾ اإلجرامي.

المتعاطيف الذيف يتعاطكف  إال أف نتائج الدراسة قد كشفت عف أف ىناؾ بعض    
المخدرات عمى انفراد كليس كسط جماعة مف المتعاطيف، كما أنيـ تعممكا المخدرات 
تمقائيا كبدكف تعميـ أك تكجيو مف أحد، بدافع حب االستطبلع كالرغبة في تجربة 
المخدر، مما يكشؼ عف أف نظرية سذرالند ال تصمح لتفسير صكر السمكؾ 

ى انفراد كبدكف مخالطة الجماعات اإلجرامية، كما تشير اإلجرامي التي تحدث عم
نتائج الدراسة إلى عدـ صحة ما كرد في نظرية المخالطة الفاصمة مف حيث حتمية 
تعمـ الشخص لمسمكؾ اإلجرامي، متجاىمة إرادة اإلنساف، كأف بعض أنماط السمكؾ 

ميارات اإلجرامي يمكف أف تحدث تمقائيا، كقد ال تتطمب تعمـ أم نكع مف ال
 الخاصة.

كاتضح مف الدراسة أف غالبية المتعاطيف لممخدرات كانكا يتكقعكف التشجيع     
كالتساىؿ مف رفقائيـ في حالة تعاطييـ لممخدرات، كقد تبيف أف التعاطي يعتبر مف 
األنماط الثقافية المقبكلة عمى نطاؽ كاسع بيف رفاؽ المتعاطيف، كقد أيدت نتائج 

لذم مؤداه: كمما زاد تقبؿ جماعة الرفاؽ لتعاطي المخدرات، الدراسة صحة الفرض ا
 زادت احتماالت التعاطي بيف أعضاء ىذه الجماعات. 
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كقد كشفت نتائج الدراسة أف غالبية المتعاطيف قد تعاطكا المخدرات بعد     
االتصاؿ بجماعات الرفاؽ التي يغمب فييا التعاطي، كأف درجة احتراـ القانكف تعد 

ف جماعات الرفاؽ بالنسبة لغيرىا مف الجماعات التي ينتمي إلييا منخفضة بي
المتعاطكف مثؿ األسرة كجماعة الجيرة، كما تبيف أف المتعاطيف يقضكف معظـ 
الكقت في مخالطة ىؤالء الرفقاء، كتؤكد ىذه النتيجة صحة الفرض الذم مؤداه: إف 

لمتعاطيف تؤدم إلى مخالط الشخص لممتعاطيف لممخدرات أكثر مف مخالطتو لغير ا
زيادة احتماالت تعاطيو لممخدرات، كتؤكد ىذه النتيجة صحة ما كرد في نظرية 
سذرالند مف حيث إف الشخص يرتكب السمكؾ اإلجرامي بسبب سيادة التعريفات التي 
تفضؿ الخركج عمى القانكف، كبسبب مخالطتو ألنماط إجرامية أكثر مف مخالطتو 

 لؤلنماط غير إجرامية.
ال أف نتائج الدراسة قد كشفت عف أف ىناؾ قمة مف المتعاطيف لممخدرات الذيف إ    

تـ تعاطييـ قبؿ االتصاؿ بالجماعة التي يغمب فييا التعاطي، مما يشير إلى أف 
ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في تعاطي الشخص لممخدرات تختمؼ عف مجرد مخالطتو 

تؤكد عدـ صحة ما كرد في لمجماعات التي يغمب فييا التعاطي، كىذه النتيجة 
نظرية المخالطة الفاضمة مف حيث حتمية ارتكاب الشخص لمسمكؾ اإلجرامي نتيجة 
مخالطتو لمجماعات اإلجرامية، كمما يؤكد ذلؾ أف مف يعممكف في مينة المحاماة 
كرجاؿ الشرطة يتصمكف يكميا بالمجرميف كيخالطكنيـ، كمع ذلؾ فإف معظميـ ال 

 يصبحكف مجرميف.
كما اتضح مف الدراسة أف جماعات الرفاؽ تعد أصغر حجما كأكثر تفاعبل.      

كما تبيف ارتفاع نسبة المتعاطيف بيف األشخاص الذيف كانكا يتصمكف بأصدقائيـ 
كيتقابمكف معيـ يكميا قبؿ بدء التعاطي، كانخفاض نسبة المتعاطيف بيف األشخاص 

يؤكد صحة الفرض الذم  الذيف قؿ اتصاليـ باألصدقاء قبؿ بدء التعاطي مما
مؤداه: كمما زاد االتصاؿ بيف الشخص كجماعة الرفقاء التي يغمب فييا التعاطي، 
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زادت احتماالت تعاطي الشخص لممخدرات، كتؤكد نتائج الدراسة أف االتصاؿ 
بالثقافة الفرعية لمتعاطي يعد أمرا ضركريا قبؿ أف يبدأ الشخص في تعاطي 

التي يكثؼ فييا الشخص اتصالو بالثقافة الفرعية المخدرات، ككمما زادت المدة 
لمتعاطي، زادت احتماالت تقبمو لبلتجاىات كالمعتقدات كالقيـ كالمفيكمات التي تؤيد 
التعاطي، كتتفؽ ىذه النتائج مع ما كرد في نظرية سذرالند مف حيث إف اكتساب 

رامية كالمدة الشخص لمسمكؾ اإلجرامي يتكقؼ عمى مدل تكرار مقابمتو لؤلنماط اإلج
 التي تستغرقيا ككثافتيا.

كقد أيدت نتائج الدراسة صحة الفرض األخير الذم تـ صياغتو ليذه الدراسة،    
كالذم مؤداه: تعمؿ جماعة الرفاؽ التي يغمب فييا التعاطي عمى تكحيد نكع المخدر 
كصكر السمكؾ اإلجرامي بيف أعضائيا، مما يؤكد صحة إحدل القضايا النظرية 

أثارىا جكرج ىكمانز مف خبلؿ دراستو لمجماعة اإلنسانية، حيث ذىب إلى أنو  التي
كمما زاد تكرار التفاعؿ بيف شخصيف أك أكثر، زادت احتماالت التشابو في سمكؾ 

 كأنشطة ىؤالء األشخاص.
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 الوعي الديني وعبلقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي 
 الخمس –لدى طالبات كمية التربية 
 فتح ا أبوراس محمد د. فاطمةإعداد: 
 رويدا رمضان الفتني أ.                                        

___________________________________________________ 
 :مقدمة ال

يحتؿ الديف مكانة بارزة كأىمية قصكل في تفكير ككجداف البشر أفرادان كانكا أـ 
جماعات فبل يكجد ىناؾ عاطفة أقكم تأثيران في نفكس األفراد كالجماعات مف 

الؽ كبيف البشر العاطفة الدينية؛ فالديف ىك الذم ينظـ العبلقات بيف البشر كالخ
أنفسيـ، كمف ىنا فإف الكعي بالديف كمعرفة تعاليمو ىك مف األىمية الكبيرة في حياة 

 اإلنساف.
إف الديف يزكد الفرد بنسؽ مف القيـ كالمبادئ كالمعايير كالمحكات االجتماعية التي 
تكفر لو التكيؼ مع مف حكلو حيث إف سمكؾ اإلنساف ال يضطرب لكجكد القيـ 

نما يضطرب عندما يبتعد الفرد  كالمعايير األخبلقية الضابطة كما يدعى البعض، كا 
عف ىذه المعايير كعف فطرتو التي خمقو ا تعالى عمييا، ىذه الفطرة التي تؤثر 
تأثيران عظيمان عمى صحتو النفسية كتمتعو بالسعادة كالرضا كحسف تكافقو مع الحياة 

 كالمجتمع.
غاية كؿ إنساف طبيعي فالفرد لكي يعيش في  يعد التكافؽ النفسي كاالجتماعي

المجتمع كيتكيؼ مع مف حكلو البد أف يككف متكافقان، فالتكافؽ ينصب عمى القياـ 
 بالعممية النفسية التي تساعد اإلنساف عمى التعايش مع اآلخريف.

كما ال شؾ أف التكافؽ الديني إنما يتحقؽ بالكعي كاإليماف الصادؽ، كذلؾ أف الديف 
طريؽ إلى بقاء كدكاـ القيـ اإلنسانية كالقيـ األخبلقية التي تعتبر إطاران مرجعيان ىك ال

لسمكؾ الفرد كأسمكب حياتو، كاألخبلؽ المستمدة مف الديف تنظـ سمكؾ اإلنساف 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

636 

  

 

كتجعؿ مف شخصيتو كفي شخصيتو ضميران حيان ييديو إلى الصراط المستقيـ 
 .(1)كيحاسبو إف ىك أخطا أك انحرؼ

عي الديني كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي مكمبلف لبعضيما البعض بحيث يعتبر الك 
يركز الشؽ األكؿ عمى درجة التديف كالكعي كمدل التمسؾ بالمبادئ الدينية، بينما 
يركز الشؽ الثاني عمى التكافؽ مع الذات كالبيئة كمع اآلخريف ككبل منيما ييتـ 

االجتماعي كالخمقي، كيسعياف بطبيعة اإلنساف كسمككو مف حيث الجانب النفسي ك 
 إلى تككيف الشخصية السكية.

 مشكمة الدراسة:
إف العقائد الدينية تأتي مف الجانب الغيبي غير أنيا معقكلة اإلدراؾ كالكصؼ مف 
خبلؿ نتائجيا كتأثيراتيا، كىى عمى جانب كبير مف األىمية لمدراسة كالبحث، كمف 

ىدفيا بالتعرؼ عمى تأثير الكعي الديني ىنا انبثقت مشكمة الدراسة الحالية كتحدد 
 في التكافؽ النفسي كاالجتماعي.

 تساؤالت الدراسة:
 ما مظاىر الكعي الديني لدل طالبات الجامعة؟

 ما مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي التي تتمتع بيا طالبات الجامعة؟
فػػؽ النفسػػي ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػو ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػكعي الػػديني كالتكا

 كاالجتماعي؟
ما مدل مساىمة الكعي الديني في إحداث التكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي لػدل طالبػات 

 الجامعة؟
 
 

                                                 

ـ ، ص  2001، عػػالـ الكتػػاب، القػػاىرة 3(زىػػرآف، حامػػد عبػػد السػػبلـ: الصػػحة النفسػػية كالعػػبلج النفسػػي، ط1)
355 
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 أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في فيـ خصائص الكعي الديني لدم طالبات المرحمة 

اىج الجامعية، ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي, في المن
الدراسية. كتنمية حس الطالبات نحك االنتماء لمديف اإلسبلمي كتعاليمو كالدفاع عنو 
كاالعتزاز بو كتشجيع الطالبات عمى االحتفاظ بالتميز الفكرم كالسمكؾ اإلسبلمي، 
كذلؾ تشجيعيف عمى عدـ االستسبلـ لؤلفكار كاالتجاىات الغربية في الفكر 

 كالسمكؾ.
 أىداف الدراسة:

 مى مظاىر الكعي الديني لدل طالبات الجامعة.التعرؼ ع
 التعرؼ عمى مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي التي تتمتع بيا طالبات الجامعة.

معرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتباطيػػػو ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػكعي الػػػديني 
 كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي.

لتكافػػػؽ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي لػػػدل معرفػػػة مػػػدل مسػػػاىمة الػػػكعي الػػػديني فػػػي إحػػػداث ا
 طالبات الجامعة.
 منيج الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التجريبي، الذم تمكنت عف طريقو 
الباحثتاف مف كصؼ المشكمة كما ىي عمى أرض الكاقع كتجريبيا, كتكضيح أىـ 

 خصائصيا.
 مصطمحات الدراسة:

 .(1)المحيطة بو( : )ىك إدراؾ الفرد لنفسو كلمبيئةالوعي

                                                 

 .644.ـ 1975ة لمكتاب، (مكدكر، إبراىيـ: معجـ العمـك االجتماعية، الييئة المصرية العام1)
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: )ىػك لفػظ يشػير لمعقيػدة اإلسػبلمية، كمنياجػان متكػامبلن لمحيػاة، كمنظكمػة أفكػار الدين
كأفعػػاؿ شػػاممة منتظمػػة الػػدالالت كالتعػػاليـ كاألكامػػر التػػي مارسػػيا كعاشػػيا المسػػممكف 

 .(1)كأفراد كجماعات(
لدينيػة التػي : )ىػك مجمكعػة مػف المعػارؼ كالقػيـ كاالتجاىػات كالمبػادئ االوعي الديني

تتػػيح لمفػػرد أف يكاجػػو بعػػض المكاقػػؼ كالمشػػكبلت الحياتيػػة بجميػػع مجاالتيػػا كيتعامػػؿ 
 .  (2)معيا بطريقة صحيحة في ضكء األحكاـ الشرعية(

التكافػؽ: تعرفو الباحثتاف إجرائيان بأنو " حالة مف االنسجاـ كاالتزاف كالتكيػؼ بػيف الفػرد 
 كبيئتو المادية".

عمميػػػػػة ديناميػػػػػة مسػػػػػتمرة تتنػػػػػاكؿ السػػػػػمكؾ كالبيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة التكافػػػػػؽ النفسػػػػػي: )ىػػػػػك 
 .  (3)كاالجتماعية بالتغيير كالتعديؿ حتى يحدث تكافؽ بيف الفرد كبيئتو(

: )ىػػك قػػدرة الفػػرد عمػػى التػػكاـؤ مػػع البيئػػة االجتماعيػػة، أم مجػػاراة التوافــق االجتمــاعي
رضػػائو عػػف نفسػػو  ظركفيػػا كمتطمباتيػػا كمعاييرىػػا كقكانينيػػا عمػػى نحػػك ال يتنػػافي مػػع

 .(4)كرضا المجتمع عنو(
 :الوعي الديني

نما لمعالـ مف  يعد الكعي الديني مكضكعان إشكالينا ليس لفكرنا ككاقعنا العربي، كا 
حكلنا، إذ يكثر النقاش حكؿ الكثير مف القضايا كالظكاىر سكاء بيف المختصيف 

تباىنا ىك أننا نعاني مف بالشؤكف الدينية أك بيف المثقفيف بعامة. كاألمر الذم يشد ان
                                                 

(البػػالكص، ىنيػػة عبػػد السػػبلـ "كاقػػع أسػػاليب الػػكعظ فػػي المسػػاجد كعبلقتيػػا بػػالكعي الػػديني كالتكافػػؽ النفسػػي"، 1)
 .71ـ. 2011رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب كمية اآلداب كالعمـك ػػػػ الخمس،

ة اإلسػبلمية لتنميػة الػػكعي الػديني لػبعض القضػػايا (عبػد الرشػيد، كحيػد حامػػد: فاعميػة كحػدة مقترحػة فػػي التربيػ2)
ـ  2008الحياتيػػة الجنسػػية لػػدل طػػبلب الصػػؼ الثالػػث الثػػانكم، مجمػػة كميػػة التربيػػة، جامعػػة األزىػػر، القػػاىرة، 

228. 
 .29ـ ،:  1977، عالـ الكتاب، القاىرة 1(زىرآف، حامد عبد السبلـ: الصحة النفسية كالعبلج النفسي، ط3)
 17ـ، ص  1963زكي: أصكؿ عمـ النفس، النيضة لمنشر كالتكزيع، القاىرة (صالح، أحمد 4)
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مشكمة غياب الكعي الديني في حياتنا االجتماعية، عمى الرغـ مف حضكر العقيدة 
الدينية كحضكر التمسؾ الشديد بيا، كبناءن عمى ىذا األمر يستمـز عمينا تعريؼ 
الكعي الديني، كلكي نعرؼ مفيـك الكعي الديني معرفة كافية يككف مف الضركرم 

 ي أكالن كتعريفو تعريفان دقيقان.تحديد مفيـك الكع
 ـ المعني المغوي لموعي:

 .(1)بأنو الفيـ كسبلمة اإلدراؾ :تعريؼ الكعي لغتان  -
 .(2)الحفظ كالٌتدبر :كما عرؼ بأنو -

 ـ المعني االصطبلحي لموعي:
يعرؼ الكعي بأنو: شحنة عاطفية كجدانية قكية تتمكف مف كثير مف مظاىر السمكؾ 

كينو مف خبلؿ مراحؿ العمر التربكم في مختمؼ مراحؿ التعميـ، لدل الفرد كيتـ تك
ككمما كانت أكثر نضكجان كثباتان كاف أكثر قابمية لدعـ كتكجيو السمكؾ الرشيد في 

 .(3)االتجاه المرغكب فيو
دراكو لمبيئة المحيطة بو  كالكعي ىك اتجاه عقمي يمكف الفرد مف إدراكو لذاتو كا 

 .(4)وكبالعالـ الخارجي المحيط ب

                                                 

 657ـ ص  2002، دار الشركؽ،القاىرة 1(أبك الذىب، أشرؼ طو: المعجـ اإلسبلمي، ط1)
، دار اآلفػاؽ العربيػة، 1(إبراىيـ، رجب عبػد الجػكاد: معجػـ المصػطمحات اإلسػبلمية فػي المصػباح المنيػر، ط2)

 303ـ ص 2002القاىرة 
(أبػػك شػػعيرة، خالػػد محمػػد ػػػػػػػ كثػػائر أحمػػد غبػػارم: مفػػاىيـ أساسػػية فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفس كاالجتمػػاع، مكتبػػة 3)

 29ص  ـ 2011، عماف األردف، 1المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، ط
ة (رشكاف، أحمد صػابر" دكر الصػحافة اليكميػة فػي تنميػة الػكعي الػديني"، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، كميػ4)

 18مص  1994التربية/ جامعة المنيا مصر، 
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دراؾ الناس لمبيئة المحيطة بيـ كما يحممكنػو مػف  حيث يشير مفيـك الكعي إلى فيـ كا 
أفكػػار كمعػػارؼ تجعميػػـ يسػػػمككف اتجاىػػان معينػػان كيتمثػػؿ الػػػكعي فػػي مظػػاىر سػػػمككيـ 

 المختمؼ.
كقد استخدـ مفيـك الكعي في عمـ االجتماع ليدؿ عمى مشاعر اإلدراؾ الشخصػي أك 

، بمعني أف الكعي ىك إدراؾ باالنتماء إلػى طبقػة اجتماعيػة ليدؿ عمى الشعكر بالذات
كالتكحػد معيػا، كالشػػعكر بالتضػامف مػػع اآلخػريف فػػي الطبقػة نفسػػيا أم الػكعي بمكانػػة 

 .(1)الطبقة كىك ما يعرؼ بالكعي الطبقي لدل عمماء االجتماع
االنتباه  كالكعي في عمـ النفس اإلدراؾ أك االنتباه كىما عمميتاف متبلزمتاف، فإذا كاف

ىك تركيز الشعكر في الشيء، فاإلدراؾ ىك معرفة ىذا الشيء كاإلدراؾ يختمؼ مف 
 .(2)شخص آلخر كفقان الختبلؼ الثقافة كالخبرات السابقة ككجيات نظر األفراد

 مفيوم الديـن:
يعتبر الديف مف أىـ الدعائـ األساسية لمنفس البشرية، كيظير أكثر كضكحان في 

زمات، فيك الذم يصكغ سمكؾ البشر كيدفعيـ إلى االستقامة أكقات الشدائد كاأل
 . (3)كالصبلح

كيمثؿ الديف مرحمة بحث متكاصمة مف أجؿ تحقيؽ المعاني األساسية كالقيـ 
الجكىرية لمحياة، فضبلن عف أنو يمثؿ اإليماف الفاعؿ إليجاد السعادة الحقيقية في 

 .(1)خضـ المكاجية مع األمكر القاسية في الحياة
                                                 

(الغامػػدم، عبػػػد ا عػػائض سػػػعد "الػػػكعي الػػديني عنػػػد طػػبلب المرحمػػػة االبتدائيػػػة كعبلقتػػو بػػػبعض متغيػػػرات 1)

 صـ 2016التنشػئة االجتماعيػة بمنطقػة الباحػة"، رسػالة دكتػكرا، جامعػة أـ القػرل المممكػة العربيػة السػعكدية، 
19 
 .ص ـ 2005، عػالـ الكتػاب القػاىرة، 4بلـ: الصحة النفسػية كالعػبلج النفسػي، ، ط(زىراف، حامد عبد الس2)

142 
(يحػػػي، نجػػػاة صػػػالح "االتجاىػػػات النفسػػػية نحػػػك الشػػػعكذة كعبلقتيػػػا بمسػػػتكم الػػػكعي الػػػديني كالثقػػػافي"، رسػػػالة 3)

 39ـ, ص 2011ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب/ كمية اآلداب كالعمـك ػػػػ الخمس، 
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قد يككف الديف في غير حاجة لتكضيح معناه؛ ألنو كاضح في الضمير اإلنساني 
كفي العقؿ أيضان، رغـ ذلؾ قد كجدت لو تعريفات عديدة مف قبؿ العمماء لتحديد 
مفيكمو، كلـ يصؿ أحدىـ بعد إلى تعريؼ الديف بشكؿ شامؿ كدقيؽ كمف ىذه 

 التعريفات ما يمي:
 :أواًل: المعني المغوي لمدين

 .  (2)ؽ الديف في المغة مف الفعؿ )داف( باإلسبلـ دينان بالكسر تعبد بو كتديف بويشت
الػّْديػػػف: الجػػزاء كاإلسػػبلـ كىػػك العبػػادة كالطاعػػة، كالحسػػاب كالتكحيػػد، كاسػػـ لجميػػع مػػا 

 يتعبد ا عز كجؿ بو. 
 . (3)كالػديػف: الممة كالكرع كالقضاء

 ثانيًا: التعريف االصطبلحي لمدين:
نما ىك يقـك عميو، إلى حد ال يبعد  المعني االصطبلحي لمديف، عف معناه المغكم، كا 
 بعيد.

نسػػؽ مػػف المعتقػػدات كالمقدسػػات ترجػػع  :" الػػػديف بأنػػو1912عػػرؼ "اميػػؿ دكر كيػػايـ 
 .  (4)إلى التقديس الديني الذم يربط الناس معان عمى شكؿ جماعات اجتماعية

البعػػد الػػذم يركػػز عمػػى عبلقػػػة ذلػػؾ  :عػػرؼ الػػديف مػػف قبػػؿ عممػػاء الػػنفس عمػػػى أنػػو
 .(5)اإلنساف بقكة غيبية ليا طبيعة مقدسة تتصؼ بالغمكض كالرىبة

                                                                                                                 

 15مدم، عبد ا عائض سعد "مرجع سابؽ، ص (الغا1)
 696( معجـ المصطمحات اإلسبلمية، مرجع سابؽ ، ص  2)

 224، ص ـ 1984(الزاكم، الطاىر أحمد: مختار القامكس، الدار العربية لمكتاب، مصر، 3)

، ص ـ 2000، دار الشركؽ لمنشػر كالتكزيػع، عمػاف األردف،1(العمر، معف خميؿ: عمـ اجتماع األسرة، ط4)
360_361 

(جعفر، فتحية عمػي سػالـ "االتجاىػات الدينيػة كعبلقتيػا بالصػحة النفسػية لػدل طمبػة جامعػة المرقػب"، رسػالة 5)
 37ـ ، ص 2008ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك ػػػ الخمس، 
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تعرؼ الباحثتاف الديف بأنو: عبارة عف مجمكعة مف العقائد كالعبادات التي فرضيا 
ا عز كجؿ عمى عباده تمثؿ ليـ منيج حياة متكامؿ كشامؿ يحقؽ لئلنساف خيرم 

 الدنيا كاآلخرة.
 لوعي الديني:تعريف ا

مجمكعة الضكابط اإليمانية كاالجتماعية كالسمككية التي  :يعرؼ الكعي الديني بأنو
يمانو با كمبلئكتو كالكتب  تحدد سمكؾ اإلنساف كمعتقداتو في المجتمع المسمـ كا 

 .(1)السماكية كاليـك اآلخر
 ـ وظائف الدين:

 لمديف عدة كظائؼ يؤدييا يمكف إيجاز بعضيا فيما يمي:
التأكيد عمى قيمة كأىمية غايات الجماعة كتفضػيميا عمػى الرغبػات الفرديػة، كذلػؾ أف 
الػػديف بطبيعتػػو المشػػتممة عمػػى اإليمػػاف يقػػدـ شػػرحان إلعػػبلء غايػػات الجماعػػة كأىػػدافيا 

 فكؽ غايات الفرد.
يقػػػػدـ الػػػػػديف كظيفػػػػة ىامػػػػػة لؤلفػػػػراد فعػػػػػف طريػػػػؽ أداء كممارسػػػػػة الطقػػػػكس كالشػػػػػعائر 

يقدـ الكسيمة التي بيا تتجدد باسػتمرار المشػاعر العامػة المألكفػة  الجماعية، فإف الديف
 لمجماعة.

يػػزكد الػػديف الجماعػػة عػػف طريػػؽ أغراضػػو المقدسػػة بمرجػػع كاضػػح كدليػػؿ ثابػػت لمقػػيـ 
 التي يمتؼ حكليا األفراد داخؿ المجتمع.

 .  (2)يؤدم الديف دكران اجتماعينا ىامان في التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجتمع
 ـ وظائف الوعي:

 الكعي في أم أمة مف األمـ يتمتع بمسؤكليات كبيرة ككظائؼ عديدة مف بينيا:
                                                 

 ـ، ص 1994ي، القػػاىرة، ، مطبعػة المػػدن2(محمػد، أحمػػد عمػي: بػػرامج تربيػة الطفػػؿ مػػا قبػؿ المدرسػػة، ط1)
37 
 28-27: 2008، نقبلن عف القصاص، 41(يحي، مرجع سابؽ، ص 2)
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يجػػاد  يمعػػب الػػكعي دكران ميمػػان فػػي التعػػرؼ عمػػى المشػػاكؿ بأنكاعيػػا كاإلحسػػاس بيػػا كا 
 الحمكؿ المناسبة ليا.

 الكعي ىك الذم يمكف المرء مف السعي كاالنغماس داخؿ كاقعة الذم يتفاعؿ معو. 
 .(1)عي ىك العنصر المسئكؿ عف كؿ ما يجرم في العالـ؛ فيك الذم يغير العالـالك 

 ـ قيم الوعي الديني:
ىي تمؾ القيـ التي ترفع مف شأف المعتقدات كالمشاعر الدينية فتؤكد عمى كحدة كؿ 
دراؾ الككف ككؿ كتأكيػد اإليماف األقصى في مجاالت النشاط المختمفة،  التجارب كا 

دينية اىتماـ الفرد كميمو إلى معرفة ما كراء الطبيعة أك العالـ كيقصد بالقيـ ال
الظاىرم؛ فيك يرغب في معرفة أصؿ اإلنساف كمصيره، كيرل أف ىناؾ قكة تسيطر 

 .(2)عمى العالـ الذم يعيش فيو، كيحاكؿ أف يربط نفسو بيذه القكة بصكرة ما
كس اىتماـ الفرد ( إلى أف القيـ مف منظكر الكعي الديني تع2008كأشار )حسف، 

أك األفراد بالمعايير الدينية المطمقة، كتتحكـ في سمكؾ الفرد مف حيث اىتماماتو 
دراكو، كتقيس تصرفات الفرد كقناعتو، كمعيار سمكؾ الفرد حبلالن  كاتجاىاتو كا 

 . (3)كحرامان 
إف قيـ الكعي الديني لدل الفرد تتمثؿ في عدـ انسياقو كراء قيـ كمعتقدات األدياف 

خرل، كال كراء نزكاتو كأىكائو، بؿ تتجمي قيمة الكعي الديني لديو بأف يتبع تعاليـ األ
دينو كقيمو كيجسد ىذه القيـ في شخصيتو كفي سمككياتو، كينبغي لو أف يسعي دائمان 
لقراءة الجديد في كؿ ما يتعمؽ بأمكر دينو، لمعرفة قيمو النبيمة كليتعرؼ أكثر عمى 

تككف ىذه القيـ بمثابة ذرعان كاقيان كسبلحان يمكنو مف الرد أمكر دينو كتعاليمو، كي 
 عمى كؿ مف يخالفو فييا سكاء بسكاء بما يضمف لو حمايةن لذاتو كلدينو كلكطنو.

                                                 

 20(الغامدم، مرجع سابؽ، ص 1)
، 171(فهٛفخ، يؾًل ػجل انهطٛف: اررمبء انمٛى انلُٚٛخ ـــــ كراضخ َفطٛخ، ضهطهخ ػبنى انًؼرفخ، انكٕٚذ، ع 2)

 .110و، ؼ  2008
 25(الغامدم، مرجع سابؽ، ص 3)
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 :  ـ أىمية الوعي الديني
إف لمكعي الديني أىمية كبيرة لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء، كقد ذكرت ىذه األىمية 

 يمكف إيجازىا في اآلتي: مف قبؿ العديد مف الباحثيف،
الػػػػػكعي الػػػػػػديني الصػػػػػػحيح ىػػػػػػك ضػػػػػػمانة االسػػػػػػتقامة كتجػػػػػػاكز محػػػػػػاكالت االسػػػػػػتغبلؿ 

 كالتضميؿ.
 .  (1)الكعي الديني لو تأثير كبير عمى حياة اإلنساف في مختمؼ المجاالت

الكعي الديني يعد األساس الجكىرم الذم يشكؿ العنصر الميـ الذم يساعد فػي بنػاء 
 كنفسيان كأخبلقيان. اإلنساف اجتماعيان 

 الكعي الديني يعطي الفرد أىمية كبرل كىي التحمي بالقيـ المرشدة اليادية لمخير.
الػػػػكعي الػػػػديني عنػػػػد المجتمػػػػع يبػػػػرز سػػػػماحة اإلسػػػػبلـ كحضػػػػارتو كأصػػػػالتو كعدالتػػػػو 

 كتاريخو.
 .  (2)يساعد عمى إبراز القضايا الفقيية اإلسبلمية كاستيعاب العظات كالعبر

:تدين والوعي الدينيالفرق بين ال   

كثيرا ما يحدث خمط بيف التديف كالكعي الديني، فإذا كاف " التديف تعبيران عف الديف 
في صكرة إجرائية مما ييسر إمكانية فحصو كتقديره كالكعي بو، فالكعي يصؼ 
محتكم السمكؾ الديني بمفيكمو الكاسع ك إلماـ معرفي بالديف ينتج عنو التديف، أم 

 ؾ الديني. تحقيقو بالسمك 
 :ـ مكونات الوعي الديني

 لمديف اإلسبلمي مككنات يتككف منيا أىميا العقيدة كالعبادات كالمعامبلت.
 

                                                 

 229بدالرشيد، مرجع سابؽ، ص (ع1)
 27(الغامدم، مرجع سابؽ، ص 2)
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 أواًل: العقيــدة:
لعؿ أىـ ما يربيو اإلسبلـ لدل المسمـ ىك الضمير أك الكازع الديني، كىك ما يتككف 

تيجة التزامو لدل اإلنساف المسمـ نتيجة تمكف العقيدة الصحيحة مف نفسو، كن
المستمر بتعاليـ الديف السمحة، كالممارسة الدائمة لشعائر الديف اإلسبلمي بشكؿ 
صحيح، كىذا الكازع عبارة عف رقيب داخمي في نفس اإلنساف المسمـ تككف نتيجة 
عقيدتو السميمة، كتتمثؿ العقيدة في" اإليماف با ككتبو كرسمو كمبلئكتو كاليـك 

 . (1)ره"اآلخر كالقدر خيره كش
 ثانيًا: العبــادات:

ما مف ديف كضعي أك سماكم إال كتضمنو عبادات كىذه العبادات تتميز بنظاـ ال 
يمكف الخركج عنو. كمف السمات المميزة ليذا البعد مف أبعاد الديف كافة النكاحي أف 
مف بيف العبادات تككف ىناؾ عمى األقؿ عبادة يشارؾ فييا أبناء الديف الكاحد 

 . (2)في القياـ بيابعضيـ 
 ثالثًا: المعامبلت:

لقد حددت األدياف أساليب كطرائؽ التعامؿ بيف أفرادىا، كبينيـ كبيف غيرىـ؛ ألف 
 اإلنساف يعيش في جماعة تتعدد عبلقاتو بأفرادىا لقيامو بأدكار اجتماعية متعددة.

ر الحياتيػة، كقد قنف الديف اإلسبلمي المعامبلت بػيف األفػراد فػي كافػة المكاقػؼ كاألمػك 
كالمعػػػامبلت التػػػي حػػػددىا اإلسػػػبلـ ال يمكػػػف حصػػػرىا؛ ألنيػػػا تشػػػمؿ كافػػػة تعػػػامبلت 

 .  (3)الحياة

                                                 

(ػػػػػػػ كزيػػػر، محمػػػد عمػػػي "الػػػكعي الػػػديني كالسػػػمكؾ المجتمعػػػي لػػػدل شػػػباب الجامعػػػات"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر 1)
 124ـ،ص 2006منشكرة، الجامعة المفتكحة فمسطيف، 

دل طػػبلب كميػػة التربيػػة شػػعبة التعمػػيـ (مكػػي، أحمػػد مختػػار: تػػأثير مقػػرر التربيػػة الدينيػػة فػػي الػػكعي الػػديني لػػ2)
 19ـ ، ص 2000االبتدائي بجامعة أسيكط، مجمة التربية، كمية التربية بأسكاف، مصر 

 36(الغامدم،مرجع سابؽ، ص 3)
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 ـ الوعي الديني وعبلقتو بالتنشئة االجتماعية:
إف التنشئة المبنية عمى أسس كمبادئ دينية تككف عمى درجة عالية مف الكعي 

مبادئ الديف اإلسبلمي ىي ىدؼ بالديػف كتعاليمو السمحة كلذا فالتنشئة لؤلفراد عمى 
يككف السعي إليو شيء إيجابي، كعمى ىذا فقد عرفت التنشئة اإلسبلمية بأنيا: 
مجمكعة المفاىيـ التي ترتبط في إطار فكرم كاحد يستند إلى مبادئ القيـ التي أتي 
بيا اإلسبلـ كالتي ترسـ عددان مف اإلجراءات، كالطرؽ العممية التي عمى الكالديف، 

األبناء األخذ بيا كتنفيذىا. مما يؤدم إلى أف يسمؾ ىؤالء األبناء سمككان يتفؽ  كعمى
 .(1)مع عقيدة اإلسبلـ

إف التنشئة االجتماعية ذات أىمية بالغة في تككيف الكعي الديني، إذ أف الكعي 
الديني يتككف لدم الفرد مف خبلؿ عممية التنشئة، حيث إف الفرد ينشأ داخؿ أسرتو 

مية التنشئة يكتسب القيـ كالعادات كالسمككيات كاألخبلقيات مف كمف خبلؿ عم
أسرتو، ككمما كانت األسرة تتمتع بكعي ديني قكيـ كصحيح؛ فإنيا تعكس ذلؾ 

 إيجابيان عمى أبناءىا.
 التوافق النفسي واالجتماعي:

يعد مفيـك التكافؽ مف المفاىيـ الشائعة في عمـ النفس؛ ذلؾ ألنو يقيـ سمكؾ 
لذلؾ يعتبر التكافؽ مف المفاىيـ األساسية التي كانت كمازالت محكران لمعديد اإلنساف، 

. كلمعرفة مفيـك التكافؽ النفسي كاالجتماعي (2)مف الدراسات النفسية كاالجتماعية
 معرفة كافية، يككف مف الضركرم تعريؼ ىذا المفيـك تعريفان دقيقان.

 

                                                 

(ىاركف، فتحية: التنشئة االجتماعيػة لمطفػؿ مػف المنظػكر اإلسػبلمي دراسػة لػبعض أسػاليبيا كأىػدافيا العامػة، 1)
 87ـ ، ص  2012، 15ية، عمجمة العمـك االجتماع

(أنبيػػػة، نجيػػػة عمػػػي جبريػػػؿ "مظػػػاىر التكافػػػؽ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي كعبلقتيػػػا بأسػػػاليب الحيػػػاة لػػػدل مرضػػػى 2)
 10ـ ،ص  2013السكر"، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك ػػػ الخمس 
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 أواًل: المعني المغوي لمتوافق:
مأخكذ مف كفؽ الشيء  :( التكافؽ كما كرد في لساف العرب بأنويعرؼ )األنصارم

 .(1)أم الءمو، كقد كافقو مكافقة كاتفؽ معو تكافقان 
 ثانيًا: المعني االصطبلحي لمتوافق:

عممية دينامية مستمرة تتناكؿ السمكؾ كالبيئة )الطبيعية  :عرؼ )زىراف( التكافؽ بأنو
دث تكازف بيف الفرد كبيئتو. كىذا التكازف كاالجتماعية( بالتغيير كالتعديؿ حتى يح

 . (2)يتضمف إشباع حاجات الفرد كتحقيؽ متطمبات البيئة
التكازف النفسي أم أف الفرد يثؽ بنفسو، كباآلخريف  :( بأنو1965عرفو عطية ىنا )

المحيطيف بو داخؿ األسرة كخارجيا كيحظى بالتقبؿ كالرضا ممف حكلو، كما يتمتع 
سعيدة، كيتميز باالعتماد عمى نفسو، كتحمؿ المسؤكلية بعبلقات اجتماعية 

 . (3)كالمكضكعية في مكاجية األمكر كعدـ التردد
 ثالثًا: تعريف التوافق النفسي:

تختمؼ كجيات النظر حكؿ تحديد مصطمح التكافؽ النفسي، لكثرة معانيو كتعدد 
 نفسي:مفاىيمو، كسكؼ تتناكؿ الباحثة فيما يمي بعض التعريفات لمتكافؽ ال

( بأف التكافؽ النفسي ىك مجمكع العمميات Lasaruse( )1969يرل )الزاركس 
 .(4)النفسية، التي تساعد الفرد عمى التغمب عمى المتطمبات، كالضغكط المتعددة

السمكؾ الذم  :( بأنو1978النفسي في دائرة المعارؼ البريطانية ) التكافؽتعريؼ 
 .(1)اجاتو كمتطمبات البيئة التي يعيش فييابيف احتي التكازفيحافظ بو الفرد، عمى 

                                                 

الدراسػػػي، االجتمػػػاعي( لػػػذكم اإلعاقػػػة السػػػمعية (النػػػكبي، محمػػػد عمػػػي: مقيػػػاس التكافػػػؽ النفسػػػي )الشخصػػػي، 1)
 29ـ ، ص  2010، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف1كالعادييف، ط

 27(زىراف،مرجع سابؽ، ص 2)
(اليعقػػكبي، رقيػػة محمػػد حامػػد "التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي كعبلقتػػو بالرضػػا الػػكظيفي لػػدل معممػػي الثانكيػػة 3)

 12ـ، ص 2004ماجستير غير منشكرة،  التخصصية في مدينة بني كليد" رسالة
 13 (المرجع نفسو ، ص4)
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إشباع الفرد لحاجاتو النفسية، كتقبمو لذاتو كاستمتاعو  :( بأنو2004) سفيافعرفو 
، كالصراعات كاالضطرابات النفسية، كاستمتاعو بعبلقات التكتراتبحياة خالية مف 

اليد كقيـ اجتماعية حميمة، كمشاركتو في األنشطة االجتماعية، كتقبمو لعادات كتق
 . (2)مجتمعو

 رابعًا: تعريف التوافق االجتماعي:
اجتماعي بطبيعتو، كال يستطيع أف يعيش بمنعزؿ عف الجماعة داخؿ  اإلنسافإف 

المجتمع، يتطبع بطابعيا كيتفاعؿ معيا كيتأثر بيا، كيتمثؿ التكافؽ االجتماعي في 
ف بني جنسو، حيث قدرة الفرد عمى أف يعقد صبلت اجتماعية مشبعة مع اآلخريف م

 يرتبط تقبؿ اآلخريف بتقبؿ الذات.
 كعمى ىذا عرؼ التكافؽ االجتماعي بعدة تعريفات منيا:

التغيػػرات كالتعػػديبلت السػػمككية  :( بأنػػو1973)Esyenck, Arrold)ايزنكأكرنكلػػد( 
الضػػركرية، إلشػػباع الحاجػػات كاإلجابػػة عمػػى المتطمبػػات، ممػػا يمكػػف الفػػرد مػػف إقامػػة 

 .(3)مع البيئة عبلقة متبادلة
قػػدرة الفػػرد عمػػى عقػػد عبلقػػات اجتماعيػػة، مرضػػية، أم  :يعرفػػو )مجػػدم أحمػػد( بأنػػو

 .(4)يرضي عنيا نفسو، كيرضي عنيا الناس، تتسـ بالتعاكف، كالتسامح كاإليثار
قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى إقامػػػػة عبلقػػػػات اجتماعيػػػػة مػػػػع : يعػػػػرؼ التكافػػػػؽ االجتمػػػػاعي بأنػػػػو
رة الفرد عمى الحب كالعطػاء، ىػذا مػف ناحيػة، كمػف اآلخريف، مثمرة كممتعة، تتسـ بقد

                                                                                                                 

(النعمػي، نعيمػػة محمػكد "بعػػض متغيػػرات التكافػؽ األسػػرم كأثػره عمػػى التنشػػئة االجتماعيػة"، رسػػالة ماجسػػتير، 1)
 17 ـ ص2002جامعة الفاتح طرابمس، 

 12 مرجع سابؽ، صانبية، (2)
 16 مرجع سابؽ، صاليعقكبي، (3)
 2000أحمد: السمكؾ االجتماعي كدينامياتو، بدكف ط، دار المعرفػة الجامعيػة، اإلسػكندرية  عبد ا، مجدم(4)

 343ـ، ص
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ناحيػػة أخػػرل القػػدرة عمػػى العمػػؿ الفعػػاؿ الػػذم يجعػػؿ الفػػرد شخصػػان نافعػػان فػػي محيطػػو 
 .(1)االجتماعي

 خصائص التكافؽ االجتماعي الجيد فيما يمي: تحديديمكف 
خضػػػػاع رغبػػػػات الفػػػػرد لتمػػػػؾ  المسػػػػئكلية االجتماعيػػػػة: إدراؾ المعػػػػايير االجتماعيػػػػة، كا 

 المعايير، كالقدرة عمى أف يضع نفسو مكاف اآلخريف.
 القدرة عمى اكتساب الميارات االجتماعية.

 القدرة عمى تككيف عبلقات أسرية طيبة، يقدركنو كيحترمكنو.
 .(2)القدرة عمى تككيف عبلقات اجتماعية طيبة في بيئتو المحيطة، كالعمؿ كالجيراف

 اتجاىات مفيوم التوافق:
 دي النفسي:. االتجاه الفر 1

النفسي لمفرد بإشباع دكافعو المختمفة سكاء كانت بيكلكجية أـ  التكافؽيتحقؽ 
 اجتماعية أـ نفسية.

 . االتجاه االجتماعي:2
إلى التكافؽ مف خبلؿ ىذا االتجاه بأنو مسايرة المجتمع، أم السمكؾ الخارجي  ينظر

فية كالمعايير االجتماعية لمفرد، كأف عممية التكافؽ تتحدد بالرجكع إلى النماذج الثقا
 السائدة في المجتمع.

 . االتجاه التكاممي )النفسي واالجتماعي(:3
التكافؽ ىي عممية مركبة مف عنصريف أساسيف يمثبلف طرفيف متصميف  عمميةإف 

أحدىما الفرد بدكافعو كحاجاتو كتطمعاتو، كثانييما البيئة الطبيعية كاالجتماعية 
ا مف ضكابط كمكاصفات كبما تشتمؿ عميو مف عكائؽ المحيطة بيذا الفرد لما لي

                                                 

، 1الجماعي، صبلح الديف أحمد، االغتراب النفسي كاالجتماعي كعبلقتو بػالتكافؽ النفسػي كاالجتمػاعي ، ط(1)

 .70، صـ2008مكتبة مدبكلي لمنشر، مصر 
 39ـ، ص 2000دكف ط، مطبعة الجميكرية، القاىرة عكاشة، محمكد: الصحة النفسية، ب(2)
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كركادع، مف خبلؿ ىذه االتجاىات يمكف تعريؼ التكافؽ النفسي االجتماعي بأنو 
"شعكر الفرد بالرضا عما يقـك بو مف أعماؿ بحيث يحقؽ مف خبلليا مطالبو 

 .(1)الذاتية، خاليان مف أم اضطرابات
 أساليب التوافق:

متعددة كمتنكعة لمتعامؿ مع المكاقؼ التي يكاجييا سكاء أساليب  اإلنسافيستخدـ 
كانت مكاقؼ تعبير عف التيديد أك اإلحباط أك كانت تمثؿ بعض مصادر الضغكط 

 كتنقسـ أساليب التكافؽ إلى مجمكعتيف:
 :أساليب التوافق المباشرة )الموضوعية(. 1

ة المشكبلت كحميا تتعدد األساليب المباشرة لمتكافؽ، كمف أىـ ىذه األساليب مكاجي
الشخص السكم بالقدرة عمى حؿ المشكبلت بطريقة مكضكعية  يتميزبكاقعية حيث 

 .(2)كليس اليركب منيا كاالنصياع ليا
 . أساليب التوافق غير المباشرة أو الدفاعية:2

ىي مجمكعة مف العمميات النفسية البلشعكرية التي أشار إلييا "فركيد" باسـ أساليب 
، كىي عبارة عف خميط مف الحيؿ النفسية التي يخدع اإلنساف بيا الدفاع النفسية

نفسو عندما يكاجيو التيديد أك يشعر باإلخطار الخارجية كتؤدم ىذه الحيؿ عادة 
 .(3)إلى تخفيؼ حالة الشعكر بالتيديد أك اإلحباط مؤقتان مف كجية نظر الفرد فقط

 :نظريات التوافق

                                                 

 .13مرجع سابؽ، صانبية، (1)

مخمػػػكؼ، ىػػػدل فتحػػػي "مشػػػكبلت المتفػػػكقيف كعبلقتيػػػا بتػػػكافقيـ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي لػػػدل تبلميػػػذ الشػػػؽ ػػػػػػػ (2)
اآلداب الثاني مف مرحمة التعميـ األساسػي بمدينػة زليػتف"، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، جامعػة المرقػب/ كميػة 

 .64ـ ، ص 2008كالعمـك ػػػ زليتف
 65ػ  64(مخمكؼ، مرجع سابؽ، ص 3)
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لتكافؽ لدم األفراد، كيمكف اإلشارة إلى تعددت النظريات التي كضعت لتفسير ا
 أىميا:

 النظريات البيولوجية الطبية: -1
يرل أصحاب ىذه النظرية أف جميع أشكاؿ الفشؿ في التكافؽ تنتج عف أمراض 
تصيب أنسجة الجسـ، خاصة الدماغ، كمثؿ ىذه األمراض يمكف تكارثيا، أك 

العدكل، أك الخمؿ اليرمكني اكتسابيا خبلؿ الحياة عف طريؽ اإلصابات، كالجركح ك 
الناتج عف الضغط الكاقع عمى الفرد، كترجع المبنات األكلي لكضع ىذه النظرية 

 .(1)لجيكد كؿ مف داكيف، مندؿ، جالتكف، كالماف
النظرية النفسية: -2  

 نظرية التحميل النفسي: -أ 
عكرية، يعتقػػد )فركيػػد( بػػأف عمميػػة التكافػػؽ الشخصػػي غالبػػان مػػا تكػػكف ال شػػ. فرويــد: 1

أم أف األفػػراد ال يعػػكف األسػػباب الحقيقيػػة لكثيػػر مػػف سػػمككياتيـ، فالشػػخص المتكافػػؽ 
 .  (2)ىك مف يستطيع إشباع المتطمبات الضركرية لميك بكسائؿ مقبكلة اجتماعيان 

يرل آدلر أف لمتكافؽ مظيريف سكم، غير سكم كيستدؿ عمييما مػف خػبلؿ  . آدلـر:2
رد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التفػػكؽ كفػػؽ اتجػػاىيف ىمػػا: اتجػػاه متابعػػة دافعيػػة المثػػابرة لػػدم الفػػ

عصابي يتمثؿ في الرغبة باسػتخداـ القػكة كالسػيطرة، كاتجػاه معتػدؿ كيتمثػؿ بالمشػاعر 
 .(3)االجتماعية كالتعاكنية المتجية نحك الكماؿ

 
 

                                                 

 1990(عبد المطيؼ، مدحت عبد الحميد: الصحة النفسػية كالتكافػؽ المدرسػي، دار النيضػة العربيػة، بيػركت 1)
 86ـ ، ص 

 89(عبد المطيؼ ، مرجع سابؽ ،ص 2)
 95(الخالدم، مرجع سابؽ، ص 3)
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 النظرية السموكية:-ب
يرل السمككيكف أف التكافؽ ىك بمثابة كفاية كسيطرة عمى الذات، )أم قمع 
التصرفات التي لـ تعد تقكد إلى المعززات اإليجابية( كتعمـ التصرفات الفاعمة في 
بمكغ األىداؼ، كيتحقؽ ىذا المستكل مف خبلؿ اكتشاؼ الفرد الشركط، كالقكانيف 
الكامنة في الطبيعة، كفي المجتمع الذم يستطيع الفرد بمكجبو سد احتياجاتو، 

 .(1)كتجنب المخاطر
 اإلنساني:نظرية عمم النفس  -3

يرل أصحاب ىذه النظرية أف السمكؾ السكم يظير في مدم تحقيؽ الفرد إنسانيتو 
تحقيقان كامبلن، فيـ يركف اإلنساف خيران بطبعو كمطالبو تتفؽ مع مطالب المجتمع، 
كىك حر لو إرادتو في اختيار أفعالو التي يتكافؽ بيا مع نفسو كمع مجتمعو، كعنده 

اختيار ىذا السمكؾ أك ذاؾ، كىك يقبؿ عادةن عمى اختيار  القدرة عمى تحمؿ مسؤكلية
السمكؾ المقبكؿ اجتماعيان، كيتكافؽ تكافقان حسنان مع نفسو كمجتمعو، كال يتكافؽ تكافقان 

 .(2)سيئان إال إذا تعرض لضغكط في بيئتو
 النظرية االجتماعية: -4

حيث أكد ىؤالء  مف أشير مؤيدم ىذه النظرية )فيرز، كدناىـ، كلمنجزىك، كردليؾ(
العمماء عمى كجكد عبلقة بيف الثقافة كأنماط التكافؽ، كما أف ىناؾ اختبلفان في 
األعراض اإلكمينيكية لؤلمراض العقمية بيف األمريكييف اإليطالييف كبيف األمريكييف 
األيرلندييف، ىذا كقد كجدت فركؽ في االتجاىات نحك األلـ كاألمراض بيف بعض 

يات المتحدة، كما كضح مؤيدك ىذه النظرية، بأف الطبقات المجمكعات في الكال
 .(3)االجتماعية في المجتمع تؤثر في التكافؽ

                                                 

 97ص (الخالدم، مرجع سابؽ، 1)
 91ـ، ص 1995(مكسي، كماؿ إبراىيـ: المدخؿ إلى عالـ الصحة النفسية، دار الفكر العربي، الككيت 2)
 93(عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص 3)
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 :عبلقة الوعي الديني بالتوافق النفسي واالجتماعي
الديف ىك الفطرة التي يفطر ا عز كجؿ الناس عمييا منذ الميبلد كما جاء في قكؿ 

طرة " كمف ىنا ظيرت حاجة اإلنساف رسكلنا الكريـ " كؿ مكلكد يكلد عمى الف
الفطرية إلى الديف، أم أنو في كقت الشدائد كالمصائب يجد نفسو ال إرادٌيان يطمب 
العكف مف قكة مطمقة عميا لدييا القدرة كحدىا عمى إخراجو مما ألـ بو مف مصائب 

فعؿ  الدنيا، لذا جاء القرآف الكريـ ليبيػف لنا أف ا عز كجؿ كحده ىك القادر عمى
كؿ شيء كىك كحده القادر عمى إخراجنا مف أم مف المشاكؿ كالمعكقات التي نمر 

 بيا. 
كتكمف أىمية الديف أيضان بأنو جاء بمثابة الكحي الذم ييدل عقكلنا إلى الطريؽ 
القكيـ، كبالتالي استقامة النفس كاستقرارىا كابتعادىا عف كٌؿ ما يسبب ليا 

دان لحياة المجتمع فيك الذم يضمف تحقيؽ العدؿ االضطراب كالجزع كما أنو ميـ ج
كالمساكاة بيف الناس فيجعؿ الناس يمجئكف إليو في كؿ أمكر حياتيـ ليككف ىك 
مصدر القكة الذم يستندكف إليو كيحتمكف بو، فالديف ييذب النفس كيحمييا مف 

 الكقكع في الممذات كالشيكات.
الفردم كاالجتماعي كىك المعيار فالكعي الديني عمى ضكء ذلؾ ىك الضابط لمسمكؾ 

األمثؿ لقيمة اإلنساف، كالديف إذا ما فيـ بشكؿ صحيح يساىـ في بناء الشخصية 
ذا أراد اإلنساف الكصكؿ إلى  اإلنسانية السميمة كىك سعادة لئلنساف في الداريف كا 

 غاية كمنتيى السعادة فيك الطريؽ المكصؿ كىك السبيؿ المنجي لمفرد كلممجتمع.
 ات السابقة:الدراس

سنتناكؿ عرضان لمدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة سكاء بشكؿ مباشر 
أك غير مباشر، كالتي تمت االستفادة منيا سكاء فيما يتعمؽ باإلطار العاـ لمدراسة 
أك في بناء االستبياف، كتعتبر الدراسات السابقة مف األجزاء الميمة في أم دراسة 

طيو مف فكرة عف مكضكع الدراسة الحالية، كما أنيا أفادت عممية كذلؾ لما تع



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

654 

  

 

الباحثتاف في اختيار منيج الدراسة المناسب، كالكسائؿ اإلحصائية التي تتماشي مع 
أىدافيا كتساؤالتيا، كما أفادت أيضان في اختيار مكضكع الدراسة كذلؾ مف خبلؿ ما 

 عمى النحك التالي:تقدمو مف مقترحات، كقد استعرضت الباحثة تمؾ الدراسات 
 * الدراسات التي تناولت الوعي الديني:

 أواًل: الدراسات المحمية:
: )االتجاىػات النفسػية نحػك الشػعكذة كعبلقتيػا دراسة نجـاة صالــح يحــي بعنــوان -1

بمسػػػتكم الػػػكعي الػػػديني كالثقػػػافي( دراسػػػة إمبريقيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف المجتمػػػع بمدينػػػة 
 .2011ليبيا ،الخمس

راسة عمى التعرؼ عمى مستكم مظاىر الكعي الديني كالتعرؼ عمى استيدفت الد
مستكم مظاىر الكعي الثقافي، كمحاكلة إيجاد عبلقة بيف اتجاىات الناس نحك 
الشعكذة كمستكم الكعي الديني كالثقافي، كذلؾ ىدفت إلى معرفة مدم إسياـ الكعي 

 الديني كالثقافي في عبلج انتشار ظاىرة الشعكذة.
الدراسة في سكاف منطقة الخمس كىـ الذيف طبقت عمييـ الدراسة  تمثؿ مجتمع

 الميدانية.
اعتمدت الباحثة عمى استمارة االستبياف لمحصكؿ عمى البيانات، ككانت عينة 

 ( شخص مف سكاف مدينة الخمس.500الدراسة عينة عشكائية بسيطة حجميا )
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيػة:

 ات النفسية نحك الشعكذة يقع بيف اإليجاب كالسمب.انخفاض مستكل اتجاى
 ارتفاع مستكل الكعي الديني كالثقافي يقع بيف المتكسط كالعالي.

كجػػػػكد عبلقػػػػة عكسػػػػية ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف مسػػػػتكل الػػػػكعي الػػػػديني كالثقػػػػافي 
كمسػػتكل االتجاىػػات النفسػػية نحػػك الشػػعكذة، أم أنػػو كممػػا زاد الػػكعي الػػديني كالثقػػافي 

 التجاىات نحك الشعكذة.قمت ا
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كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى مقيػػػاس 
االتجاىات النفسية نحك الشعكذة كفؽ بعض متغيرات الخمفية الشخصية لممبحػكث مػا 

 عدا نتغير الجنس، السكف، العمر، المستكم التعميمي.
 التجاىات النفسية نحك الشعكذة.كجكد مساىمة لمكعي الديني كالكعي الثقافي في ا

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط أفػػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس االتجاىػػات 
النفسػػية نحػػك الشػػعكذة، ككػػذلؾ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط أفػػراد 

  .(1)العينة عمى مقياس الكعي الديني
أسػػػاليب الػػػكعظ بالمسػػػاجد  بعنػػػكاف: )كاقػػػعدراســـة ىنيــــة عبـــد الســـبلم البـــالوص  -2

 .2011كعبلقتيا بالكعي الديني كالتكافؽ النفسي( في مدينة الخمس، ليبيا
استيدفت الدراسة معرفة عبلقة أساليب الكعظ بالكعي الديني كالتكافؽ النفسي مف 
كجية نظر المصميف الذيف يكاظبكف عمى الصبلة بالمساجد، ككذلؾ مف خبلؿ 

ء حضكرىـ لدركس الكعظ كاإلرشاد الديني التي حضكرىـ لخطب الجمعة أك أثنا
 تقـك بيف الفترة كاألخرل في المؤسسات الدينية.

تككنت عينة الدراسة مف بعض المصميف بمختمؼ مساجد مدينة الخمس خبلؿ الفترة 
.800( كالبالغ عدد أفراد عينتيا )2010-2009بيف )  ( مصؿو

بياف الدراسة، كاتبعت المنيج  استخدمت الباحثة االستبانة المغمقة ككسيمة لجمع
 الكصفي، مع االستعانة بخطكات المنيج اإلمبريقي.

 تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيػة:
( بػػيف الػػكعظ 0.000مسػػتكل داللػػػة) كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػو ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد

 الديني كالكعي الديني.

                                                 

 (يحي، مرجع سابؽ.1)
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( بػيف الػكعي 0.000ػة )كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػ
 الديني كالتكافؽ النفسي.

( بػيف الػكعظ 0.000كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػػة )
 .(1)الديني كالتكافؽ النفسي

 ثانيًا: الدراسات العربية:
: )الػػػكعي الػػػديني كعبلقتػػػو دراســـة طــــارق محمــــد عبـــد الوىـــاب حمـــزة بعــــنوان -1

الجامعػػػة( دراسػػػػة سػػػيككلكجية عمػػػى طػػػبلب جامعػػػة أسػػػيكط، بالتعصػػػب لػػػدم طػػػبلب 
 ـ.1992مصر 

استيدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف الكعي الديني بشقيو )الجكىرم كالظاىرم( 
الدينية التعصبية مف ناحية أخرم، كالكشؼ عف  كاالتجاىات، كالتعصب مف ناحية

ف السمات الشخصية عبلقة السمات المرضية بالكعي الديني كالتعصب كالكشؼ ع
التي تميز المتعصبيف كتميز الكاعيػف دينيان، كطبقت الدراسة عمى عينة قدرىا 

( منيـ بيف طالبات كطبلب، كيمثؿ ىذا العدد 813( مبحكثان تـ اإلبقاء عمى )850)
% مف العدد الكمي لكميات التجارة كاآلداب كالطب كالعمـك مكزعيف عمى أربع فرؽ 8

حييف، ككانت أدكات الدراسة مككنة مف مقياس الكعي الديني مف المسمميف كالمسي
 .المتعصبةكمقياس التعصب، كمقياس االتجاىات الدينية 

 
 كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسػة:

أنو ال تكجد عبلقة دالػة بيف الكعي الديني الجكىرم في كؿ مف التعصب 
بخصكص الكعي الديني  كاالتجاىات الدينية بينما كانت ىناؾ عبلقة مكجبة

الظاىرم، ككذلؾ أكجدت الدراسة عبلقة ارتباطيو بيف الكعي الديني الظاىرم 

                                                 

 (البالكص، مرجع سابؽ.1)
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بالعصابية كالذىانية كاإلجرامية ككشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ بيف المسمميف 
كالمسيحييف في معظـ متغيرات الدراسة، بينما كانت ىناؾ فركؽ دالػة إحصائياي بيف 

كالحضر عمى جميع متغيرات الدراسة ماعدا الكعي الديني الطبلب الريفييف 
الظاىرم كالكعي الديني الكمي كالقمؽ، كتكجد عبلقة دالػة بيف األعراض النفسية 

 .(1)كالكعي الديني الظاىرم
بعنػػػكاف: )الػػػكعي الػػديني كعبلقتػػو بالسػػػمات دراســة عــدنان بـــن شــريف حســـين  -2

بلب المرحمػػػػػة المتكسػػػػػطة كالثانكيػػػػػة المزاجيػػػػػة كاألنشػػػػػطة االبتكاريػػػػػة لػػػػػدل بعػػػػػض طػػػػػ
 ـ .1999كالجامعية بمدينة مكة المكرمة( السعكدية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االرتباط بيف الكعي الديني كالسمات المزاجية 
كاألنشطة االبتكارية، كمعرفة مدل الفركؽ في الكعي الديني كالسمات المزاجية 

 لمدارس الحككمية كالمدارس األىميػة.كاألنشطة االبتكارية بيف كؿ مف ا
 تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ال تكجد عبلقة ارتباطيو دالػة إحصائيان بيف الكعي الديني كالسمات المزاجية بينما 
ىناؾ عبلقة ارتباطيو سالبة دالػة إحصائيان بيف الكعي الديني كاألنشطة االبتكارية، 

ية في الكعي الديني كالسمات المزاجية كاألنشطة كال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصائ
االبتكارية بيف كؿ مف تبلميذ المدارس الحككمية كتبلميذ المدارس األىمية، بينما 
تكجد فركؽ ذات داللػة إحصائية بيف المرحمة المتكسطة كالثانكية كالجامعية في 

 .(2)الكعي الديني كالسمات المزاجية كاألنشطة االبتكارية
بعنػػػكاف: )الػػكعي الػػديني عنػػد طػػبلب المرحمػػة عبــد ا عــائض الغامــدي  دراســة -3

االبتدائيػػة كعبلقتيػػا بػػبعض متغيػػرات التنشػػئة االجتماعيػػة بمنطقػػة الباحػػة( جامعػػة أـ 
 ـ.2016القرل، السعكدية 

                                                 

 61مرجع سابؽ، ص يحي،(1)
 106مرجع سابؽ، ص البالكص،(2)
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ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستكل الكعي الديني لدل طبلب المرحمة  
االجتماعية بالمجتمع، كمعرفة طبيعة العبلقة االبتدائية في ظؿ متغيرات التنشئة 

بينيما، كأم مف متغيرات التنشئة االجتماعية قد يككف ليا األثر األكبر في تشكيؿ 
الكعي الديني لدل طبلب المرحمة االبتدائية في ظؿ المتغيرات المجتمعية بمنطقة 

 الباحة. 
كعي الديني، كمقياس الباحث المنيج الكصفي االرتباطي، كاستخدـ مقياس ال استخدـ

 التنشئة االجتماعية مف إعداده كأداة لجمع بيانات الدراسة.
كتمثؿ مجتمع الدراسة في طبلب الصفيف الخامس كالسادس بالمرحمة االبتدائية مف 

 التعميـ األساسي بمنطقة الباحة.
طالب مف طبلب الصفيف الخامس كالسادس، تـ  400عينة الدراسة مف  تككنت

 يقة عشكائية.اختيارىـ بطر 
 النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 كجكد درجة أك مستكل جيد مف الكعي الديني لدل طبلب المرحمة االبتدائية.
 كجكد تأثير كاضح لمتغيرات التنشئة االجتماعية عمى طبلب المرحمة االبتدائية.
رات كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػو إيجابيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الػػػكعي الػػػديني كمتغيػػػ

 التنشئة االجتماعية المتبعة في المجتمع.
كجػػػكد تػػػأثير لمتغيػػػرات التنشػػػئة االجتماعيػػػة عمػػػى درجػػػة الػػػكعي الػػػديني لػػػدل طػػػبلب 

 المرحمة االبتدائية.
عدـ كجكد اختبلؼ بيف درجتي الكعي الديني لػدل طػبلب الصػؼ الخػامس، كالصػؼ 

 .(1)السادس مف المرحمة االبتدائية

                                                 

 (الغامدم، مرجع سابؽ.1)
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 التوافق النفسي واالجتماعي:* الدراسات التي تناولت 
 أواًل: الدراسات المحمية:

بعنػػػكاف: )القػػػيـ السػػػائدة كعبلقتيػػػا بػػػالتكافؽ دراســـة فاطمـــة مختـــار عمـــر حميـــد  -1
 ـ. 2006أكتكبر مصراتة( ليبيا7النفسي كاالجتماعي لدل طمبة جامعة 

افقيـ الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ السائدة لدل طمبة الجامعة كعبلقتيا بتك  ىدفت
النفسي كاالجتماعي كفقان لمتغيرم الجنس كالتخصص، كالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة 

 بيف القيـ كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل طمبة الجامعة.
كاف مجتمع الدراسة مككف مف جميع الطبلب الميبييف مف الجنسيف الدارسيف في 

أكتكبر بمدينة  7معة كميات األدبية كالعممية ذات النظاـ الفصمي كالسنكم بجا
( 2864( طالبان ك)2742( طالبان كطالبة منيـ )5606مصراتو، كالبالغ عددىـ )

، االقتصػاد، القانػكفطالبة مكزعيػف عمى الكميات الست، كىي )اآلداب،  ، العمػـك
 الطػب، اليندسة(.

قة % تقريبان اختيركا بالطري5( طالبان كطالبة بنسبة 261عينة الدراسة مف ) كتككنت
 .الطبقيةالعشكائية 
 الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي نظرا لمبلءمتو لطبيعة ىذا البحث. استخدمت
الباحثة مقياس القيـ أللبكرتكفيرنكنكليندزم بعد أف قامت الباحثة بتكييفو  كاستخدمت

ليبلءـ البيئة الميبية، كمقياس التكافؽ النفسي كاالجتماعي المعد مف قبؿ )زينب أحمد 
 كجمي(.األ

 كتػكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيػة:
أف القػػػػػيـ السػػػػػائدة لػػػػػدل طمبػػػػػة الجامعػػػػػة حسػػػػػب درجػػػػػة كجكدىػػػػػا كأفضػػػػػميتيا بداللػػػػػػة 
المتكسػػطات الحسػػابية ىػػي: القػػيـ الدينيػػة، القػػيـ االقتصػػادية، القػػيـ االجتماعيػػة، القػػيـ 

 السياسية، القيـ الجمالية، القيـ النظرية.
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رجػات طمبػة الكميػات األدبيػة كمتكسػطات درجػات طمبػة كجكد فػركؽ بػيف متكسػطات د
الكميػػات العمميػػة فػػي القػػيـ االقتصػػادية لصػػالح طمبػػة الكميػػات العمميػػة، كالقػػيـ الدينيػػة 
لصػػػػالح طمبػػػػة الكميػػػػات األدبيػػػػة. بينمػػػػا لػػػػـ تظيػػػػر فركقػػػػان دالػػػػػة إحصػػػػائيان فػػػػي القػػػػيـ 

 قيـ.االجتماعية كالنظرية كالجمالية كالسياسية، كالمجمكع الكمي لم
كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائية بيف متكسطات درجات الػذككر كمتكسػطات درجػات 
اإلنػػػػػاث لػػػػػدل أفػػػػػراد العينػػػػػة الكميػػػػػة فػػػػػي القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة لصػػػػػالح اإلنػػػػػاث، كالقػػػػػيـ 
االقتصادية لصالح الذككر، بينما لـ تظير فركؽ في القػيـ النظريػة كالدينيػة كالجماليػة 

 .كالسياسية كالمجمكع الكمي لمقيـ
كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائية بيف متكسطات درجات الػذككر كمتكسػطات درجػات 
اإلنػػاث فػػي الكميػػات األدبيػػة فػػي القػػيـ االجتماعيػػة لصػػالح اإلنػػاث، كالقػػيـ االقتصػػادية 
لصالح الذككر، بينما لـ تظير فركقات في القيـ النظرية كالدينية كالجماليػة كالسياسػية 

 كالمجمكع الكمي لمقيـ.
فركؽ ذات داللػة إحصائية بيف متكسطات درجات الػذككر كمتكسػطات درجػات  كجكد

اإلنػػاث فػػػي الكميػػات العمميػػػة فػػػي القػػيـ االقتصػػػادية كالسياسػػػية كالمجمػػكع الكمػػػي لمقػػػيـ 
لصػػالح الػػذككر، بينمػػا لػػـ تظيػػر فركقػػات ذات داللػػػة إحصػػائية فػػي القػػيـ االجتماعيػػة 

 كالنظرية كالدينية كالجمالية.
ركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػػطات درجػػػػػات ذكػػػػػكر األدبػػػػػي عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػ

 كمتكسطات درجات ذككر العممي في كؿ قيمة مف القيـ كالمجمكع الكمي لمقيـ.
كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائية بػيف متكسػطات درجػات اإلنػاث فػي الكميػات األدبيػة 

كالدينيػة لصػالح كمتكسطات درجات اإلناث في الكميات العمميػة فػي القػيـ االجتماعيػة 
اإلناث في الكميات األدبية كالقيـ االقتصادية لصالح الكميات العمميػة، بينمػا لػـ تظيػر 
فركقات ذات داللػػة إحصػائية فػي القػيـ النظريػة كالجماليػة كالسياسػية كالمجمػكع الكمػي 

 لمقيـ.
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عينػػة ال تكجػد عبلقػػة دالػػػة إحصػػائيان بػػيف القػػيـ كالتكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي بػػيف أفػػراد 
نػػػاث(  نػػػاث( فػػػي الكميػػػات األدبيػػػة، ك)ذكػػػكر كا  البحػػػث فػػػي العينػػػة الكميػػػة، ك )ذكػػػكر كا 

 .(1)الكميات العممية، ك)ذككر أدبي، ذككر عممي( ك )إناث أدبي، إناث عممي(
ــوف  – 2 بعنػػكاف: )مشػػكبلت المتفػػكقيف كعبلقتيػػا بتػػكافقيـ دراســة ىـــدى فتحــي مخم

ني مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي بمدينػػػة النفسػػػي كاالجتمػػػاعي لػػػدل تبلميػػػذ الشػػػؽ الثػػػا
 ـ. 2008زليتػف( ليبيا 

ىدفػت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف مشكبلت المتفكقيف كالتكافؽ النفسي 
كؿ منيا تبلميذ الشػؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي  فياالجتماعي كالفركؽ 

 كفقان لمتغيرم الجنس كالمرحمة الدراسية.
نيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت االستبياف المغمؽ لجمع الباحثة الم اتبعت

 البيانات.
تككف مجتمع الدراسة مف تبلميذ الصؼ السابع كالثامف لكبل الجنسيف بمؤتمر المنارة 

(، كيبمغ عدد أفراد المجتمع األصمي 2007ػ 2006بشعبية مصراتو لمعاـ الدراسي )
( 10( تمميذة مكزعيف عمى )430( تمميذان، ك)329( طالبان كطالبة منيـ )761)

مدراس إعدادية بمدينة زليتف، كقد تمت المعالجة اإلحصائية عمى عينة البحث 
( طالبان كطالبة مف تبلميذ السنة السابعة كالثامنة مف مرحمة 200المككنة مف )

التعميـ األساسية كقد طبؽ عمييـ مقياس مشكبلت المتفكقيف بػأبعاده الثبلثة كمقياس 
 لنفسي االجتماعي.التكافؽ ا

 تػكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيػة:

                                                 

أكتػكبر 7ة مختار عمر "القيـ السائدة كعبلقتيػا بػالتكافؽ النفسػي كاالجتمػاعي لػدل طمبػة جامعػة (حميد، فاطم1)
 ـ 2006بمصراتو"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالعمـك زليتف/ جامعة المرقب، 
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كجكد معامبلت ارتباط سالبة كدالػػة إحصػائيان بػيف مشػكبلت المتفػكقيف بػػأبعاده الثبلثػة 
)األسػػػرة، المدرسػػػػة، التكافػػػػؽ االجتمػػػػاعي( كالتكافػػػػؽ النفسػػػػي االجتمػػػػاعي لػػػػدل العينػػػػة 

 الكمية.
كدرجػػات الصػػؼ الثػػامف فػػي  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الصػػؼ السػػابع

 مقياس مشكبلت المتفكقيف.
كجكد فػركؽ بػيف متكسػط درجػات الصػؼ السػابع كدرجػات الصػؼ الثػامف فػي مقيػاس 

 مشكبلت المتفكقيف.
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الصػػؼ السػػابع كدرجػػات الصػػؼ الثػػامف فػػي 

 .  (1)مقياس التكافؽ النفسي
 ثانيًا: الدراسات العربية:

بعنكاف: )التكافػؽ الشخصػي كاالجتمػاعي كعبلقتػو (1973سيد خير ا ) دراسـة -1
 1973بالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميػذ المرحمػة االبتدائيػة فػي القريػة كالمدينػة بمصػر(

 ـ.
ىدفػت الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقتو الجكانب النفسية مف الشخصية بنكاحي 

لمتبلميذ، كتككنت عينة التحصيؿ، كما تيدؼ إلى دراسة الظركؼ االجتماعية 
( طالبان 589( تمميذ مف القرية كالمدينة، مجمكعة القرية عددىا )1094الدراسة مف )
( طالبان مكزعيف عمى 505مدارس ابتدائية، مجمكعة المدينة عددىا ) 6مكزعة عمى 

 مدرسة ابتدائية. 11
كاليفكرنيا، أما أداة الدراسة فكانت اختبار الشخصية لؤلطفاؿ، المقتبس مف اختبار 

اختبار الذكاء المصدر، استمارة بيانات سرية عامة، السجبلت الرسمية المدرسية 
 لدرجات امتحاف آخر العاـ.

                                                 

 (مخمكؼ، مرجع سابؽ.1)
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 تػكصمت الدراسة إلى نتائج مفادىا:
مػف درجػات التكافػؽ كالتحصػيؿ الدراسػي  0.01كجكد ارتباط مكجب داؿ عند مستكل 

 لمجمكعتي القرية كالمدينة.
لػػػة إحصػػػائية بػػػيف تبلميػػػذ القريػػػة كالمدينػػػة األكثػػػر تكافقػػػان كاألقػػػؿ كجػػػكد فػػػركؽ ذات دال

تكافقان في درجات التحصيؿ المدرسي لصالح التبلميذ األكثر تكافقػان بغػض النظػر عػف 
 مكاف اإلقامة )القرية أك المدينة(.

بعنػكاف: )العبلقػة بػيف التنشػئة االجتماعيػة كالتكافػؽ النفسػي دراسة ميجة عطيــة  -2
 ـ. 1991ؿ بمصر(لدل األطفا

ىدفت الدراسة إلى تقييـ إدراؾ األطفاؿ المتكافقيف، كاألطفاؿ سػيئ التكافؽ ألساليب 
التنشئة الكالدية، كما تيدؼ إلى معرفة أثر الترتيب الميبلدم لمطفؿ عمى تكافقو 

( 50النفسي، كأجريت الدراسة عمى عينة مف مجمكعتيف، المجمكعة األكلي مف )
( طفبلن سػيئ التكافؽ الذيف 40لمتكافقيف كالمجمكعة الثانية مف )طفبلن مف األطفاؿ ا

حصمكا عمى درجات متدنية في اختبار الشخصية لؤلطفاؿ، كاستخدمت الباحثة 
اختبار الشخصية لؤلطفاؿ استبياف أساليب التنشئة  -اختبار الذكاء المصكر 

 الكالدية.
 

 مف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج:
ذات داللػة إحصائية لصالح األطفاؿ المتكافقيف، كأنو ليس ىناؾ فركؽ  كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية لترتيب الطفؿ بيف أخكتو كأثره عمى تكافقو، مما يدؿ عمى أف 
 . (1)ترتيب الطفؿ ال يؤثر عمى تكافقو

                                                 

 51ػ  49(اليعقكبي، مرجع سابؽ، ص 1)
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بعنػكاف: )اسػتخداـ المسػاندة النفسػية االجتماعيػة دراسة عـزة عبد الكريم مبـروك   -3
يف التكافؽ النفسي كاالجتماعي كالصحي لدل المسنيف بالقاىرة( دراسػة تجريبيػة، لتحس
 ـ. 2000مصر

ىدفت الدراسة إلى دراسة متغير التكافؽ بصفة عامة، كالتكافؽ لعممية التقدـ في 
العمر بصفة خاصة، حيث أف التكافؽ االنفعالي يعد مف صميـ التكافؽ النفسي 

كبلت النفسية التي يعاني منيا المسنكف، ككؿ، كذلؾ التعرؼ عمى بعض المش
كالكشؼ عف مدل فاعمية استخداـ استراتيجيات المساندة االجتماعية بكصفيا أحد 
األساليب التدريبية، كالكشؼ عف مدل استمرار أثر التدريب في تحسيف السمكؾ 
 التكافقي بمركر الزمف، كىؿ يشمؿ استمرار أثر الجكانب الثبلثة؟ أـ يتحقؽ بالنسبة

 لمجكانب دكف األخرل؟
( مسػف متقاعد مف المقيميف في مدينة القاىرة، كتتراكح 100ضمت عينة الدراسة )
( سنة، كتـ تكزيع العينة عمى مجمكعة ضابطة، 70ػ  60المدة العمرية مف )

كاألخرل تجريبية بطريقة عشكائية، كما تـ قياس المتغيرات التابعة مرات عديدة بعد 
 كخبلؿ فترة المتابعة. البرنامج التدريبي،

 تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيػة:
لػػػػـ تكػػػػف ىنػػػػاؾ فػػػػركؽ جكىريػػػػة بػػػػيف المجمػػػػكعتيف فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي، عمػػػػى جميػػػػع 

 االختبارات النفسية كالمقاييس الفسيكلكجية.
أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػائيان بػػػيف أدائػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة القبمػػػي 

األداء البعػػػػػدم، فػػػػػي جميػػػػػع االختبػػػػػارات، ماعػػػػػدا ضػػػػػغط الػػػػػدـ  كالبعػػػػػدم فػػػػػي اتجػػػػػاه
 االنبساطي.

أظيرت النتائج استمرار األثر المباشر لمتدريب فػي تحسػيف جكانػب التكافػؽ، بعػد سػتة 
 أشير مف انتياء التدريب بالنسبة لبلختبارات النفسية كالفسيكلكجية.
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ة بػيف أدائػي المجمكعػة أظيرت النتائج عػدـ كجػكد أثػر لؤللفػة، كمػا يظيػر فػي المقارنػ
 الضابطة القبمي كالبعدم كاألداء في فترة المتابعة.

أظيرت النتائج أف متغير التقدير الذاتي لمحالة الصحية، كاف أكثر المتغيرات التي 
.(1)تأثرت بالبرنامج التدريبي  

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كتحميبلن كتفسيران لنتائج  عرض النتائج كتحميميا كتفسيرىا
راسة؛ لغرض اإلجابة عمى تساؤالتيا كتحقيؽ أىدافيا، كلفحص صحة فركضيا، الد

باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة فقد سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى 
مظاىر الكعي الديني كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل أفراد العينة. كىؿ تكجد 

لى أم درجة يسيـ الكعي العبلقة بيف الكعي الديني كالتكافؽ النفسي كاال جتماعي؟ كا 
الديني في إحداث التكافؽ النفسي كاالجتماعي؟ كبناءن عميو سيتـ عرض النتائج التي 

 تكصمت إلييا الدراسة كمف ثـ مناقشتيا كتفسيرىا، كذلؾ كفؽ النسؽ التالي:

 أكالن :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:
 لديني لدل أفراد عينة الدراسة؟ينص السؤاؿ األكؿ عمى: ما مظاىر الكعي ا

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب النسبة المئكية )%( لمعرفة مظاىر الكعي 
 الديني لدل أفراد عينة الدراسة بعد أف تـ تقسيمو إلى أبعاد.

 / العقيدةالبعد األول
لعؿ أىـ ما يريبو اإلسبلـ لدل المسمـ ىك الضمير أك الكازع الديني، كىك ما يتككف 

دل اإلنساف المسمـ نتيجة لتمكف العقيدة الصحيحة مف نفسو، كنتيجة التزامو ل
لشعائر الديف اإلسبلـ بشكؿ صحيح، كىذا المستمر بتعاليـ الديف، كالممارسة الدائمة 

 ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:
 

                                                 

 66(انبيو، مرجع سابؽ، ص 1)
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 مظاىر انتشار العقيدة لدل أفراد عينة الدراسة (1الجدول رقم )
 
 ر.ـ

 العقيػػػػػػػػػػدة                                     
  

 العبارات

 
 نعـ

 
 ال

 0 100 أحرص عمى قراءة القرآف كالتأمؿ في آياتو 1
أشعر أف مف فكائد الصبلة الحصكؿ عمى الراحة  2

 النفسية
98.3 1.7 

 33.3 66.7 أخمك بنفسي كثيران مرددان األذكار كالتسابيح النبكية 3
 31.7 68.3 تخفيؼ عنيـأحرص عمى زيارة المرضي ل 4
 5.0 95.0 أحافظ عمى أداء الصبلة في أكقاتيا 5
 8.3 91.7 أحمد ا عمى الضراء كالمحف التي تصيبني 6
 11.7 88.3 أتضايؽ مف اإلرشادات الدينية 7

 
يتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ أف أفػػراد العينػػة أفػػادكا بالمكافقػػة بػػػػػ)نعـ( فػػي      

%، كىػذا يعنػي أف أفػراد العينػة يتمتعػكف بعقيػدة دينيػة 50ة تزيد عػف كؿ الفقرات بنسب
 .سميمة

 البعد الثاني/العبادات
إف العبادات تتميز بنظاـ ال يمكف الخركج عنو، كما أنيا تمثؿ رمزان يكحى    

باالستقامة كنمكذجان لسمكؾ الديني، الذم يتجسد في أنماط كأفعاؿ شخصية الفرد 
إلى البعد عف ارتكاب المحرمات كاالبتعاد عف الغيبة كالنميمة المسمـ، كالتي تقكده 

خكفان مف ا، كالحرص عمى تأدية الصبلة بخشكع كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 
المنكر، كمراقبة ا في السر كالعمف، كشعكر المسمـ بالخكؼ كالخشية دائما مف ا 
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ما سكؼ يكضحو الجدكؿ رغـ اجتياده لتطبيؽ الديف في كؿ أمكر حياتو، كىذا 
 اآلتي:

 مظاىر انتشار العبادات لدل أفراد عينة الدراسة (2الجدول رقم )
 
 ر.ـ

                                                  
 العبػػادات  

 العبارات                                         

 
 نعـ

 
 ال

 3.3 96.7 ابتعد عف المحرمات خكفان مف ا 8
 5.0 95.0 ينتابني شعكر عظيـ عند السجكد في الصبلة 9
 18.3 81.7 ابتعد عف الغيبة كالنميمة 10
أشعر بالخكؼ رغـ اجتيادم لتطبيؽ الديف في  11

 كؿ أمكر حياتي
71.7 28.3 

 5.0 95.0 أحاكؿ االبتعاد عف المنكر بكؿ الكسائؿ 12
أحرص عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف  13

 المنكر 
91.7 8.3 

التقيد بساعات العمؿ تحكؿ دكف القياـ بالصبلة  14
 في أكقاتيا

45.0 55.0 

أحب تقميد اآلخريف في كؿ ما يتعمؽ بأمكر  15
 الديف

45.0 55.0 

يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف أفراد العينة أفادكا بالمكافقة في أغمب الفقرات 
%، كىذا يعني أف أفراد العينة 50ف ( بنسبة تزيد كتقؿ ع15ك 14عدا الفقرتيف )

يؤدكف عبادات صحيحة كيرجع ذلؾ إلى تمتعيـ بمستكل عالي مف الكعي الديني 
 مف ناحية تطبيقيـ لمعبادات.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

668 

  

 

 البعد الثالث/ المعامبلت 
لقد حدد ديننا اإلسبلمي أساليب كطرائؽ لمتعامؿ بيف أفرده، كبينيـ كبيف اآلخريف؛ 

تتعدد عبلقاتو كأدكاره فييا، كبما أف ىذا الديف يسعي ألف اإلنساف يعيش في جماعة 
لتحقيؽ السعادة لمفرد كالمجتمع فبل بد لو مف كضع ضكابط كتشريعات لمتعامؿ بيف 
أفرده حتى يسكد األمف كالحب كالتقدير كاالحتراـ كليسكد ركح التعاكف كالتسامح 

 .كالبعد كؿ البعد عف مشاعر  الحقد كالكره التي تفتؾ بالمجتمع
 كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

 (3الجدول رقم )
 مظاىر انتشار المعامبلت لدل أفراد عينة الدراسة

 المعامػػبلت ر.ـ
 العبارات                 

 ال نعـ

 11.7 88.3 أحافظ عمى صمة الرحـ 16
 30.0 70.0 أرفض مساعدة مف أساء إليٌ  17
 13.3 86.7 أطيع كالدٌم في كؿ األمكر 18
ال أحب التكاصؿ مع األصدقاء كالجيراف  19

 كثيران 
81.7 18.3 

 28.3 71.7 أحسف لمف أساء إليٌ  20
أقـك بالعمؿ الذم أكمؼ بو بكؿ صدؽ  21

خبلص  كا 
100 0 

أحرص عمى أف تتجسد قيـ اإلسبلـ في  22
 سمككي

98.3 1.7 
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لفقرات بنسبة يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أفراد العينة أفادكا بالمكافقة في كؿ ا
%( ، مما يعني ىذا أف أفراد العينة يتمتعكف بمعامبلت دينية قكيمة 70تزيد عف )

 مما يعكس ىذا كعييـ بدينيـ.
 ثانيان :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :

ينص السؤاؿ الثاني عمى ما مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي التي يتمتع بيا 
 أفراد العينة؟

ا السؤاؿ مف أسئمة الدراسة تـ حساب النسبة المئكية )%(؛ لمعرفة لئلجابة عمى ىذ
 مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي التي يتمتع بيا أفراد العينة.

 البعد األول/ التوافق الشخصي أي عبلقة الفرد بنفسو
يعتبر التكافؽ الشخصي البعد األساسي كالمجاؿ األكؿ مف مجاالت التكافؽ حيث 

لصعيد الداخمي لمفرد كالطريقة التي ينظر بيا إلى نفسو، كيتضمف إنو يعمؿ عمى ا
ىذا التكافؽ السعادة مع النفس كالرضا عف النفس، كالتعقؿ أثناء المكاقؼ عمى 
اختبلفيا، كتقبؿ النقد بكؿ مركنة، كامتبلؾ الثقة بالنفس كاالستقبللية في التفكير، 

اؿ عمى الحياة بكؿ إيجابية كالتفاؤؿ، كاالعتماد عمى النفس في اتخاذ القرارات، كاإلقب
 ىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:
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 (4الجدول رقم)

تقدير أفراد عينة الدراسة لمدل تكافقيـ النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ تكافقيـ 
 الشخصي أم عبلقة الفرد بنفسو

 
 ر.ـ

التكافؽ الشخصي أم                    
 عبلقة الفرد بنفسو

 العبارات     

 
 ـنع

 
 ال
 

 33.3 66.7 أشعر بأنني مختمؼ عف غيرم في التفكير  1
 41.7 58.3 أحمؿ ىمكمان أكثر مف غيرم 2
 15.0 85.0 أفقد ثقتي بنفسي بسيكلة  3
 10.0 90.0 أدافع عف نفسي إذا كجو إلٌي نقد 4
 16.7 83.3 أشعر بأنني متفائؿ دائمان  5
 13.3 86.7 أعتمد عمى نفسي في اتخاذ قراراتي 6
يتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ أف أفػػراد العينػػة يبػػدكف مكافقػػة فػػي كػػؿ الفقػػرات    

 %50بنسبة أكثر مف 
 البعد الثاني/الدوافع واالنفعاالت

مف مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي قدرة الفرد عمى التحكـ في دكافعو كضبط 
بالحياة السعيدة كالنجاح  انفعاالتو، مما يحقؽ لو االطمئناف كاألمف النفسي كالشعكر

كالتفكؽ كالرضا عف النفس، كالقكة أثناء مكاجية المشكبلت كضبط االنفعاالت 
 كاالتزاف في المزاج كىذا ما سيكضحو الجدكؿ اآلتي:
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 (5الجدول رقم )
تقدير أفراد عينة الدراسة لمدل تكافقيـ النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ بعض الدكافع 

 تعكف بياكاالنفعاالت التي يتم
 
 ر.ـ

 الدكافع كاالنفعاالت
 العبارات

 
 نعـ

 
 ال

 11.7 88.3 أشعر بالراحة النفسية كالرضا عف حياتي 7
أشعر بأنني قادر عمى مكاجية مشكبلتي بقكة  8

 كشجاعة
71.7 28.3 

 20.0 80.0 أشعر باألمف كالطمأنينة في حياتي 9
 90.0 10.0 مزاجي متقمب بيف السركر كالضيؽ 10
 63.3 36.7 أشعر بتعاسة عادةن دكف سبب كاضح 11
أستطيع أف أسيطر عمى انفعاالتي في مكاقؼ  12

 الحياة المختمفة
78.3 21.7 

أفادت بيانات الجدكؿ السابؽ أف إجابات أفراد العينة بالمكافقة بنعـ أكثر كأقؿ مف 
( كانت نسبة عدـ 11ك10%، كبمبلحظة فقرات البعد تبيف أف الفقرتيف )50
 %50مكافقة عمييا ببل أعمى مف ال

 البعد الثالث/التوافق األسري والعبلقة األسرية
األسرة ىي النكاة األساسية كالممجأ كالمبلذ لكؿ فرد في الفرح كالحزف، كىي التي 
تنتج أفرادان أصحاء نفسيان كمتكافقيف كالعكس، كيعتمد ذلؾ عمى النظاـ المطبؽ في 

أفرادىا لبعضيـ البعض كاتباع منيج الصراحة التربية السائدة مف حيث احتراـ 
كالمشاركة في الرأم كالحديث كالمشاكرة قبؿ اإلقباؿ عمى أم أمر، كالطاعة المتبادلة 
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بينيـ، حتى تكتمؿ شخصية الفرد مف جميع النكاحي، كبالتالي يتصدل لممشاكؿ، 
 كيككف قادر عمى تحقيؽ أىدافو في الحياة، كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

 (6الجدول رقم )
تقدير أفراد عينة الدراسة لمدل تكافقيـ النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ التكافؽ 

 األسرم كالعبلقات األسرية
 
 ر.ـ

 التكافؽ األسرم كالعبلقات األسرية
 العبارات

 
 نعـ

 
 ال

 18.3 81.7 تحتـر أسرتي رأيي كتأخذ بػػػو 13
تشجعني أسرتي عمى تنمية قدراتي  14

 كمكاىبي
86.7 13.3 

يساندني أفراد أسرتي عندما أتعرض  15
 لمشكمة

95.0 5.0 

 8.3 91.7 أفضؿ قضاء كقت الفراغ مع أفراد أسرتي  16
أعاني مف كثير مف المشاكؿ داخؿ  17

 أسرتي
83.3 16.7 

بالنظر إلى بيانات الجدكؿ السابؽ يمحظ أف جميع إجابات أفراد العينة جاءت 
، 14، 13% كتتحدد ىذه المظاىر في الفقرات )50يد عف بالمكافقة بنعـ كبنسبة تز 

15 ،16 ،17)، 
 البعد الرابع/ مظاىر الصداقة والعبلقات االجتماعية

الصداقة ىي ظاىرة حسنة كمحببة لجميع الناس خاصة عندما تككف مبنية عمى 
أصكؿ يقينية مف حيث مبادئ عدة منيا االلتزاـ بالديف كالتربية، كاإلخبلص في 

 كالمعاممة الحسنة، كالثقة المتبادلة. النية،
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كالتكافؽ االجتماعي ىك مدل عبلقة الفرد باآلخريف بصفة عامة؛ ألنو يألفيـ 
كبحبيـ، كىـ كذلؾ كتبادؿ الثقة كالمعاممة بالحسنى كمكاساتيـ في الحزف كالفرح 
كتقدير ظركفيـ كتقبميـ كالشعكر معيـ باألنس كالمحبة في جك يسكده التسامح، 

 ما يكضحو الجدكؿ اآلتي: كىذا
 

 (7الجدول رقم )
تقدير أفراد عينة الدراسة لمدل تكافقيـ النفسي كاالجتماعي مف حيث المعاممة 

 كالتعاكف كالمشاركة كبعض الجكانب االجتماعية كمظاىر الصداقة
 
 ر.ـ

 مظاىر الصداقة كعبلقات االجتماعية
 العبارات

 
 نعـ

 
 ال

لٌي اآلخريف أتقبؿ بصدر رحب ما يكجيو إ 18
 مف نقد

76.7 23.3 

 18.3 81.7 أقابؿ إساءة اآلخريف بتسامح 19
 26.7 73.3 أفضؿ االبتعاد عف الناس 20
 33.3 66.7 أشعر بالكحدة حتى مع كجكد اآلخريف معي 21
 10.0 90.0 أقدر ظركؼ زمبلئي كأراعي شعكرىـ 22
 35.0 65.0 أشعر بعدـ قدرتي عمى مساعدة اآلخريف 23
 21.7 78.3 أتقبؿ جميع أصدقائي كزمبلئي في الدراسة 24

أفادت بيانات الجدكؿ السابؽ أف إجابات أفراد العينة بالمكافقة بنعـ، كتزيد عف نسبة 
 (24، 23، 22، 21، 20، 19، 18% كذلؾ في الفقرات )50

 ثالثان: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
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ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الكعي ينص السؤاؿ الثالث عمى: ىؿ تكجد عبلقة 
 الديني كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي؟

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة ما إذا كاف 
ىناؾ عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الكعي الديني كالتكافؽ النفسي 

 كاالجتماعي كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:
 (8دول رقم )الج

 العبلقة بيف الكعي الديني كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي
 مستكل الداللة الكعي الديني المتغير

التكافؽ النفسي 
 كاالجتماعي

0.50 0.00 

بالنظر إلى بيانات الجدكؿ السابؽ يمحظ أف ىناؾ عبلقة ارتباطية ذات داللة 
التكافؽ النفسي ( بيف الكعي الديني ك 0.00إحصائية عند مستكم داللة )

(، كىك ما يعني أف الكعي الديني 0.50العبلقة ) كاالجتماعي، حيث بمغت قيمة
يرتبط بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي؛ ألف ممارسة الشعائر الدينية تدخؿ عمى الفرد 
راحة نفسية تؤدم بو إلى االستقرار النفسي كاالجتماعي، فالكعي يبعث في نفس 

 االستقرار كاليدكء كالطمأنينة.اإلنساف الشعكر بالراحة ك 
 

 رابعان: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع عمى: ما مدل مساىمة الكعي الديني في إحداث التكافؽ النفسي 

 كاالجتماعي لدل أفراد العينة؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثة معامؿ االنحدار البسيط لمعرفة درجة   

 ـ، كقد تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي :اإلسيا
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 (9الجدول رقم )
 مساىمة الكعي الديني في إحداث التكافؽ النفسي كاالجتماعي

 
 ثابت التكافؽ النفسي كاالجتماعي 

 مستكم الداللة المعممة
0.49 0.00 

 0.24 3.82 الكعي الديني
  0.24 القكة التفسيرية
  0.23 القكة النبكية
 0.00 19.24 القكة المئكية

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معممة ثابت التكافؽ النفسي كاالجتماعي قد بمغت 
، مما يعني 3.82، كىذا يعني أف أم فرد مف عينة الدراسة سيحصؿ عمى 3.82

في اختبار التكافؽ  3.82أف أم طالبة مف عينة الدراسة سكؼ تحصؿ عمى 
 النظر عف ما ستحصؿ عميو في اختبار الكعي الديني.النفسي كاالجتماعي بغض 

 ـــــ عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 بعد عرض النتائج كتفسيرىا كتحميميا جاءت النتائج كاآلتي:   

النتائج المتعمقة بالسؤال األول/ والذي مفاده: ما مظاىر الوعي الديني لدى أفراد 
 عينة الدراسة؟

 ىذا السؤاؿ مف خبلؿ األبعاد اآلتية:كتمت اإلجابة عف 
البعد األول والمتعمق بمظاىر العقيدة، كانت خبلصة النتائج أن معظم أفراد ػػػػػ  1

 العينة أشاروا لآلتي:
 %(.100ػػػػػ يحرصكف عمى قراءة القرآف كالتأمؿ في آياتو كذلؾ بنسبة )

ة، كذلؾ بنسبة ػػػػػ يشعركف أف مف فكائد الصبلة الحصكؿ عمى الراحة النفسي
(98.3.)% 
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 %(.66.7ػػػػػ يخمكف بأنفسيـ كثيران مرددكف األذكار كالتسابيح النبكية، كذلؾ بنسبة )
 %(.68.3ػػػػػ يحرصكف عمى زيارة المرضى كالتخفيؼ عنيـ، كذلؾ بنسبة )

 %(.95.0ػػػػػ يحافظكف عمى أداء الصبلة في أكقاتيا، كذلؾ بنسبة )
 %(.91.7راء كالمحف التي تصيبيـ، كذلؾ بنسبة )ػػػػػ يحمدكف ا عمى الض

 %(.88.3ػػػػػ يتضايقكف مف اإلرشادات الدينية، كذلؾ بنسبة )
البعد الثاني المتعمق بمظاىر العبادات، وكانت خبلصة النتائج أن معظم أفراد ػػػ 2

 العينة أجابوا:
 %(.96.7ػػػػػ يبتعدكف عف المحرمات خكفان مف ا، كذلؾ بنسبة )

 %(. 95.0ػػػ ينتابيـ شعكر عظيـ عند السجكد في الصبلة، كذلؾ بنسبة )ػػ
 %(.81.7ػػػػػ يبتعدكف عف الغيبة كالنميمة، كذلؾ بنسبة )

ػػػػػ يشعركف بالخكؼ رغـ اجتيادىـ لتطبيؽ الديف في كؿ أمكر حياتيـ، كذلؾ بنسبة 
(71.7.)% 

 %(.95.0نسبة )ػػػػػ يحاكلكف االبتعاد عف المنكر بكؿ الكسائؿ، كذلؾ ب
 %(.91.7ػػػػػ يحرصكف عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كذلؾ بنسبة )

ػػػػػ تقيدىـ بساعات العمؿ ال تحكليـ عف القياـ بالصبلة في أكقاتيا، كذلؾ بنسبة 
(55.0.)% 

 %(.55.0ػػػػػ ال يحبكف تقميد اآلخريف في كؿ ما يتعمؽ بأمكر الديف، كذلؾ بنسبة )
د الثالث: المظاىر المتعمقة بالمعامبلت، وجاءت خبلصة النتائج أن معظم البعػػػ 3

 :  أفراد العينة أجابوا
 %(.88.3ػػػػػ يحافظكف عمى صمة الرحـ، كذلؾ بنسبة )

 %(.70.0ػػػػػ يرفضكف مساعدة مف أساء إلييـ، كذلؾ بنسبة )
 %(.86.7ػػػػػ يطيعكف أكليائيـ في كؿ األمكر، كذلؾ بنسبة )

 %(.81.7ال يحبكف التكاصؿ مع األصدقاء كالجيراف كثيران، كذلؾ بنسبة )ػػػػػ 
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 %(.71.7ػػػػػ يحسنكف لمف أساء إلييـ، كذلؾ بنسبة )
خبلص، كذلؾ بنسبة )  %(.100ػػػػػ يقكمكف بالعمؿ الذم يكمفكف بو بكؿ صدؽ كا 
 %(.98.3ػػػػػ يحرصكف عمى أف تتجسد قيـ اإلسبلـ في سمككيـ، كذلؾ بنسبة )

نتائج المتعمقة بالسؤال الثاني/ والذي مفاده: ما مظاىر التوافق النفسي ال
 واالجتماعي التي يتمتع بيا أفراد العينة؟

 كتمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ األبعاد اآلتية:   
البعد األول والمتعمق بمظاىر التوافق الشخصي أي عبلقة الفرد بنفسو، ػػػػػ  1

 ن معظم أفراد العينة أشاروا لآلتي:كانت خبلصة النتائج أ
 %(.66.7كذلؾ بنسبة )ػػػػػ يشعركف بأنيـ مختمفكف عف غيرىـ في التفكير، 
 %(.58.3ػػػػػ يحممكف ىمكمان أكثر مف غيرىـ، كذلؾ بنسبة )
 %(.85.0ػػػػػ يفقدكف ثقتيـ بأنفسيـ بسيكلة، كذلؾ بنسبة )

 %(. 90.0ذلؾ بنسبة )ػػػػػ يدافعكف عف أنفسيـ إذا كجو إلييـ نقد، ك 
 %(.83.3ػػػػػ يشعركف بأنيـ متفائمكف دائمان كذلؾ بنسبة )

 %(. 86.7ػػػػػ يعتمدكف عمى أنفسيـ في اتخاذ قراراتيـ، كذلؾ بنسبة )
كانت خبلصة النتائج أن معظم ، البعد الثاني والمتعمق بالدوافع واالنفعاالتػػػػ  2

 أفراد العينة أشاروا لآلتي:
 %(.88.3كذلؾ بنسبة )كف بالراحة النفسية كالرضا عف حياتيـ، ػػػػػ يشعر  

ػػػػػ يشعركف بأنيـ قادركف عمى مكاجية مشكبلتيـ بقكة كشجاعة، كذلؾ بنسبة 
(71.7.)% 

 %(.80.0ػػػػػ يشعركف باألمف كالطمأنينة في حياتيـ، كذلؾ بنسبة )
 %(.90.0ػػػػػ مزاجيـ ليس متقمب بيف السركر كالضيؽ، كذلؾ بنسبة )

 %(.63.3ػػػػػ ال يشعركف بالتعاسة عادة دكف سبب كاضح، كذلؾ بنسبة )
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ػػػػػ يستطيعكف السيطرة عمى انفعاالتيـ في مكاقؼ الحياة المختمفة، كذلؾ بنسبة 
(78.3.)% 
كانت  ،البعد الثالث والمتعمق بمظاىر التوافق األسري والعبلقات األسريةػػػػ  3

 لعينة أشاروا لآلتي :خبلصة النتائج أن معظم أفراد ا
 %(.81.7ػػػػػ تحتـر أسرىـ رأييـ كتأخذ بو، كذلؾ بنسبة )

 %(.86.7ػػػػػ تشجعيـ أسرىـ عمى تنمية قدراتيـ كمكاىبيـ، كذلؾ بنسبة )
 %(.95.0ػػػػػ يساندىـ أفراد أسرىـ عندما يتعرضكف لمشكمة، كذلؾ بنسبة )

 %(.91.7كذلؾ بنسبة ) ػػػػػ يفضمكف قضاء أكقات الفراغ مع أفراد أسرىـ،
 %(.83.3ػػػػػ يعانكف مف كثير مف المشاكؿ داخؿ أسرىـ، كذلؾ بنسبة )

وجاءت خبلصة  ،البعد الرابع والمتعمق بمظاىر الصداقة والعبلقات االجتماعيةػػػػ  4
 :  النتائج أن معظم أفراد العينة أجابوا

 %(.76.7كذلؾ بنسبة )ػػػػػ يتقبمكف بصدر رحب ما يكجيو إلييـ اآلخركف مف نقد، 
 %(.81.7ػػػػػ يقابمكف إساءة اآلخريف بتسامح، كذلؾ بنسبة )
 %(.73.3ػػػػػ يفضمكف االبتعاد عف الناس، كذلؾ بنسبة )

 %(.66.7ػػػػػ يشعركف بالكحدة حتى مع كجكد اآلخريف معيـ، كذلؾ بنسبة )
 %(.90.0ػػػػػ يقدركف ظركؼ زمبلئيـ كيراعكف شعكرىـ، كذلؾ بنسبة )

 %(.65.0ػػػػػ يشعركف بعدـ قدرتيـ عمى مساعدة اآلخريف، كذلؾ بنسبة )
 %(.78.3ػػػػػ يتقبمكف جميع أصدقائيـ كزمبلئيـ في الدراسة، كذلؾ بنسبة )

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث/ والذي مفاده: ىل توجد عبلقة ارتباطيو ذات 
 االجتماعي ؟داللة إحصائية بين الوعي الديني والتوافق النفسي و 

 كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اآلتية:   
ػػػػػ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الكعي الديني كالتكافؽ النفسي 

 (.0.00كاالجتماعي عند مستكم داللة )
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النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع/ والذي مفاده: ما مدى مساىمة الوعي الديني في 
 افق النفسي واالجتماعي؟إحداث التو 

 كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اآلتية:   
 %(.49.0ػػػػػ يسيـ الكعي الديني في إحداث التكافؽ النفسي كاالجتماعي بمقدار )

 ػػػػػػ التعقيب عمى نتائج الدراسة :
اتضح مف خبلؿ عرض نتائج الدراسة، أف طالبات كمية التربية يتمتعف بدرجة ال    
بيا مف الكعي الديني، كعمى قدر جيد مف التكافؽ النفسي كاالجتماعي؛ كذلؾ  بأس

لما لمديف مف قكة كبيرة كمؤثرة تنعكس عمى نفكس الطالبات، كما يعتبر الكعي 
الديني عامبل ميـ يسيـ في إحداث التكافؽ النفسي كاالجتماعي الذم يقكد بالطبع 

 ا عف النفس كاآلخريف.إلى الراحة النفسية كالشعكر بالسعادة كالرض
 توصيات ومقترحات الدراسة

يعد الديف اإلسبلمي مصدران لكؿ القيـ الخمقية كالمثؿ العميػا كقكاعػد السػمكؾ األخبلقػي 
حيث إف الرقيب عمى أفعاؿ الفرد ىك ضميره الحػي الػيقظ المػؤمف بػا بحيػث يصػبح 

لكػؿ تصػرفات الفػرد فػي  االلتزاـ األخبلقي كالكازع الذاتي أقكم، كتصبح مراقبػة شػاممة
السػػػر كالعبلنيػػػة، كتبػػػرز كسػػػطية األخػػػبلؽ فػػػي اإلسػػػبلـ بػػػبل إفػػػراط كال تفػػػريط، كلػػػيس 
لئلنساف أف يقسك عمى نفسو قسكة تجعمو سمبيان فػي حياتػو، كال يعطػي نفسػو أكثػر مػف 
حقيػػػػا، كتتصػػػػؼ األخػػػػبلؽ اإلسػػػػبلمية أيضػػػػان بػػػػالربط بػػػػيف القػػػػكؿ كالعمػػػػؿ كالنظريػػػػة 

الػػديف اإلسػػبلمي أكثػػر تميػػزان عػػف غيػػره مػػف األديػػاف بكصػػفو دينػػان  كالتطبيػػؽ، ليػػذا يعػػد
ربانيان شامبلن ككاضحان ككاقعيان ضمف لمفػرد الكثيػر مػف الحقػكؽ المقػررة لػو، كبنػاءن عمػى 
ذلػؾ يمكػػف القػػكؿ إف االلتػػزاـ كالسػػمكؾ المتػػزف تجػاه الػػديف يعكػػس شػػعكران عامػػان بػػاألمف 

ي الػػذم يعػػد غايػػة كػػؿ إنسػػاف طبيعػػي، لكػػي كالطمأنينػػة، كالتكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاع
يعػػػيش حيػػػاة مسػػػتقرة بعيػػػدة عػػػف الصػػػراعات النفسػػػية فػػػي ضػػػكء ديػػػفو قػػػكيـو يبػػػرز لنػػػا 

 التسميـ بأف اإلنساف قد خمؽ لغاية معينة ىي معرفة ا تعالى كعبادتو.
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يعػد الػكعي الػديني ذا أىميػػة كبيػرة، كينبغػي مزيػدان مػػف االىتمػاـ بػو كبدراسػتو كتدريسػػو 
ايػػة بيػػدؼ إرسػػاء كترسػػيخ مبػػادئ الػػكعي كتنميتػػو لطػػبلب كميػػة إعػػداد المعممػػيف؛ بعن

ألنيػػـ معممػػك المسػػتقبؿ، لػػذا كػػاف مػػف الضػػركرم دراسػػة الػػكعي الػػديني بصػػكرة خاصػػة 
 بغية تنميتو كتحسينو لدم تمؾ الفئة.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي التجريبي باعتبػاره أكثػر 
اىج مبلئمػػػػػة لطبيعػػػػػة مكضػػػػػكع الدراسػػػػػة، كاسػػػػػتخدـ االسػػػػػتبياف ككسػػػػػيمة لجمػػػػػع المنػػػػػ

( طالبة، عممان بأف مجتمع الدراسػة كػاف 60المعمكمات مف عينة الدراسة كاف قكاميا )
 ( طالبة.320عدده )

 كقد أسفرت الدراسة عف عدة نتائج أمكف صياغتيا عمى النحك التالي:
 بات كمية التربية.يتضح كجكد مظاىر الكعي الديني لدل طال

 يتضح كجكد مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل طالبات كمية التربية.
كجػػػػكد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػو ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف الػػػػكعي الػػػػديني كالتكافػػػػؽ النفسػػػػي 

 كاالجتماعي لطالبات الكمية.
كػػػػاف ىنػػػػاؾ تػػػػأثيران مبلحػػػػظ لمسػػػػاىمة الػػػػكعي الػػػػديني فػػػػي إحػػػػداث التكافػػػػؽ النفسػػػػػي 

 تماعي.كاالج
 ـ التوصيات:

 في ضكء اإلطار النظرم ليذه الدراسة كنتائجيا نكصى باآلتي:
ضػػركرة النظػػر إلػػى المنػػاىج الدراسػػية لكافػػة المراحػػؿ التعميميػػة بػػأف تكػػكف أكثػػر تػػأثيران 
فػػي زيػػادة الػػكعي كمعرفػػة جػػكىر الػػديف كمبادئػػو كتمثيميػػا كجػػدانيان كسػػمككيان كتطكيرىػػا 

كر الحياة كالمجتمع، مف خػبلؿ ربطيػا بمشػكبلت األفػراد باستمرار بما يتناسب مع تط
 في حياتيـ كاستخداـ األساليب المبتكرة لتدريسيا.
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التكجػػو نحػػك اإلرشػػاد الػػديني النفسػػي لمشػػباب كمعالجػػة مشػػكبلتيـ كحػػاالت القمػػؽ مػػف 
المسػػػػتقبؿ كاالسػػػػتقرار كالشػػػػعكر بالػػػػذنب كالكآبػػػػة بيػػػػدؼ تحريػػػػرىـ مػػػػف ىػػػػذه المشػػػػاكؿ 

شباع حاجاتيـ باألمف كاالستقرار النفسي.كمشاعر اإلثـ كم  ساعدتيـ عمى تقبؿ كا 
العمؿ عمى استثمار أكقات الفراغ بأنشطة كبرامج ترفيييػة كمحاضػرات دينيػة كتربكيػة 

 كنفسية لزيادة الكعي الديني لدييـ كتحقيؽ الصحة النفسية.
يـ كفػػػؽ التركيػػػز عمػػػى األسػػػرة فػػػي أسػػػاليب التنشػػػئة االجتماعيػػػة السػػػكية لتربيػػػة أبنػػػائ

منظكر ديني إيماني كتكجيو نفسػي سػميـ ليتمتػع أبنػائيـ بػاتزاف انفعػالي كصػحة نفسػية 
 جيدة.

نأمؿ مف المسؤكليف كمتخذم القرار زيادة التركيز عمى الكعي الديني كزيػادة االىتمػاـ 
بو كتنميتو لدل الطبلب فػي مختمػؼ المراحػؿ كذلػؾ لمػا يسػيـ بػو فػي إحػداث التكافػؽ 

 عي.النفسي كاالجتما
 المقترحات:

 سعيان إلثراء الميداف بالبحكث ذات الصمة فإننا نقترح ما يمي: 
إجراء دراسات مشابيو لمدراسة الحالية عمى شرائح أخرل مف المجتمػع، كعمػى مراحػؿ 

 دراسية مختمفة.
إجػػػػراء دراسػػػػات عمميػػػػة لمعرفػػػػة أفضػػػػؿ األسػػػػاليب اإلرشػػػػادية لتنميػػػػة الػػػػكعي الػػػػديني، 

 كاالجتماعي لدل الشباب الجامعي. كتحقيؽ التكافؽ النفسي
اسػػػػػتخداـ مقيػػػػػاس الػػػػػكعي الػػػػػديني كربطػػػػػو بمتغيػػػػػرات أخػػػػػرل )كاألسػػػػػاليب المعرفيػػػػػة 

 كالتحصيؿ الدراسي كسمات الشخصية(.
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 ـ.2005عالـ الكتاب، القاىرة، ، 4الصحة النفسية كالعبلج النفسي، ط

 ـ.2005عمـ نفس الطفكلة كالمراىقة، عالـ الكتاب، القاىرة، 
 ـ.1963صالح، أحمد زكي: أصكؿ عمـ النفس، النيضة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

عبػػد المطيػػؼ، مػػدحت عبػػد الحميػػد: الصػػحة النفسػػية كالتكافػػؽ المدرسػػي، دار النيضػػة 
 ـ.1990العربية، بيركت، 

 ـ.1999النفسية كالتكافؽ المدرسي، دار المعرفة، اإلسكندرية،  الصحة
عبػػػػػد ا، مجػػػػػدم أحمػػػػػد: السػػػػػمكؾ االجتمػػػػػاعي كدينامياتػػػػػو، بػػػػػدكف ط، دار المعرفػػػػػة 

 ـ.2000الجامعية، اإلسكندرية، 
 ـ.2000عكاشة، محمكد: الصحة النفسية، بدكف ط، مطبعة الجميكرية، القاىرة، 

، مطبعػػػة المػػػدني، 2الطفػػػؿ مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة، طمحمػػػد، أحمػػػد عمػػػي: بػػػرامج تربيػػػة 
 ـ.1994القاىرة، 
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مكسػػػػي، كمػػػػاؿ إبػػػػراىيـ: المػػػػدخؿ إلػػػػى عػػػػالـ الصػػػػحة النفسػػػػية، دار الفكػػػػر العربػػػػي، 
 ـ.1995الككيت، 

 ثانيًا/ الرسائل العممية: 
ىنيػػة عبػػد السػػبلـ "كاقػػع أسػػاليب الػػكعظ فػػي المسػػاجد كعبلقتيػػا بػػالكعي الػػديني البػػالكص، 
 –فسػػػي"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب كميػػػة اآلداب كالعمػػػـككالتكافػػػؽ الن
 ـ.2011الخمس، 

الغامػػػدم، عبػػػد ا عػػػائض سػػػعد "الػػػكعي الػػػديني عنػػػد طػػػبلب المرحمػػػة االبتدائيػػػة كعبلقتػػػو 
ببعض متغيرات التنشئة االجتماعية بمنطقة الباحة"، رسالة دكتكرا، جامعة أـ القرل المممكػة 

 ـ.2016ية، العربية السعكد
النعمػػي، نعيمػػة محمػػكد "بعػػض متغيػػرات التكافػػؽ األسػػرم كأثػػره عمػػى التنشػػئة االجتماعيػػة"، 

 ـ.2002رسالة ماجستير، جامعة الفاتح طرابمس، 
انبية، نجية عمي جبريؿ "مظاىر التكافؽ النفسي كاالجتماعي كعبلقتيػا بأسػاليب الحيػاة لػدل 

 –امعػػػة المرقػػػب، كميػػػة اآلداب كالعمػػػـكمرضػػػى السػػػكر"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، ج
 ـ.2013الخمس، 

اليعقػػكبي، رقيػػة محمػػد حامػػػد "التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي كعبلقتػػػو بالرضػػا الػػكظيفي لػػػدل 
 ـ.2004معممي الثانكية التخصصية في مدينة بني كليد" رسالة ماجستير غير منشكرة، 

جامعػػة  حة النفسػػية لػػدل طمبػػةجعفػر، فتحيػػة عمػػي سػػالـ "االتجاىػػات الدينيػػة كعبلقتيػػا بالصػػ
 –المرقػػػب"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب، كميػػػة اآلداب كالعمػػػـك 

 ـ.2008الخمس، 
حميد، فاطمة مختار عمر "القيـ السػائدة كعبلقتيػا بػالتكافؽ النفسػي كاالجتمػاعي لػدل 

العمػـك أكتكبر بمصراتو"، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، كميػة اآلداب ك 7طمبة جامعة 
 ـ.2006زليتف/جامعة المرقب، 

رشػػػػكاف، أحمػػػػد صػػػػابر" دكر الصػػػػحافة اليكميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة الػػػػكعي الػػػػديني"، رسػػػػالة 
 ـ.1994ماجستير غير منشكرة، كمية التربية/ جامعة المنيا مصر، 
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مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي بمدينػػػة زليػػػتف"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  تبلميػػػذ الشػػػؽ الثػػػاني مػػػف

 ـ.2008زليتف،  –منشكرة، جامعة المرقب/ كمية اآلداب كالعمـك 
كزيػػػػر، محمػػػػد عمػػػػي "الػػػػكعي الػػػػديني كالسػػػػمكؾ المجتمعػػػػي لػػػػدل شػػػػباب الجامعػػػػات"، رسػػػػالة 

 ـ.2006ماجستير غير منشكرة، الجامعة المفتكحة فمسطيف، 
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 ـ.2011
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 ـ.2008، 171الككيت، ع 
عبػػد الرشػػيد، كحيػػد حامػػد: فاعميػػة كحػػدة مقترحػػة فػػي التربيػػة اإلسػػبلمية لتنميػػة الػػكعي الػػديني 
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التربيػػة شػػعبة التعمػػيـ االبتػػدائي بجامعػػة أسػػيكط، مجمػػة التربيػػة، كميػػة التربيػػة بأسػػكاف، 

 ـ.2000مصر، 
نظػػػكر اإلسػػػبلمي دراسػػػة لػػػبعض ىػػػاركف، فتحيػػػة: التنشػػػئة االجتماعيػػػة لمطفػػػؿ مػػػف الم
 ـ.2012، 15أساليبيا كأىدافيا العامة، مجمة العمـك االجتماعية، ع

ىنا، عطية محمكد: دراسة الفركؽ بيف كؿ مف الجانحيف كاألسكياء مػف حيػث تكػيفيـ 
 ـ.1965، 2الشخصي كاالجتماعي، المجمة االجتماعية القكمية، القاىرة، ع
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 قبلوون في معالجة بعض األزمات االقتصاديةسياسة السمطان الناصر محمد بن 

 م(1341-1293/ىـ693-741(

                       شاقورأبو  ة عبدالسبلمعداد د. نعيمإ                                            

___________________________________________________ 

 :المقدمة

يتصدر االقتصاد الريعي قائمة اقتصاديات العصكر الكسطى، فاالقتصاد 
المصرم الذم يمثؿ مكضكع بحثنا قائـ عمى الضرائب المتنكعة، كيأتي عمى رأسيا 

راعي المرتبط بفيضاف نير النيؿ، كما ينتج عف قصكره أك زيادة ضرائب اإلنتاج الز 
منسكب المياه فيو، فضبل عف الضرائب المفركضة عمى النشاط الصناعي كالتجارم 
مركران بسمسمة طكيمة مف الضرائب المختمفة التي تقـك الدكلة بجبايتيا كمما كقعت في 

ر الذم انعكس عمى قكة أزمة اقتصادية بسبب الحركب أك الفساد المالي، األم
 اقتصاد الدكلة كحياة الناس كمعيشتيـ.

إف قدرة الدكلة االقتصادية كالمالية ال تعني بالضركرة عدـ مركرىا بأزمات، 
نما تتمثؿ في تمكنيا مف ايجاد حمكؿ سريعة كربما جذرية لمكاجيتيا، فإف لـ تكف  كا 

تعمؽ األمر بالمشكبلت ىناؾ إمكانية تكفر معالجات ناجحة أحيانان السيما حيف ي
الطبيعة، تبقى محاكلة تفادم المشكمة أمر لو أىميتو في قدرة مؤسسات الدكلة عمى 
معالجة األزمات، بما يمنحيا خبرات كافية لحؿ أم مستجدات ليا عبلقة بما تـ 

 التعامؿ معو مف أزمات.

لذا، فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى تتبع األسباب التي أفضت إلى كجكد 
اقتصادية في مصر خبلؿ عيد المماليؾ كتحديدان في سمطنة الناصر محمد  أزمات

https://ar.wikipedia.org/wiki/693_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/693_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1293
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بف قبلككف، كتتبع بعض المحاكالت التي قاـ بيا لمعالجتيا، كقد جاء اختيار 
ا ليذه الدراسة بسبب أىميتو بالنسبة لقكة مصر  األزمات في مصر مكضكعن

ة اإلسبلمية اقتصادينا االقتصادية السٌيما كىي قد شكمت كاحدة مف أىـ كاليات الدكل
 كسياسينا خبلؿ مراحؿ تاريخية طكيمة. 

كقد حددت الفترة الزمنية بسمطنة الناصر محمد بف قبلككف، حيث كاف 
عيده مرحمة ميمة في تاريخ دكلة المماليؾ، إذ اعتبرت فترة حكمو نتاج سنكات 

مطاف طكيمة مف العمؿ الشاؽ بدأت منذ عيكد السبلطيف الذيف سبقكه أمثاؿ الس
بيبرس كالسمطاف قبلككف، كتميز عيده بكجكد تغير مممكس في السياسة االقتصادية 
كالمالية، كلو محاكالت إصبلحية شممت مختمؼ الجكانب بسبب سياستو الداعمة 
لئلصبلح االقتصادم كالمالي كما يرتبط بيما مف كسائؿ داعمو ليما، فضبل عف 

تيا، مما جعميا نمكذجان صالحان لتتبع تنكع األزمات في عيده كاختبلؼ طرؽ معالجا
 الكسائؿ التي ايتبعت إلنعاش االقتصاد المصرم.

كقامت ىذه الدراسة عمى فرضية مقترحة تيدؼ إلى تتبع األساليب التي 
اعتمدتيا الدكلة المممككية في عيد الناصر محمد بف قبلككف لمعالجة األزمات 

مدل نجاح ىذه المحاكالت االصبلحية  الناشئة بناء عمى أسبابيا كأنكاعيا، كمتابعة
 مف عدميما.  

 المنيج المتبع في الدراسة: 

المنيج التاريخي الكصفي عف طريؽ تحميؿ النصكص اتبعت الباحثة 
كفيميا كاستقرائيا، فضبل عف منيج النقد الداخمي كالخارجي لمنص، مع االعتماد 

كالمصادر التاريخية التي قدر اإلمكاف عمى النصكص التاريخية القريبة مف الحدث، 
 تعتمد النقد. 
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 توطئة:

لـ تكف أىمية مصر االقتصادية مجيكلة عف المسمميف عندما فتحكا 
ػ )ىبة مصر، بؿ اعتبركىا كاحدة مف أىـ كاليات الدكلة اإلسبلمية، كلقبكىا ب

بسبب ارتباط اقتصادىا الكثيؽ بالنيؿ، كما عيرفت خبلؿ الفترة العباسية  (1)النيؿ(
 ، كذلؾ بسبب اعتماد اقتصادىا عمى (2)ـ( بسمة الخبز1258-750ىػ/132-656)

، باإلضافة إلى جممة مف المكارد (3)نشاط نير النيؿ كمعدالت المياه الجارية فيوال
عانى االقتصاد المصرم كأم اقتصاد أخر مف أزمات متنكعة .(4)ألخرل الميمة

منيا ما يتعمؽ بنضكب المياه  خبلؿ تاريخو الطكيؿ، كالتي ترجع إلى أسباب كثيرة،
في نير النيؿ أك زيادتيا، فقد تمكف أىؿ مصر مف خبلؿ تعامميـ الطكيؿ مع نير 

                                                 
 .http://ar.wikipedia.org/wiki  ،كيبيديالييركدكت؛ ينظر: مكسكعة كمتقد أف العبارة تنسب ( يع1

 .54ـ، ص 2006لسمكؾ في أمر الخمفاء كالممكؾ، تحقيؽ كتعميؽ: محمد زينيـ، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، ، جكاىر اابف إياس ( محمد بف أحمد2
 
 
 
 
 

القمقشندم، صبح األعشى في صناعة االنشاء، نسخة مصكرة عف الطبعة األميرية،  ( عف أىمية نير النيؿ ينظر، أحمد بف عمى3

، 3لمصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر، مطابع ككستاتسكماس كشركاه، القاىرة، جكزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، المؤسسة ا

، 1المقريزم، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية، ط  ؛ أحمد بف عمي296-285ص ص 

الممالؾ كبياف الطيرؽ كالمسالؾ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ الظاىرم، زيبدة كشؼ  ؛ خميؿ بف شاىيف68، ص1ـ، ج 1997بيركت، 

  .86 – 85ـ، ص ص 2011، المكتبة العصرية، بيركت، 1تدمرم، ط 

؛ أحمد بف عمي المقريزم، المكاعظ كاالعتبار بذكر 467 – 451، ص ص 3( عف الكاردات ينظر: القمقشندل، صبح األعشى، ج4

، مكتبة 1ة الشرقاكم، مراجعة أحمد أحمد زيادة، ط تحقيؽ: محمد زينيـ، مديحالخطط كاآلثار، 
 . 178، 174؛ الظاىرل، زيبدة كشؼ الممالؾ، ص ص 318-308، ص ص 1، جـ1997مدبكلي، القاىرة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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النيؿ مف فيـ كيفية االستفادة مف مياه النير، كقد جعمتيـ مبلحظاتيـ يدرككف 
الحركة الطبيعية لجرياف المياه كطريقة االستفادة مف فيضاف النير عمى ضفتي 

حركتو إلى ثبلثة مستكيات عيرفت األكلى: بالمتقاصر حيف تبمغ نسبة  فقسمكاالنير، 
المياه عند مقياس النير إلى اثني عشر ذراعان، كالثانية: عيرفت بالمتكسط حيث تبمغ 
المياه ستة عشر إلى ثمانية عشر ذراعان، كالثالثة: عاؿ كىك ما فكؽ ثمانية عشر، 

ترسب الطيف المحمكؿ مع الماء عمى  كربما زاد عف العشريف ذراعان، بما يسيـ في
جانبي النيؿ، كىك الذم يعطي لؤلرض خصكبتيا كيساعد عمى الحصكؿ عمى 

 .(1)مكسـ جيد

كيمكف لممزارعيف الحصكؿ عمى مكسـ جيد في حالة بمكغ مياه النيؿ إلى 
المستكييف الثاني كالثالث، كتحدث األزمة في الحالة األكلى حيف يككف مستكل المياه 

 .(2)ران متقاص

تعد حركة المياه في نير النيؿ عامبلن طبيعيان لؤلزمات، كالتي تدؿ عمى 
إمكانية حدكث أزمة دكف تدخؿ القكل البشرية، كلكف االقتصاد المصرم عانى مف 

ألسباب أخرل ذات عبلقة بالسياسية االقتصادية أك الفساد المالي كاإلدارم أزمات 
المالي كاإلدارم، مما يجعؿ أسباب األزمات  لمسبلطيف أك األمراء أك مكظفي الجياز

                                                 
 .296، ص  3( القمقشندم، صبح األعشى، ج 1

اإلسبلمي، دار الحرية، القاىرة، يبلحظ أف ىذه النسب اختمفت بيف مرحمة تاريخية كأخرل، ينظر؛ راشد البراكم، في االقتصاد  )2

 . 27ـ، ص 1968
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كثيرة كمتنكعة، فضبل عف انشغاؿ الدكلة بالحركب ضد المغكؿ كالصميبييف الذم 
 . (1)أرىقيا اقتصاديان 

إف المجاعات ظاىرة مادية كاجتماعية تقع بفعؿ عكامؿ طبيعية كيمكف أف 
دارية تعمؿ تستمر كتتكسع كتتعمؽ إذا صادؼ حدكثيا عكامؿ سياسية كاجتماعي ة كا 

عمى ديمكمتيا، كبالتالي فاإلنساف يحمؿ تبعة االزمات بطريؽ غير مباشر، أم أف 
ف لـ يباشرىا  حصكؿ المجاعات يتـ بظمـ اإلنساف كتعديو كجيمو كسكء تصرفو كا 

 .(2)بنفسو

 تعريف األزمة: 

( نصان يمكف إغاثة األمة في كشف الغمةأكرد المقريزم في مقدمة كتابو )
لما طال أمر ىذا الببلء المبين وحل فيو بالخمق تعريفان لؤلزمة جاء فيو: "  اعتباره

أنواع العذاب الميين، ظن كثير من الناس أن ىذه المحن لم يكن فيما مضى 
مثميا وال مر في زمن شبييا، وتجاوزوا الحد فقالوا: ال يمكن زواليا وال يكون أبدا 

ون، وبأسباب الحوادث عن الحق انفصاليا، وذلك أنيم قوم ال يفقي
جاىمون...ومن تأمل ىذا الحادث من بدايتو إلى نيايتو وعرفو من أولو إلى 
غايتو، وعمم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفمتيم عن النظر 

                                                 
المقريزم، السمكؾ، اتجيت الدكلة إلى محاكلة فرض ضريبة لتجييز الجيش لحاجتيا لؤلمكاؿ؛ ( 1

   .327-326، ص ص 2ج 
، 2أبحاث كمية التربية األساسية، المجمد ، مجمة (عند المقريزم في كتابو إغاثة األمة بكشؼ الغمة أسباب األزمات االقتصادية)المختار،  ( ميند نافع خطاب 2

 . 672ص ـ، 2013، 4العدد 
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، كقد استخدـ المقريزم في مصنفو سابؽ الذكر عدة (1)"في مصالح العباد
 . (2)مة كالكربة كالمحنةمصطمحات تعبر عف األزمة منيا الغ

كيرل بعضيـ أف استخداـ المقريزم لمصطمح الغمة أك المحنة جاء تعبيران 
عف الخمؿ االقتصادم كأكثر مبلئمة مف تعبير األزمة االقتصادية؛ ألف األكؿ: يعني 
الخمؿ الذم يرافؽ قصكر نير النيؿ، كما يسببو مف مكاسـ زراعية سيئة تؤدم لمقحط 

ار األكبئة كاألمراض كفتكيا بالناس، أما مصطمح األزمة كالمجاعات كانتش
االقتصادية فيك: لفظ حديث دخؿ إلى الفكر االقتصادم في عصر الرأسمالية 
باعتبارىا ظاىرة فيض اإلنتاج بفعؿ ضيؽ السكؽ أماـ تكسع الطاقات اإلنتاجية 

ألخير ال لممنشآت االقتصادية، كمع ذلؾ فإف عددان مف الباحثيف يستخدـ المصطمح ا
بمعناه الحديث كالمعاصر بؿ بمعنى كؿ خمؿ يحدث في مكارد الدكلة بسبب عكامؿ 
طبيعية أك بشرية كينعكس أثره عمى الدكلة كاألفراد، كىك مفيـك قريب مف مفيـك 

ف اختمفت التسميات  ، كىك الرأم الذم أميؿ إليو.(3)الخمؿ االقتصادم كا 

صر خبلؿ عيده كما سبقو بسكء لقد ربط المقريزم األزمات التي قامت بم
إغاثة األمة سياسة السبلطيف كأجيزتيـ اإلدارية، كفساد كالتيـ، كقاـ بتأليؼ كتابو )

ي محاكلة عممية جادة تيدؼ إلى التعرؼ عمى أسباب األزمات ( فبكشف الغمة
السيما خبلؿ عيد السمطاف برقكؽ )ت: التي مرت عمى مصر في عصكر مختمفة 

 تكصؿ إلى أف ليا ثبلثة أسباب أساسية ىي:حيث ـ( 1399ىػ/802

                                                 
، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، القاىرة، 1إغاثة األمة بكشؼ الغمة، دراسة كتحقيؽ: كـر حممي فرحات، ط أحمد بف عمي المقريزم،  (1

 ـ .2007

 . 155 ،151، 147، 115، 81ص ص ، إغاثة األمةالمقريزم، ( 2

 .672-671ص ص  (، أسباب األزمات االقتصادية)، المختار( 3



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

691 

  

 

حيث أصبح طبلب  تولية الخطط السمطانية والمناصب الدينية بالرشوة: .1
المناصب السمطانية أك الدينية مثؿ: الكزارة كالقضاء كنيابة األقاليـ كالحسبة 
كغيرىا، يحصمكف عمييا بالرشكة، التي يستردكف قيمتيا بعد كصكليـ 

 .(1)ة الضريبة عمى األىاليلممناصب عف طريؽ زياد

قامت الدكلة بمنح األرض الزراعية لؤلمراء المماليؾ مقابؿ  غبلء األطيان: .2
المرتبات فقامكا بتأجيرىا لمفبلحيف، نظير مبالغ مالية متفؽ عمييا، فقاـ 
الراغبكف في التقرب مف األمراء بزيادة قيمة الضريبة عمى الفبلحيف، 

األمر الذم ساعد عمى زيادة أسعار ليتسنى ليـ القرب منيـ أكثر، 
المنتجات الزراعية بسبب زيادة تكمفة عممية الحرث كارتفاع قيمة البذكر 

 .(2)كالحصاد

كىك مصطمح يقصد بو انخفاض قيمة العممة بسبب زيادة  رواج الفموس: .3
عرضيا )كتعني بالمصطمحات الحديثة التضخـ المالي( كقد ربط المقريزم 

ة النقدية السيئة التي ابتكرىا بعض السبلطيف في ركاج الفمكس بالسياسي
محاكلتيـ معالجة األزمة المالية كالمتمثمة في استعماؿ النقد النحاسي 

 . (3))الفمس( متكازيان مع انخفاض التعامؿ بالنقكد الذىبية كالفضية

 

 
                                                 

 .119–117( المقريزم، إغاثة األمة، ص ص 1

.120 – 119ص ص ، المقريزم، إغاثة األمة (2
 

 

دارة كمحاكالت سكء اإلاحي، )؛ جرت محاكالت عديدة إلصبلح النظاـ اإلدارم المممككي ؛ ينظر: فاضؿ جابر ض120ص ، إغاثة األمةالمقريزم، ( 3

 .27 –20، ص ص 8، مجمة كاسط لمعمـك اإلنسانية، جامعة كاسط، )د ت(، ع (اإلصبلح في عصر المماليؾ
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 أزمات مصر قبيل عيد الناصر محمد بن قبلوون:

ممحكظ في األسعار خبلؿ عرفت مصر عدة أزمات أسفر عنيا ارتفاع 
مراحؿ تاريخية مختمفة، فكاف أكؿ غبلء بعد الفتح اإلسبلمي قد حدث خبلؿ عيد 

 . (1)ـ(706ىػ/87الدكلة األمكية كتحديدان في إمارة عبدا بف عبد الممؾ عاـ )

أما في مرحمة الدكلة األخشيدية فقد ارتفعت األسعار بيا عدة مرات منيا 
ـ(، كالثاني: 949ىػ/338ف األخشيد، األكؿ: كاف عاـ )ثبلث في عيد أكنكجكر ب

ـ( حيث تكاثرت الفئراف كأتمفت المزركعات، ثـ نقص ماء النيؿ، 952ىػ/341عاـ )
ـ( فبيعت كيبتاف كنصؼ مف القمح 954ىػ/343فارتفعت األسعار، كالثالث: عاـ )

 . (2)بدينار، ثـ فيقد مف األسكاؽ مما أدل إلى ثكرة الرعية

بلء في عيد عمي بف األخشيد الذم كاف كصيو كافكر كما حدث غ
ـ( بسبب قصكر ماء 963ىػ/352األخشيدم، كاستمر القحط تسع سنكات بدأ عاـ )

النيؿ كتذبذبو، فارتفعت األسعار فما كاف يباع بدينار زاد إلى ثبلثة دنانير، كنتج 
نيب كالسرقة عنو اختفاء الخبز كندرتو مف األسكاؽ، األمر الذم نتج عنو انتشار ال

ـ( حيث كثرت 967ىػ/356لمضياع كالغبلت، كزاد القحط بعد كفاة كافكر عاـ )
الفتف كقامت حركب بيف الجند كاألمراء كسيرقت األسكاؽ كأحرقت بعض المتاجر 
كتعذر كجكد القكت، فبيعت كيبة القمح بدينار، مما دفع الناس إلى مكاتبة المعز 

                                                 
 .85( المقريزم، إغاثة األمة، ص 1

معجـ  دىماف، أحمد محمد،، حجـ قدره أربعة كعشركف ميدان، مادة )الكيبة( مقياس؛ الكيبة: 86ص ، المقريزم، إغاثة األمة (2

ـ، 1990دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، دار الفكر، دمشؽ،  ،1ط في العصر الممموكي،  التاريخية األلفاظ
 .156ص 
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فدخؿ الفاطميكف مصر بقيادة جكىر الصقمي عاـ  لديف ا الفاطمي طمبان لممعكنة،
ـ(، كالذم حاكؿ معالجة ارتفاع األسعار، فمـ يسفر تصرفو عف نجاح 969ىػ/358)

ـ( زادت األسعار كرافقيا كباء انتشرت فيو األمراض، 971ىػ/360كبير، كفي عاـ )
ـ( بدأت األسعار في االنخفاض بسبب ارتفاع المياه في 972ىػ/361كمع عاـ )

، كيتضح مما سبؽ أف األزمات جاءت بسبب تذبذب المياه في نير (1)ير النيؿن
 النيؿ.

-387ارتفعت األسعار في عيد الحاكـ بأمر ا كذلؾ ما بيف عامي )
ـ( بسبب قصكر نير النيؿ، فعيدـ القمح كارتفع سعر الشعير 1007-997ىػ/398

ة سريعة لمعالجة ىذه األزمة كفيقد الخبز، مما دفع الحاكـ بأمر ا إلى اتباع سياس
عف طريؽ إخراج ما يكجد بالشكف مف غبلؿ كمطالبة التجار كالناس ممف لديو غمة 

 . (2)بإخراجيا كتكزيعيا بيف الناس حتى شبعكا

كما زادت األسعار عدة مرات خبلؿ عيد الفاطمييف منيا ما حدث في عيد 
صكر نير النيؿ، كآخر ـ( بسبب ق1052ىػ/444الخميفة المستنصر كتحديدان عاـ )

ـ( حيث استمر سبع سنكات بسبب ضعؼ الخمفاء كفساد 1065ىػ/457عاـ )
األمراء كالفتف التي قاـ بيا العرباف فضبل عف السبب الرئيسي المتمثؿ في قصكر 
نير النيؿ، كحدث غبلء في عيد كؿُّ مف الخميفة اآلمر بأحكاـ ا، كالخميفة الحافظ 

 . (3)فائز بنصر الديف ا، كالخميفة ال

                                                 
 .89، 87المقريزم، إغاثة األمة، ص ص  (1

 .92-89ص ص ، ( المقريزم، إغاثة األمة2

 .103-93ص ص  ،المقريزم، إغاثة األمة (3
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أما في عيد الدكلة األيكبية فقد كقع غبلء في سمطنة العادؿ أبي بكر بف 
ـ( بسبب تكقؼ النيؿ عف الزيادة، رافقو كباء عظيـ، نتج 1199ق/596أيكب عاـ )

 .(1)عنو تعطؿ الصنائع كانعداـ األقكات كمكت عدد كبير مف الناس

كـ السمطاف العادؿ كتبغا كحدث أكؿ غبلء في سمطنة المماليؾ خبلؿ ح
فيما كصفو  (،2)ـ(695ْ/1295الذم كصفو العيني بالغبلء كالفناء، كأرخو بعاـ )ك 

ـ( كلكنو بيف أف بدايتو كانت منذ عاـ 696ْ/1296المقريزم بالغبلء، كأرخو بعاـ )
، (3)ـ(، كذلؾ عندما تكقفت مياه النيؿ عف الزيادة كقمت األمطار694ْ/1294)

كبيران، نتج عنو ارتفاع كبير في األسعار كسكء في األحكاؿ  فشيدت مصر غبلءن 
ككثرة األمراض كانتشار األكبئة، األمر الذم أدل إلى مقتؿ كثير مف المعيشية، 

رافقتو سياسة مالية كاستغبللية سيئة مف السمطاف كحاشيتو مف المماليؾ  الناس،
يؿ كالحمايات، كتكالت كالكزير، حيث سيطركا عمى أمكاؿ الجبايات، كأخذكا البراط

 . (4)مصادرات الكالة كالمباشريف، كطرح البضائع عمى التجار

 التعريف بالسمطان الناصر محمد بن قبلوون:

كلد السمطاف محمد بف قبلككف في قمعة الجبؿ بالقاىرة عاـ 
ـ(، كالده السمطاف المنصكر قبلككف، كأمو أشمكف خاتكف بنت 1285ىػ/684)

                                                 
 .106-103ص ص  ،( المقريزم، إغاثة األمة1

، تحقيؽ: محمد محمد أميف، الييئة المصرية في تاريخ أىل الزمان عقد الجمانالعيني،  بدر الديف محمكد( 2
 .299، ص 3، ج ـ1987العامة لمكتاب، القاىرة، 

 .106إغاثة األمة، ص  ( المقريزم،3

 .306 – 299، ص ص 3الجماف، ج  ؛ العيني، عقد112 - 106إغاثة األمة، ص ص  المقريزم، ؛201-199، ص 4( المقريزم، السمكؾ، ج 4
، ص 1، ج الخطط: ىي األمكاؿ التي تؤخذ مف كالة الببلد كمحتسبييا كقضاتيا كعماليا، المقريزم، البراطيل
318. 
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األكلى: ، تكلى السمطنة ثبلث مرات (1)جيف بف جنكام نكيفاألمير سكنام بف فرا
ـ(، كذلؾ أثر كفاة أخيو الممؾ األشرؼ 1294-1293ىػ/694-693بيف عامي )

صبلح الديف خميؿ، حيث اجتمع األمير عمـ الديف سنجر الشجاعي مع مف كاف 
اف بالقمعة مف األمراء الصالحية كالمنصكرية، كقرركا تكلية الناصر السمطنة، كك

عمره تسع سنيف، كجعمكا األمير زيف الديف كتبغا نائب السمطنة، كاألمير عمـ الديف 
سنجر الشجاعي كزيران كمدبران، فصار كتبغا ىك القائـ بأمر المممكة كليس لمناصر 
منيا سكاء االسـ، فكاف لو الحكـ الفعمي دكف السمطاف، ككانت مدة سمطنتو تمؾ 

مع مف قبؿ المماليؾ بسبب صغر سنو كبتدبير مف  سنة كاحدة إال ثبلثة أياـ، حيث خي
 .(2)ـ(1295ىػ/694كتبغا الذم تكلى الحكـ بدال عنو، كذلؾ عاـ )

ـ(، ككاف عمره آنذاؾ 1309–708ْ/1299–698كالثانية: بيف عامي )
أربعة عشر عامان حيث اتفؽ أمراء المماليؾ عمى إحضاره مف حصف الكرؾ كتكليتو 

بو األمير طغجي عمى أال يدبر مف أمر المممكة شيء إال السمطنة، كأف يككف نائ
، كاستمر حكمو (3)بإذف األمراء، ثـ أصبح األمير سيؼ الديف سبلر نائب السمطنة

عشر سنكات، كبقياس الزماف فإف المدة تعدت فترة طكيمة، كلكف سياستو لـ تتبمكر 

                                                 
 .249، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (1

 .259، 249، ص ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ( 2

 .307، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (3
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كانت بيف عامي خبلليا بشكؿ كاضح بسبب صغر سنو، أما فترة حكمو الثالثة: فقد 
 . (1)ـ(، ككاف عمره آنذاؾ خمسة كعشركف عامان 1340–741ْ/1309–709)

إف دكر الناصر محمد بف قبلككف في محاربة الصميبييف كالمغكؿ كاف 
ميمان، كما أنو قاـ بعدة اصبلحات لمكاجية الفساد، إنما يمكف القكؿ بأف ىذه 

مات التي حدثت في عيده الدراسة سكؼ تنحصر في تتبع سياستو في معالجة األز 
 دكف التطرؽ لئلنجازات األخرل التي تمت بيا.

 األزمات في عيد السمطان الناصر محمد بن قبلوون:

يبلحظ المتتبع لتاريخ مصر أف كجكد أزمات مختمفة األسباب متنكعة   
المعالجات فييا ال يخص حقبة تاريخية دكف األخرل، األمر الذم ينسحب عمى 

ر المختمفة، كنظرا الختبلؼ الشخصيات التي كاف ليا دكر في فترات حكـ الناص
عيكده، لذا يجب النظر لما حدث في عيد الناصر عمى أنو سياسة خاصة بالدكلة 
دكف اعتبار لمشخصية المنفذة ليا سكاء أكانت الناصر نفسو أك األكصياء عميو أك 

المعالجات األمراء، كيمكف متابعتيا مف خبلؿ تصنيؼ نكعية األزمات؛ ألف 
 سترتبط بيا.

لقد تنكعت أسباب األزمات االقتصادية في عيد الناصر، كيمكف لنا 
 تصنيفيا كفؽ ما يمي: 

 

 
                                                 

، تحقيؽ: نجيب مصطفى فكاز، حكمت نياية األرب في فنون األدبالكىاب النكيرم،  ( أحمد بف عبد1
 .110، ص 32كشيمي فكاز، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، ج 
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 أوال: األسباب السياسية: 

تعد الثكرات كالحركات المناىضة لمسمطة الحاكمة مف بيف أىـ األسباب 
لقضاء عمييا، السياسية لؤلزمات االقتصادية ألنيا تجعؿ الدكلة تركز عمى عممية ا

كتيمؿ دكرىا في التطكير كالتعمير كمعالجة اإلشكاليات التي تعاني منيا، كلعؿ أىـ 
الفئات التي شاركت في االنتفاض ضد المماليؾ، ككانت ليـ حركات تمرد كاسعة 
النطاؽ ىـ األمراء أنفسيـ كتركزت محاكلتيـ التمردية في السيطرة عمى العرش ذلؾ 

بلقة لو بنظاـ التكريث أك الجدارة أك القدرة عمى تسيس أف معيار السمطنة ال ع
الدكلة بطريقة صحيحة، بقدر ما يرتبط بمعيار القكة التي تمكف األمراء مف التصارع 

، (2)، أك الحصكؿ عمى مكاسب مادية(1)فيما بينيـ مف أجؿ اعتبلء عرش السمطنة
ـ باستخداـ جممة كىذه المسألة أدت إلى دفع السبلطيف إلى المحافظة عمى عركشي

مف التدابير االحتياطية مثؿ: تككيف تحالؼ مع مجمكعة مف المؤيديف أك 
المستفيديف مف جمكس ىذا السمطاف أك غيره عمى العرش، أك استخداـ الماؿ كسيمة 
لمحصكؿ عمى المناصريف السيما كالطرح المتعارؼ عميو أف كؿ شيء داخؿ 

بالطريقة التي يراىا مناسبة مع ما  السمطنة ىك ممؾ لمسمطاف، كلو حؽ التعامؿ
 .(3)يممكو

كما قامت ثكرات قادىا العرباف كىي الجماعة المعارضة التي يتكرر ذكرىا 
في مناسبات كثيرة منذ عيد السمطاف أيبؾ حيث شكؿ العرباف خطران كبيران محدقان 

                                                 
 .164-163، ص ص 31ج ، ، نياية األربالنكيرم( كلعؿ مقتؿ السمطاف األشرؼ يمثؿ كاحدان مف النماذج لذلؾ؛ ينظر، 1

 . 254-251، ص ص 30ج ، رب، نياية األ النكيرم( 2

اليكسفي، نزىة الناظر، ص ص ؛ 108، ص 32، ج 253، ص 30ج ، نياية األرب( ىناؾ ركايات كثيرة تعبر ذلؾ منيا ما ركاه النكيرم، 3

146-147 ،158-159 ،285 ،334. 
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بالدكلة، كىي مستعدة بشكؿ مستمر لمثكرة ضد السمطة الحاكمة كاالختبلؼ معيا 
 .(1)كمصارعتيا في حالة عدـ تكافقيا معيا كاعتقادىا أف ذلؾ مف حقيا

عرباف البحيرة الذيف كاف أميرىـ شيدت مصر في عيد الناصر ثكرة قادىا 
فايد بن مقدم وخالد بن أبي سميمان وكانا أميرين سيدين ذوي في ذلؾ الكقت "

يؿ أمكاؿ الخراج ، كقد نتج عنيا عدـ قدرة الدكلة عمى تحص(2)"كرم وأمن وشجاعة
 .(3)منيـ، األمر الذم دفعيا إلى المجكء إلى إرساؿ حمبلت عسكرية لتأديبيـ

كما أنيا قامت بمصادرة خيكؿ كأسمحة العرباف فحصمت منيـ عمى غنائـ 
كذلؾ عندما  (4)ـ(1301ىػ/701ـ( ك)1300ىػ/700كبيرة مثمما حدث عامي )

ى التجار كأرباب المعايش بأسيكط ثاركا في الكجو القبمي كقامكا بقطع الطريؽ عم
كمنفمكط كجبكا منيـ أمكاالن كالجالية، كاستخفكا بالكالة كمنعكا الخراج كتسمكا بأسماء 
األمراء كأمٌركا عمييـ أميرييف أحدىما سمكه سبلر، كاألخر بيبرس، كلبسكا السبلح 

اؿ كاستعانكا بالمساجيف لزيادة قكتيـ، فطمب السمطاف الفتكل مف القضاة لقت
الخارجيف، كجييزت حممة حيث تمت محاصرتيـ حتى ال يفركا إلى الجباؿ كطيمب 
مف األمير ناصر الديف محمد بف الشيخي متكلي الجيزة عدـ السماح لمناس بالسفر 
عف طريؽ البحر أك البحر، كقيسـ الجيش إلى أربعة أقساـ األكؿ: يتجو نحك البر 

كالثالث: يركب النيؿ، كالرابع: يسمؾ  الغربي، كالثاني: يسير نحك البر الشرقي،
                                                 

دة الفكرة في تاريخ اليجرة، تحقيؽ: دكنالد س ريتشارز، ؛  بيبرس المنصكرم ابف الدكدار، زب191، 149، 62، ص ص 4، ج 479، ص 1ج  ( المقريزم، السمكؾ،1

 .177 – 173، 139، ص ص 4العيني، عقد الجماف، ج  ،363، ص 42ـ، ج 1998الشركة المتحدة لمتكزيع، بيركت، ،1ط 

تب، القاىرة، ، عالـ الك1تحقيؽ: عبد المجيد عابديف، طأحمد بف عمي المقريزم، البياف كاألعراب عما بأرض مصر مف األعراب،  (2
 .42ص ـ، 1961

 .340، ص 2، ج السموك( المقريزم، 3
الدار  ،1ىػ(، تحقيؽ: عبد الحميد صالح حمداف، ط702مختار األخبار )تاريخ الدكلة األيكبية كدكلة المماليؾ البحرية حتى سنة  المنصكرم، بيبرس( 4

 . 347-346، 340ص ص ، 2، ج السموك، المقريزم، 119-116ص ص ـ، 1993المصرية المبنانية، 
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الطريؽ المعتادة، كقد نصت األكامر التي أعطيت ليـ عمى قتؿ الجميع دكف تمييز 
 .  (1)بيف كبير كصغير

لقد شكمت الحمبلت العسكرية السيما ضد المغكؿ كاحدة مف أىـ األسباب 
إلى  ، حيث إف الدكلة تضطر(2)التي أدت إلى حدكث أزمات اقتصادية في مصر

الحصكؿ عمى األمكاؿ لتجييز الجيكش مف خبلؿ استحداث ضرائب جديدة عمى 
الرعية أك مف خبلؿ المصادرات، األمر الذم نجده قد تكرر مرات عدة خبلؿ عيد 

ـ( حيث قاـ الكزير كاألمراء بتجييز قكاتيـ 1299ىػ/699الناصر منيا حممة عاـ )
عار الخيكؿ كعدة الحرب مف سيكؼ كجمع األمكاؿ، األمر الذم نتج عنو ارتفاع أس

كأقكاس كرماح مما قصرت عنو ميزانية الدكلة، فمجأ مجدم الديف عيسى الخشاب 
نائب الحسبة إلى البحث عف فتكل مف الفقياء بجكاز أخذ األمكاؿ مف الرعية لمنفقة 
عمى العساكر متحججان بفتكل الشيخ عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ لمسمطاف 

ف جيز قكاتو لمحاربة المغكؿ، فتـ فرض ضريبة قدرت بدينار عمى كؿ قطز حي
شخص، كلكف الشيخ تقي الديف محمد بف دقيؽ العيد رفض ذلؾ، مكضحان أف 
الشيخ العز بف عبدالسبلـ لـ يصدر ىذه الفتكل إال بعد أف أحضر كؿ األمراء ما 

 .(3)لدييـ مف ذىب كفضة كحمي نسائيـ كأكالدىـ كحمفيـ عمى ذلؾ

إف رفض الفقياء لـ يمنع األمير ناصر الديف محمد بف الشيخي كالي 
مف استحداث ضريبة مقرر الخيالة متجاكزا بذلؾ ممانعة األمراء ليا، فقرر  (4)القاىرة

                                                 

، تقديـ كتعميؽ: محمد النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة( جماؿ الديف أبي المحاسف ابف تغرم بردم، 1
 . 122-119، ص ص 9ـ، ج 1992، دار الكتب العممية، بيركت، 1حسيف شمس الديف، ط

 .  107-94، ص ص 9ج النجوم الزاىرة، ( ينظر مثبل: ابف تغرم بردم، 2
، ص 2. يبلحظ أف األسعار قد انخفضت في مصر بعد قدـك جند الشاـ، لبلستزادة ينظر: المقريزم، السمكؾ، ج 327-326، ص ص 2لمقريزم، السمكؾ، ج ( ا3

 .329، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ، . مبلحظة: السمطاف أحيانا ىك مف يقرر قيمة الدينار دكف كضع معايير لذلؾ329-328ص 

.312، ص 2كؾ، ج ( المقريزم، السم4
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عمى كؿ أردب يباع مف الغبلؿ خركبة، كأحدث ضريبة نصؼ السمسرة حيث إف 
غيره، كأخذ داللتو عمى كؿ المنادم )التاجر الجكاؿ( إذا باع شيئان مف القماش أك 

مائة درىـ درىميف، فيحمؿ منيا درىـ لمديكاف، كما أخذ مف التجار ضريبة قدرت ما 
، (1)(، كاقترض مف تجار الكاـر كأعياف التجار ماالن 100( دنانير إلى )10بيف )

األمر الذم يدؿ عمى أف سبب فرض الضريبة ىنا ال يبرره حاجة الدكلة إلى األمكاؿ 
ىك زيادة في قيمة ما يتحصؿ عميو الجنكد حيث بمغت قيمة ما تحصؿ عميو بقدر ما 

ـ( 1300ىػ/700، كيتكرر األمر في بداية عاـ )(2) الفرساف حكالي أربعيف ديناران 
حيث قاـ األمير ناصر الديف بف الشيخي بجمع األمكاؿ لتجييز حممة لمحاربة 

 .(3)ةالمغكؿ كالتي بمغت مائة ألؼ دينار، مما أضر بالرعي

شكمت السياسة المالية لمجياز اإلدارم دكران في األزمات التي أصابت 
مصر بسبب الفساد الذم عاني منو، كقد قاـ السمطاف في فترات مختمفة بالتصدم 
لسياسة بعض المتنفذيف مف األمراء كالكزراء كغيرىـ عف طريؽ عزليـ أك نقميـ مف 

ثقمت وطأة األمير الوزير ـ( "1300ىػ/700مناصبيـ إلى مياـ أخرل، ففي عاـ )
سنقر األعسر عمى األمراء لشدة تعاظمو...وتزايد كبره ووفور حرمتو وقوة 
ميابتو، ولما كان من ضربو لمتاج بن سعيد الدولة مستوفي الدولة بالمقارع 
حتى أسمم وتغريمو مااًل كبيرًا، وكان من ألزام األمير الجاشنكير وفيو حمق 

ل بو الوزير ما فعل تخمى عن المباشرة، وانقطع بزاوية ورقاعة زائدة فمما فع
الشيخ نصر المنبجي خارج باب النصر، حتى تحدث الشيخ نصر مع األمير 
                                                                                                                 

 
 

 .328ص  ،2، ج السموكلمقريزم، ا (1

 .328، ص 2( المقريزم، السمكؾ، ج 2

 .335، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (3
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بيبرس في إعفائو من المباشر فأجابو، وأحب األمراء إخراج الوزير من الوزارة 
وكانت في الناس بقايا من حشمة فأحبوا مراعاتو والتجمل لو وعينوه لكشف 

صبلح أمورىا... وكانت حينئذ عامرة بالرجال واألموال الق بلع الشامية وا 
 . (1)"والسبلح

إال أف ىذه السياسة جكبيت في بعض األحياف بالمكيدة لدم السمطاف 
لمتخمص مف المحاكلة االصبلحية، فعمى سبيؿ المثاؿ قاـ السمطاف بتعييف ابف 

ب األخير مف مباشرم ـ(، فطم1313ىػ/713الكزيرم بدار العدؿ، كذلؾ عاـ )
األكقاؼ تقديـ تقارير ألعماليـ خبلؿ عشريف عامان كاتيميـ بالفساد، األمر الذم 
أضر بمصالح بعض الشخصيات النافذة فقاـ ىؤالء بتأليب صدر السمطاف عميو 

مؽ، كأف أغراضو فاسدة فمنعو مف مكاصمة عممو  .(2)كاتيامو بسكء الخي

المالية لمدكلة كيصرفكف األمكاؿ إلى  ككاف األقباط يسيطركف عمى اإلدارة
لى خزائنيـ الخاصة إال أنيـ تعرضكا في بعض األكقات  األمراء الذيف يساندكنيـ كا 

ـ(، كذات األمر يتكرر في تككيف 1303ىػ/703لممحاسبة، مثمما حدث عاـ )
األمراء لجياز خاص لكؿ كاحد منيـ يتككف مف نائب لو ليتمكنكا مف الحصكؿ 

                                                 
.342-341، ص ص 2( المقريزم، السمكؾ، ج 1

 

 
 
 
 

 .487ص  ،2، ج السموكلمقريزم، ( ا2
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، رغـ أف الظركؼ المالية لمسمطاف كانت سيئة (1)يرادات الدكلةعمى جزء مف إ
 . (2)بسبب سيطرة األمراء عمى األمكاؿ

ـ( نتيجة سيطرة النشك ناظر الخاص 736ْ/1335حدثت أزمة حادة عاـ )
السمطاني عمى ديكاف الخاص، كجمعو لؤلمكاؿ بطرؽ غير مشركعة، كثقة السمطاف 

ع إلى اتخاذ إجراءات ميمة، منيا إدخاؿ تعديؿ بو، كحيف عمـ السمطاف باألمر سار 
عمى جياز الحسبة عف طريؽ تعييف ضياء الديف يكسؼ أبي بكر محمد المعركؼ 
بالضياء بف الخطيب، كالمشيكر بالكفاية كاألمانة، حيث قاـ بمنع األمراء مف 
احتكار الغبلؿ، حتى دخكؿ المحاصيؿ الجديدة، كما قاـ السمطاف بطمب الغبلؿ 

نة مف النكاحي، كحدد أسعار بيعيا كحيف دخمت المحاصيؿ الجديدة انخفض المخز 
 . (3)السعر

 ثانيا / األسباب االقتصادية: 

بالغ السمطاف الناصر محمد في االنفاؽ عمى نفسو كأىؿ بيتو كحاشيتو 
كان مرتبو من المحم في كل يوم لو ولمماليكو ستة وثبلثون ألف كمماليكو حيث "

قات العمائر فكانت شيئًا خارجًا عن الحد وعّمر قصر األبمق رطل لحم، وأما نف
واإليوان والحوش والدور والجامعة بالقمعة، والجامع بمصر، والسواقي والقناطر، 
والمدرسة بين القصرين، وقناطر شيبين، وقناطر أم دينار، وخانقاه سرياقوس، 

                                                 
بمتابعة أسباب نقص كاردات متحصؿ اإلسكندرية حيث تبيف لو تكاطؤ بعض األمراء  (ـ1303/ػق703( قاـ الكزير األمير ناصر الديف محمد بف الشيخي عاـ )1

 . 373-371، ص ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ، في الحصكؿ عمى جزء مف العائدات

ف الكزير ابف الشيخي حؿ ىذه ( أراد السمطاف كىك في اإلسكندرية الحصكؿ عمى قرض مف التجار لشراء بعض اليدايا لحريمو بسبب سيطرة األمراء المالية كلك2

؛ المقريزم، السمكؾ، ج   .374-373، ص ص 2المشكمة ككفر لو الماؿ البلـز

 .201–199،  ص ص 4( المقريزم، السمكؾ، ج 3
 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

703 

  

 

القمعة، وميدان  ومناظر سرياقوس، ومناظر الميدان الكبير، وعّمر الميدان تحت
الميارة وقصر يمبغا وغير ذلك، وبالغ في مشترى الخيول، فاشترى بنت الكردي 
بمائتي ألف وغيرىا، وبالغ في آخر أيامو في مشترى المماليك، فاشترى من مائة 

 . (1)"ألف إلى ما دون ذلك، وغبل الجوىر في أيامو حتى أنو ما كان يوجد

رة حيث أفرد ليا ديكانان خاصان، ككاف ككاف لمسمطاف اىتماـ مكسع بالعما
مصركفيا اثنا عشر ألؼ درىـ نقرة يكميان، كأقؿ مبمغ يتـ صرفو يكميان ىك ثمانية 
األؼ درىـ نقرة، كبمغ انفاقو عمى قصرم األمرييف يمبغا اليحياكم، كالطبغا المارديني 

الساقي  أربعمائة ألؼ ألؼ، كستيف ألؼ درىـ نقرة، كانفؽ عمى قصر األمير بكتمر
ر القصر األبمؽ كعمؿ كليمة عظيمة عند االنتياء مف مبالغ مالية كبيرة، كما عمٌ 

كقد حرص عمى االستعانة  تعميره، كفرؽ مائة ألؼ دينار احتفاالن باستكماؿ بنائو،
 . (2)بالصناع الميرة، كما استخدـ المساجيف بطريؽ السخرة إلكماؿ البناء

مد قصران عرؼ بقصر الحجازية، كما عمرت ابنة السمطاف الناصر مح
عمارة مموكية، وتأنقت فيو تأنقًا زائدًا، وأجرت الماء إلى أعبله فكانت عمارتو "

كعيٌمرت دار خكند كىي ميمؾ  ،(3)"وعممت تحت القصر إصطببًل كبيرًا لخيول خداميا
لمسيدة خكندار دكتكيف ابنو نكغية السبلح دار الططرم زكجة السمطاف الناصر 

يث أقامت بيا بعد طبلقيا منو، كالدار القردمية التي سكنتيا خكند عائشة محمد، ح
 .(4)خاتكف ابنة السمطاف الناصر، كىي سيدة معركفة بغناىا

                                                 
ـ، ج 1985لـ الكتب، عا، 1ط( إبراىيـ بف محمد بف أيدمر ابف دقماؽ، الجكىر الثميف في سيرة الممكؾ كالسبلطيف، تحقيؽ: محمد كماؿ الديف عز الديف عمي، 1

 . 171، ص 1

  .520-519، 513-512ص ص ، 2ج ؛ المقريزم، الخطط، 153ص   ،1ج  ( ابف دقماؽ، الجكىر الثميف،2
 . 518ص ، 2ج ( المقريزم، الخطط، 3

  .511-510 ، 503ص ص ، 2ج ( المقريزم، الخطط، 4
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كقد حدث تنافس بيف األمراء عمى بناء مساكنيـ حكؿ بركة الشعيبية، 
دت ىذه كتفننكا في زخرفة البيكت كزينكىا بالرخاـ، كانفقكا عمييا مبالغ طائمة حتى ع

المنطقة مف أجٌؿ كأجمؿ المناطؽ في إقميـ مصر، ككاف سكانيا يعيشكف حياة رغيدة 
، كحدث تنافس بيف األمراء حكؿ التففف في تعمير القصكر كاالىتماـ بيا (1)كمترفة

، كيعد قصر بشتاؾ كقصر يمبغا اليحياكم كقصر الطبغا المارديني كدار (2)كزخرفتيا
ليرماس مف بيف أىـ العمائر التي عمرىا أمراء الناصر القميجي كدار طيناؿ كدار ا

 . (3)محمد

لـ يكف االىتماـ بالعمارة الناحية الكحيدة التي اتسمت بالترؼ، كلكف ذلؾ 
شمؿ نكاحي كثيرة منيا المناسبات االجتماعية التي انفقت عمييا مقادير كبيرة مف 

بمغت تكاليؼ متاع  األمكاؿ كعرس األمير أنكؾ ابف السمطاف الناصر محمد حيث
ألف ألف دينار مصرية... وحمل فيو أكثر من ثبلث آالف شمعة، بيت زكجتو "

وذبح فيو...ألف رأس، واستعمل فيو لمحمو وغيرىا ثمانية عشر ألف قنطار...من 
بالغ في اإلنفاق عميو حتى خرج عن الحّد في ""، كعرس ابنتو حيث (4)"السكر

ولما نصب جيازىا بالكبش نزل من قمعة الجبل بناتو،  الكثرة، فإنيا كانت أّول
وصعد إلى الكبش وعاينو ورتبو بنفسو، واىتم في عمل العرس اىتمامًا مموكيًا 

الحضور ونقط األمراء األغاني  وألزم األمراء بحضوره، فمم يتأخر أحد منيم عن
دينار سوى الشقق الحرير  عمى مراتبيم من أربعمائة دينار كل أمير إلى مائتي

                                                 
 .757 ، ص2ج ( المقريزم، الخطط، 1

 .518-516ص ص ، 2ج ( المقريزم، الخطط، 2
 . 530-527؛ 520-519؛ 518-516ص ص ، 2ج ( المقريزم، الخطط، 3

د عبد الفتاح عاشكر، الييئة م( الحسف بف عمر بف الحسف بف عمر ابف حبيب، تذكرة النبيو في أياـ المنصكر كبنيو، تحقيؽ: محمد محمد أميف، مراجعة: سع4

   .80-79، ص ص 9، ج النجوم الزاىرةبردم، ؛ ابف تغرم 221، ص 2ـ، ج 1982المصرية العامة لمكتاب، 
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، كما بالغ السمطاف في االنفاؽ عمى حجو حيث (1)"استمّر الفرح ثبلثة أيام بمياليياو 
 . (2)انفؽ عميو مقادير كثيرة مف األمكاؿ

ـ( ارتفاع سعر القمح حيث بمغ ما بيف 1305ىػ/705شيد عاـ ) كقد 
عشريف إلى أربعيف درىمان لؤلردب بسبب غش الفمكس ككثرتيا كتناقص قيمتيا، 

جديدة كعممت الفمكس الخفاؼ بدرىميف كنصؼ الرطؿ فمشت فضربت فمكس 
 .(3)األحكاؿ

ـ(، كذلؾ عف 1323ىػ/724حاكلت الدكلة الحد مف ركاج الفمكس عاـ )
طريؽ إصدار مرسـك يحدد قيمة الفمكس التي يتعامؿ بيا بالرطؿ، فيباع كؿ رطؿ 

حديد بدرىميف، كما أمرت بضرب فمكس زنة درىـ كطرحت لمتعامؿ، كعممت عمى ت
قيمة النقكد بأف أصدرت مرسكمان جعمت سعر دينار الذىب فيو بخمسة كعشريف 
درىمان، ككاف بعشريف درىمان، كأف يتـ التعامؿ بالدينار الذىبي، كيترؾ العمؿ بالدرىـ 

 .(4)الفضي، كلكف العامة تضايقت مف ذلؾ فتـ إلغاء المرسـك

 ثالثا / األسباب الطبيعية:

دكر رئيس في حدكث األزمات في مصر خبلؿ كاف لؤلسباب الطبيعية 
تاريخييا الطكيؿ، كلعؿ خطكرة ىذه األسباب تكمف في عدـ تمكف الدكلة مف إيجاد 

، نقص المياه في نير النيؿحمكؿ جذرية ليا، كيأتي عمى قمة األسباب الطبيعية 
                                                 

؛ عف الترؼ في تجييز بنات السمطاف الناصر 678-677؛ 514-512، ص ص 2 ( المقريزم، الخطط، ج1
  .135، ص 9تغرم بردم، النجكـ الزاىرة، ج محمد، ينظر: ابف 

 . 234، ص 32( النكيرم، نياية األرب، ج 2

 .391، ص 2( المقريزم، السمكؾ، ج 3
 

 . 232، ص 2ـ، ج2004المكتبة العصرية، صيدا، بيركت،  ،1جبلؿ الديف عبدالرحمف السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، ط  (4
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ـ( 1294ىػ/693فقد شيد عيد الناصر أكلى فترات نقص نير النيؿ، كذلؾ عاـ )
، كالمعركؼ أف الزيادة (1)نياية ارتفاعو قد بمغت خمسة عشر ذراعان كثمثفكانت 

سبعة عشر ذراعان حتى تركل جميع األرض التي تجعؿ السنة خصبة البد أف تبمغ 
، إال أف الركايات المطمع عمييا لـ تحدد (3)فنتج عنو غبلء األسعار ،(2)الزراعية

 المعالجة التي تمت خبلليا.

ـ( سبعة عشر ذراعان كخمسة عشر أصبعان، 1300ىػ/700كبمغ النيؿ عاـ )
، حيث إف الدكلة الزالت تقـك بدكرىا في (4)فايعتبرت  سنة مقبمة رخية األسعار

تنشيط الزراعة عف طريؽ بناء الجسكر كشؽ الترع، األمر الذم أكرده المقريزم في 
رقية عاـ معرض حديثو عف كفاة األمير أيدمر الشمسي القشاش كالي الغربية كالش

، كما حدث قصكر في النيؿ كانتشار لمجراد عاـ (5)ـ(1302ىػ/702)
ـ( نتج عنو ارتفع األسعار، ثـ انخفاضيا دكف تحديد األسباب رغـ 1303ىػ/703)

أنو في نفس العاـ تـ منح مجمكعة مف األمراء ترقيات تضمنت زيادة مالية بمغت 
 .(6) مائة ألؼ درىـ

                                                 
 .256، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ( 1

 – 258، ص ص 1ـ، ج 2005، المكتبة العصرية، بيركت ،1عمي بف الحسيف المسعكدم، مركج الذىب كمعادف الجكىر، مراجعة: كماؿ حسف مرعي، ط (2

  . 175، ص 1الخطط، ج المقريزي، ؛ 85- 80،  ص ص 1؛ المقريزم، السمكؾ، ج 296-293، ص ص 3؛ القمقشندم، صبح األعشى، ج 260
 .256، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (3

 .342، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (4

 .366، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج  (5

 .370، ص 2ج  ( المقريزم، السمكؾ،6
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األكبئة التي كانت مرتبطة اب الطبيعية فيك أما النكع األخر مف األسب  
، فقد عانت مصر مف أكبئة كثيرة (1)بنقصاف مياه نير النيؿ بشكؿ مباشر ككاضح

ـ( 1299ىػ/699أدت إلى نفكؽ الدكاب بيا، مما أضر بالزارعة، ففي نياية عاـ )
البقر كقع كباء أدل إلى قتؿ األبقار، كلـ يبؽ منيا إال القميؿ، كقد بمغت قيمة رأس 

الكاحد ألؼ درىـ، كنتج عنو تعطؿ الدكاليب فتكقفت أحكاؿ السقاية كمعاصر 
ـ( 1300ىػ/700األقصاب كتضرر الناس مف ذلؾ، كاستمر الكضع حتى عاـ )

حيث سارع الناس إلى استخداـ الجماؿ كالحمير عكضان عف األبقار في تشغيؿ 
ت، كلعؿ السبب يرجع إلى ىذا األزما كلكف الدكلة لـ تتدخؿ لمعالجة، (2)السكاقي

انشغاؿ السمطاف بمحاربة المغكؿ حيث استمر خطرىـ محدقان بدكلة المماليؾ خبلؿ 
 .(3)ـ( كما بعده1299ىػ/699عاـ )

ـ( ككثر المكت السريع 1323ق/724كانتشر المرض في مصر عاـ )
ـ( كثر المرض بيف 1326ق/727كمرض السمطاف ثمانية عشر يكمان، كفي عاـ )

نتشرت بينيـ الحميات فكاف المريض يستمر في مرضو أسبكعان كيبرأ، كقد الناس كا
 .   (4)ربح بائعك األدكية كاألطباء كالحجامكف ماالن كثيران 

كيرتبط بما سبؽ عامؿ طبيعي ميـ آخر ىك عدـ تكفر الغبلؿ الذم يعد 
دافعان مف دكافع ارتفاع األسعار، فقد حدثت أكلى األزمات في عيد السمطاف 

ـ( حيث كصؼ بالغبلء، كارتفعت 736ْ/1335اصر محمد بف قبلككف عاـ )الن
فيو األسعار، كلكف مع شير شعباف فتح السمطاف الشكف، كدخؿ الفكؿ كالشعير 

                                                 
 . 107( المقريزم، إغاثة األمة، ص 1

  .339، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ؛ 115( المنصكرم، مختار األخبار، ص 2
 .116-111( المنصكرم، مختار األخبار، ص ص 3

 .95، 74، ص ص 3(  المقريزم، السمكؾ، ج 4
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، (1)الجديديف، فأكؿ منو الناس، كمع رمضاف دخؿ القمح الجديد، فانخفض السعر
شؤكف الخاصة كارتبط الغبلء في ىذه الحالة بعدـ تكفر الغبلؿ، رغـ أف ال

بالسمطاف، كاألمراء كانت مميئة بالغمة، إال أنو انتظر شيران كامبلن حتى أمر بإخراج 
الغبلؿ مف األىراء السمطانية كتكزيعيا، األمر الذم يعطي داللة عمى مدل تأثير 
سياسة الدكلة في الغبلء، بسبب احتكارىا لمحبكب، كعدـ تدخميا في الكقت 

نما بالجياز المناسب لفؾ األزمة، إنم ا ال يمكف ربطو بالسمطاف بشكؿ محدد، كا 
 اإلدارم الذم يسير أعماؿ الشكف السمطانية.

أما الزالزؿ فقد شكمت سببان أخر مف األسباب الطبيعة لؤلزمات حيث كقع  
ـ(، كاف تأثيره في اإلسكندرية أكثر مف 1302ىػ/702في مصر زلزاؿ كبير عاـ )

ت المراكب، كتيدـ عدد كبير مف البيكت عمى غيرىا، فغرؽ نصؼ المدينة، كغرق
، كقد أرجع بعضيـ ذلؾ إلى كثرة المنكرات التي تحدث في أياـ الزينة، (2)ساكنييا

كيبلحظ أف الدكلة لـ تعمؿ عمى مساعدة الرعية لتجاكز ما حدث باستثناء أنيا 
ؿ ألزمت األمراء مقدمي األلكؼ كأصحاب الطبمخانات، كأرباب العشرات بدفع أمكا

مف أجؿ ترميـ المساجد التي تعرضت لميدـ حيث خص كؿ أمير عمى عشرة 
 . (3)فكارس بدفع مبمغ خمسمائة درىـ

ـ( كيصؼ 1321ىػ/721كما تعرضت القاىرة لحريؽ كبير مفتعؿ عاـ )
متتابع خارج عن الوصف، دام أيامًا في أماكن، وأحرق جامع ابن طولون بأنو "

                                                 
 .113ص  إغاثة األمة،المقريزم، ؛ 168–167،  ص ص 4ج ، ( المقريزم، السمكؾ1
 
 
 

 . 230، ص 2السيكطي، حسف المحاضرة، ج ؛ 136، ص 2ج الجوىر الثمين، ابف دقماؽ، ( 2

  .369، 365-363، ص ص 2المقريزم، السمكؾ، ج؛ 132المنصكرم، مختار األخبار، ص  (3
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د البحث أنو مفتعؿ كأف مجمكعة مف النصارل ثـ تبيف بع ،(1)"وما حولو بأسره
استخدمكا قكارير مف النفط إلشعاؿ النيراف،  فصدرت أكامر بقتميـ كاحراقيـ كتيديـ 
معظـ كنائسيـ كنيب الباقي منيـ، مما جعميـ ال يخرجكف مف بيكتيـ، كمف ظير 

 .(2)منيـ تعرض لمضرب مف العامة كربما قتؿ

 الخاتمة:

االقتصادية ما بيف أسباب طبيعية مثؿ: قصكر تنكعت أسباب األزمات 
نير النيؿ أك عدـ نزكؿ األمطار أك اآلفات الزراعية التي تصيب الغبلؿ كالرياح 

فضبل عف العكامؿ البشرية، فالمجاعات ليست  ،(4)، أك الزالزؿ كالحرائؽ(3)كالجراد
أشياء مفركضة عمى اإلنساف بؿ ىي نتاج لمسياسة السيئة كالتصرفات غير 

، كالتي مف بينيا المصادرة األمكاؿ كاالحتكار الذم مارسو السمطاف (5)المسؤكلة
 .(6)كاألمراء فضبل عف محاربة التجار كرمي البضائع عمييـ بأسعار منخفضة

                                                 
 . 232، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج (1

 .57-54، ص ص 9، ج رةالنجوم الزاى؛ ابف تغرم بردم، 232، ص 2( المقريزم، السمكؾ، ج2
 .115 ص المقريزم، إغاثة األمة، (3

.230، ص 2؛ السيكطي، حسف المحاضرة، ج 136، ص 1ابف دقماؽ، الجكىر الثميف، ج  4)
 

 
 

 .676، ص (االقتصادية أسباب األزمات)، المختار 5)

كارتفع سعره كلـ يتمكف المزارعيف مف الحصكؿ عمى األبقار ( عندما عزؼ التجار عف جمب األغناـ لصر فنقص المحـ ـ1336ىػ/737مثمما حدث عاـ ) 6)

 ،اليكسفي، نزىة الناظرلتحريؾ الدكاليب ألف ناظر الخاص يجبر التجار عمى بيعو األغناـ بنصؼ سعرىا فمـ يتمكف العامة مف الشككل لمسمطات لعمميـ بميمو إليو، 
 .347-346، 344-343ص ص 
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كمما يدؿ عمى ذلؾ أف الغبلء إذا حدث يستمر سنيف بعد انتيائو بسبب 
، (1)مارسيا الدكلة لمحبكبعدـ تكفر الغبلؿ التي ترجع إلى سياسة االحتكار التي ت

ككانت الفئات العامة أكثر الجماعات تأثران باألزمات االقتصادية حيث إف غبلء 
األسعار ككثرة الظمـ أثر بشكؿ شبو مباشر عمى البناء الديمغرافي لممنطقة، كأدل 

 إلى ىجرة كثير مف الفبلحيف ألراضييـ الزراعية بما أضر باإلنتاج الزراعي. 

د الناصر محمد بف قبلككف عما سبقو في عدة نكاحي، إذ لقد اختمؼ عي
أنو شكؿ مرحمة ميمة في تاريخ دكلة المماليؾ مف الناحية السياسية كالعسكرية، 
كشيد نيضة عممية كثقافية كعمرانية كاقتصادية كبيرة، كىذا التنكع يدفعنا لبلعتقاد 

ك تبله، فعمى سبيؿ بأنو ال يمكف تعميؿ األزمات التي حدثت في عيده بما سبقو أ
المثاؿ لـ يستخدـ الكالة كالقضاة كالمحتسبيف األمكاؿ لمحصكؿ عمى المناصب، بؿ 
كاف السمطاف الناصر محمد ىك الذم يبذؿ ليـ األمكاؿ، كيحرضيـ عمى تعظيـ 

 .(2)الشرع

كنت قد أشرت إلى العبلقة الكثيقة بيف نير النيؿ كاالحكاؿ االقتصادية في 
ط الزراعي يعد مف أىـ األنشطة االقتصادية التي يرتكز مصر بسبب أف النشا

عمييا االقتصاد المصرم، كبناء عمى العبلقة الطكيمة التي ربطت المصرييف بنيميـ 
فيـ باتكا يعرفكف الكسائؿ التي تمكنيـ مف االستفادة منو بطريقة عممية كجيدة، 

ركرة التعامؿ مع كىذه الخبرة ىي التي جعمتيـ يصنعكف المقياس كينتبيكف إلى ض
، األمر الذم يؤدم إلى ارتفاع (3)مستجدات النيؿ ما بيف القصكر كالفيضاف

 األسعار كسكء المعيشة كاألكبئة، فينتج عنو فتف كانتفاضات.

                                                 
 .116، 114المقريزم، إغاثة األمة، ص ص  (1

 .135، ص 9ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج ( 2
 .175-167، ص 1( المقريزم، الخطط، ج 3
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إف سياسة الدكلة االقتصادية تعد عنصران ميمان في حدكث الغبلء السيما 
ماده عمى ناظر الخاص كالسمطاف كاف محبنا لمماؿ جادان في طمبو مف خبلؿ اعت

الذم مارس سياسة اتسمت بالفساد اإلدارم كالظمـ لؤلمراء كالعامة منيا: رمي 
اتفق معو عمى حتى قيؿ أنو: " (1)البضائع عمى التجار، كمصادرة ثركات األمراء

خراب البيوت العامرة وىتك الحريم وتحصيل األموال، وأنو يتصرف في الدولة كيف 
 .  (2)"األمور يختار، ويحكم في ساير

رغـ كجكد الفساد المالي كاإلدارم فإف الدكلة لـ تتخؿ عف القياـ بدكرىا في 
االىتماـ بحفر الجسكر كالترع كالخمجاف، كالتي تعتبر مف بيف أىـ الخدمات التي 
تشرؼ عمييا، كالتي عيرفت بالجسكر السمطانية حيث كانت صيانة ىذه الجسكر 

صكؿ عمى إنتاج زراعي جيد، كتسيـ بذلؾ في مف أجؿ الح (3)عمبلن إجباريان 
، إال أنيا بدأت في مراحؿ تالية (4)المحافظة عمى االستثمار في مجاؿ الزراعة

ـ( بإجبار العامة عمى العمؿ بالسخرة في بناء 1337ىػ/738كتحديدان عاـ )
، عمى الرغـ مف كجكد ضريبة عيرفت بمقرر الجسكر تستعمؿ لئلنفاؽ (5)الجسكر

 . (6)الجسكر، كىي تعد مف أبكاب الماؿ اليبلليعمى بناء 

قاـ السمطاف الناصر بسمسمة طكيمة مف اإلنجازات العمرانية المرتبطة بنير 
النيؿ، في محاكلة منو التقميؿ مف خطر فيضاناتو، فحفر الخميج الناصرم خارج 

                                                 
  .176، 130، 128ص ص  نزىة الناظر، ( اليكسفي، 1

 . 179ص نزىة الناظر، ( اليكسفي، 2

-142، 137،139، ص ص 9، ج، النجـك الزاىرةتغرم بردم ينظر: ابف ،( عف أىـ العمائر التي أقاميا السمطاف الناصر كليا عبلقة بتعمير األرض الزراعية3

143 . 

 . 85، ص 1( المقريزم، السمكؾ، ج 4

  .95-94، ص ص 9ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج ( 5

 .316، 308، ص ص 1( المقريزم، الخطط، ج 6
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القاىرة حتى أكصمو بسرياقكس، كعٌمر عمى ىذا الخميج أيضا عدة قناطر، أقيمت 
مييا بساتيف كأمبلؾ، كعٌمرت جزيرة الفيؿ التي بمغ عدد البساتيف بيا مائة ع

، كاىتـ بالجيزة فعمؿ عمى كؿ بمد جسران كقنطرة، حتى تحصؿ (1)كخمسيف بستانان 
عمى مقدار كاؼ مف المياه، كأقاـ جسر أـ دينار الذم استكمؿ العمؿ بو خبلؿ 

بيا أىؿ الجيزة، كقد ساعد ىذا  شيريف فحبس الماء، ثـ رده عمى األراضي؛ لينتفع
الجسر في زيادة منسكب المياه كزيادة الرقعة الزراعية، كما استجدت في عيده عدة 
أراضي بالشرقية كنكاحي فكه كغيرىا، فأقطعت لؤلجناد، كأقاـ سد شبيف القصر مما 
نتج عنو زيادة خراج الشرقية بمقدار كبير، كعٌمر جسران خارج القاىرة حتى تصؿ 

اه إلى منية الشيرج، مما أسيـ في زيادة رقعة األرض الزراعية، كالقضاء عمى المي
 .(2)األرض البكر

لقد استعاف السمطاف الناصر بمنظكمة ذات خبرة مف الميندسيف كالعماؿ،  
ككاف حريصان عمى تفقد الترع كالجسكر في كؿ أراضي مصر بمساعدة المقطعيف، 

بمد أك قرية مف القرل ال تصميا المياه، ككاف يسأؿ عف الشراقي فإذا بمغو أف 
 .(3)فحص أحكاليا كقدـ ليا المعالجة، األمر الذم نتج عنو زيادة خراج مصر

كبناء عمى ذلؾ فقد حرص المصريكف عمى االىتماـ بالجسكر كالقناطر، 
كالذم يبدك كاضحان في اىتماـ السمطاف الناصر محمد بعمارة القناطر كمنيا القنطرة 

قنطرة اإلكز، كبني كائؿ، كاألميرية، كالفخر، كقدادار، كباب البحر، الجديدة، ك 

                                                 
 .135، ص 33، ج نياية األرب؛ النكيرم، 139، ص 9(  ابف تغرم بردم، النجكـ الزاىرة، ج 1
 .142، ص 9( ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج 2

: كؿ أرض لـ يصؿ إلييا الماء، إما لقصكر النيؿ أك عمك الشراقي .143، ص 9ابف تغرم بردم، النجكـ الزاىرة، ج  (3
 . 289، ص 1، ج الخططاألرض، أك سيد طريؽ الماء عنيا، المقريزم، 
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ـ( بتعمير خمس قناطر، كقيؿ: سبع 1324ىػ/725، كقاـ عاـ )(1)كالحاجب، كالدكة
، األمر الذم يعبر عف سياسة جيدة كبعد نظر كقدرة عمى (2)عمى الخميج الناصرم

 المعالجة. 

طاف يميؿ إلى جمع الماؿ إال أف سياستو بدأت تتغير، إذ أصبح السم
كتكديسو دكف التدقيؽ في طرؽ تحصيمو، كتعتبر مصادرة أمكاؿ التجار كغيرىـ 

، كما كانت (3)كاحدة مف طرؽ الحصكؿ عميو حيث تـ استخداـ كسائؿ بشعة ظالمة
الضرائب مف بيف أىـ طرؽ جمع األمكاؿ إذ تـ خبلؿ مراحؿ سابقة ابتكار مجمكعة 

عرفت بالماؿ اليبللي حيث استحدث السمطاف الناصر كبيرة مف الضرائب التي 
ـ(، التي بمغت قيمتيا عمى كؿ 1299ىػػ/699محمد ضريبة مقرر الخيالة عاـ )

 .(4)أردب غمة خركبة، كعمى القماش كالسمع يؤخذ نصؼ السمسرة

كيرجع سبب فرض الضرائب السابقة الذكر إلى نفاذ األمكاؿ مف بيت 
ؿ الدكلة في حركب مع المغكؿ الذيف ىاجمكا الشاـ الماؿ، كالتي تزامنت مع دخك 
ـ( بفرض ضرائب أخرل عمى الناس، 700ْ/1300بقيادة غازاف، كقاـ عاـ )

كأرباب العقارات، كاألغنياء حيث بمغت الجباية مف القاىرة كمصر كالكجييف القبمي 
كالبحرم مائة ألؼ دينار، كطمب مف شيكد القاىرة كمصر الجالسيف في الحكانيت 
مبمغ أربعيف ديناران عف كؿ عائد، كعشريف ديناران مف كؿ شاىد، كلكف قاضي القضاة 
زيف الديف عػمي بف مخمكؼ المالكي تدخؿ، فتـ إعفاؤىـ مف الدفع، كأخذ مف 

                                                 
 .220-218، 714-712 ، ص ص2، ج الخططالمقريزم، ( 1
 ،705-704، ص ص 2، ج الخطط؛ المقريزم، 161-160، ص 1( ابف دقماؽ، الجكىر الثميف، ج 2
 .196، 189، 177( اليكسفي، نزىة الناظر، ص ص 3
 . 328، ص 2المقريزم، السمكؾ، ج ( 4
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الضياع عف كؿ مد ستة دراىـ كثمثا درىـ، كالمد أربعكف ذراعان في مثميا، كطمب مف 
 .  (1)كأخذ مف األغنياء ثمث أمكاليــ(، 689ْ/1289الفبلحيف نظير مغؿ عاـ )

إال أف االستقرار السياسي كاالقتصادم الذم شيدتو الدكلة المممككية أثر 
عمى الضرائب المفركضة عمى المصرييف حيث أصدر السمطاف مرسكمان يقضي 

ـ(، مف أىميا 715ْ/1315بإلغاء عدة ضرائب في الركؾ الناصرم، كذلؾ عاـ )
، كمكس مقرر الحكائص (صؼ السمسرة، كرسـك الكاليةمكس ساحؿ الغمة، كمكس ن

 .  (2)كالبغاؿ، كضريبة مقرر السجكف، كضريبة طرح الفراريج

كمف الضرائب األخرل التي تـ إبطاليا أيضا مقرر الفرساف، كمقرر 
، كضريبة حقكؽ القينات (3)األقصاب، كضريبة مقرر رسـك األفراح، كحماية المراكب

كأبطؿ  ، كمقرر المشاعمية،(4)مراكب، كمتكفر الجراريؼكحقكؽ السكداف ككشؼ ال
كذلؾ ضريبة كقكد الخيؿ، كعداد النخؿ، كاتياف المعاصر، كمقرر المبلىي 

، كأبطؿ في عاـ (5)كالمناشر، كأبطؿ البراطيؿ مف الكالة كالنظار كأرباب الكظائؼ

                                                 
 . 75، ص 4؛ العيني، عقد الجماف، ج 335 – 315، 328ص ص  ،2المقريزم، السمكؾ، ج ( 1

 .257-256، ص ص 1، ج الخطط المقريزم،( 2
 .258، ص 1، ج الخطط( المقريزم، 3
، لسان العرب: جمع قينة: كىي األمة المغنية، ابف منظكر، القينات؛ 258، ص 1، ج الخططالمقريزم، ( 4

: لقب يقع عمى كبير كؿ طائفة مف غمماف البيكت، ميتار: ميتار طشتخاناه؛ 351، ص13مادة )قيف(، ج 
ف المخصص لكضع الطشكت البلزمة لغسؿ األيدم كالقماش كغيرىا فضبل عف المقاعد : المكاطشتخاناه

 .146، 108ص ص  معجم األلفاظ،دىماف، كالكسائد كالسجاد الذم يمـز السمطاف، 
: حممة لمشاعمية؛ ا155، ص 2، ج الجوىر الثمين؛ ابف دقماؽ، 258، ص 1، ج الخططالمقريزم، ( 5

 . 139ص  ،ظمعجم األلفادىماف، المشاعؿ، 
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ـ( مكس 1323ىػ/724، كأبطؿ عاـ )(1)ـ( مكس الممح بديار مصر720ْ/1320)
 ػ (2)الغمة

كمف الجدير بالمبلحظة، أف الركؾ الناصرم قاـ بتعديؿ الجياز اإلدارم 
المشرؼ عمى جباية الضرائب عف طريؽ إبطاؿ المباشريف مف النكاحي، فقد شمؿ 
النظاـ القديـ كجكد مباشريف ككتٌاب كشاديف عمى كؿ مناطؽ مصر دكف مراعاة 

بب أنو أدل إلى زيادة األعباء لمساحة المنطقة، بما أرىؽ الجياز اإلدارم بس
الضريبية عمى دافعي الضرائب عف طريؽ قياـ أفراد الجياز اإلدارم بجني أرباح 
نما لمجياز اإلدارم نفسو كقد  خاصة مف خبللو، ال يعكد ريعيا لبيت الماؿ، كا 
حرص السمطاف الناصر في الركؾ عمى تقنيف عمؿ المباشريف عف طريؽ إبطاؿ 

لمناطؽ المختمفة، كاقتصارىا عمى المناطؽ التي فييا أمكاؿ جمعيـ لمضرائب مف ا
لمسمطاف، األمر الذم ساعد عمى تخمص األىالي مف مظالـ كثيرة كانت تجبى 
لمصمحة الجياز اإلدارم فضبل عف استخداـ كسائؿ قاسية في جباية الضرائب مف 

 .(3)خبلؿ اليجـك عمى البيكت، كاستخداـ القكة في جباية الضرائب

رغـ مف أف الركؾ الناصرم ألغى عدة ضرائب كلكف تـ إعادة بعضيا كبال
، كما فيرض (4)ـ(739ْ/1338مرة أخرم منيا مكس القراريط، التي أعيدت عاـ )

عمى الببلد عمى كل دينار ثمن درىم، فجبى نحو أربعمائة ـ( "1339ىػ/740عاـ )

                                                 
  .253، ص 32، جنياية األربالنكيرم،  ؛25، ص 3؛ المقريزم، السمكؾ، ج 107، ص 2( ابف حبيب، تذكرة النبيو، ج 1
 .142، ص 2( ابف حبيب، تذكرة النبيو، ج 2

 .260-259ص  ، ص1( المقريزم، الخطط، ج 3

 .251، ص 3المقريزم، السمكؾ، ج  (4
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عف األرض الزراعية، ، كذلؾ ليتـ بناء زريبة كالجسر، ترد قكة الماء (1)"ألف درىم
 .(2)كفرض ضريبة قيدرت عف كؿ دينار ثمف درىـ، فجبى نحك أربعمائة ألؼ درىـ

لقد شيد االقتصاد المصرم انتعاشان كبيران في عيده حيث ارتفعت حاصبلت 
األرض الزراعية إلى عشريف ألؼ ألؼ دينار، كىي نفس القيمة التي كانت تجبى 

يـ في استقرار سعر الدينار مف اثني عشر مف مصر خبلؿ عيد المقكقس، كما أس
، كلكنو لـ ينعكس عمى كؿ جكانب حياة العامة بسبب (3)درىمان إلى عشرة كثمانية

 سياسة التعسؼ كالظمـ التي مارسيا الجياز اإلدارم كالمالي.

لغائيا يبيف السياسة المالية غير المستقرة  إف التذبذب في إقرار الضرائب كا 
عدة منيا زيادة االنفاؽ بسبب الترؼ التي يظير جميان في كالتي تخضع ألسباب 
، فضبل عف فساد الجياز اإلدارم، لذا فإف جباية المزيد (4)حياة السمطاف كحاشيتو

مف الضرائب، لـ تكف بسبب حاجة الجيش لمماؿ، بقدر ما كانت نتيجة حاجة 
مكاؿ لحاجتيـ الجياز اإلدارم المتضخـ مف األمراء كالكالة كالكشافيف كغيرىـ لؤل

 .(5)الشخصية

كيبرز األمر بصكرة كاضحة مف خبلؿ إنشاء خزانة خاصة بالسمطاف حيث 
استحداث السمطاف الناصر محمد ديكاف الخاص بعد إلغاء منصب الكزارة، كأىـ 

                                                 
 .251، ص 3المقريزم، السمكؾ، ج  )1

 . 280، ص 3المقريزم، السمكؾ، ج  )2

 . 76، 74ص ص ، 3ج المقريزم، السمكؾ، ( 3
؛ 132-127، ص ص 9، ج النجوم الزاىرة( عف ترؼ السمطاف الناصر ينظر: ابف تغرم بردم، 4

 .52، ص 33، ج نياية األربالنكيرم، 
، ج الخططئب، ينظر: المقريزم، ( مما يدؿ عمى فساد الجياز اإلدارم استخداـ المقطعيف في جباية الضرا5
 . 259-257، ص ص 1
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المناطؽ التابعة لو اإلسكندرية، كبيا مباشركف مف ناظر كمستكؼ كشاديف كغيرىـ، 
، كتعينو (1)كه، كتحمؿ جبايتو إلى خزانة الخاصفضبل عف تركحة، كفكة، كتستر 

لبعض القيادات التي لـ تكف ميتمة ببناء الدكلة كمتابعة مشكبلتيا كمعالجتيا بقدر 
 .(2)تركيزىا عمى إرضاء السمطاف كجمع الماؿ لخزائنو الخاصة

كاف لمتبلعب بالنقكد دكر في تفاقـ اآلزمة في مصر حيث أسيـ استخداـ 
ي ضعؼ قيمة النقكد، األمر الذم أدم إلى ارتفاع قيمة الحاجات الفمس النحاسي ف

األساسية مثؿ: الخبز كالحبكب كالسكر كالعسؿ كبقية السمع، كالمشكمة أف المسؤكؿ 
، كقد (3) عف الحالة االقتصادية يحاكؿ التنصؿ مف المسؤكلية كالصاقيا باآلخريف

ـ( بإبطاؿ 1320ق/720تنبو السمطاف الناصر محمد ليذه المشكمة فقاـ عاـ)
المعاممة بالفمكس عددان كبيعيا بالرطؿ بسبب ارتفاع األسعار بمصر نتيجة انتقاؿ 
الفمكس الخفاؼ )المزكرة( مف الشاـ إلى مصر، كضرب فمكس جدد ناصرية، 

 .(4)ىػ/(724كاستمر العمؿ بيا حتى عاـ )

ب لقد شيد عيد الناصر محاكالت إصبلحية أخرل ال عبلقة ليا بالضرائ  
منيا أنو قاـ بعزؿ سائر الكالة شاد الدكاكيف كمقدـ الدكلة كصادرىـ عاـ 

ـ( مكظفي الدكاكيف كعزليـ 1334ىػ/735ـ(، كما صادر عاـ )1333ىػ/734)

                                                 

 .452، ص 3، ج السموكالمقريزم،  (1)
يعتبر شرؼ الديف عبدالكىاب بف التاج فضؿ ا المعركؼ بالنشك، ناظر الخاص السمطاني في عيد  2)

بعض  السمطاف الناصر محمد أىـ نمكذج يصمح ليذه المقاربة حيث ذكره المقريزم عندما تحدث عف إسبلـ
، ص 3، ج السموكـ(، ككصفو بأنو كاف مستكفي الدكلة آنذاؾ؛ المقريزم، 723ْ/1323الشخصيات عاـ )

144. 
 .289-288، ص ص نزىة الناظراليكسفي،  3)
 
 . 5، ص 33، ج 256-255، ص ص 32، ج نياية األرب( النكيرم، 4
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كقاـ األمير بمباف الحسامي البريدم في نفس العاـ بيدـ دكاكيف  (1)ككلي غيرىـ
فقو السمطاف رغـ رفض الصيارؼ عند باب زكيمة بسبب فساد أمرىـ كزغميـ بمكا
 .(2)الفقياء لفكرة اليدـ بسبب أف الدكاكيف كانت مممككة لؤلكقاؼ

كقد تدخمت الدكلة في محاكلة لمقضاء عمى الغبلء مثمما حدث عاـ 
ـ( حيث ارتفع سعر القمح مف خمسة عشر لئلردب حتى كصؿ 1335ىػ/736)

كصكؿ إلى حؿ خمسيف درىمان، ككصؿ الخبر إلى السمطاف فطمب مف المحتسب ال
لممشكمة، فقاـ بمعاقبة الخبازيف كالطحانيف بسبب انعداـ الخبز في األسكاؽ، ثـ 
طمب مف بقية كاليات الدكلة المممككية إرساؿ الغبلؿ إلى مصر، كأصدر السمطاف 
مرسكمان بتسعير القمح بثبلثيف درىما، كتغيير المحتسب الذم سارع إلى إعداد مسح 

أرغميـ عمى بيع القمح كفؽ التسعير الذم ذيكر في لمحتكيات شكف األمراء، ك 
مرسـك السمطاف رغـ رفضيـ كمحاكلتيـ بيعيـ القمح بأسعار غالية خفية، كانحؿ 
السعر قميبل بكصكؿ الغبلؿ مف الشاـ، ثـ رخصت األسعار بكصكؿ الغبلؿ مف 

 .  (3)الصعيد كالغربية كالشرقية كالبحيرة

شرؼ الديف عبدالكىاب بف التاج بدأت الشككل مف سياسة ناظر الخاص 
النشك مف طرؼ األمراء كالعامة تصؿ إلى السمطاف الناصر محمد منذ  فضؿ ا

فاستخدمكا الحماـ الزاجؿ إلرساؿ ـ( كلكنو رفض االستماع ليا، 1335ىػ/736عاـ )
بطاقات تبيف سكء سياسة النشك، كتطمب مف السمطاف التدخؿ، كنتيجة لذلؾ بدأ 

 . (4)تصفية المعارضيف لو مف األمراء النشك يعمؿ عمى

                                                 

 .165-164، ص ص 1، ج الجوىر الثمين( ابف دقماؽ، 1
 .132-131، ص ص الناظر نزىةاليكسفي،  2)
 .301-294، ص ص نزىة الناظراليكسفي،  3)
 .203، ص 3، ج السموكالمقريزم، 4) 
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كقد استخدـ كسائؿ كثيرة لمبقاء في منصبو كالمحافظة عميو منيا: إبعاد 
أصحاب الكظائؼ حتى ال يتقربكا مف السمطاف، كالتجسس لمعرفة ما يحدث داخؿ 
بيكت المصرييف، كالتخمص مف الكعاظ الذيف يحٌرضكف العامة عميو في 

ءه في محاكلة التخمص مف خصكمو فضبل عف الذيف ، كاستخدـ دىا(1)المساجد
، كاستمر في محاربة األمراء عف طريؽ نقؿ (2)شككاه لمسمطاف مف التجار كغيرىـ

 .(3)أخبارىـ لمسمطاف السيما حكؿ تأثير استثماراتيـ الخاصة عمى أمكاؿ الدكلة

كما كاصؿ سياسة فرض الضرائب كالمصادرات حيث ألـز سماسرة الغبلؿ 
ـ(، 737ْ/1336باع الفكؿ إال لمسمطاف، حيف أجذبت زراعة الفكؿ عاـ )بأال يي 

كصادر جماعة مف أرباب الدكاليب بالكجو القبمي، كأخذ مف محتسب البينسا كأخيو 
أمكاالن، كقد ارتفع سعر المحـ خبلؿ تمؾ الفترة بسبب شراء النشك األغناـ بنصؼ 

القاىرة كمصر كأسكاقيا، كرمي  قيمتيا، كطرح األبقار عمى التجار كالباعة بقياسر
األبقار عمى الطكاحيف كالحمامات، كىي سياسة أسفرت في حدكث خسائر مالية 
كبيرة لمناس، ككاف الحتكار السمع كرمي البضائع عمى التجار، كأصحاب الطكاحيف 

، فضبل عف مصادرة مركب لمكاـر حيث باعكا (4)كالحمامات دكر في ارتفاع األسعار
 .  (5)أمثاؿ قيمتيا، مما جعؿ المدينة تنتفض، كتعـ فييا الفكضى بضائعو بثبلثة

                                                                                                                 

 
 .241، 188، 186ص ص ، 3، ج السموكالمقريزم، ( 1

 . 198ص ، 3، ج السموكالمقريزم،  )2
 . 231، 204–203ص  ص، 3، ج السموكالمقريزم،  )3
: الخاف الكبير الذم يشغمو مجمكعة مف لقيساريةا ،215–212، ص ص 3، ج السموكالمقريزم،  )4

 .126، ص معجم األلفاظالتجار، دىماف، 
: مصطمح يطمؽ عمى تجار العنبر األصفر ثـ أصبح يدؿ الكارم. 216ص  ،3ج ، السموكالمقريزم،  )5

 .128، ص معجم األلفاظعمى تجار البيارات مما يجمب مف اليند كاليمف، دىماف، 
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في ذات الكقت، الذم كاف العامة يعانكف مف سياستو المالية القاسية فضبل 
عف تضررىـ مف الظركؼ الطبيعية، كاآلفات الزراعية، كاألكبئة التي زادت مف 

ث مكنيـ مف الحصكؿ ، استغؿ النشك نفكذه لصالح أىؿ بيتو، حي(1)معاناتيـ المالية
 .(2)عمى مكاسب مالية كبيرة مف خبلؿ المناصب التي عينيـ فييا

عمى الرغـ مف أف السياسة المالية لمنشك تيدؼ إلى جباية األمكاؿ لصالح 
السمطاف كالتي تمت بمكافقتو كبطرؽ مشركعة كغير مشركعة في محاكلة لكسب 

سرتو كحاشيتو، بيدؼ زيادة نفكذه، رضاه كثقتو، كجباية األمكاؿ لصالح نفسو كأفراد أ
كتقكية مركزه المالي كالسياسي، فإف ذلؾ لـ يقؼ حائبل أماـ رغبة السمطاف في 

 التخمص منو نتيجة لتعارض ذلؾ مع مصمحة السمطاف نفسو.

ـ( حيف اتفؽ 740ْ/1339سارع السمطاف إلى أخذ مكقؼ مف النشك عاـ )
اكم، كاألمير ممكتمر الحجازم، كغيرىما الخاصكية عمى أف يتكمـ األمير يمبغا اليحي

مع السمطاف، كقيبض عمى النشك، كأخيو شرؼ الديف رزؽ ا، كأخيو المخمص، 
كرفيقو مجد الديف، كصيره كلي الدكلة، كتبيف أنو مازاؿ محافظان عمى نصرانيتو، كأف 

                                                 
 .111، ص 3، ج السموك؛ المقريزم، 116، ص اثة األمةإغالمقريزم،  )1
 
 
ـ( دكف تكضيح ما 733ْ/1332أعطى ألخيو المخمص كشؼ الدكاليب كالزراعات في الكجو القبمي عاـ ) )2

إذا كاف كاشفان لو كىك ما تعتقده الباحثة، ككاف أخكه رزؽ ا كاتب األمير ممكتمر الحجازم، كيعمؿ في 
ـ( مف دعـ أخيو 739ْ/1338ح لو برمي البضائع عمى العامة؛ كتمكف عاـ )مجاؿ التجارة حيث سم

، 166،  ص ص 3، ج السموكالمخمص حتى أصبح مباشران لديكاف األمير آنكؾ ابف السمطاف، المقريزم، 
235 . 
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إسبلمو كاف ظاىريان كلديو أمكاؿ كثيرة حصؿ عمييا بطرؽ غير مشركعة رغـ 
 . (1)و الفقرادعائ

إف ىذه المحاكالت اإلصبلحية التي قاـ بيا السمطاف الناصر محمد تعبر 
عف رغبتو في تعديؿ األخطاء التي حدثت في سياستو الداخمية، السيما حيف 
اصطدمت بمنزلتو كسمطاف لمصر إال أننا نبلحظ أف المحاكالت اإلصبلحية كثيرا 

 ما تصطدـ بمصالح الفئات الخاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .275 – 264، ص ص 3، ج السموك( المقريزم، 1
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال/ المصادر:

ابف الدكدار، بيبرس المنصكرم، زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، تحقيؽ:  .1
 ـ1998، الشركة المتحدة لمتكزيع، بيركت، 1دكنالد س ريتشارز، ط 

ابف إياس، محمد بف أحمد، جكاىر السمكؾ في أمر الخمفاء كالممكؾ،  .2
 ـ.2006ار الثقافية لمنشر، القاىرة، تحقيؽ كتعميؽ: محمد زينيـ، الد

ابف تغرم بردم، جماؿ الديف أبي المحاسف، النجـك الزاىرة في ممكؾ  .3
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 قمق المستقبل وعبلقتو ببعض المتغيرات

 . د. احمد عمى الحويجعدادإ             

___________________________________________________ 

 المقدمة
كثير التقمبات كمتنكع التعقيدات في ك  عصر سريع التغيراتاليـك يعيش االنساف    

لمتكيؼ مع  باستمراركفي الكقت ذاتو فأنو يسعى , سائر كمختمؼ منحي الحياة 
 فباألمامف التكافؽ يكفر لو االحساس  مستكلسعيان منو لمكصكؿ الى  ةظركؼ الحيا
, كلكنو قد يجد صعكبة في التكيؼ كيعيش حالة كاالستقرار النفسي   كالطمأنينة

سمـ كخاصة عندما تككف تمؾ الظركؼ ىي نتاج اضطرابات مجتمعية تمس القمؽ 
عدـ القدرة عمى تحقيؽ الذات نزكالن الى الخكؼ كفقداف االمف  لديو مفالحاجات 

 .عو بمختمؼ انكاكاألماف كصعكبة تكفير الحاجيات االكلية لمعيش 
كالقمؽ في حد ذاتو احساس طبيعي كشعكر مقبكؿ كمتكقع تحت ظركؼ معينة 
كأحيانا يككف لو كظائؼ حيكية تساعد عمى النشاط ككذلؾ حفظ الحياة , كلكف قد 
يشكؿ القمؽ مشكمة بالنسبة لمفرد كذلؾ حيف يككف في صكرة خكؼ دكف سبب ظاىر 

جة يصابي كذلؾ نتمؽ عي مكضكعي الى قكاقعي قمؽ  اك سبب مفيـك كيتحكؿ مف
حيث تسيطر عمى الفرد الخبرات غير السارة لمماضي , الضطراب االدراؾ 

يجابيات مما يجعمو يتكقع فقداف السيطرة عمى مايؿ االمكر اإل ؿكيتجاىكالحاضر 
 .ـ لمحياة كقمؽ دائـ عمى المستقبؿ اؤ المستقبمية كيصبح لديو تش

                                                 

 الخمس جامعة المرقب / اآلدابعضك ىيأة تدريس بقسـ التربية كعمـ النفس بكمية 
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لقمؽ العاـ كالذم يتصؼ اصحابو كيرل العشرم قمؽ المستقبؿ بأنو جزء مف ا
بمجمكعة مف الصفات كالتشاـؤ ك العجز كفقداف السيطرة عمى الحاضر كعدـ التأكد 
مف المستقبؿ , كىك احد انظمة القمؽ التي بدأت تظير عمى كاقع الحياة بشكؿ 

 ( ,146:  2004كاضح كمممكس ) عشرم , 
شكؿ سمبي مما يؤدم الى كيؤثر قمؽ المستقبؿ في حياة الفرد كسمككو كشخصيتو ب

فشمو كعجزه في تحقيؽ اىدافو كطمكحاتو مستقببل كمف ابرز التأثيرات السمبية ) 
شعكر الفرد بالكحدة كالعزلة كالتقكقع داخؿ اطار ركتيف معيف كاالفتقار الى المركنة 
كالفاعمية الذاتية باإلضافة الى استخداـ اساليب االجبار في التعامؿ كاالعتماد عمى 

خريف في تمبية حاجاتو كتاميف المستقبؿ , كما انو يؤدم بالفرد الى عدـ القدرة اال
عمى التخطيط الصحيح لممكاقؼ الحياتية كتككف لديو ردكد افعاؿ سمبية قد تعيقو 

( , كال يقتصر  175:  2013عف تحقيؽ االفضؿ بالمستقبؿ ( )محمد كاخركف , 
نما يطاؿ معظـ فئات المجتمع , القمؽ مف المستقبؿ عمى فئة معينة مف االفرا د , كا 

كمف ضمف ىذه الفئات الطمبة الجامعييف فقد يظير قمؽ المستقبؿ لدييـ في ظؿ 
مجتمع ممئ بالتغيرات المرتبطة بالعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كتفاعبلتيا 

 الطمبة كالتي تدفعيـ الى الشعكر باالضطراب كالقمؽ تالتي تنعكس عمى سمككيا
نتيجة لمتناقضات بيف ما ىك حسي كما ىك كاقع مممكس , كمابيف االحبلـ التي 
يطمحكف الى تحقيقيا كما يتكقعكنو مستقببلن , كذلؾ جميعو قد يضعيـ في صراعات 
نفسية كاضطرابات انفعالية نتيجة التفكير في المستقبؿ كخاصة اف كانت ىناؾ 

( ,  26:  2003) ابراىيـ , مؤشرات سمبية تظير في افؽ المستقبؿ المجيكؿ 
فالظركؼ التي يعيشيا الطالب الجامعي كما يكاجو مف تحديات كثيرة مثؿ التكيؼ 
االكاديمي كالميني كأم مينة سيتجو الييا كأمامو االالؼ مف العاطميف , كؿ ىذه 
التحديات كغيرىا مف المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كاألسرية تبعت في كثير مف 

( ,  8:  1993ئلحساس بالتكتر كالضيؽ كالقمؽ مف المستقبؿ ) بدر , االحياف ل
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كقد يككف لمظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كاألسرية حكميا كتأثيرىا مف حيث 
احساس الشخص بالتكتر كالقمؽ مف المستقبؿ المجيكؿ كلكف لبد اف ال يككف ىذا 

حسف ىك الغالب كىذا القمؽ ىك المسيطر, كيجب اف يككف مستكل التفاؤؿ كتكقع ال
 . ما يجب اف يتحمى بو طبلب الجامعة بافتراض انيـ صناع المستقبؿ ال القمقيف منو

 مشكمة البحث : 
يعتبر انشغاؿ بالمستقبؿ مف اىـ االمكر التي تؤرؽ الكثير مف الناس في العديد    

, كلكنو  مف مكاقؼ الحياة المختمفة , كقد يأخذ ىذا المستقبؿ معاف ايجابية اك سمبية
يرتبط في الحالتيف بالقمؽ الذم قد يككف دافعيان فيؤدم الى بذؿ الجيد لتحقيؽ 
االىداؼ اك مرضيان فيؤدم الى نتائج سمبية عمى المستكييف الشخصي كاالجتماعي 
كذلؾ كفقان لممنظكر المستقبمي لمفرد كالذم يتشكؿ في ضكء عمميات معرفية كانفعالية 

القمؽ الدافعي كالقمؽ المرضي بديبلف فقد يخبرىما المرء عديدة , كال يعني ىذا اف 
في كقت كاحد كلكف اذا زادت االفكار كالصكر الذىنية السمبية تجاه المستقبؿ فأننا 
نككف اماـ قمؽ المستقبؿ حيث يعيش كثير مف الناس المستقبؿ في الحاضر 

ىذه الحالة  كيحسكف الفقداف المرتقب كما لك كاف كاقعان , كيطمؽ اركف بيؾ عمى
كالذم يعني اف الفرد يعامؿ الخسارة الممكنة كما لك  يمصطمح الفقداف االفتراض

 كانت حرمانان حقيقا .
كيعد القمؽ تجاه المستقبؿ احد اكجو القمؽ العاـ , كىك مف االمكر التي تشغؿ باؿ 
الشباب كتعطؿ ادكارىـ كتمنعيـ مف اتخاذ فمسفة كاقعية في الحياة كعدـ الكصكؿ 

لى صياغة اىداؼ كاضحة خصكصان في ظؿ ضغكط الحياة العصرية , كالعكامؿ ا
المؤثرة عمييـ كأعباء المعيشة كأزمة البطالة كقمة الدخؿ كالتغيرات المستمرة التي 

( , فيبلحظ اف طمبة الجامعة  184:  2009يمر بيا ىذا العصر ) المشيخي , 
ركف كيؼ سيحصمكف عمى كظيفة ينشغمكف بالتفكير في مستقبميـ بعد التخرج ك يفك
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كتحقيؽ االستقرار بالزكاج كتككيف اسرة كامتبلؾ منزؿ مما يجعؿ البعض يككف لديو 
كالشؾ اف سيطرة الخكؼ مف  , ( 67:  2012نكع مف الحيرة كالقمؽ ) المعيشي , 

المجيكؿ كقمؽ المستقبؿ الشباب فئة الشباب داخؿ أم مجتمع مف االمكر اليدامة لو 
لتقدمو , كليذا كاف لزامان عمى كؿ مجتمع ينشد الرقي كالتطكر اف يعمؿ كالمعيقة 

عمى معالجة ىذه االضطرابات لدل افراده كذلؾ مف خمؿ البحث كالتشخيص ككضع 
خطط كبرامج عبلجية ليذه المشكمة , كباعتبار اف عممية البحث في مشكمة قمؽ 

ـ الجامعي ذات قيمة المستقبؿ كالكشؼ عف مستكل كجكدىا لدل فئة طمبة التعمي
كأىمية عممية فأف الباحث يحدد مشكمة دراستو في السعي لئلجابة عمى التساؤالت 

 التالية : 
 ماىك مستكل قمؽ المستقبؿ لدل الشباب   - 
ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ حسب متغير الجنس ) الذككر  - 

 كاألنات (
ب متغير التخصص ) العمـك ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ حس - 

 االنسانية       كالعمـك التطبيقية ( . 
 : اىداف الدراسة

 تيدؼ الدراسة الي االتي : 
 التعرؼ عمى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل الشباب   -
معرفة ىؿ ىناؾ فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ حسب متغير الجنس ) الذككر  -

 كاألنات (
ل قمؽ المستقبؿ حسب متغير التخصص ) معرفة ىؿ ىناؾ فركؽ في مستك  -

 العمـك االنسانية كالعمـك التطبيقية ( . 
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 : اىمية الدراسة
تكمف اىمية الدراسة في انيا تيتـ بشريحة ىامة في المجتمع كىي فئة الشباب   

ككنيا الركيزة االساسية التي يتشكؿ منيا المجتمع كيعكؿ عمييا في احداث  التغيير 
ا تتمثؿ اىمية ىذه الدراسة في انيا تتناكؿ قمؽ المستقبؿ الذم نحك االفضؿ , كم

, كفي الكشؼ عف  ةيؤثر في مختمؼ جكانب حياة الفرد الشخصية كالنفسية كالسمككي
مستكياتو لدل طمبة الجامعة كالذم يمكف اف يكفر لمباحثيف كالمسئكليف معمكمات 

لدراسة تعمؿ عمى تكفير تفيد في تخطيط برامج االرشاد كالتكجيو , كما اف ىذه ا
كتقنيف اداة لقياس قمؽ المستقبؿ لدل طمبة الجامعة مما يجعميا اداء ممكف الرجكع 
الييا كاستخداميا كاالستفادة منيا في دراسات الحقة , كعممياي يمكف االستفادة مف 

في اعداد برامج ارشادية  تنتائج ىذه الدراسة في تكجيو انظار اصحاب القرارا
اجؿ التقميؿ مف قمؽ المستقبؿ لدل طمبة الجامعة , كالعمؿ عمى تكجيو  كتكعكية مف

قمقيـ نحك المستقبؿ بصكرة ايجابية ليككف دافعان ليـ لممثابرة كلبدؿ مزيد مف العمؿ 
 كالتخطيط لمحياة المستقبمية ليـ .

 
 حدود الدراسة :

عة بنطاؽ الكاقكميات جامعة المرقب مجمكعة مف كتمثمت في مكانية: الحدكد ال -
 .مدينة الخمس

 ـ 2020 -2019العاـ الجامعي الحدكد الزمانية : طبقت ىذه الدراسة خبلؿ  -
 كعددىـ  الجامعيمجمكعة مف طمبة مرحمة التعميـ  ضمنتكت بشرية:الحدكد ال -

 طالب .100
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 مفاىيم الدراسة : 
ير السمبي المشيخي بأنو ىك الشعكر بعدـ االرتياح كالتفك : يعرفو قمق المستقبل

 تجاه المستقبؿ كالحياة , كعدـ القدرة عمى مكاجية الضغكط كاألحداث الحياتية كتدني
 (12: 2009اعتبار الذات كفقداف الشعكر باألمف كعدـ الثقة بالنفس ) المشيخي , 

كيمكف تعريفو اجرائيان بأنو يتمثؿ باستجابات افراد العينة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ 
سة كمعبران عنو بالدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا كؿ حاالت الدراسة المستخدـ بالدرا

 بعد االجابة عمى فقرات المقياس .
 االطار النظري

 المستقبل  قمقال
يعتبر القمؽ مف العكامؿ المؤثرة في السمكؾ االنساني , فالقمؽ في حالتو الطبيعية    

ية الكصكؿ الي حالة مف يعد مبلـز لمسمكؾ كمحرؾ لو فيك اما يكلد بغ كالكاقعية
كالكصكؿ الي حالة مف االتزاف كاالستقرار النفسي , سكاء مادم اك معنكم االشباع 

اك اف يككف دافع ايجابي لتكليد سمكؾ معيف بغية اإلنجاز كاالرتقاء , كليذا كاف 
كالزاؿ مفيـك القمؽ مف المكضكعات اليامة في حقؿ البحث كالمعرفة لما لو مف 

كلقد تعددت , مف السمككيات كالمشكبلت كاالضطرابات النفسية ارتباط بكثير 
بأنو حالة مف التكتر الشامؿ  فعرفو ابراىيـ لمفيوم القمق العامالتعريفات المكضحة 

الذم ينشأ نتيجة صراعات الدكافع كمحاكالت الفرد لمتكيؼ , كىك مظير لمعمميات 
كيمكف اعتبار , كالصراع  االحباطحاالت االنفعالية المتداخمة التي تحدث خبلؿ 

, كما  ( 211:  2003القمؽ انفعاال مركبا مف الخكؼ كتكقع الخطر ) ابراىيـ , 
يعرؼ القاضي القمؽ بأنو شعكر غير سار فيو تكجس كخكؼ كتكتر كتحفز 
مصحكب ببعض االحساسات الجسمية كضيؽ النفس كالشعكر بنبض القمؽ ) 

احد انكاع القمؽ العاـ كىك  مستقبلقمق اليعتبر ,  ك (  13:  2009القاضي , 
مف المؤثرات الرئيسية في الصحة النفسية كأساس مف اسس حدكث  ايضان 
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االضطرابات كاألمراض النفسية كىك ايضان مف االساسيات المحفزة لمكثير مف 
االنجازات االيجابية في الحياة , فيك باتفاؽ جميع مدارس عمـ النفس سبب في 

الشخصية كاضطرابات السمكؾ مف ناحية كمف ناحية اخرل الكثير مف االختبلالت 
كفي الكقت نفسو يعد ركيزة كمحفز لمكثير مف االنجازات البشرية سكاء المألكفة اك 

( , بمعنى اف تأثير قمؽ المستقبؿ قد يككف  37: 2001االبتكارية ) رشاد مكسى 
اكلو ىذه ايجابي نافع اك سمبي مضر , كما نحف بصدد الحديث عميو كما ستتن

الدراسة ىك قمؽ المستقبؿ في صكرتو السمبية كالذم يككف سبب في الكثير مف 
السمكؾ كالذم تعرفو شقير بأنو عبارة عف خمؿ  كانحرافات الشخصية االضطرابات

اك اضطراب نفسي المنشأ ينجـ عف خبرات ماضية غير سارة , مع تشكيو كتحريؼ 
حضار لمذكريات كالخبرات الماضية غير ادراكي معرفي لمكاقع كلمذات مف خبلؿ است

السارة , مع تضخيـ لمسمبيات كدحض لئليجابيات الخاصة بالذات كالكاقع تجعؿ 
كعدـ االماف مما قد يدفعو لتدمير الذات كالعجز الكاضح  التكترصاحبيا في حالة 

كتعميـ الفشؿ كتكقع الككارث , كتؤدم بو الى حالة مف التشاـؤ مف المستقبؿ 
كار الك ػػػكقعة كاألفػتػصادية المستقبمية المػػماعية كاالقتػػمف المشكبلت االجتكالخكؼ 
( , كما تعرفو ناىد  51:  2005خكؼ كتكقع المكت كاليأس ) شقير , ػػسكاسية كال

سعكد بأنو جزء مف القمؽ العاـ المعمـ عمى المستقبؿ يمثمؾ جذكره في الكاقع الراىف 
لتشاـؤ اك ادراؾ العجز في تحقيؽ االىداؼ اليامة كيتمثؿ في مجمكعة مف البنى كا

ضمف اطار  كفقداف السيطرة عمى الحاضر كعدـ التأكد مف المستقبؿ كال يتضح اال
 عبدالمحسف قمؽ كأيضا يعرؼ( ,  632:  2005فيمنا لمقمؽ العاـ ) ناىد , 

ؼ مف البلعقبلني في المستقبؿ كالخك غير المنطقي ك ناتج عف التفكير  المستقبؿ بأنو
االحداث السيئة المتكقع حدكتيا كالشعكر باالرتباؾ كالضيؽ كالغمكض كتكقع السكء 

كلقد تعددت النظريات .  ( 120:  2007أم النظرة السمبية لمحياة ) عبدالمحسف , 
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يا متعددة تعكس منطمقات أصحاب بصكرالمفسرة لمفيـك القمؽ كالية حدكثو 
 :يا أىمكمف ,  لو النفسي كمنظكرىـ

  :لمقمق التحميل النفسينظور م -
نتاج الصراع بيف  كيرل انومف أكائؿ الذيف تناكلكا القمؽ  Freudييعدُّ فركيد   

القمؽ ىك فركيد إف كرأل  ,عناصر الشخصية الثبلث "اليك، كاألنا، كاألنا األعمى"
بالخكؼ كالتحفز كالتكتر مصحكب ببعض مقترف شعكر غامض غير سار 

كأشار الى  , القمؽ يظير في األصؿ كرد فعؿ لحالة خطر ف، كا   األعراض الجسمية
رٌد ل، كعٌده ناتج  القمؽ األكؿ الذم يتعرض لو الطفؿ عندما يستقؿ جسديان عف أمو

ألـ نتيجة اكبأف الحالة تتكرر بصكر أخرل عند غياب   الفعؿ تجاه صدمة الميبلد
 : ع مف القمؽ كىيكيميز فركيد بيف ثبلثة أنكا, الخكؼ مف عدـ إشباع الحاجات 

: كىذا النكع مف القمؽ اقرب منو الى الخكؼ كيككف مصدره  القمؽ المكضكعي -أ
خارجي. كأطمؽ فركيد عميو مسميات أخرل كالقمؽ الكاقعي أك الحقيقي كالقمؽ 

 السكم.
: ىك خكؼ غامض يكمف داخؿ الشخص كينشأ مف صراعات  القمؽ العصابي -ب

سية كالعدكانية غالبان( كبيف القيكد المفركضة مف قبؿ الشعكرية بيف دكافع اليك )الجن
 األنا كاألنا األعمى. 

: يأتي نتيجة حكـ "األنا األعمى"، عندما يخشى الفرد مف تأنيب  القمؽ المعنكم -ج
جتماعية أك اإلعند القياـ بأم فعؿ ينافي القيـ أك األعراؼ الدينية أك  الضمير
ؿ النفس كليس صراعان بيف الشخص كالعالـ ، كمف شأنو خمؽ الصراع داخ األسرية
 . (54:  2005األمارة،  ) الخارجي
فيرل أف القمؽ ينشأ نتيجة التفاعؿ الديناميكي بيف الفرد كالمجتمع   Adlerأما أدلر 

كاف يعيش كيؤكد بأنو يمكف لمفرد التغمب عمى القمؽ بتحقيؽ االنتماء الى المجتمع 
 .كفؽ تقاليده كأعرافو 
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مف نظريتو في البلشعكر الجمعي التي تؤكد تأثير الخبرات Jung  غكنكانطمؽ ي 
 , البلشعكرية المكركثة مف األجياؿ السابقة كأساس لتككيف الشخصية كتفسير القمؽ

كارجع القمؽ عمى ككنو عبارة عف رٌد فعؿ يقـك بو الفرد حينما تغزك عقمو قكل 
يسيطر عميو مف افكار  كما كخياالت غير معقكلة صادرة مف البلشعكر الجمعي

 . (22:  2001)عثماف، مكركثة 
في القمؽ استجابة انفعالية لخطر يككف مكجيان إلى  Horneyكترل ىكرني  

المككنات األساسية لمشخصية , كتشير الى ثبلثة عناصر أساسية لمقمؽ كىي 
كتعتقد بكجكد عدة مصادر  الشعكر بالعجز كالشعكر بالعداكة كالشعكر بالعزلة ,

يسة لمقمؽ تكمف في أشكاؿ المعاممة داخؿ األسرة مف حيث الركابط العاطفية مف رئ
أىميا ىك حرماف الطفؿ مف العاطفة كالحب كالحناف كنبذه مف قبؿ اآلسرة كتركو في 
البلمباالة مف دكف تحقيؽ حاجاتو ، كالخبلفات العائمية كتدني فرص تحقيؽ العدالة 

 حتراـ كسمب الحقكؽ الفردية كأساليب العقاباإل ك في التعامؿ ، كالقسكة كقمة التقدير
كالكذب كالنفاؽ كالغش كالخداع كاألنانية  تماعيةجاالكما اعتبرت األمراض  ,

:  2004) حنتكؿ، كانعكاسات لو  كالعدكاف كالعنؼ مف المصادر الرئيسة لمقمؽ
14) . 
باط كالييكية رتبيف القمؽ كالحاجات األساسية الى االنتماء كاالFromm كربط فرـك   

نساف كضركرة اإلكالحاجة الى اطار تكجييي التي ييعٌدىا فرـك جزء مف طبيعة 
ف إعاقة اشباع ىذه الحاجات نتيجة الظركؼ السيئة كالصراع  جتماعي االلتطكره كا 

 (. 25: 2002سيقكد الى القمؽ )تكنسي، 
  المنظور السموكي لمقمق -
القمؽ كما يتعمـ أم سمكؾ آخر كيرل نساف االحسب المنظكر السمككي يتعمـ   

فيك يمثؿ حافزان  كييعدُّ مصدر تعزيز عف طريؽ  السمككيكف إف القمؽ لو دكر مزدكج 
فمثبلن يؤدم العقاب الى كؼ السمكؾ غير المرغكب فيو كبالتالي  , خفض القمؽ
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 Skinnerكيرل سكينر, يتكلد القمؽ كصفة تعزيزيو سمبية تؤدم الى تعديؿ السمكؾ 
ززت بدرجة جعمت السمكؾ إجماال ينتج عف مركر الفرد بخبرات مثيرة لمقمؽ عه إف 

فإنيما ييعٌداف القمؽ  Dolard & Millerأما دكالرد كميممر  , منيا مثيران قكيان كمستمران 
نتاج لتكقع األلـ الذم يرتبط بالمثيرات الخارجية مف جية كبالعمميات الداخمية مف 

ر سارة تحدث نتيجة الصراع الذم ربما يأخذ أشكاؿ كعمى إنيا حالة غي جية أخرل
  . (25:  2001)عثماف تزاف االعدة كمف شأنو أف يكلد حالة عدـ 

 منظور التعّمم اإلجتماعي لمقمق 
ىك حالة مترقبة مف التخكؼ مف احتماؿ كقكع  Banduraباندكرا عند  القمؽ 

مرغكبة مع كجكد ات غير متغٌير , كيعزك ظيكر القمؽ الى حدكث  حكادث مؤلمة
لذا فإف القمؽ كرغـ  , نفسي لظيكره لدل الفرد نتيجة المفيـك السمبي لقدراتو استعداد

، لكنو  يرتبط بالسمات الشخصية العقمية  لمثيرات خارجية استجاباتككنو يعبر عف 
 .كالكجدانية 

  المنظور اإلنساني لمقمق  -
س الذيف تحدثكا عف الذات ، سمـ الذم ييعٌد مف أىـ عمماء النفMaslo حٌدد ماسمك  

,  فعدـ إشباع  نسانية حسب أىميتيا التي تنتيي بحاجة تحقيؽ الذاتاإلالحاجات 
تمؾ الحاجات في المستكيات األربعة األكلى سيؤدم حسب رأم ماسمك، الى حدكث 

 القمؽ الذم يدفع بالفرد الى محاكلة إشباعيا بغية استعادة التكازف .
 لمقمق المنظور الوجودي  -
يقكد  االختيارأحد مؤسسي المدرسة الكجكدية إف  Kear kigardكيكىارد  يرل كير  

 يعتقد سارترك , الفرد الى القياـ بالمخاطرة كالتي بدكرىا تؤدم بالفرد الى القمؽ 
Sarter  كيمضي في الحياة  منونساف ألقي بو الى الكجكد عمى غير إرادة اإلإف

ف حدة ,  يمكف قيره ترابو دائـ الػػػكاغ مؽ ػػػد القابػػػبكصفو كائنا مغتربان يك غتراب اإلكا 
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كاستبلب الذات , كاىتـ  ضطياداالك كالقمؽ تزداد لديو عندما يعاني مف قير الحرية 
حيث أٌكد بأنو يعٌبر عف شعكر غامض   بالقمؽ Mayعالـ النفس الكجكدم مام 

دراؾ لكجك  نسانياإلعٌده جزء مف الكجكد ك كخكؼ عاـ  د خطر ما ييدد قيمة ، كا 
 . (24 : 2002)تكنسي،  أساسية لكجكده

 منظور اعادة البناء المعرفي  -
افترض بيؾ اف السمات االنسانية الضطرابات القمؽ ىي معرفية في جكىرىا 

المعرفي الذم افترضو بيؾ حكؿ العمميات المعرفية الخاصة بنشكء القمؽ  كالنمكذج
 تقسـ الى ثبلث خطكات ىي : 

 ييـ االكلي حيث يقيـ بو الفرد الخطر الميدد التق -
التقييـ الثانكم : يقيـ الفرد المصادر الممكنة لمتعامؿ مع التيديد المحتمؿ  -

كيفترض بيؾ اف مستكل القمؽ الذم ينتاب الفرد يعتمد عمى ىذيف النكعيف مف 
التقييـ كال يحدث التقييـ عف طريؽ الكعي بؿ يحدث بطريقة اكتكماتيكية في 

 لبلكعي .ا
اعادة التقييـ : كىي المرحمة الثالثة يقيـ الفرد حدة كشدة الخطر كنتيجة ذلؾ قد  -

يكلد لديو االستجابة العدائية سكاء كاف رد الفعؿ استجابة باليركب بسبب القمؽ اك 
 كاف رد الفعؿ بالمكاجية نتيجة الخطر , كىذا يعتمد عمى مستكل الثقة بالنفس .

ابي مف احساس الثقة بالنفس بينما يقمؿ التفكير السمبي مف كيزيد التفكير االيج
اعتقاد الفرد في قدرتو عمى المكاجية كالتكيؼ كبالتالي فاف تفكيرنا يؤثر في 

 استجاباتنا تجاه مكاقؼ التيديد 
 :  لمقمق المنظور الجشتالتي -

 ينظر الجشتالتيكف الى القمؽ مف خبلؿ ثبلثة مضاميف ىي : 
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كلكجي : حيث يفترض اف ثمة صراع بيف اقداـ الفرد عمى المضمكف السيك -
االتصاؿ بالبيئة إلشباع حاجاتو كبيف احجامو عف اتماـ ىذا االتصاؿ ألسباب 

 اجتماعية كاعية اك اشتراطيو .
المضمكف الفسيكلكجي : كيعرؼ باسـ معادالت القمؽ كيككف ظاىران في ضيؽ  -

 . لكجيةالتنفس كنقص االكسجيف كاالضطرابات الفسيك 
المضمكف المعرفي : حيث اف ترقب العكاقب الكخيمة ألفعالنا يشكؿ المضمكف  -

المعرفي لقمقمنا , أم اف القمؽ ال يدكر حكؿ ما فعمو الفرد انما يدكر حكؿ العقاب 
المنتظر في المستقبؿ كمف ثـ يعيش الشخص القمؽ في فجكة تفصؿ بيف الحاضر 

ياتو بشكؿ سميـ , اذ يقمؽ الفرد حيف يترؾ كالمستقبؿ كال تتسمسؿ االحداث في ح
االف كالحقيقة الجارية كيقفز في المستقبؿ المتصكر الذم لـ يكلد بعد كمازاؿ في 

 ( . 24-22:  2008) صبلح , رحـ الغيب 
اىتمت بتفسير مفيـك كيمكف أف نستخمص مف آراء كنظريات عمماء النفس التي 

تفسير القمؽ كفي أسباب حدكثو طبقان  بأف ىناؾ اختبلؼ فيالقمؽ كاليات حدكثو 
  كذلؾ كما سبؽ كأكضحنا . نظريةات كؿ لمنطمق

  
 مظاىر قمق المستقبل 

 ىناؾ ثبلثة مظاىر مككنة لقمؽ المستقبؿ كيمكف االستدالؿ عميو مف خبلليا كىي : 
مظاىر معرفية : كىي حالة مف القمؽ تتعمؽ باألفكار التي تدكر في عقؿ الفرد  –أ 

كتككف متذبذبة لتجعؿ منو متشائـ مف الحياة معتقدان قرب اجمو , كاف الحياة  كتفكيره
اصبحت نيايتيا كشيكة اك الخكؼ مف فقداف السيطرة عمى كظائفو الجسدية كالعقمية 

. 
مظاىر سمككية : مظاىر نابعة مف اعماؽ الفرد تتخذ اشكاالن مختمفة تتمثؿ في  -ب

 ة لمشخص ككذلؾ المكاقؼ المثيرة لمقمؽ . سمكؾ الفرد مثؿ تجنب المكاقؼ المحرج
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مظاىر جسدية : كيمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ ما يظير عمى الفرد مف ردكد  -ج
افعاؿ بيكلكجية كفسيكلكجية مثؿ ضيؽ التنفس , جفاؼ الحمؽ , بركدة االطراؼ , 
ارتفاع ضغط الدـ , اغماء , تكتر عضمي , عسر اليضـ , فالقمؽ ال يجعؿ الفرد 

تصالو بالكاقع بؿ يمكنو ممارسة انشطتو اليكمية كداركان عدـ منطقية تصرفاتو يفقد ا
, اما في الحاالت الحادة فأف الفرد يقضي معظـ كقتو لمتغمب عمى مخاكفو كلكف 

 . ( 328:  2005دكف فائدة ) الداىرم , 
 ـ مجمكعة مف المظاىر العامة لقمؽ المستقبؿ كىي : 2011ككما يذكر الحسيني  

 تافية  ألسبابنطكاء كظيكر عبلمات الحزف كالشؾ كالتردد كالبكاء اال -
 الشر كيييئ لو االخطار المحدقة بو  إالمف المستقبؿ ال يتكقع  ؼالتشاـؤ فالخائ -
 كالتعنت الرأمصبلبة  -
 في المستقبؿ  حدكتياالخكؼ مف التغيرات االجتماعية كالسياسية المتكقع  -
 عية لتأميف مستقبؿ الفرد الخاص استغبلؿ العبلقات االجتما -
 بعيدان عف التجديدالحفاظ عمى الطرؽ الركتينية ك المستيمكة مع مكاقؼ الحياة  -
  االنسحاب مف النشاطات البناءة كالمفيدة كالتي قد تحتكم عمى نكع مف المخاطرة -
 عدـ القدرة عمى مكاجية المستقبؿ  -
رحمة سابقة مف مراحؿ النمك تعبير عف خكؼ مف المستقبؿ بالرجكع الى م -

 بالنككص  كالتثبيت كلذلؾ نشاىد الكبار يظيركف بمظاىر االطفاؿ في االنفعاؿ 
استخداـ ميكانزمات الدفاع مثؿ النككص كاالسقاط  كالتبرير كالكبت كالتمسؾ  -

 بالتقاليد 
:  2011كعدـ الثقة بالنفس ك االخريف  ) عاطؼ , الشؾ في الكفاءة الشخصية  -
40 ) . 
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 اسباب القمق المستقبل 
تتشابؾ مجمكعة مف العكامؿ مع بعضيا كتتضافر لتكسع كتمكف مف االحساس   

قمؽ تعد مف اسباب حدكث كيمكف ذكر بعض االسباب التي , بقمؽ المستقبؿ 
 :كىي المستقبؿ 

نقص القدرة عمى التكيف بالمستقبؿ كعدـ كجكد معمكمات كافية لبناء االفكار  –أ 
نتيجة التطكرات كالتغيرات اليائمة كالتحكالت المجتمعية التي اصبح الفرد  عنو كذلؾ

   .ال يستجيب لرغباتو كاحتياجاتو سريع التغير ك مف خبلليا يعيش في عالـ 
المحيطيف كالقائميف عمى رعايتو في عدـ قدرتيـ عمى امكانيات شؾ الفرد في  -ب

 حؿ مشاكمو 
داخؿ االسرة اك المدرسة اك المجتمع بصفة  الشعكر بعدـ االنتماء كاالستقرار -ج

 .عامة 
استعداد الفرد الشخصي لمتفاعؿ مع الخكؼ ككذلؾ الخبرات الشخصية المتراكمة  -د

 .كمذاىب كاتجاىات الشخص في حياتو 
 .العكامؿ االسرية المفككة كعدـ االحساس باألماف -ىػ
لمعيشة كأزمة البطالة  كقمة المشكبلت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كأعباء ا -ك

 مبدلالدخؿ  كغبلء االسعار كطغياف الماديات كالعبلقات االجتماعية القائمة عمى 
 كالمصمحة.المنفعة 

الدراسات اف االفراد االقؿ  بينتتدني مستكل القيـ الركحية كاألخبلقية , حيث  -ز
 .  التزامان باألخبلؽ يظيركف قمقان اكثر مف االفراد االكثر تدينان 

الضغكط النفسية كعدـ القدرة عمى التكيؼ مع المشاكؿ التي يعاني منيا  -ر
 . الشخص كالفشؿ في فصؿ امانيو مف التكقعات المبنية عمى الكاقع

لؤلمكر النظرة السكداكية غمبة تبني االفكار البلعقبلنية كاالعتقاد بالخرافات ك  -م
 الحياتية .
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 التعامل مع قمق المستقبل 
نتاجيتو  لما لو مف مف الطبي   عي اف يككف لقمؽ المستقبؿ  اثر عمى صحة الفرد كا 

اضرار عمى الصعيد النفسي كالجسمي , كىذا االمر يستدعي المكاجية كالمعالجة 
معان , لذلؾ البد مف ايجاد اساليب تيدؼ الى التخمص مف القمؽ كالحد منو , كقد 

قمؽ المستقبؿ باستخداـ فنيات اشار االقصرم الى اف ىناؾ طريقة لمكاجية الخكؼ ك 
 العبلج السمككي التي يمكف عرضيا كما يمي :

 :طريقة ازالة الحساسية المسببة لممخاكؼ بطريقة منظمة ) خطكة بخطكة (  -
فمك اف انسانا يخاؼ مف شيء ما يقكؿ , كىي اكلى انكاع العبلج السمككي الياـ   

تخيؿ ىذا الشيء الذم يخشاه قد انو سيحدث كلك حدث سيؤدم الى اثار كخيمة , فمي
حدث فعبل ثـ يقـك باسترخاء عميؽ لعضبلتو بطريقة فعالة مف خبلؿ عبلج القمؽ 
باالسترخاء ألنو ثبت اف اغمب المصابيف بالقمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ يعجزكف عف 

فعالة , بؿ يككنكف في حاجة الى ساعات طكيمة مف التدريب  ةاالسترخاء بطريق
لبلسترخاء العميؽ عندما يريدكف كبعد االسترخاء  انفسيـف اخضاع حتى يتمكنكا م

ه ذالعميؽ يمـز استحضار صكرة بصرية حية لممخاكؼ التي تقمؽ الفرد كاالحتفاظ بي
ثانية فقط , كتكرير ما سبؽ عدة مرات مؤكدا عمى مكاجية تمؾ  15الصكرة لمدة 

ياء التي كانت تثير المخاكؼ حتى لك حدثت الى اف يتمكف الفرد مف تخيؿ االش
, كىكذا يمكف اف  بالقمؽ الشعكر بدكفخكفو كقمقو دكف اف يشعر بالقمؽ بؿ تخيميا 

يكشؼ بأف طريقة ازالة الحساسية المنظمة في التخمص مف المخاكؼ يصحبيا 
حتى اذا تـ ازالة تمؾ  استرخاء عميؽ لمعضبلت كتككف المكاجية اكالن في الخياؿ ,

ياؿ يمكف بعد ذلؾ مكاجية المخاكؼ عمى ارض الكاقع اذا المخاكؼ تمامان مف الخ
 حدثت . 

  : طريقة االغراؽ -
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كىي اسمكب مكاجية فعمية لممخاكؼ في الخياؿ دكف االستعانة باسترخاء    
المصاب بالقمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ يجب اف يتخيؿ الحد  فاإلنسافضبلت عال

خاكؼ بحده االقصى قد حدثت تخيؿ اف تمؾ الميؼ امامو , ك اك خماالقصى مف ال
فترات طكيمة حتى  لممخاكؼفعبلن كيتكيؼ عمى ذلؾ كيكرر التخيؿ المبالغ فيو 

يتكيؼ معيا تمامان , كيستمر في ىذا التصكر الى اف يشعر بأف تكرار مشاىدة الحد 
 هاعتاد عمى تصكر  ألنويقمقو  الك االقصى مف المخاكؼ اماـ عينيو اصبح ال يثيره ة 

تقديرات  اسكاءاف ذلؾ الشخص بيذا االسمكب قد تعمـ ذىنيان كيؼ يكاجو ىكذا نجد ك 
الخكؼ كالقمؽ كيتعامؿ معيا في خيالو كيككف مؤىبلن لمكاجيتيا في الكاقع لك حدثت 

. 
 :طريقة إعادة التنظيـ المعرفي  -
كىذه الطريقة العممية تمت متابعتيا كحققت نجاحات كثيرة  بعد اف لكحظ اف الذيف   
التفكير السمبي  فيكف مف القمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ يشغمكف انفسيـ دائمان يعان

كىك ما يؤدم الى حالة القمؽ كالخكؼ كعمى ىذا االساس فإف ىذه الطريقة قائمة 
عمى استبداؿ االفكار السمبية بأخرل ايجابية , كعند التفكير السمبي باألشياء التي 

التفكير بعد ذلؾ مباشرة في عكس ذلؾ في يتـ  تثير القمؽ كالمخاكؼ , فمماذا ال
تنظيـ التفكير كاستبداؿ النتائج  إلعادةتكقع االيجابيات بدؿ السمبيات , كىذه 

االيجابية المتكقعة لتحؿ محؿ النتائج السمبية المقمقة , كىك التنظيـ المعرفي لئلنساف 
ؼ االساسي في السكم الذم البد لو اف يتكقع النجاح تمامان كما يتكقع الفشؿ فاليد
حبلؿطريقة اعادة التنظيـ المعرفي ىك تعديؿ انماط التفكير السمبي  األفكار  كا 

االيجابية المتفائمة مكانيا , كتعد ىذه العممية بطيئة الى حد ما كتحتاج الى فترة 
 زمنية قد تطكؿ الى اف ينتيي االنساف مف التغمب عمى مخاكفو كقمقو تمامان .

الثبلثة السابقة االشارة الييا كالتي يستجيب الكثيركف ليا كلعؿ افضؿ ىذه الطرؽ  
طريقة التدرج البطيء التي يصاحبيا االسترخاء الف التدريب عمى االسترخاء ىي 
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يساعد في اكتساب االنساف الشعكر بالسيطرة عمى ذاتو كباليدكء في مكاجية 
ىي ازالة  االخطار , لك كانت مجرد خياؿ , فالفائدة مف ىذا العبلج السمككي

ردة القكية فإف الشجاع صاحب اإل لئلنسافالمخاكؼ مف العقؿ بالتدرج , اما بالنسبة 
المكاجية المباشرة ىي اسرع سبيؿ لمقضاء عمى القمؽ كالخكؼ مف المستقبؿ ) 

 . ( 57 – 56:  2002االقصرم , 
لو دكر كبير في التخمص مف قمؽ  كاإليمانيكمما الشؾ فيو اف الجانب الركحي 

 باألسباب كاألخذبالقضاء كالقدر كالتككؿ عمى ا  فاإليمافلمستقبؿ السمبي , ا
ا كاف الدنيا  إاليعمميا  بأف كراء كؿ حدث في ىذا الحياة  حكمة ال كاإليماف

, كؿ ىذا مف شانو اف يعالج مشكمة لية فييااممثليحكميا قانكف النسبية كال كجكد 
 لمشكؿ . االحساس مف قمؽ المستقبؿ السمبي ا

 
 الدراسات السابقة

 كاألبحاث النفسية السابقة  معرفة مكقع متغٌيرات الدراسة الحالية في الدراسات ألجؿ  
يستعرض الباحث في  , كاالستفادة مف تمؾ الدراسات في إجراءات الدراسة الحالية

ىذا الفصؿ الدراسات التي اطمع عمييا في عرض مكجز مع بياف النتائج 
فاؽ كاالختبلؼ بينيا كبيف تيا كتسميط الضكء عمى بعض جكانب اإلالمستخمصة من

 نتائج محتممةبناء عمى تكقع الدراسة الحالية كاالستفادة منيا في صياغة فركض 
 كمف ىذه الدراسات : ,  لتساؤالتيا

التي ىدفت الى التعرؼ عمى مستكل قمؽ المستقبؿ ك ـ,  2000دراسة العكاشي  -
طالب كطالبة كالكشؼ عف داللة  230مككنة مف  عة مف طمبة الجام لدل عينة

تـ جمع , ك في ضكء بعض التغيرات لدييـ الفركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ 
البيانات  باستخداـ مقياس قمؽ المستقبؿ كأظيرت النتائج اف متكسط درجات قمؽ 

ما اعمى مف المتكسط الفرضي لممقياس بفارؽ داؿ احصائيا , ك افراد العينةالمستقبؿ 
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ؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ يعزل لمتغير الجنس لصالح ك بينت النتائج كجكد فر 
  . يخص متغير التخصص كعدـ كجكد فركؽ في ما مقارنة بالذككرث االنا
ـ , كىدفت الدراسة الى الكشؼ عف مستكل قمؽ  2007دراسة السبعاكم  -

طالبة , طالب ك  578المستقبؿ لدل طمبة جامعة  كتككنت عينة الدراسة مف 
الى كجكد  باإلضافة,  مرتفعنتائج اف قمؽ المستقبؿ لدل طمبة الجامعة ال كأظيرت
دالة احصائيا بيف قمؽ المستقبؿ كمتغير الجنس لصالح االنات في  ارتباطيوعبلقة 

 حيف لـ تكف ىناؾ عبلقة مابيف التخصص الدراسي كالقمؽ .
مستكل قمؽ المستقبؿ  ـ  كىدفت الي التعرؼ عمى 2009دراسة ذكرل الطائي  -

لدل الطمبة كالطالبات ككذلؾ التعرؼ الى ما اذا كانت فركقان دالة احصائيان بينيـ 
 180كفقان لمتغير الجنس , كطبؽ عمييـ استبياف قمؽ المستقبؿ , كتككنت العينة مف 

لدل افراد العينة المستقبؿ طالب كطالبة , كتكصمت النتائج الى اف مستكل القمؽ 
 بيف احصائية ليس ىناؾ فركؽ ذات داللة , كما بينت النتائج بأنوالى عالدراسة 

 في مستكل قمؽ المستقبؿ لدييـ . كاألناتالذككر  جنسي الدراسة
ـ , كىدفت لمتعرؼ عف الفركؽ بيف طمبة الجامعة في قمؽ  2010دراسة ابكالعبل  -

 590ة مف المستقبؿ كىكية االنا في ضكء متغيرل الجنس كالتخصص كتككنت العين
طالب كطالبة كأظيرت النتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف قمؽ 
المستقبؿ كىكية االنا , كفركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ دالة احصائيان تعزل لصالح 

تبيف نتائج الدراسة أم فركؽ مبيف الذككر كاإلناث لـ حيف التخصصات االدبية فيما 
 بؿ لديو .في مستكل قمؽ المستق

قمؽ المستقبؿ لدل  مستكل ىدفت لمكشؼ عفكالتي ـ ,  2011دراسة البدراف  -
كقياس الفركؽ بيف الذككر كاألنات عمى مقياس مف طمبة المرحمة الجامعية عينة 

طالب كطالبة ,  200قمؽ المستقبؿ الذم اعد ليذا البحث ك تككنت العينة مف 
المستقبؿ لدل الذككر في المجاؿ كأظيرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة قمؽ 
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االقتصادم ك االجتماعي ك العمؿ مقارنة باألنات كارتفاعو لدل االناث عف الذككر 
 في مجاالت المكت كالزكاج كالمرض . 

ىدفت لمكشؼ عف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل طمبة ك ـ  2013مني ؤ دراسة الم -
 439عمى عينة بمغت  انو عف قمؽ المستقبؿ طبقتتب, كقد تـ اعداد اسالجامعة 

النتائج اف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل افراد العينة كاف  كأظيرتطالب كطالبة , 
مرتفع , كما بينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة في مستكل القمؽ بيف الجنسيف 

 مف االناث . لصالح الذككر حيث كاف الذككر اكثر قمقان 
ى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل ىدفت الى التعرؼ عمك ـ ,  2015دراسة اعجاؿ  -

الشباب الجامعي في ضكء متغيرات النكع كالمستكل الدراسي , كقد تـ استخداـ 
طالب كطالبة , كقد بينت  139مقياس قمؽ المستقبؿ كذلؾ عمى عينة مككنة مف 

نتائج الدراسة اف مستكل قمؽ المستقبؿ لدل الشباب الجامعي فكؽ المتكسط , كما 
ؽ ذات داللة تبعان لمتغير الجنس في مجالي مقياس قمؽ بينت ايضان كجكد فرك 
كعدـ كجكد فركؽ في مجاالت قمؽ المستقبؿ النفسي  كاألسرمالمستقبؿ االجتماعي 

كاالقتصادم كالصحي , كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة مابيف نكع الدراسة كمستكل 
 المقمؽ لدل عينة الدراسة .

معرفة مستكل قمؽ المستقبؿ لدل  ىدفت الىك ـ ,  2020نصير بف نبي دراسة  -
طمبة التككيف الميني كالتعرؼ عمى ما اذا كاف ىناؾ فركؽ في مستكل قمؽ 

طالب كتـ استخداـ مقياس  274المستقبؿ بناء لمتغير الجنس كتككنت عينة الدراسة 
قمؽ المستقبؿ كتكصمت  الدراسة الى انخفاض مستكل قمؽ المستقبؿ لدل افراد 

فركؽ دالة احصائيا في مستكل القمؽ لصالح الذككر عف االنات  العينة ككذلؾ كجكد
. 

مف خبلؿ االطبلع عمى مجمكعة الدراسة السابقة يتضح انيا ىدفت في مجمميا 
مكشؼ كالتعرؼ عمى مستكل قمؽ المستقبؿ لدل فئة الشباب كالذم تمثمت في ل
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ف عدميا طبلب مرحمة التعميـ الجامعي , باإلضافة الى البحث في كجكد فركؽ م
ناث (  قمؽ المستقبؿ كىذا يتفؽ مع ما  عمى مقياسكفؽ متغير الجنس ) ذككر كا 

كات دتيدؼ اليو الدراسة الحالية , كما كاف مقياس قمؽ المستقبؿ كاالستبياف اال
الباحث في  اليوعمد ياالساسية لجمع البيانات الدراسات السابقة كىك ايضان ما س

كاالستبيانات  المقاييسالطبلع عمى مجمكع الدراسة الحالية كذلؾ مف خبلؿ ا
كاالستفادة منيا مف خبلؿ اختيار االنسب منيا لدراستو كتقنينو بما يناسب خصائص 
مجتمع الدراسة , كما تنكعت اعداد عينات الدراسات ككانت مككف مف كبل الجنسيف 

كذلؾ مف الدراسة الحالية الباحث بعمد لو يكىك ايضان يتفؽ مع ما س كاإلناثالذككر 
اجؿ التحقؽ مف كجكد فركؽ مف عدمو كفؽ لمتغير الجنس في مستكل قمؽ 
المستقبؿ , اما النتائج فأف اغمبيا بينت اف مستكل قمؽ المستقبؿ كدرجاتو كانت فكؽ 
المتكسط الى مرتفعة لدل عينات الدراسات  كما اف بعضيا بينت كجكد فركؽ دالة 

( في مستكل قمؽ المستقبؿ  سكاءن  إلناثكااحصائية بيف جنسي الدراسة ) الذككر 
في الدرجة الكمية لممقياس اك في بعض المجاالت المككنة لمبعد الكمي لقمؽ 

 .المستقبؿ 
اف يصيغ فركضيات محتممة لنتائجو  ذكرهكمف خبلؿ مما سبؽ  لمباحثكيمكف  

مف مف المتكسط الى العالي  يتراكح كىي انو سيككف لدل افراد عينة الدراسة مستكل
ناثالى كجكد فركؽ مابيف الجنسيف ) ذككر  باإلضافةقمؽ المستقبؿ   ( في  كا 

 مستكل قمؽ المستقبؿ 
 منيج الدراسة :اجراءات الدراسة :

المنيج الكصفي باعتباره المػػنيج المػػنػػاسب الباحث بدراستو الى استخداـ اعتمد   
نات بشكؿ منظـ حكؿ اؼ البحث الحالي كالذم يتطمب جمع البيالتحػػقيػؽ اىػػػد

 ظاىرة مكضكع البحث ثـ تنظيميا كتحميميا لمخركج بمؤشرات كنتائج ذات قيمة .
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 مجتمع وعينة الدراسة :
ك تمثمت عينة البحث بإجمالي , تمثؿ مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة المرقب   

المقصكد مف حيث تمثيؿ عشكائية العينة اليرت بطريقة ت( طالب, اخ100عدد بمغ )
جنس ) الذككر كاإلناث ( كمف حيث طبيعة التخصص ) العمـك االنسانية  كؿ

كبمغ , ( طالب مف اجمالي عدد العينة 50بمغ عدد الذككر )كالعمـك التطبيقية ( ك 
( يبيف تكزيع  1, كالجدكؿ رقـ ) طالبة ( 50عدد افراد عينة الدراسة مف االناث )

 افراد العينة :
 عينة كعدد افرادىا( يكضح مجتمع ال1الجدكؿ رقـ )
   
 اسـ الكمية

 

 عدد الطمبة

 إناث ذككر

 25 25 اآلدابكمية 
 25 25 كمية العمكـ
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 ادوات الدراسة :
اقتصرت ادكات الدراسة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ , كقد عمد الباحث الستخداـ  

عرؼ الت ييدؼ الىكالذم ( , 2005زينب محمكد شقير ) المقياس المعد  مف قبؿ
المستقبؿ بعض االفكار الخاصة بقمؽ ام الفرد الشخصي بكضكح في ر عمى 

( عبارة اماميا سمـ مف البدائؿ متدرج مف معترض بشدة  28كيتككف المقياس مف ) 
, معترض احيانان , معترض بدرجة متكسطة , عادة , دائمان , كيتككف المقياس مف 

مفيـك قمؽ المستقبؿ خمسة مجاالت فرعية تمثؿ في صكرىا المختمفة صكرة كمية ل
 كىذه المجاالت كاألبعاد ىي : 

 القمؽ الذىني  -         القمؽ المتعمؽ بالمشكبلت الحياتية   -
 اليأس في المستقبؿ   –                  قمؽ الصحة كقمؽ المكت  -
 الخكؼ كالقمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ  -
ييس الدراسة كفقراتيا عمى التأكد مف كضكح كسبلمة مقاحرصان مف الباحث ك  

المقاييس كالكشؼ عف الفقرات الغامضة اك غير كاضحة اف كجدت قاـ بتطبيؽ 
كبعد ,  ( فرد مف افراد العينة االصمية30الدراسة عمى عينة استطبلعية بمغت )

جابات اتضح اف فقرات ادكات الدراسة اجراء الدراسة االستطبلعية كمراجعة اإل
دل العينة , كػػما انو عف طػػريؽ الػػػػدراسة كتعميماتو كاضحة كمفيكمة ل

االستػػػطبلعػػػية تـ اختبار ك قياس المؤشرات كالخصائص السيككمترية لممقاييس 
عٍت لقياسو ة  كذلؾ الدراس لضماف صدؽ أداة الدراسة كصبلحيتيا لقياس ما كضي
 بحساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف قاـ الباحثحيث 

تـ حساب معامؿ االرتباط ك درجة المفردة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ، 
(  2رقـ ) كالدرجة الكمية لممقياس، كجدكؿ  مف ابعاد المقياس البعدكؿ بيف درجة 
 ذلؾ :يكضح 
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معامبلت االتساؽ الداخمي بيف درجة البعد كالدرجة الكمية ( يكضح 2رقـ )جدكؿ 
 (30لممقياس)ف=
 

توى مس
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 ت األبعاد عدد الفقرات

 1 المشكبلت الحياتية 5 0.629 0.01
 2 قمؽ الصحة كالمكت 5 0.716 0.01
 3 الخكؼ كالقمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ 5 0.468 0.01
 4 اليأس مف المستقبؿ 6 0.745 0.01
 5 القمؽ الذىني كالتفكير في المستقبؿ 7 0.586 0.01
 الدرجة الكمية  28 0.630 0.01

يتضح أف جميع معامبلت االرتباط دالة عند السابؽ جدكؿ خبلؿ نتائج مف   
يتمتع بدرجةو عاليةو مف  قمؽ المستقبؿيدؿ عمى أف مقياس  كىذا( 0.01مستكل )
  الصدؽ.

قاـ الباحث باستخداـ معادلة ألفا كركنبػاخ لحسػاب معامػؿ  المقياسلمتأكد مف ثبات ك  
ثبػات المقيػاس باسػتخداـ معامػؿ ألفػا ( يبػيف  3رقػـ ) كيكضػح جػدكؿ  ممقيػاسلالثبات 

 كركنباخ .
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 (30)ف=قمؽ المستقبؿ معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس ( يكضح 3رقـ )جدكؿ 
 

عدد  األبعاد ت
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.772 5 المشكبلت الحياتية 1
 0.01 0.835 5 قمؽ الصحة كالمكت 2
 0.01 0.637 5 الخكؼ كالقمؽ مف الفشؿ في المستقبؿ 3
 0.01 0.860 6 اليأس مف المستقبؿ 4
 0.01 0.739 7 القمؽ الذىني كالتفكير في المستقبؿ 5

 0.01 0.768 28 الدرجة الكمية

يبلحظ ارتفاع قيـ معامؿ ألفا لممقياس كمككناتو كىي دالة عند  السابؽمف جدكؿ   
 .( ، كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بقدر كبير مف الثبات0.01)مستكل 

تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية   كلمعالجة بيانات ىذه الدراسة
SPSS  االختبار التائي لعينة كؿ مف لمقياـ بالتحميؿ اإلحصائي حيث تـ استخداـ

 بيف متغيريف كاحدة ك لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ
 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا :
سيقـك الباحث بعرض نتائج الدراسة كتفسيرىا مف خبلؿ االجابة عف تساؤالت   

الدراسة , حيث سيتـ عرض النتائج كتفسيرىا ثـ الخركج بتكصيات كمقترحات بناء 
 عمى نتائج التي تكصمت الييا الدراسة . 

  مستوى قمق المستقبل عند طمبة جامعةماىو لئلجابة عف التساؤؿ االكؿ كىك  - 
تـ استخداـ اختبار ) ت ( ككانت نتائج االجابة عف ىذا التساؤؿ كما ىي مكضحة 

 ( :  4في الجدكؿ رقـ ) 
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( يكضح قيـ ) ت ( المستخرجة لقياس قمؽ المستقبؿ عند عينة   4جدكؿ رقـ )  
 الدراسة

 

 مستكل الداللة قيمة ) ت ( المتكسط الفرضي المتكسط الحسابي العدد

100 
 

73.361 66 4.467 0.05 

 
كمف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ تبيف اف القيمة المتكسط الحسابي 
المستخرج اكبر مف المتكسط الفرضي كاف قيمة ) ت ( المستخرجة كانت )  

( كىذا يعني اف  0.05( كىي قيمة دالة احصائيان عند مستكل داللة )    4.467
ة البحث الحالي لدييا مستكل عالي مف قمؽ المستقبؿ , كىذا يتفؽ مع ما عين

ـ ك دراسة  2013ـ كدراسة المؤمني  2015تكصمت اليو نتائج دراسة اعجاؿ 
ـ كدراسة  2000ـ كدراسة العكاشي  2009ـ كدراسة ذكرل الطائي  2011بدراف 

امعة لدييـ مستكل ـ ىذا ما يدؿ الى اف شريحة الشباب كطمبة الج 2007السبعاكم 
قمؽ مف المستقبؿ عالي كىذا قد يككف راجع لطبيعة المرحمة العمرية كما ينتظرىا 

بالمستقبؿ مف االمكر التي تؤرؽ حيت يعد انشغاؿ الباؿ مف التزامات مستقبمية 
, كخاصة جيؿ الشباب كذلؾ نظران لمكثير مف  الكثير مف الناس في الكقت الحالي

لمعيشية كالمينية ك لظركؼ الخاصة التي يمر بيا المجتمع المتغيرات الحياتية كا
الميبي في ىذه الفترة كالتي اصبحت تشغؿ حيزان كبيران مف تفكير الشباب كخاصة 

ءن مف البحث عف كظيفة في المستقبؿ كالزكاج كتككيف اسرة كالحصكؿ ابد الذككر
  عمى مسكف ,
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ي مستوى قمق المستقبل ىل ىناك فروق فلئلجابة عف التساؤؿ الثاني كىك  - 
استخداـ اختبار ) ت ( لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى حسب متغير الجنس , تم 

الفركؽ في قمؽ المستقبؿ كفقان لمتغير النكع ) الذككر _ االناث ( كانت النتائج كما 
 ( : 5ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ ) 

 
لمستقبؿ كفقان لمتغير ( يكضح قيـ ) ت ( المستخرجة لقياس القمؽ ا 5جدكؿ رقـ )  

 اناث ( -الجنس ) ذككر
 

 
 الجنس

 
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 
 قيمة )  ت (

 
 مستكل الداللة

 دالة عند مستكل  2.512 14.210 35.423 50 ذككر
 14.121 28.267 50 اناث ( 0.05) 

 
ذات داللة مف خبلؿ النتائج المكضحة بالجدكؿ السابؽ تبيف كجكد فركؽ   

اناث ( كفؽ متغير الجنس  –احصائية بيف متكسطي الطبلب كالطالبات ) ذككر 
( كىي قيمة دالة عند  2.512كلصالح الذككر حيث بمغت قيمة ) ت ( المحسكبة ) 

( ما يعني كجكد فركؽ دالة احصائيان في قياس المستقبؿ كفقان  0.05مستكل ) 
لنتيجة تتفؽ مع ما تكصمت اليو دراسة أناث ( , كىذه ا –لمتغير الجنس ) ذككر 

ـ , كقد يككف تفسير سبب في اف  2020ـ كدراسة نصير بف بني  2013المؤمني 
الذككر اكثر قمقان مف االناث راجع الى الظركؼ السياسية كاالقتصادية التي يمر بيا 
المجتمع الميبي كالتي اثرت عمى الكثير مف جكانب الحياة ك اكجدت صعكبة في 

الكثير مف متطمبات الشباب الذككر كخكفيـ كقمقيـ المستقبمي مف استمرارىا  تكفير
مثؿ صعكبة الحصكؿ عمى فرص العمؿ كالمستمزمات الحياتية االخرل مثؿ عدـ 
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القدرة عمى تكفير تكاليؼ المسكف كالزكاج كغيرىا مف الحاجيات االساسية في ظؿ 
الشياء التي تنشغؿ بيا االناث ك ارتفاع تكاليؼ المعيشة  كىذا ما قد ال يككف مف ا

 يككف سبب في انخفاض مستكل القمؽ لدييـ مقارنة بالذككر.
 
ىل ىناك فروق في مستوى قمق المستقبل لئلجابة عف التساؤؿ الثالث كىك  -

استخداـ اختبار ) ت( لمتعرؼ عمى الفركؽ في قمؽ حسب متغير التخصص , تم 
عمـك تطبيقية ( كانت النتائج كما  -سانية المستقبؿ كفقان لمتغير التخصص) عمـك ان

 ( : 6ىي مكضحة بالجدكؿ رقـ ) 
( يكضح قيـ ) ت ( المستخرجة لقياس القمؽ المستقبؿ كفقان لمتغير  6جدكؿ رقـ )  

 التخصص 
 

 التخصص
 
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 
 قيمة )  ت (

 
 مستكل الداللة

  15.223 33.286 50 عمـك انسانية
0.705 

 
 14.347 32.116 50 عمـك تطبيقية غير دالة

 
مف خبلؿ النتائج المكضحة بالجدكؿ السابؽ تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة   

احصائية بيف متكسطي افراد العينة كفؽ متغير التخصص ) العمـك االنسانية _ 
قيمة غير  ( كىي 0.705العمـك التطبيقة ( حيث بمغت قيمة ) ت ( المحسكبة ) 

ذات داللة احصائية  ما يعني عدـ كجكد فركؽ في مستكل قمؽ المستقبؿ مابيف 
طمبة العمـك االنسانية كطمبو العمـك التطبيقية كىذه النتيجة تتفؽ مع التنيجة التي 

ـ كىذا يدؿ الى اف قمؽ المستقبؿ ليس لو  2000تكصمت الييا دراسة العكاشي 
 العممي .عبلقة بطبيعة الدراسة كالتخصص 
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 التوصيات والمقترحات :
تكعية الشباب فيما يتعمؽ بمستقبميـ مف خبلؿ مساعدتيـ في التعرؼ عمى  -

امكاناتيـ الحقيقة كتعميميـ ميارات التخطيط عمى اسس سميمة حتى ال يقع الشاب 
الطالب فريسة طمكحاتو غير الكاقعية كبالتالي تسد امامو فرص كثيرة بسبب تعميمو 

 ؿ كالخكؼ مف المحاكلة .خبرة الفش
االىتماـ مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ كمف خبلؿ المؤسسات التعميمية كالتثقيفية  -

بحاجات الشباب النفسية كالعمؿ عمى تقميؿ مخاكفيـ تجاه مستقبميـ مف خبلؿ 
 مساعدتيـ في التخطيط لممستقبؿ باعتبار اف االنساف ىك صانع المستقبؿ 

يف الظركؼ المعيشية كتكفير افضؿ الخدمات حث مؤسسات الدكلة عمى تحس -
حساسيـ بالطمأنينة كاألمف  التي تمكف الشباب مف تحقيؽ اىدافيـ كتمبية حاجيتيـ كا 

 النفسي كاالجتماعي 
كضع برامج ارشادية لمتخفيؼ مف قمؽ المستقبؿ لدل الطالب الجامعي مف قبؿ  -

 المتخصص في مجاؿ االرشاد النفسي
كالتكجيو النفسي بالكميات ييدؼ الى التعرؼ عمى المشاكؿ تأسيس مركز االرشاد  -

 المستقبمية لمشباب الجامعي كمساعدتو عمى حميا .
اقامة ندكات كمحاضرات كفتح قنكات الحكار مع الطبلب مف اجمتكعيتيـ كقايتيـ  -

 مف االضطرابات النفسية بما فييا مف مخاكؼ كقمؽ المستقبؿ .
د مف الدراسات حكؿ قمؽ المستقبؿ لدل فئات اخرل كما يقترح الباحث اجراء المزي

مف المجتمع كمتغيرات كعكامؿ ليا عبلقة بتزايد القمؽ مف المستقبؿ بيدؼ ايجاد 
 الحمكؿ ليذه العكامؿ كالمسببات . 
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 المـــراجــــــع قائمة المصادر و 
ـ , مستكل التكجو نحك المستقبؿ كعبلقتو ببعض  2003ابراىيـ بدر  -

بات لدل الشباب , المجمة المصرية لمدراسات النفسية , المجمد اثالث عشر االضطرا
 . 38, العدد 

, ازمة اليكية في المراىقة كالحاجة لئلرشاد النفسي , ـ  2002ابكبكر مرسي  -
 مكتبة النيضة المصرية , القاىرة . 

أنماط السمكؾ اإلجرامي في مرحمة  ـ , 2004مد بف مكسى محمد حنتكؿ اح -
شد كعبلقتيا ببعض المتغٌيرات الشخصية لدل عينة مف المكدعيف في سجكف الر 

 ، مكة المكرمة ، رسالة ماجستير ، جامعة أـ القرل المنطقة الغربية
رجمة عادؿ ػػت , طرابات االنفعاليةػػ, العبلج المعرفي كاالض ـ 2000اركف نبيؾ  -

 . مصطفى, دار االفاؽ العربية , القاىرة 
القمؽ كقرحة المعدة. مكقع الحكار المتمدف ـ ,  2005 ألمارةا أسعد شريؼ -

 األلكتركني.
ـ , تخفيؼ قمؽ المستقبؿ لدل طمبة الجامعة , المجمة  1993بدر ابراىيـ محمكد  -

  . 6المصرية لمدراسات النفسية , العدد 
قمؽ المستقبؿ كعبلقتو ببعض المتغيرات لدل طمبة , ـ  2000بشرل العكاشي   -

 ة , رسالة ماجستير , جامعة المستنصرية , بغداد .الجامع
, اساسيات الصحة النفسية كالعبلج النفسي ,  ـ 2001رشاد عبدالعزيز مكسى  -

 مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع , القاىرة .
ـ , مقياس قمؽ المستقبؿ , مكتبة النيضة المصرية ,  2005زينب محمكد شقير  -

 القاىرة . 
ـ , قمؽ المستقبؿ لدل طمبة مركز محافظة  2011البدراف  سادة عبدالسادة -

   356 - 331( 56البصرة , اداب البصرة , )
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, ترجمة محمد عثماف  4ـ , الكؼ كالعرض كالقمؽ , ط 1989سيجمكند فركيد  -
 دار الشركؽ , لبناف ’ نجاتي 

, مبادم الصحة النفسية , االردف , دار االكئؿ  2005صالح حسف الداىرم  -
 لمنشر 

, االغتراب لدل عينة مف الطبلب الجامعة , مجمة  2002عبدالمطيؼ خميفة  -
 . 1, العدد  1دراسات عربية في عمـ النفس , المجمد 

ـ , صبلح سمػػات الشخصػػية  كعبلقتيا   2008صبلح حميد حسيف كىرمياف  -
كمية , ,  جتماعيةكية كاإلقسـ العمـك النفسية كالترب,  , رسالة دكتكراه بقػػػمػؽ المستقػػػػبؿ

 . كاديمية العربية المفتكحةاأل , داب كالتربيةاآل

دارة الضغكط النفسية. القاىرة: دارالفكر 2001عثماف، فاركؽ السيد ) - (. القمؽ كا 
 العربي.

(. القمؽ كاإلكتئاب لدل عينة مف المطمقات 2002تكنسي ) عديمة حسف طاىر -
مقدمة الى غير منشكرة( رمة. رسالة ماجستير )كغير المطمقات في مدينة مكة المك

 كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. 
ـ, قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات  2009غالب بف محمد المشيخي  -

كمستكل الطمكح لدل عينة مف طبلب جامعة الطائؼ , رسالة دكتكراه , كمية التربية 
 , جامعة اـ القرل .

ـ , قمؽ المستقبؿ لدل الشباب الجامعي في ضكء بعض  2015حية سالـ اعجاؿ فت -
مجمة جامعة سبيا لمعمـك االنسانية , المجمد الرابع عشر , العدد االكؿ ,  المتغيرات ,

 . 143ص 
قمؽ المستقبؿ لدل طمبة كمية التربية كعبلقتو بالجنس  2007فضيمة السبعاكم  -

 معة المكصؿ , بغداد كالتخصص , رسالة ماجستير , جا
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, دار  1ـ , دكر التربية في مستقبؿ الكطف العربي , ط  2003محمد ابراىيـ  -
 مجدالكم .

ـ , قمؽ المستقبؿ لدل طمبة  2013محمد احمد المكمني , مازف محمكد نعيـ  -
كميات المجتمع في منطقة الجيؿ في ضكء بعض المتغيرات , المجمة االردنية لمعمكـ 

 .  185 – 173,  3, العدد  9مجمد التربكية , 
ـ قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بيكية االنا لدل عينة مف الطبلب  2010محمد ابكالعبل  -

 الجامعييف , المؤتمر الدكلي االكؿ , المعيد العالي لمخدمة االجتماعية , القاىرة 
ـ , قمؽ المستقبؿ كمستكل الطمكح كحب االستطبلع لدل كمية  2006محمد فراج  -

التربية مف ذكم المستكيات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية المختمفة , مجمة كمية 
 . 501-480( 2)16التربية , جامعة االسكندرية , 

, قمؽ المستقبؿ لدل الطالب المعمـ كعبلقتو ببعض  2012محمد عمي معيشي  -
 -297( , 75المتغيرات , دراسات تربكية كنفسية , مجمة كمية التربية بالزقازيؽ )

308  
ـ , سيككلكجيا السياسة العربية , العرب كالمستقبميات ,  1999محمد النابمسي  -

 بيركت دار النيضة العربية .
, قمؽ المستقبؿ كعبلقتو ببعض المتغيرات  2004محمكد محي الديف عشرم  -

االجتماعية , دراسة حضارية مقارنة بيف طبلب بعض كميات التربية بمصر 
ماف , المؤتمر السنكم الحادم عشر لمركز االرشاد النفسي , جامعة عيف كسمطنة ع

 شمس , االرشاد النفسي كتحديات التنمية 
ـ , قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بصكرة الجسـ كمفيـك  2009كفاء محمد القاضي  -

الذات لدل حاالت البتر بعد الحرب عمى غزة , رسالة ماجستير , كمية التربية في 
 ـ , مستكل  2020نصير بف نبي , مكسى امطيكش  - -سبلمية بغزة الجامعة اال
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 لمقومات البشرية المؤثرة في الزراعة في ليبيا"ا

 سيل جفارة وسيل بنغازي" دراسة مقارنة

             د. خالد سالم معوال                    إعداد :
د. إسماعيل مصباح حمزة            

 د. عمار محمد الزليطني 

 

 المقدمة

القكمي % مف اجمالي الدخؿ 8.2قطاع الزراعة في ليبيا شكؿ حكالي 
%مف مساحة الببلد 2.07كتصؿ مساحة األراضي القابمة لمزراعة في ليبيا حكالي 

% مف النشاط في المناطؽ 80كالنشاط الزراعي في أغمبو عالشريط الساحمي بنسبة 
 الساحمية. 

لمعكامؿ البشرية دكرىا األساسي كالميـ في كجكد كقياـ الزراعة، كما تتحكـ 
ية اإلقتصادية ألم مكاف مف خبلؿ تحديد درجتو تمؾ العكامؿ في تحديد اليك 

الزراعية، كتؤثر العكامؿ البشرية تأثيران كاضحان في الزراعة، إذ ييعد اإلنساف الريكف 
في العممية اإلنتاجية الزراعية كالمؤثرة في كافة الفعاليات اإلقتصػادية، كال  األسػاس

 . (1)زراعي مف دكنو يمكػف قيػاـ أم نشػاط

 راسة مشكمة الد

                                                 

(1 ( Webb.J.W،population Geography in Trends in Geography, 

London ,1969, p21 
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ما أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا المزارع كالتي ساعدت عمى عزكفو مف مزاكلة -1
 المينة؟ 

 ىؿ يتبع المزارع الدكرة الزراعية ، كما ىي طرؽ الرم المتبعة؟  -2

ما دكر التسكيؽ الزراعي في منطقة الدراسة، كما الخدمات التي تقدميا الدكلى  -3
 ع الزراعي؟لمعمالة الزراعية لمنيكض بالقطا

 أىمية الدراسة 

يعد قطاع الزراعة بشقيو النباتي كالحيكاني ميما كاساسيا في األمف  -1
 الغذائي.

 دكر األيدم العاممة المدربة في نمك كتنمية القطاع الزراعي. -2
 بياف أىمية كؿ المقكمات البشرية مف ايدم عاممة كنقؿ كتسكيؽ . -3

 أىداؼ الدراسة 

ف المشكبلت التي تعكؽ كتحكؿ دكف يكاجو قطاع الزراعة العديد م -1
 تقدمو الكقكؼ عمييا كتقديـ التكصيات لتفادييا كالنيكض بيا.

 تحسيف الظركؼ المعيشيو لممزارعيف في المناطؽ الريفية. -2
 تحسيف أداء األسكاؽ الزراعية كذلؾ بخمؽ الحكافز السعرية لممزارعيف. -3

 -السكان وتوزيعيم وكثافتيم:

 الطبيعية العكامؿ أىميا مف مختمفة بعكامؿ بيالي في السكاف تكزيع يرتبط
 كاإلقتصادية التاريخية بالنكاحي المرتبطة البشرية كالمياه، كالعكامؿ بالمناخ المتعمقة
 مأىكلة الشمالية المناطؽ التكزيع، معظـ مبلمح ىذا بعيد زمف منذ حددت قد كانت
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 سية كطرابمس كبنغازم،المدف الرئي في الحاؿ ىك كما نسبيان  كثيفة كبدرجة بالسكاف
  المختمفة. الحياة كسبؿ المياه فييا كتتكفران نسبي الرطب بالمناخ تمتاز لككنيا

 يمتد ضيؽ ساحمي شريط في كجكدىـ السكاف تكزيع عمى الغالبة الًسمة
 تزيد لمسافة الببلد غرب شماؿ في الغرب في كصبراتة الشرؽ في مصراتة مابيف
في  كنالكت غرياف بيف ما الممتدة الجبمية التجمعات إضافة مع كمـ، 350عف قميبلن 

 في التجمعات بعض بإستثناء يقؿ الجنكب نحك أف تكغميـ حيف في ،الشماؿ الغربي
 كنمت تطكرت كاحات عف عبارة األصؿ كانت في التي الصحراكية المدف مراكز
 حاؿال فإف ليبيا شرؽ شماؿ في الحالية، أما الحضرية التجمعات ىذه نكاة لتككف
 المنطقة في السكاف يتركز مجمؿ حيث أقؿ بدرجة كلكف الغرب في نظيره يشابو

 في الثاني السكاني التجمع سيؿ بنغازم يمثؿ حيث األخضر بالجبؿ المعركفة
 .(1)الببلد

كمـ حيث 1900ينتشر السكاف عمى الشريط الساحمي الضيؽ الممتد قرابة 
ني، كييبلحظ في التكزيع السكاني تحتضف مدينتي طرابمس كبنغازم أكبر تجمع سكا

 الببلد مساحة %مف10.0يمثؿ الذم الشمالي القسـ التبايف بيف منطقة كأخرل، ففي
الرئيسة  مدنيا معظـ فيو تتركز حيث السكاف، مجمكع % مف85.0 نحك يسكنو

 مف% 90.0 حكالي تمثؿ التي بمساحتو الجنكبي أماالقسـ الحضرية، كمراكزىا
 .2))% 15.0إاٌل حكالي  يسكنيا فبل الببلد مساحة جممة

                                                 
 .2000تقرير غير منشكر، تقرير عف كضع الشريط الساحمي، ( المجنة الشعبية العامة،1

 قاريكنس، جامعة الثانية، الطبعة البشرية، ليبيا جغرافية الميدكم، المبركؾ محمد (2)
 .133،134 ص ص ،1990بنغازم،



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

759 

  

 

الشماؿ الغربي لميبيا الكثافة السكانية يحتؿ المرتبة األكلى ألستقرار العكامؿ 
الطبيعية إلى جانب العكامؿ اإلقتصادية كالبشرية، نجد أف ىناؾ أرتباط قكم بيف 

 الظركؼ اإلقتصادية كالطبيعية.

تركزكف في القسـ ( يبيف أف أكثر مف نصؼ مجمكع السكاف ي1الجدكؿ )
% مف جممة 34.6%، حيث يتركز بيا 54.3الشمالي الغربي مف الببلد بنسبة 

% مف جممة سكاف ليبيا، في حيف أف القسـ الشرقي ضـ نحك 18.8السكاف كنحك 
% مف 48.5% مف جممة السكاف، كتمثؿ بنغازم مركز الثقؿ حيث تضـ 24.4

مة سػكاف الػببلد كبذلؾ فإف مف جػم 11.8جممة سكاف المنطقة الشرقية، كنحك 
 %. 78.7الساحؿ يضـ ثبلثة أرباع سكاف ليبيا بنسبة 

أما الكثافة السكانية فإف اإلعتماد عمى مدلكليا ال ييعطي قيمة دقيقة ألنيا 
جغرافيان تشير لمنطقة قد تككف أجزاء كبيرة منيا غير ذات أىمية كغير مأىكلة 

 1.2حكالي  1973سب تعداد ح 2بالسكاف، متكسط كثافة السكاف في كمـ
كفي عاـ   2نسمة/كـ 2.0إلى حكالي  1882، ك كصؿ عاـ 2نسمو/كـ
ىذا  2نسمة/كـ 3.1إلى  2003، بينما كصؿ في عاـ 2نسمة/كـ 2.5نحك1995

 يكاكب التطكر العددم لنمك السكاف. 2التطكر في اإلرتفاع لعدد األفراد لكؿ كـ

 العامة الكثافة معدؿ نخفضكلذلؾ ي مناطؽ صحراكية ليبيا أجزاء أغمب
طرابمس في المرتبة األكلى  منطقة منطقة ، كتأتي2نسمة/كـ 205 حكالي تبمغ كالتي

 2كـ/نسمة 583 كثافة السكاف حيث بمغت الكثافة العامة لمسكاف فييا  مف حيث
 عف فييا السكانية الكثافة تزيد بحيث الثانية المرتبة في بنغازم كالزاكية منطقة يمييا
 كالجنكبية بكثافة نحك الكسطى المناطؽ السكانية في الكثافة ، كتقؿ2كـ/مةنس 80
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 كثيؼ نظاـ في يمتد سكاني تجمع أكبر أف القكؿ ، بذلؾ يمكف2كـ / نسمة 50
 .(1) بسيؿ الجفارة ما نكعان  السكاف

 .2006التكزيع الجغرافي لمسكاف ككثافتيـ في مناطؽ ليبيا عاـ  (1جدول)

 المنطقة
 السكان

 % 2احة كمالمس
 كثافة

 % العدد السكان

 10.3 7.6 134.890 24.4 1.382.688 الشرقية

 0.9 22.4 396.602 6.5 370.767 الكسطى

 71.3 2.4 43.230 54.3 3.080.398 الغربية

 4.0 5.6 99.450 7.0 397.383 الجبؿ الغربي

 0.4 62.0 1.100.888 7.8 441.795 الجنكبية

 3.2 100 1.775.060 100 5.673.031 المجمكع

الييئة العامة لممعمكمات، النتائج األكلية لتعداد  -المصدر:         
 .2006السكاف،

( التبايف في التكزيع السكاني كاضح مف منطقة ألخرل 1لكحظ مف الشكؿ )
% مف جممة عدد السكاف كفي مساحة تبمغ 85.2عمى مستكل القسـ الشمالي نحك

                                                 

يكسؼ محمد زكرم، مناخ ليبيا دراسة تصنيفية ألنماط المناخ الفسيكلكجي، رسالة  (1)
 .139ص ،2005رض،ألدكتكراه، جامعة منتكرم، قسنطينة، كمية عمـك ا
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% مف سكاف الببلد ينتشركف 14كىك ما يعني أف  % مف إجمالي الببلد،32.4
 .(1)% مف المساحة اإلجمالية67.7عمى رقعة تبمغ 

 .   2006نسبة عدد السكاف في مناطؽ ليبيا عاـ (1شكل )

 
 (.1مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى بيانات الجدكؿ ) -المصدر:        

 أحيانان  عمييا كيطمؽ السكاف كثافة مقاييس أىـ مف تعد الكثافة الفيسيكلكجية
 المساحة عمى السكاف عدد مجمكع قسمة تعني كىي ،أك الخالصة الصافية الكثافة
 األرض عمى سكاني ضغط مف يمارس ما عف يعبر لمزراع كمعناىا القابمة
 ىذه حساب كيقـك المشغكلة كالمساحة السكاف عدد العبلقة بيف عف كتعبر ية،الزراع

                                                 
1
 .2000ؽ كالمعمكمات، طرابمس، قسـ األحصاء،ي( الييئة العامة لمتكث(
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 مع إفتراض كالمزركعة لمزراعة القابمة لؤلرض دةغير محد تعاريؼ عمى الكثافة
حتكائيا القابمة لمزراعة األراضي إنتاجية تساكم  .(1)لمدكلة أساسي مكرد عمى كا 

في أىـ المناطؽ الزراعية بميبيا حسب ما جاء  الفسيكلكجية الكثافة متكسط
في  الكاضح التراجع ييبلحظ فييا 2001-1995-1984-1974في تعداد 

 2كـ18919.4 نفسو لمعاـ بمغت التي 1974 عاـ منذ الزراعة قابمةال المساحة
 إلى 1984 عاـ لمزراعة القابمة المساحة كزادت ،2كـ/نسمة 123.4كثافة بمغ بمعدؿ
 غير ،2كـ/نسمة 138 إلى الفسيكلكجية الكثافة متكسط زاد ،2كـ 26406.1 حكالي

 مف عاـ إعتباران  الكثافة سطمتك  في إرتفاع يقابميا التراجع حيث تبدأ في المساحة أف
 كيستمر 2كـ/نسمة220.5 بمغت كثافة بمتكسط2كـ21760إلى كصمت التي 1995

 ترتفع فيما 2/كـ نسمة18096 حكالي لتصبح 2001 عاـ في المساحة التراجع ىذا
 .(2) 2كـ/نسمة 293 إلى الكثافة

فة ( نجد أف التكزيع الجغرافي لمسكاف يتأثر بعكامؿ مختم1كمف الخريطة )
أىميا الطبيعية خاصة المياه كالعكامؿ البشرية المتمثمة في تاريخ الببلد كتطكر 

، مف خبلؿ التكزيع الجغرافي المبيف (3)سكانيا كتقسيميا اإلدارم في العيكد المختمفة
                                                 

(
1
 ، عماف ، كالنشر لمطباعة كائؿ دار ، الجغرافيا إلى خؿمد ، كآخركف ، سياكنة فكزم (

 .207 ص ، 2002
2
 "الماضي2004-1954السكاف كالتنمية البشرية في ليبيا  عبدالرزاؽ عمي الرحيبي، ((

 قسنطينة، جامعة منتكرم، رسالة دكتكراة غير منشكرة، كىيكمية الحاضر كآفاؽ المستقبؿ،
 .147،ص2006ئة العمرانية،كمية عمـك األرض كالجغرافيا كالتيي

اكية ستخداـ التقنيات الحديثة في تنمية المناطؽ الصحر إأنكر عمي عبدالسبلـ الشيخي،  (3)
، جامعة القاىرة، كمية غير منشكرة رسالة ماجستيرفي الكطف العربي )دراسة حالة ليبيا(، 

 .189،ص2011اليندسة، تخطيط المدف،
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بالخريطة نجد أف أكثر مف نصؼ مجمكع السكاف يتركزكف في القسـ الشمالي 
كاره بالقرب مف الحدكد التكنسية كالتي قدرت الغربي مف الببلد مف مصراتو كحتى ز 

%كيتمثؿ 24.4%، أما مركز الثقؿ الثاني مف الببلد يضـ ما نسبتو 54.3بحكالي
 في شرؽ الببلد في بنغازم كالجبؿ األخضر.

 .2006تكزيع السكاف في الساحؿ الميبي عاـ  (1خريطة )

، 2006ف عاـ مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى خريطة تكزيع السكا -المصدر:
 .2006مصمحة اإلحصاء كالتعداد، تعداد 

% مف 54.3عميو نجد أف المنطقة الغربية تضـ أكبر كثافة سكانية بنسبة 
% مف جممة مساحة الببلد 2.4جممة السكاف يعيشكف فكؽ رقعة ال تتعدل نسبتيا 

شخص في كؿ كيمك متر مربع، كتمييا المنطقة الشرقية  71كمعدؿ الكثافة بمغ نحك 
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% مف جممة السكاف في حيف ال تتعدل 24.4مف حيث الكثافة حيث يمثؿ نحك 
 الشريط الساحمي عمى يتركزكف الببلد سكاف %، كأف مجمؿ7.7المساحة نسبة 

كالزاكية  طرابمس في كبخاصة ، كثافتيـ مدل يتضح حيث الجبمية الظيير كمدف
 كالمراكز المدف باقي في التناقص في الكثافة ىذه تأخذ ثـ كبنغازم، كمصراتة
 النطاؽ كتجمعات في المدف 2كـ/نسمة 1 مف أقؿ إلى حد أنيا تشكؿ العمرانية
 ىذه تغطييا التي الشاسعة المساحة مف بالرغـ بالعكامؿ الصحراكية المتأثر الداخمي
 .(1)البمديات

  -ثانيًا: العمالة الزراعية:

ان بمساحة األرض يرتبط مدل الحاجة لمقكل العاممة بالزراعة أرتباطان كثيق
المستغمة كبنمط اإلستخداـ الزراعي فييا، فإذا كاف ذلؾ اإلستخداـ كثيفان فإف األمر 
يحتاج إلى أيدم عاممة كبيرة كما ىك الحاؿ في إنتاج الخضراكات مثبلن، ىذا بعكس 
ما تحتاج زراعة المحاصيؿ التقميدية التي تحتاج ألعداد أقؿ مف العمالة، كبذلؾ فإف 

 محاصيؿ المتخمفة تتبايف تباينان كبيران في حاجتيا لمقكل العاممة.  زراعة ال

تشير التعدادات السكانية إلى أف الفبلح ىك كؿ مف يمتيف الزراعة كمينة 
رئيسية في حيف أف التعدادات الزراعية تعتبر الحائزيف الزراعييف ىـ الفبلحيف 

اقتصادم إلى جانب  بغض النظر عف مزاكلتيـ لمزراعة كمينة أساسية أك كنشاط
،العمالة الزراعية بمنطقة الدراسة أخذه في التناقص منذ (2)كظائفيـ األخرل المختمفة

نحك  1973بداية السبعينيات حيث بمغ عدد العامميف في القطاع الزراعي عاـ 

                                                 
 ، طرابمس.1980-1970 ( خطة التحكؿ األجتماعي كاألقتصادم(1
لممعمكمات كالتكثيؽ، المسح األقتصادم كاألجتماعي، الجزء األكؿ،  الكطنية ( الييئة(2

 (. 2003-2002الخصائص الديمكغرافية )
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عامؿ، شكمت نسبتيـ إلجمالي القكل العاممة الميبية في نفس العاـ نحك  109946
عامبلن  106776فقد أنخفض عددىـ إلي نحك  1984%، أما عاـ 30.2

% مف إجمالي القكل 11.6كأنخفضت نسبتيـ إنخفاضان كبيران حيث بمغت نحك 
عامبلن، أرتفعت  111915فقد بمغ العدد نحك  1995العاممة الميبية، أما في العاـ 

% مف إجمالي القكل العاممة الميبية، 12.2نسبتيـ ارتفاعان طفيفان حيث بمغت نحك 
( يبيف تطكر عدد العامميف في القطاعات اإلقتصادية المختمفة في 2كالجدكؿ )

 .  1995-1984-1973الساحؿ الميبي خبلؿ األعكاـ 

( أف ىناؾ 2( كالشكؿ البياني )2يتبيف مف األرقاـ الكاردة في الجدكؿ )
-1973خمبلن كبيران في ىيكؿ اإلستخداـ في ليبيا خبلؿ الفترة الممتدة بيف عامي 

أدل إلى التفاكت الشديد في نسبة العامميف في نشاط الزراعة كالغابات  1995
% 30.2حيث أنخفضت نسبتيـ مف  1995ك1973كالصيد البحرم بيف عامي 

 إلجمالي القكل العاممة في ليبيا.  1995% عاـ 12.2إلى  1973عاـ 
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فة كنسبة مساىمتيا القكل العاممة الميبية في القطاعات اإلقتصادية المختم (2جدول )
 .1995-1973خبلؿ

 1995 1984 1973 البيان

 % العدد % العدد % العدد

 12.2 111915 11.6 106776 30.2 109946 الزراعة والغابات والصيد

 2.1 19285 2.2 20124 2.3 8235 المناجم والمحاجر والنفط والغاز

 8.2 74808 5.9 54800 3.6 13099 الصناعات التحويمية

 3.3 30123 2 14688 2.3 8417 رباء ،غاز، مياهكي

 1.8 16949 17.2 158639 8.6 31183 التشييد والبناء

استيراد السمع وخدمات المطاعم 
 والفنادق

33793 9.3 54682 5.9 82000 8.9 

 6.8 62215 5.1 47058 1.1 4177 النقل، التخزين، المواصبلت

المصارف ومؤسسات التحويل 
رية وخدمات والخدمات العقا

 األعمال

5050 1.4 9246 1 19481 2.1 

 54.1 496326 49.5 457642 41.2 149849 الخدمات العامة واالجتماعية

 0.5 4487 0.04 37 - - أنشطة أخرى

 100 917589 100 923692 100 3637494 المجموع

   
التعداد كزارة التخطيط كالبحث العممي،مصمحة اإلحصاء كالتعداد، نتائج  -المصدر:

 . 73،ص1973العاـ لمسكاف،
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، 1984مصمحة اإلحصاء كالتعداد، نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،-
 .245طرابمس،ص

% عاـ 53كما أرتفعت نسبة العامميف في قطاع الخدمات العامة مف 
، كما أرتفعت 1995% مف إجمالي القكل العاممة في ليبيا سنو 72.4إلى  1973

% عاـ 8.2إلى  1973% عاـ 3.6ت التحكيمية مف نسبة العامميف في الصناعا
، كالسبب في ىذه التغيرات التي طرأت عمى القكل العاممة يمكف إرجاعيا 1995

إلى أتساع القاعدة اإلقتصادية كما صاحبيا مف أتساع في سكؽ العمؿ في الخدمات 
خبلؿ الفترة نجـ عنيا إنسحاب القكل العاممة الزراعية مف العمؿ في القطاع 

لزراعي لمعمؿ في القطاعات اإلقتصادية األخرل المختمفة فقطاع الزراعة أكثر ا
 القطاعات اإلقتصادية  تأثران  باليجرة  المغادرة  لو.

نسبة مساىمة القكل العاممة الميبية في القطاعات اإلقتصادية  (2شكل )
 .1995-1973المختمفة لمفترة ما بيف 

 
 (2عمي بيانات الجدكؿ ) مف عمؿ الباحث باإلعتماد -المصدر:
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( بيف تطكر القكل العاممة في قطاع الزراعة بالساحؿ الميبي في 3الجدكؿ )
، نيبلحظ أف العمالة الزراعية إزدادت في اآلكنة األخيرة 2006-1990الفترة ما بيف 

ألؼ  188.9بمغ عدد العماؿ  1990عما كانت عميو في التسعينيات ففي عاـ 
إلى  2006يف تطكر عدد العمالة في القطاع عاـ %، في ح18.5عامؿ بنسبة 

 %.38.2ألؼ عامؿ بنسبة  589.5

ىناؾ أختبلؼ في عدد اإلناث كالذككر  2006طبقان لمتعداد الزراعي عاـ 
المزاكليف لممينة، ففي الجزء الغربي "سيؿ الجفارة" مف الببلد في طرابمس مثبلن بمغ 

، الزاكية بمغ عدد اإلناث 25259ذككر بينما ال 2815عدد اإلناث المزاكليف لممينة 
، 6070كالذككر  262، كفي الخمس اإلناث 6140بمجمكع  5883الذككر  257

الجبؿ الغربي بمغ عدد  15019بمجمكع  13792اإلناث كالذككر  1227الجفارة 
، أما المنطقة الشرقية "سيؿ  10413بمجمكع  7774كالذككر  2639اإلناث 

أما  1271المزاكليف لممينة بنفس العاـ في بنغازم بنغازم" جاءت عدد اإلناث 
 1359أما المرج التي مثؿ اإلناث فييا عدد  13959بمجمكع  12688الذككر 
أما الجبؿ األخضر الذم ييعد أخصب جيات  6159بمجمكع  4800كالذككر 

  2446كالذككر 303المنطقة الشرقية فإف اإلناث المزاكالت لممينة فيو بمغ عددىـ 
 .(1)2749 بمجمكع

 

 

 

                                                 
 .2006 لعاـ لمسكاف العاـ لمتعداد األكلية النتائج كالتكثيؽ، لممعمكمات الكطنية ( الييئة(1
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تطكر أستخداـ القكة العاممة في قطاع الزراعة بالساحؿ الميبي في الفترة (3جدول )
1990-2006. 

الناتج المحمي الزراعي  السنة
 بالمميون

عدد العمال باأللف 
 عامل

معدل االستخدام في 
 قطاع %

1990 482.9 188.9 18.5 
1991 542.4 189.6 18.7 
1992 630.2 195.7 18.7 
1993 708.8 201.2 18.1 
1994 827.9 206.0 18.2 
1995 933.4 212.7 17.8 
1996 1074.5 219.5 17.8 
1997 126.70 219.2 17.5 
1998 1394.3 225.1 17.0 
1999 1449.9 232.0 16.4 
2000 1439.7 239.1 16,5 
2001 1319.8 228.9 24.2 
2002 1294.6 569.9 39.2 
2003 1332.9 576.3 39.6 
2004 1328.5 567.2 35.2 
2005 1447.5 587.3 37.8 
2006 1643.0 589.5 38.2 

مجمس التخطيط العاـ، المؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية، إدارة  -المصدر: 
 الخطط كالبرامج، طرابمس، ليبيا،أعداد مختمفة.
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في  2006-2000( نجد أف معدؿ القكة العاممة في منذ 3مف الشكؿ )
كتمتمت الزيادة في العمالو الكافدة حتى أصبح يعتمد عمييا في الزراعة تزايد ، 

خاصة ما شيده القطاع بمنطقة الدراسة في اآلكنة األخيرة ىجره القكه العاممة 
الكطنية، كيعكد ىذا التراجع مف القطاع الزراعي لمقطاعات األخرل ككنيا مراكز 

في القطاع الزراعي األقؿ  جذب كتحسيف مستكيات دخكليـ، ألف إنتاجية العامؿ
مقارنة بإنتاجية القطاعات األخرل، كتمثؿ اليجرة أحد المعكقات الرئيسية التي تكاجو 
خطط التنمية بكجو عاـ كتطكير كتنمية القطاع الزراعي بكجو خاص إذ أنيا تترؾ 
أثاران سمبية عمى األراضي الزراعية نتيجة ىجرىا كعدـ إستغبلليا باإلضافة إلي 

 الكبيرة التي تحدثيا عمى المرافؽ كالخدمات كالمدف كزيادة معدالت البطالة.  الضغكط

-1990معدؿ أستخداـ القكة العاممة في الزراعة في الفترة  (3شكل )
2006. 

 (.3مف عمؿ الباحث باألعتماد عمى بيانات الجدكؿ) -المصدر:
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  -ثالثًا:الـــنقـــل:

األىمية الكبيرة لمختمؼ مجاالت  تيعد طرؽ النقؿ أحد العكامؿ البشرية ذات
الحياة كمنيا إستعماالت األراضي الزراعية، لما ليا مف تأثير كبير كمباشر في 
زيادة كتكسع إستعماالت األراضي الزراعية مف خبلؿ إستثمار أرض جديدة لـ تكف 
مستثمرة مف قبؿ كتغير نمط أستعماالت األراضي الزراعية، فمف خبلؿ طرؽ النقؿ 

المعدات كالبذكر كاألسمدة كالخبرة الفنية كاإلدارية البلزمة إلدارة مختمؼ  تـ إيصاؿ
العمميات الزراعية، فضبلن عف ذلؾ فإف تطكر قابمية الفبلح الذىنية كالمينية كزيادة 
خبرتو كتقديـ كسائؿ الحياة الحديثة لتثبيتو في األرض كمنعو مف اليجرة كمساعدتو 

شكؿ كبير عمى ربط المدينة بالريؼ بشبكة مف عمى العيش بحياة كريمة يعتمد ب
 .(1)طرؽ النقؿ

 إلى السبعينيات منذ متزايدة تنمية حركة البرم كالنقؿ الطرؽ قطاع شيد لقد
 1985 كعاـ 1970 عاـ ما بيف كـ 16.000 حكالي كتـ إنشاء الثمانينيات أكاخر
 في اإلنفاؽ معدالت بإنخفاض قد أتسمت األف كحتى تمتيا التي الفترة أف ، إال

 في البضائع نقؿ حركة األخرل، كتعتمد النقؿ أنماط غياب الطرؽ في مشركعات
 ييتـ مركزم إدارم ىيكؿ كجكد لعدـ كنظران  عمى الطرؽ، البرل النقؿ عمى ليبيا

 الدكرية كاإلحصائيات المعمكمات تكفر عدـ عف ذلؾ نتج البضائع نقؿ حركة بتنظيـ
 عدد كنسبة عمييا المنقكلة الحيمكالت رؽ كأكزافالط عمى المارة الشاحنات عدد عف

  .المركبات عدد مجمكع إلى الشاحنات

                                                 

مة التخطيط ،منشأة صبلح الديف الشامي، جغرافية دعا (1)
 .125،ص1971المعارؼ،اإلسكندرية،
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نظاـ النقؿ بمنطقة الدراسة يتحدد في منطقتيف رئيسيتاف باإلضافة إلى 
مجمكعة مف المراكز الثانكية اليامة األخرل كالتي تعتبر نقاط التقاء كتجمع لمنقؿ 

 كالمكاصبلت كىي: 

ان رئيسان لمنقؿ لكقكع المدينة في كسط سيؿ جفارة كىي منطقة مركز  منطقة طرابمس•
سيمية تنتشر فييا المزارع كالمصانع كيسكنيا عدد كبير مف السكاف، جعميا نقطة 
تجمع تمتقي عندىا كؿ الطرؽ كتتفرع منيا الطرؽ الي تربطيا بالمناطؽ الداخمية 

طرؽ الخمس كالقره  فمف جية الغرب تتجو إلييا طرؽ الزاكية كزكاره كمف الشرؽ
 (. 2بكلمي كمف الجنكب ترىكنة كغرياف كبف غشير خريطة )

تمثؿ مركزان رئيسيان لمنقؿ في شرؽ الببلد فيي ال تختمؼ كثيران  عف  منطقة بنغازي• 
طرابمس، فكقكع بنغازم في منطقة سيؿ بنغازم كىك ثاني السيكؿ الميبية مف حيث 

مركز عمراني رئيسي في ىذا السيؿ، بؿ كفي األتساع كالقيمة اإلقتصادية كدكرىا ك
المنطقة الشرقية كميا جعميا مركزان تجاريان تتجو إليو أغمب طرؽ المكاصبلت مف 

 (.3اجدابيا في الغرب كسمكؽ في الجنكب كاآلبيار كالمرج في الشرؽ خريطة )

يبلحظ أف أغمب المزارعيف في منطقة الدراسة كخاصة القريبيف مف 
كأماكف تكاجد اآلبار الجكفية يعتمدكف عمى الزراعة الكثيفة مف  األراضي السيمية

الخضراكات المحمية كالمكشكفة حيث يتـ تسكيقيا في األسكاؽ القريبة منيـ، أما 
المزارعكف في المناطؽ التي ال تتكفر فييا الزراعة المركية غالبان ما يعتمدكف في 

صة الزيتكف، ككذلؾ يعتمدكف زراعتيـ عمى المحاصيؿ الحقمية كأشجار الفاكية خا
عمى زراعة الخضراكات البعمية التي تعتمد عمى مياه األمطار، كمعظـ ىذه الزراعة 
ذات مردكد بسيط  فكثير مف المزارعيف في ىذه المناطؽ يسكقكف المنتجات الزراعية 

 في أماكف سكناىـ.
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كبتطكر طرؽ النقؿ بالساحؿ الميبي زاد ذلؾ مف أتساع مساحة األراضي 
كخدمة الظيير الزراعي بشكؿ كبير، بعد ما كاف في فترة مف الفترات يصعب 
الكصكؿ إلي ىذه المناطؽ كخصصت أراضي زراعية جديدة لمتنمية الزراعية تأثرت 
بشكؿ كبير بشبكة الطرؽ المعبدة بعد ما تـ إيصاليا إلييا فضبلن عف ذلؾ إقامة 

الزراعي كمشركع مكنكسة مشاريع الرم لؤلراضي الزراعية ) كمشركع الكفرة 
كمشركع األريؿ( حيث تـ إستغبلؿ األراضي الزراعية بزراعة محاصيؿ مختمفة في 
نفس األراضي،كييعد النقؿ البرم أىـ أنكاع النقؿ في منطقة الدراسة، تمتد الطرؽ 

كـ، تمثؿ ىذه الطرؽ 18.000كـ كالطرؽ الزراعية كالفرعية 16.000البرية لحكالي 
ضة الزراعية، حيث ساىمت كتساىـ في تحكؿ مساحات شاسعة أساس كعماد الني

مف األراضي الممحية عمى الساحؿ إلى مزارع كبؤر إستيطانية كالتي مف المتعذر 
الكصكؿ إلييا قبؿ امتداد الطرؽ، كما تيعد ىذه الطرؽ قنكات تصريؼ اإلنتاج 

 .(1)كخطكط إنسيابية مف المزارع بإعتبارىا كحدات اإلنتاج إلى األسكاؽ

 طرؽ النقؿ في غرب ليبيا "سيؿ الجفارة"( 2خريطة )

                                                 
 .1996طرابمس،  ( كزارة المكاصبلت مصمحة الطرؽ كالجسكر كالنقؿ البرم،(1
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مف عمؿ الباحث إستنادان إلى خريطة طرؽ النقؿ في ليبيا،أمانة النقؿ  -المصدر:
 .2000كالمكاصبلت ،طرابمس،

 .طرؽ النقؿ شرؽ ليبيا( 3خريطة )

نقؿ مف عمؿ الباحث إستنادان إلى خريطة طرؽ النقؿ في ليبيا،أمانة ال -المصدر:
 .2000كالمكاصبلت ،طرابمس،

 13964 حكالي المدف بيف تربط التي الرئيسية الطرؽ أطكاؿ مجمكع بمغ
 المدف المختمفة، كتتككف في مكزعة كالزراعية الفرعية الطرؽ إلى شبكة باإلضافة كـ

 -رأسية )شماؿ محاكر غرب( كستة-أفقية )شرؽ محاكر مف ثبلث الرئيسية الطرؽ
 التي كالمناطؽ يبيف المحاكر (4الجدكؿ ) (1) لببلد المختمفةا أطراؼ تربط جنكب(
 يزيد أك يقارب ما إنشائيا عمى مضى الشبكة ليذه الطرؽ المككنة بيا معظـ تمر

                                                 
العاـ ،سياسات  التخطيط العظمى، مجمس االشتراكية الشعبية الميبية العربية ( الجماىيرية(1

 .89،ص2005النقؿ بأنماط مختمفة، التقرير الشامؿ، 
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نشاء لصيانتيا مكثؼ برنامج إلى تحتاج الحالي التصميمي، كبكضعيا عمرىا عف  كا 
 سبلمة يكفؿ ماب تطكيرىا إلى باإلضافة الخدمات عمييا، كمراكز اإلستراحات
 مستعممييا.

 محاكر الطرؽ الرئيسية بالساحؿ الميبي. (4جدول )

 المناطق التي يمر بيا المحور
 - مصراتة  -زليطف _ الخمس - طرابمس  -الزاكية-  صبراتة  -زكارة – أجدير رأس 1م

 الييشة
 أمساعد - طبرؽ - درنة - البيضاء - المرج - بنغازم - إجدابيا  -العقيمة  -سرت

 طرابمس _ العزيزية _ يفرف _ نالكت_ كازف 1-1م
 .الخمس  -ترىكنة  -غرياف  -يفرف  -نالكت 3-1م
 درنة  -سكسة  -طمميثة  -العقكرية 7-1م

 _ الشكيرؼ _ القريات _ غرياف _ العزيزية _ طرابمس 4م
 .الكعر بئر-القطركف _ األرانب أـ _ تراغف _ سبيا _ براؾ

 يفرف _ الزاكية 2-4م
 . زليطف _ كليد بني _ ترىكنة _ طرابمس 

 طبرؽ-اجدابيا 15-1م
 كادم بإتجاه السكدانية الحدكد _ العكينات _ الكفرة _ زريؽ أبك _ جالك _ أكجمة _ إجدابيا 10م

 .حمفا
 . سمكؽ _ بنغازم 2-10م
 طبرؽ(-)اجدابيا 15-1الطريؽ ـ مع التقاطع -المخيمي( – (القبة 6-10م

 1 ـ الطريؽ مع التقاطع – طبر / إجدابيا 15

العاـ ،سياسات النقؿ بأنماط مختمفة، التقرير الشامؿ،  التخطيط مجمس -المصدر:
 .89،ص2005طرابمس، 
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، حيث 1996-1970( يبيف تطكر شبكة الطرؽ المرصكفة في ليبيا 5الجدكؿ )
لـ يحدث بيا أم تطكير كىذا بطبيعة  1996يبيف أف الطرؽ الزراعية منذ العاـ 
 الحاؿ يؤثر عمى التنمية الزراعية.

 .1996 -1970تطكر شبكة الطرؽ المرصكفة في ليبيا  (5جدول )

 إجمالي الطرق الطرق الزراعية الطرق الرئيسية والفرعية السنة

نسبة  الطول/كم
 التغيير%

نسبة  الطول/كم
 التغيير%

نسبة  الطول/كم
 التغيير%

1970 5800 - 250 - 6050 - 

1975 7747 33.57 1263 48.93 9010 48.93 

1980 10700 38.12 3563 58.30 14263 58.30 

1985 15700 46.73 6500 55.64 22200 55.64 

1991 16759 6.7 7500 15.38 24259 10.65 

1996 16800 0.3 7760 3.47 24560 1.5 

أبك القاسـ العزابي)النقؿ كالمكاصبلت( في الجماىيرية دراسة في  -المصدر:
 .490غرافيا،مرجع سابؽ، صالج

المجنة الشعبية العامة لممكاصبلت كالنقؿ، التقرير السنكم لسنة  -          
 .11،ص1995

( يتبيف أف شبكة الطرؽ في ليبيا شيدت تطكران 4كمف الشكؿ البياني )
أىـ  1985-1970مستمران طيمة السنكات السابقة حيث تيعد الفترة المحصكرة بيف 
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كـ أرتفع إلى  6050حكالي  1970رؽ في ليبيا حيث بمغت عاـ فترات تنفيذ الط
أخذت عممية تنفيذ كرصؼ الطرؽ  1985أما بعد العاـ  1985كـ عاـ  22200

تنكمش كتتقمص كربما يعكد السبب إلى إنخفاض أسعار النفط مما أثر عمى عائدات 
نيات لـ الدكلة إضافة إلى أف األكضاع السياسية التي سادت خبلؿ أكاخر الثماني

 تكف باعثو عمى إحراز أم تقدـ إقتصادم يذكر بسبب الحصار كتجميد األرصدة. 

 (4الشكل )

 .1996 -1970تطكر شبكة الطرؽ المرصكفة في ليبيا 

   

 

 

 

 

 

 

 (5مف عمؿ الباحث باإلعتماد عمى بيانات الجدكؿ ) -المصدر:    
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 يمي:يبلحظ عمى تكزيع األراضي الزراعية بمنطقة الدراسة ما 

األراضي الزراعية القريبة مف محؿ سكف المزارع أك المكجكدة داخؿ محؿ سكناه  -1
 المحاصيؿ الزراعية  فيو تمتاز بالكثافة لقرب السكؽ منيا. 

األراضي البعيدة عف السكؽ كعدـ كجكد طرؽ برية معبدة فإف النمط الزراعي -2
كالمسافة الفاصمة بينيا  المكجكد بيا أقؿ كثافة كمف ىنا كقكع األراضي الزراعية

 كالسكؽ فإنيما يحدداف طبيعة المحاصيؿ. 

كما أف ىناؾ بعض المحاصيؿ الزراعية ال قدرة ليا عمى تحمؿ السكؽ فقد تككف -3
سريعة التمؼ كليذا تتركز زراعتيا في المناطؽ القريبة مف السكؽ كخاصة 

 الخضراكات كالطماطـ كالخيار.

  -رابعًا: التسويق الزراعي:

قصد بالتسكيؽ الزراعي جميع الخدمات كالعمميات المرتبطة بتكصيؿ يي 
المنتجات الزراعية كالحيكانية أك نقؿ ممكيتيا مف المنتج إلى المستيمؾ، كيدخؿ 
ضمف التسكيؽ الزراعي كظائؼ العمميات التسكيقية كالعكامؿ التي تؤثر في العرض 

 .( 1) كالطمب عمى الكميات المنتجة سنكيان 

سكيؽ مف األدكات الميمة لمتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية فالتسكيؽ ييعد الت
لو دكر مؤثر في خمؽ كتحديد العبلقات اإلجتماعية بيف المنتجيف كالمستيمكيف كفي 
قامة اإلستثمارات  إعطاء المؤشرات السعرية لتكظيؼ المكارد اإلنتاجية كالتكزيعية كا 

                                                 
بكغريب، رسالة دكتكراه أستعماالت األرض الزراعية في فضاء أ كبر عبدا،أد ( خال1)

 .95، ص2006غير منشكرة، جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات، قسـ الجغرافيا،
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العمؿ كرفع مستكل الدخؿ كالمعيشة في  اإلنتاجية كالخدمية كالتكزيعية كزيادة فرص
 . (1)المجتمع

بدأت الحاجة إلى التسكيؽ بظيكر التخصص كقياـ مناطؽ زراعية كأخرل 
عتماد المناطؽ الصناعية عمى المناطؽ الزراعية لمد سكانيا كصناعتيا  صناعية كا 

لى بالمادة األكلية ثـ تصريؼ مصنكعاتيا في المناطؽ الزراعية، األمر الذم أدل إ
قياـ األسكاؽ التي يتـ في محيطيا ىذا التبادؿ، كما أنو بإستمرار التخصص 
أصبحت بعض المناطؽ الزراعية تنفرد بإنتاج محصكؿ أك محاصيؿ تتمتع بميزة 
مطمقة نسبية في إنتاجو، كيعتمد عمى غيرىا مف المناطؽ الزراعية في الحصكؿ 

ذا ما استمـز األمر قياـ مراكز  عمى ما يسد حاجتيا مف المحاصيؿ الزراعية كا 
 .(2)متخصصة )أسكاؽ( يتـ فييا تبادؿ المنفعو

تعتبر األسكاؽ الشعبية المفتكحة الدائمة أك األسبكعية باإلضافة إلى 
محبلت بيع المنتجات كمحبلت المكاد الغذائية ىي قنكات التصريؼ األساسية 

بب ذلؾ إلى عدـ لئلنتاج الزراعي في أغمب مدف منطقة الدراسة، كيمكف إعزاء س
كجكد سياسة تسكيقية ثابتة كمينظمة تأخذ في اإلعتبار إحتياجات السكؽ، تنتشر 
بمنطقة الدراسة األسكاؽ المحمية داخؿ المدف كالقرل تعرض فييا المنتجات الزراعية 
في يـك الجمعة أك األحد مف كؿ أسبكع فيي تسيؿ عممية البيع  بسرعة كبأقؿ 

ا تنتشر أسكاؽ الجممة كسكؽ )الكريمية( الكاقع جنكب التكاليؼ كأقؿ مجيكد، كم
مدينة طرابمس حيث يمد ىذا السكؽ المدف األخرل بالمحاصيؿ الزراعية بسعر 

                                                 

(
1
 في الغذائية السلع ستهالكإ على المؤثرة والبرامج السياسات وتقويم تحلي  دراسة (

 .107،ص2000،الخرطوم،"الزراعية ميةللتن العربية المنظمة" العربي الوطن
ممدكح السيد دسكقي،أساسيات في االقتصاد الزراعي،الطبعة األكلى، الدار الجماىيرية ( 3)

 .231،ص1990عبلف،طرابمس،إللمنشر كالتكزيع كا



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

780 

  

 

الجممة، كمف بعد يتـ عرضيا في األسكاؽ المحمية حيث يتكسط سكؽ "الكريمية" 
 المدف ذات اإلستيبلؾ األكبر كيمد حتى المناطؽ الشرقية بالمنتجات.

ت التجارية داخؿ المدف تيعد مف القنكات التسكيقية كعرض كالمحبل
المنتجات خاصة داخؿ مركز المدينة حيث ال يستطيع سكاف تمؾ المدف الكصكؿ 
إلى األسكاؽ الشعبية كذلؾ إما لؤلزدحاـ أك لبيعد تمؾ األسكاؽ عف مركز المدينة، 

ا لممحاصيؿ بأسعار كتمؾ المحبلت يعتمد عمييا كثيران في اآلكنة األخيرة رغـ عرضي
 تختمؼ عف السعر المعركض باألسكاؽ الشعبية.

 -خامسًا: الدورة الزراعية:

تيحدد الظركؼ البيئية الطبيعية كخاصة المناخ أنكاع المحاصيؿ الممكف 
زراعتيا، كلكف الظركؼ البشرية كاإلقتصادية ىي التي تحدد أم مف ىذه المحاصيؿ 

 . (1)ية كجكد الدكرة أصبلن سيزرع بؿ كقد تمنح الظركؼ االقتصاد

أف الدكرة الزراعية ىي نظاـ تركيب المحاصيؿ في المزرعة دكف مراعاة 
لمنسبة المئكية لمككنات الدكرة مف المحاصيؿ أك اإلستفادة مف تطبيؽ نظاـ الدكرة 
الزراعية. تشمؿ الدكرة الزراعية عادةن عمى أنكاع مختمفة مف المحاصيؿ تسمح 

لمدخبلت اإلنتاج مف أسمدة كماء كغيرىا، كعادةن ما تضـ الدكرة باإلستخداـ األمثؿ 

                                                 
، إبراىيـ مكسى محمد الزقرطي، أثر المناخ عمى الزراعة في المنطقة الشرقية لؤلردف ( 1)

، 19978اآلداب، القاىرة، كمية ماجستير غير منشكرة، جامعة رسالة ،الجزءاألكؿ
 .111ص
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الزراعية محاصيؿ بقكليو تعمؿ عمى مساعدة المحاصيؿ الغذائية مثؿ الحبكب في 
 .(1)رفع معدالت نمكىا نتيجة زيادة محتكل التربة مف النيتركجيف كالمادة العضكية

بعض في بقعة ييقصد بالدكرة الزراعية ترتيب الحاصبلت إثر بعضيا ال
معينة مف األرض كبنظاـ معيف كتسمى الدكرة عادةن بإسـ أكبر حاصبلتيا مف 
الكجية اإلقتصادية، كما تتبع عادةن بكصؼ عددم يدؿ عمى السنيف التي تنقضي 
بيف زراعة المحصكؿ الرئيسي مرة كبيف إعادة زراعتو مرة أخرل في بقعتو، فيقاؿ 

ذا كاف مدة الدكرة سنتيف أك ثبلث أك ست سنكات دكرة ثنائية أك ثبلثية أك سداسية إ
ففي كؿ   (2)إف غاية الدكرة الزراعية ىي منع استنزاؼ التربة مف العناصر الغذائية

 دكرة زراعية ىناؾ محصكؿ أساسي يتميز بأىمية أكبر مف غيره في كؿ منطقة. 

إف نظاـ الدكرة الزراعية المتبع في أغمب األراضي بمنطقة الدراسة 
تمدة عمى األمطار ىك نظاـ الدكرة الزراعية الخاص بمحصكلي القمح كالشعير، المع

كىك أف تيزرع في السنة األكلى قمح يتبعيا تبكير األرض )أم تركيا بدكف زراعة(، 
شيران  16-14في السنة الثانية أم دكرة ثنائية مدتيا سنتاف كتتراكح فترة التبكير مف 

ت كالحرث لتشجيع نمك الحشائش التي ترعى تترؾ األرض خبلليا بدكف أم عمميا
عمييا األغناـ كالماعز كاإلبؿ، كلكي تقمؿ مف عمميات إنجراؼ التربة بفعؿ الرياح 
الشديدة أثناء الصيؼ، كفي بعض األحياف يتـ إتباع دكرة القمح كالحمص )ثنائي( 

دكرة في ىذه المناطؽ كالتي أثبتت تفكقيا عمى دكرة القمح كالبكر، كما تيتبع ال

                                                 
( يحي بف أحمد النابمسي، خصائص التربة تحت تأثير نظاـ الدكرة الزراعية كالتسميد (1

(،مركز البحكث الزراعية، جامعة الممؾ 83النيتركجيني، نشرة بحثية رقـ)
 5ق،ص1420سعكد،

 111،ص1978لساحمي،( أمانة الزراعة ،تقرير عف الشريط ا(2
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الزراعية في المزارع التي تزرع فييا أشجار الزيتكف كأشجار مستديمة كتسمى بالدكرة 
  (1)الثبلثية كفييا تزرع المحاصيؿ بيف صفكؼ أشجار الزيتكف

تنقسـ األرض عند تصميـ الدكرة الزراعية بالساحؿ الميبي إلى عدد مف 
الدكرة الزراعية مده األقساـ يتناسب كالمساحة المراد زراعتيا مف كؿ محصكؿ، ف

محددة تبدأ مف سنتيف فأكثر بحيث ييزرع المحصكؿ في نفس المكاف مف األرض 
كؿ سنتيف أك أكثر حسب مدة الدكرة، كتشمؿ الدكرة الزراعية عمى محاصيؿ متفرقة 
مثؿ محاصيؿ الحبكب الشتكية كالحبكب الصيفية كالبقكؿ الشتكية كالصيفية، بعضيا 

ألخر سطحي الجذكر، كذلؾ لممحافظة عمى خصكبة متعمؽ الجذكر كالبعض ا
األرض نتيجة لتعاقب زراعة ىذه المحاصيؿ كغير ذلؾ مف الفكائد الكبيرة التي تعكد 
عمى المزارع بأربحيو عالية بزيادة اإلنتاج، كأف إتباع نظاـ الدكرات الزراعية مف 

ات التكسع الكسائؿ اليامة جدان التي يجب عدـ إغفاليا عند التفكير في مشركع
الرأسي في الببلد كقد ليكحظ ذلؾ في بعض المزارع في سيؿ الجفارة ك سيؿ 

 بنغازم.

تتكقؼ الدكرة الزراعية عمى عكامؿ عديدة منيا  قكاـ التربة، سمؾ القطاع  
ك كجكد طبقة تحت التربة، كعمؽ مستكل الماء األرضي، الميؿ كاإلنحدار كالجرؼ، 

كع المحاصيؿ كأسمكب تعاقبيا، األسمدة المستعممة خكاص التربة، تكفر ماء الرم، ن
، الظركؼ المحمية، درجة دمج اإلنتاج النباتي كالحيكاني، الناحية االقتصادية ، 
تكفر البذكر، مساحة أرض الدكرة كتعمؿ الدكرة الزراعية عمى زيادة التكثيؼ 

عية نفسيا الزراعي بمعنى إنتاج محصكليف أك أكثر في الحقؿ نفسو كفي السنة الزرا

                                                 
 الييئة العامة لممياه.  ( الجميكرية العربية الميبية، رئاسة مجمس الكزراء،(1
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كيتعذر القياـ بيا إال في المناطؽ التي يككف فييا العكامؿ المناخية مبلئمة لئلنتاج 
 . (1)الزراعي طكؿ العاـ اضافة إلي تكافر مياه الرم البلزمة طكؿ السنة

 -سادسًا: الـــــــــري:

الرم ىك الكسيمة أك ذاؾ النظاـ الذم ييزكد التربة بالكمية المناسبة مف مياه 
رم التي تحتفظ بيا التربة إلمداد المحاصيؿ الزراعية بإحتياجاتيا المائية ال

الضركرية لنمكىا كبأقؿ كمية مف الفقد مع األخذ في اإلعتبار التكمفة اإلقتصادية، 
فعدـ األستخداـ األمثؿ لنظاـ الرم يؤثر بشكؿ مباشر في أرض السبخة كاألرض 

ار عامبلن ميمان في زيادة الفعؿ الطينية القابمة لئلنجراؼ، كيشكؿ اإلانحد
الجيكمكرفكلكجي لمماء خصكصان عند الػػرم بالػػغمر، كذلؾ بما يحدث مف إزالة 
لطبقة مف التربة السطحية األصمية في مساحة محدكدة بحيث تبقي التربة تحت 

 السطحية التي عادةن ال تككف بنفس الجكدة لنمك النبات.

-1988قة الساحمية لمفترة مابيف بمغ إنتاج مشاريع الحبكب في المنط
طف شػػعػػير تػحت الػػرم الكػامؿ، أما 17614طػف قػمح ك 86068حكالػي  1989

المساحات األخرل مف زراعات الحبكب في الشريط الساحمي فيي تعتمد أساسان عمى 
مياه األمطار كيتركز إنتاج الحبكب بالشريط الساحمي في سيؿ الجفارة بالغرب 

% في 73.6بالشرؽ، كتعتمد الزراعة عمى الرم الدائـ بنسبة  كالجبؿ األخضر
المنطقة، كتشكؿ المياه الجكفية كاألمطار المصدر األساسي لمياه الرم، كقد 
أيستعممت العديد مف طرؽ الرم كمف أىميا )الغمر كالرش كالتنقيط(، كبفضؿ ىذه 

زراعية الكسائؿ أصبح مف السيؿ زراعة األرض دكف تسكية كتكسعت األرض ال

                                                 
مكانية زراعتيا إ( خالد رمضاف بف محمكد،الترب الميبية تككينيا تصنيفيا خكاصيا 1)

 .471ص،1995 ،الطبعة األكلى،الييئة القكمية لمبحث العممي ،طرابمس،
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المركية، كبات مف الممكف زراعة األرض مرتيف أك أكثر في السنة كتنكع 
المحاصيؿ كزيادة اإلنتاج، فإختيار طريقة رم مناسبة لممحاصيؿ المزركعة تتكقؼ 
بالمحافظة عمى مستكل مناسب مف الرطكبة كتركيز محمكؿ التربة مف األمبلح 

 .(1)الذائبة بمنطقة الجذكر

الرم مف اآلبار الجكفية إلى زيادة درجة الممكحة كحدكث أدل أستخداـ مياه 
مشاكؿ لمتربة كأثار خطيرة عمى المحاصيؿ كالحمضيات في المنطقة الساحمية، 
يستخدـ مزارعكا الحبكب المياه الجكفية في رم محاصيميـ حيث ال تزيد مساحة 

اآلبار % فقط مف إجمالي المساحة المزركعة يتراكح عمؽ 6المحاصيؿ البعمية عف 
بكصة كما  3-2.5ـ، كتستخدـ مضخات يتراكح قطرىا ما بيف 178-18ما بيف 

 كتستخدـ أنظمة الرم بالرش مف قبؿ أغمب المزارعيف.

تتـ عممية الرم خبلؿ مراحؿ نمك النباتات كذلؾ حسب مظير التربة 
كالنبات المذاف يؤشراف إلحتياج المحصكؿ لمرم مف عدمو، فأنظمة الرم المتبعة 

 قة الساحؿ الميبي "سيؿ جفارة  كسيؿ بنغازم" يمكف حصرىا في اآلتي: بمنط
 -:(2)أ ـ الطرق التقميدية لمري أو ما يعرف بالري السطحي 

كىك مف أقدـ الطرؽ المتبعة في منطقة الدراسة كفي  طريقة الري بالقطاعاتػ  1
ف الطرؽ ليبيا عمكمان، عندما كاف المزارع يستخدـ الدلك في سحب المياه، كىك م

نخفاض تكمفتو اإلقتصادية خاصةن عند تكفر مياه  الشائعة في العالـ نظران لسيكلة كا 

                                                 

(
1
)Popado pouls, Fertigation in Cypras and some other countries of 

the Near East FAO proceeding chemigation,1991, pp 67.82.    
رشادية تعني باإلرشاد الزراعي في إمجمة  رشاد الزراعي ،إلمجمة ا (2)
 . 2015،،طرابمسليبيا
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الرم، إال أنو تحت ظركؼ كظركؼ ليبيا كخاصةن بسيؿ جفارة حيث ييعد السحب 
ف كجدت فيي تحتكم عمى أمبلح كبذلؾ فإف  عمى المياه الجكفية ميكمؼ، كحتى كا 

ذا ال يينصح بيا خاصةن في المزارع الكبيرة، يتـ ىذه الطريقة تيعد مستيمكو لممياه ل
إتباعيا بشكؿ عاـ في األراضي الزراعية المنبسطة التي ال يكجد بيا ميكؿ  كسيؿ 
جفاره بالمناطؽ السيميو القريبة مف البحر كالمساحات الكبيرة ، كتقسـ المزرعة إلى 

طاع مف عدد مف القطاعات ذات ميكؿ منخفضة كيفضؿ أف ال يتجاكز عرض الق
متران يفصؿ بيف القطاعات بحكاجز ترابية  100 – 400متر كطكلو  5 – 20

متكازية لتسيؿ عممية جرياف المياه ضمف القطاع بشكؿ متجانس كتسمى تمؾ 
 .الحكاجر ب" المجرل"

تيستخدـ طريقة الرم باألحكاض بشكؿ رئيسي كميكثؼ لرم  الري باألحواض 2- 
ما   كض المحدد مف جياتو األربعة بحكاجز ترابيةأشجار الفاكية تتراكح مساحة الح

بيف بضعة أمتار مربعة كما ىك الحاؿ عند رم األشجار مثبلن حيث يشكؿ لكؿ 
شجرة مثمرة حكضان كاحدان، عادةن تستعمؿ ىذه الطريقة مف الرم لرم المحاصيؿ 

ض المزركعة في ترب قميمة الميكؿ أك مستكية تقريبان إذ يضاؼ ماء الرم إلى الحك 
 المائي بشكؿ سريع حتى امتبلء الحكض لحد معيف كمف ثـ تترؾ المياه لترشح 

ضمف قطاع التربة، كمف الممكف تدريج أحكاض الرم إذا كانت التربة ذات ميكؿ 
معينة بحيث يككف كؿ حكض ضمف منطقة التدريج مستقبلن عف الحكض الذم 

 .يسبقو أك يميو

ا أقنية صغيرة متكازية تَـّ إنشاؤىا إما تعرؼ الخطكط عمى أني الري بالخطوط -ػ 3
مكازية لميكؿ األرض المركية أك متعامدة عمييا، كمف مميزات ىذه الطريقة نسبة 

( مف سطح التربة 0.5 – 0.2إلى طريقتي القطاعات أك األحكاض أف حكالي )
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يتعرض لمبمؿ، كبالتالي فإف كمية المياه المضافة تخفض بيذا المقدار، كيعتمد طكؿ 
مساحة  نفاذية التربة، خط كعرضو عمى عدة عكامؿ مف أىميا ميكؿ األرض،ال

  المحصكؿ المراد ريو. تدفؽ المياه، ككمية مياه الرم المتاحة، المزرعة،

  -ب ـ الطرق الحديثة لمري:

 تتركز ىذه الطريقة في الجزء الشمالي الغربي "سيؿ جفارة" الري بالرش  :
يدم العاممة كسيكلة نقؿ األنابيب مف مكاف كسبب إنتشار ىذه الطريقة قمة األ

ألخر بسبب خفة كزنيا كعدـ إحتياج األرض إلى تسكية، كما أنو باإلمكاف 
تكفير جزءن مف ماء الرم إذا ما كاف المزارع أك العامؿ حريصان عمى الرم في 
المكاعيد المناسبة كمراعاة مدة رش األرض بحيث ال تترؾ الرشاشات مدة تزيد 

المطمكبة ، يكفر الرم بالرش مساحة األرض المزركعة كفي إستخداـ  عف المدة
 األيدم العاممة.

 :يستخدـ الرم بالتنقيط في األراضي الثقيمة القكاـ كالمتكسطة  الري بالتنقيط
حيث تككف ىذه الترب قادرة عمى إمتصاص الماء كتسمح بإنتشار الرطكبة 

مياه الرم إال أف جدكاه  األفقية كالعمكدية، رغـ كفاءتو اإلقتصادية في
اإلقتصادية معدكمة مع المحاصيؿ الحقمية نظران إلرتفاع تكمفتو اإلنشائية لذا 
فيك محصكر فقط عمى المحاصيؿ البستانية، أيضان ىك ال يخمك مف بعض 
العيكب مثؿ مشاكؿ انسداد المنقطات كممكحة مياه الرم كحدكث تمؼ في 

  أنابيب التنقيط أك حكامؿ المنقطات. 
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 :  سابعًا: الميكنة الزراعية

تمعب دكران ىامان في العممية اإلنتاجية الزراعية فيي تكفر الكثير مف الكقت 
كالجيد عمى المزارع، كتمكنو مف زراعة مساحات شاسعة كاف مف المتعذر زراعتيا 
ستثمارىا في غياب اآلالت، كتتغير جكدة أداء اآلالت الزراعية تغيران كبيران حسب  كا 

لة الحقؿ كالبذكر كعامؿ التشغيؿ،كيظير تأثير اآلالت كدكرىا في المناطؽ التي حا
 تتسع فييا المساحات الزراعية بينما تقؿ فييا األيدم العاممة. 

بعد أكتشاؼ النفط كتكفر رأس الماؿ بدأت اآلالت الزراعية بالدخكؿ  
بداء إستخداـ تدريجيان مع بداية الخمسينيات بدأت الزراعة تتكسع نحك الجنكب ك 

اآللة في جميع األغراض كالعمميات الزراعية مف الحفر إلي سحب المياه كالحرث 
 . (1)كالحصاد الخ 

إدخاؿ اآللة الزراعية ضاعؼ اإلنتاج كقمؿ مف المشقة في العمميات 
الزراعية كزادت مف الرقعة الزراعية كزاد بالتالي العائد الزراعي كاألمف الغذائي، 

قتي الزراعة اآلالت الزراعية التالية: معدات كآالت تييئة األرض كتستخدـ في منط
كاآلت البذر كالزراعة كالتشتيؿ كمعدات العزؽ كالتسميد، كمعدات اآلالت حصاد 
المحاصيؿ العمفية، كآالت الحصاد كدراس محاصيؿ الحبكب،كآالت جمع 

ت كمعدات المحاصيؿ الجذرية كالدرنية، كآالت كمعدات جمع ثمار الفاكية، كآال
 جمع الخضراكات.

( تقديرات درجة ميكنة بعض العمميات الزراعية في 6يكضح الجدكؿ )
فيناؾ بعض العمميات تطكرت فييا  1999-1990الساحؿ الميبي خبلؿ الفترة 

                                                 

 .296ص ذكره، سبؽ مرجع،الجديدم حسف( 1)



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

788 

  

 

% مثؿ الحرث بينما ىناؾ بعض العمميات 100عمميات الميكنة حتى كصمت إلى 
% 100سميد غير أف ىناؾ ميكنة بدرجة تتدنى فييا درجة الميكنة مثؿ الحصاد كالت

 في كؿ األراضي الجديدة.

 تقديرات درجة ميكنة بعض العمميات الزراعية في الساحؿ الميبي خبلؿ  (6جدول )

 

 . 1999قسـ المحاصيؿ مركز البحكث الزراعية )تقديرية(،طرابمس، -المصدر: 

 

حتى العاـ  1990المكينة فييا زادت مف العاـ تبيف أف نسبة زيادة استخداـ 
 % يستخدـ فييا ما يمي: 66.6بنسبة  1999

العممية 
 الزراعية

 نسبة إحبلل اآلالت في العمل محل اآلالت التقميدية )%(

تقدير 
1990% 

تقدير  %1997تقدير
1999% 

مقارنة بعام  1999نسبة الزيادة عام 
1990 

 5.3 100 98 95 الحرث

 66.6 50 40 30 الزراعة

 35.7 95 85 70 الري

 50.0 50 40 30 التسميد

مقاومة 
 الحشائش

20 25 30 50.0 

 50.0 90 75 60 الدراس
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  .الحرث الميكانيكي القبلبة أك القرصية تعقبيا عممية التمشيط بالمحاريث 
  عممية الحصاد الميكانيكي لمحاصيؿ الحبكب الشتكية كالقمح كالشعير

 بكاسطة اآلت الحصاد كالدراس. 
 ير الحبكب في زراعة المحاصيؿ الحقمية كالقمح أستخداـ اآلت تسط

 كالشعير كذلؾ بالمزارع الحككمية فقط.
( ييشير إلي أف ىناؾ زيادة في أعداد اآلالت الرئيسية مثؿ الجرارات 7كالجدكؿ )

كآالت الحصاد كالدراس، بالنظر إلى الكاقع الحالي بمنطقة الدراسة لمدل أستخداـ 
رعيف يستخدمكف اآللة عمى نطاؽ كاسع في كافة اآلالت الزراعية نجد أف المزا

العمميات الزراعية كيمتمككف اآلالت الزراعية مختمفة األنكاع  كاألغراض، فالتقييـ 
السميـ لدكر اآللة  قد ال يككف بعددىا بقدر ما يككف بفاعمية أدائيا التي تتحدد 

ي العممية اإلنتاجية بدرجة مبلئمة لمضكابط البيئية السائدة في المكاف كالتي تتحكـ ف
، فسكء أستخداـ اآلالت لو أثار سمبية حيث نجد أف ليا أثار خطيرة عمى التربة 
كالمياه بالدرجة األكلى كىما العامبلف األساسياف المحدداف لئلنتاج مف الناحية 
ة الطبيعية، كما تبيف   أف الػػجرار ىػػك اآلالت الميعتمد عمػػييا بالػػػزراعػػة خػبلؿ الػفتر 

كلربما في تمؾ الفترة كاف يتكفر الجرار ألغمب المزارعيف حيث  1993-1999
ذات محرؾ عالي القدرة  كسيمة نقؿ أنشئ مصنع كاف ييسمى )بالجدع( كىك

 أك بجنزير، ليقـك بمياـ زراعية.  بعجبلت مجيز

 

 

 

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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تطكر أعداد اآلالت الزراعية الرئيسية بالساحؿ الميبي خبلؿ الفترة  (7جدول )
1993-1999. 

 دريةماكينات الدراس والت الجرارات السنوات

1993-1997 36336 3462 

1998 37586 3482 

1999 39450 3497 

مركز البحكث الزراعية كالحيكانية، قسـ الدراسات  -المصدر:
 .2003اإلقتصادية،طرابمس،

  عممية النقؿ البرم مرتبط أساسان بشبكة الطرؽ التي تربط العديد مف الحقكؿ مع
أك أية نقطة تجمع ليذه المنظمات كالمنشأت الصناعية أك تجار الجممة 

 المحاصيؿ كالمكاد المختمفة.
  ييعد السكاف بمثابة السكؽ الرئيسي لتصريؼ المنتجات، كبالتالي يؤثر السكاف

 في أنكاع المحاصيؿ الزراعية ككميات إنتاجيا.
  ،تختمؼ الدكرة الزراعية مف منطقة ألخرل حسب كمية المطر السنكية كتكزيعيا

لكاحدة تبعان لنكعية التربة كالعكامؿ البشرية، كتتزايد كما تختمؼ ضمف المنطقة ا
نسبة البذر في الدكرة الزراعية كمما قمت كمية المطر، كتنخفض إنتاجية 
المحاصيؿ بتذبذب كمية األمطار كالمياه الجكفية كؿ سنة كعدـ إتباع نظاـ 

 الدكرة الزراعية بطريقو سميمة.
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 الزراعة الكثيفة تحتاج إلى أيدم العمالة الزراعية عامؿ ميـ في اإلنتاج، ف
 عاممة كثيرة كتتأثر الزراعة بالزيادة كالنقص في أعداد العامميف بالزراعة. 

  إف طرؽ الرم كثيرة كمتعددة كيمكف لممزارع اختيار الطريقة المناسبة لظركؼ
المزرعة،إال إنو تحت ظركفنا المحمية كالمتميزة بقمة المكارد المائية ينصح 

ريقة األكثر كفاءة في تكفير المياه، كىذا يعتمد عمى اإلمكانيات بإستخداـ الط
المتكفرة لدل المزارع ككذلؾ نكع التربة كطكبكغرافيتيا كنسبة األمبلح بيا، كنكع 
الزراعة كالتركيب المحصكلي كالظركؼ البيئية المحيطة بذلؾ النبات كمصادر 

 المياه المتاحة.
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 المراجعقائمة المصادر و 

 كتبال

خالد رمضاف بف محمكد،الترب الميبية تككينيا تصنيفيا خكاصيا إمكانية زراعتيا -1
 .1995،الطبعة األكلى،الييئة القكمية لمبحث العممي ،طرابمس، 

صبلح الديف الشامي، جغرافية دعامة التخطيط ،منشأة -2
 .1971المعارؼ،اإلسكندرية،

، دار كائؿ لمطباعة كالنشر ، فكزم سياكنة ، كآخركف ، مدخؿ إلى الجغرافيا -3
  2002عماف ، 

محمد المبركؾ الميدكم، جغرافية ليبيا البشرية، الطبعة الثانية، جامعة قاريكنس، -4
 . 1990بنغازم،

ممدكح السيد دسكقي،أساسيات في االقتصاد الزراعي،الطبعة األكلى، الدار -5
 1990الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف،طرابمس،

 العممية الرسائل

أنكر عمي عبدالسبلـ الشيخي، إستخداـ التقنيات الحديثة في تنمية المناطؽ -1
الصحراكية في الكطف العربي )دراسة حالة ليبيا(، رسالة ماجستير غير منشكرة، 

 ،.2011جامعة القاىرة، كمية اليندسة، تخطيط المدف،

لمنطقة الشرقية إبراىيـ مكسى محمد الزقرطي، أثر المناخ عمى الزراعة في ا-2
لؤلردف، الجزءاألكؿ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القاىرة، كمية 

 .19978اآلداب،
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خالد أكبر عبدا، أستعماالت األرض الزراعية في فضاء أبكغريب، رسالة -3
 .2006دكتكراه غير منشكرة، جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات، قسـ الجغرافيا،

-1954رحيبي، السكاف كالتنمية البشرية في ليبيا عبدالرزاؽ عمي ال-4
"الماضي كىيكمية الحاضر كآفاؽ المستقبؿ، رسالة دكتكراة غير منشكرة، 2004

 2006جامعة منتكرم، قسنطينة، كمية عمـك األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية،

محمد زكرم، مناخ ليبيا دراسة تصنيفية ألنماط المناخ الفسيكلكجي،  -4
 .2005دكتكراه، جامعة منتكرم، قسنطينة، كمية عمـك األرض،رسالة 

 التقارير والمجبلت
المجنة الشعبية العامة، تقرير عف كضع الشريط الساحمي، تقرير غير -1

 .2000منشكر،

 .2000الييئة العامة لمتكثيؽ كالمعمكمات، طرابمس، قسـ األحصاء،-2

 رابمس، ط1980-1970خطة التحكؿ األجتماعي كاألقتصادم -3

الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ، المسح األقتصادم كاألجتماعي، الجزء -4
 (.2003-2002األكؿ، الخصائص الديمكغرافية )

 .1996كزارة المكاصبلت مصمحة الطرؽ كالجسكر كالنقؿ البرم، طرابمس، -5

اـ الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، مجمس التخطيط الع-6
 .2005،سياسات النقؿ بأنماط مختمفة، التقرير الشامؿ، 

 .1978أمانة الزراعة ،تقرير عف الشريط الساحمي،-7
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 الجميكرية العربية الميبية، رئاسة مجمس الكزراء، الييئة العامة لممياه. -8

مجمة اإلرشاد الزراعي ، مجمة إرشادية تعني باإلرشاد الزراعي في -9
 .2015ليبيا،طرابمس،

يحي بف أحمد النابمسي، خصائص التربة تحت تأثير نظاـ الدكرة الزراعية -10
(،مركز البحكث الزراعية، جامعة الممؾ 83كالتسميد النيتركجيني، نشرة بحثية رقـ)

 .1420سعكد،

دراسة تحميؿ كتقكيـ السياسات كالبرامج المؤثرة عمى إستيبلؾ السمع الغذائية 110
،في الكطف العربي "المنظمة ال  ،.2000عربية لمتنمية الزراعية"،الخرطـك

 المراجع االجنبية

(1-Popado pouls, Fertigation in Cypras and some other 
countries of the Near East FAO proceeding chemigation,1991 .  
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 لدى معممي التربية الخاصة الصبلبة النفسية والرضا الوظيفي

 فتحية عمى جعفر : أ. إعداد                                                    
 ربيعة عبد الجميل الشكري   . أ
 صالحة التومي الدروقي. أ
 أمنة محمد العكاشي. أ

___________________________________________________
 :المقدمة

الثػػركة تحػدد بمػػا  إف أىػـ قػػكة يمتمكيػا أم مجتمػػع القػكة البشػػرية كأف قيمػة ىػػذه القػكة أك
يمتمككا األفراد مف قيـ تساعدىـ في تحقيؽ األىداؼ كالكصكؿ إلػى الغايػات المنشػكدة 
حيػػث تعمػػػؿ ىػػػذه القػػػيـ عمػػػى الرقػػػي بػػالمجتمع لػػػذا تسػػػعى المجتمعػػػات اإلنسػػػانية إلػػػى 
تربيػػة تكفػػؿ ليػػـ قػػكة نفسػػية تحمػػي ىػػؤالء األفػػراد مػػف خطػػر أيػػة ضػػغكط أك مشػػكبلت 

ركرم كحتمػػي يسػػعى، إليػػو القػػائمكف عمػػى التربيػػة بصػػفة لػػذلؾ يعػػد ىػػذا المطمػػب ضػػ
 (7002:371عامة كالقائمكف عمى العممية التعميمية بصفة خاصة. )فائقة بدر 

كمػػػف ىنػػػػا بػػػػدأت الحاجػػػػة إلػػػػى التركيػػػػز عمػػػػى المتغيػػػػرات المدعمػػػػة لقػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى 
تبطػػة دائمػػا المكاجيػػة الفعالػػة أك عكامػػؿ المقاكمػػة أم المتغيػػرات النفسػػية كالبيئيػػة المر 

بالسبؿ النفسية في مكاجية الظركؼ الضاغطة كالتي مف شأنيا دعـ قػدرة الفػرد عمػى 
 (1997:301مكاجية المشكبلت كالتغمب عمييا. )مخيمر، 

كليػػػػػذا تعػػػػػد الصػػػػػبلبة النفسػػػػػية ىػػػػػي مصػػػػػدر نجػػػػػاح المعمػػػػػـ فػػػػػي مقاكمػػػػػة الضػػػػػغكط 
 (27, 2017كالصعكبات التي تكاجو في عممو كتساعده في عممو )يكسؼ الرحيبي 

إلػػػى أف الفػػػرد الػػػذم يتمتػػػع بالصػػػبلبة النفسػػػية يسػػػتخدـ  Hantonكقػػػد أشػػػار ىػػػانتكف 
التقيػػيـ كاسػػتراتيجيات المكاجيػػة بفاعميػػة كىػػذا يشػػير إلػػى أف لػػدل الفػػرد مسػػتكل عػػالي 
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عػادة بنػاءه إلػى  مف الثقة النفسية الػذم يمكنػو مػف مػركر المكاقػؼ الضػاغطة بيػدكء كا 
 (175, 2010باس, شيء أكثر ايجابية )مدحت ع

كمعظػػـ الدراسػػات التػػي تناكلػػت دراسػػة الصػػبلبة النفسػػية كعبلقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات 
فقد ركزت عمى متغيػر الرضػا الػكظيفي بأعتبػاره أحػد مككنػات السػعادة لػدل الفػرد فػي 
الحيػػاة بشػػكؿ عػػاـ كعػػف نفسػػو بشػػكؿ خػػاص كىػػي تؤكػػد عمػػى كجػػكد عبلقػػة ايجابيػػة 

عػػف عممػػو ككميػػة انتاجػػو مػػف جيػػة كتكافقػػو مػػع نفسػػو  كثيقػػة الصػػمة مػػابيف رضػػا الفػػرد
( كمػػف ىنػػا رأت الباحثػػات ضػػركرة 31, 1995مػػف جيػػة أخػػرل. )أدـ غػػازم العتيبػػي 

البحػػػث فػػػي العبلقػػػة مػػػابيف الصػػػبلبة النفسػػػية كالرضػػػا الػػػكظفي لػػػدل معممػػػي التربيػػػة 
 الخاصة بالخمس.

 مشكمة البحث:
مثيػػػرة لمتػػػكثر كيتعػػػرض فييػػػا بمػػػا أف مينػػػة التػػػدريس بصػػػفة عامػػػة ىػػػي مينػػػة شػػػاقة ك 

المعمػػػـ إلػػػى صػػػعكبات كضػػػغكط عديػػػدة كخاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريس الفئػػػات الخاصػػػة 
فػػأالمر أصػػعب فتمميػػذ فػػي ىػػذه المػػدراس يحتػػاج إلػػى خػػدمات تعميميػػة كتربكيػػة كمعيػػا 
خدمات عبلجية بما يتفؽ مع إعاقتو مما يسػبب الضػغط عمػى المعمػـ الػذم يقػع عمػى 

ي كاالجتماعي كأكساب المعاقيف طػرؽ تربكيػة تمكػنيـ مػف عاتقو تحقيؽ التكيؼ النفس
تعمػػػػـ ميػػػػارات حياتيػػػػة كتعميميػػػػة تسػػػػاعدىـ عمػػػػى التعػػػػيش فػػػػي الحيػػػػاة بطػػػػرؽ مقبكلػػػػة 

 اجتماعيا كىذا كمو يعتمد عمى مدل صبلبة المعمـ النفسية.
كبنػػاءن عمػػى ماسػػبؽ تػػرل الباحثػػات ضػػركرة دراسػػة الصػػبلبة النفسػػية كعبلقتيػػا بالرضػػا 

 دل معممي التربية الخاصة بالخمس.الكظيفي ل
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 تساؤالت البحث:
/ ىػػػؿ تكجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة مػػػا بػػػيف الصػػػبلبة النفسػػػية كالرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل 1س

 معممي التربية الخاصة بالخمس؟

 أىداف البحث:
الكشػػؼ عػػف العبلقػػة مػػابيف الصػػبلبة النفسػػية كالرضػػا الػػكظيفي لػػدل معممػػي التربيػػة 

 الخاصة بالخمس.

 حث:أىمية الب
تكمػػػف أىميػػػػة البحػػػػث الحػػػالي فػػػػي معرفػػػػة العبلقػػػػة مػػػابيف الصػػػػبلبة النفسػػػػية كالرضػػػػا 
الػػػكظيفي ككنيمػػػػا مػػػف عكامػػػػؿ المقاكمػػػة التػػػػي تسػػػاعد الفػػػػرد عمػػػى مكاجيػػػػة المكاقػػػػؼ 
الصػػػعبة كتحقيػػػؽ التكافػػػؽ النفسػػػي لممعػػػاقيف ككمػػػا يعػػػد ىػػػذا البحػػػث بمثابػػػة االضػػػافة 

لحػػالي فػػي إعػػداد المعمػػـ بشػػكؿ يمبػػي لمتػػراث السػػيككلكجي ككمػػا يسػػيـ أيضػػان البحػػث ا
 .حاجات المدارس الخاصة كالتعميـ في التربية الخاصة

 منيج البحث:
يعتمػػػد البحػػػث الحػػػالي فػػػي تحقيػػػؽ أىدافػػػو كدراسػػػة متغيراتػػػو األساسػػػية عمػػػى المػػػنيج 

 الكصفي.

 مفاىيم ومصطمحات البحث:
ة عمػػى الصػػبلبة النفسػػية ىػػي الدرجػػة التػػي يتحصػػؿ عمييػػا معمػػـ التربيػػة الخاصػػ -1

 مقياس    التربية الخاصة.
تعريػػؼ الباحثػػات اإلجرائػػي ىػػي قػػدرة المعمػػـ عمػػى مكاجيػػة الضػػغكط كالتحػػديات فػػي 

 عممو بكاسطة استخداـ طرؽ تربكية معينة تساعده عمى حؿ مشكبلتو بصبلبة.
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الرضا الكظيفي ىك حالة يصؿ ليا المعمـ في عممو بحيث يككف قد حقؽ أىدافػو  -2
 (.149, 1993طفى عبد الجكاد كنكر الديف متكلي الكظيفية بنجاح. )مص

كتعرفو الباحثات عمى أنو حالة مف التكافؽ النفسي كالميني يصؿ إلييػا المعمػـ عنػدما 
 .يككف ناجحان في عممو

 اإلطار النظرم:
 أكالن: الصبلبة النفسية:

عمػػى أنيػػا القػػدرة العاليػػة لممعمػػـ فػػي مكاجيػػة االيجابيػػة لمضػػغكط  2007عرفيػػا فيػػيـ 
كحميا كمنع الصعكبات المستقبمية كالتي تعكس مدل اعتقػاده كقدرتػو عمػى االسػتخداـ 
األمثػػؿ لكػػؿ المصػػادر الشخصػػية كالبيئيػػة المتاحػػة لكػػي يػػدرؾ كيفسػػر تمػػؾ الضػػغكط 

 (2015, 13بفاعمية كتحقيؽ اإلنجاز كالتفكؽ في العمؿ. )بدر الشمرم, 
ة يتمتع بيػا الفػرد فػي االلتػزاـ بأف الصبلبة النفسية ىي سم 2001ككما يرل فمكرياف 

بما يقـك بػو فػي حياتػو كيعتقػد أف لدبػو الػتحكـ عمػى األسػباب كحمػكؿ المشػكبلت التػي 
 تكاجييك التحدم لمظركؼ كفرص النمك.

 أىمية الصبلبة النفسية:
تكمػػف أىميػػة الصػػبلبة النفسػػية فػػي اعتبارىػػا مػػف عكامػػؿ الكقايػػة مػػف الضػػغكط العمػػؿ 

الػػػكظيفي كتكصػػػي الدراسػػػات بأىميػػػة التػػػدخؿ لرفػػػع مسػػػتكل ككمػػػا تعػػػد منبئػػػا بالرضػػػا 
الصبلبة النفسية لمفرد لكػي يػزداد الرضػا الػكظيفي لػو كالصػبلبة النفسػية لياتػأثير ميػـ 
عمػػى الصػػحة النفسػػية لمفػػرد فيػػى تشػػكؿ الػػدرع الػػذم يخفػػؼ مػػف كطػػأة الضػػغكط كمػػف 

 :ىذه التأثيرات ما يمي
 .حداث كتجعميا أقؿ كطأة عميوالصبلبة النفسية تعدؿ مف إدراؾ الفرد لؤل -1
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تكمف الفرد مف مكاجيػة المكاقػؼ بطريقػة فعميػة كتسػاعده عمػى االنتقػاؿ مػف حػاؿ  -2
 .إلى حاؿ

تػػؤثر فػػي أسػػمكب مكاجيػػة الفػػرد بطريقػػة مباشػػرة عػػف طريػػؽ تأثيرىػػا عمػػى الػػدعـ  -3
 .االجتماعي

تقػػكد الفػػرد إلػػى التغييػػر فػػي الممارسػػات الصػػحية عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ )اتبػػاع نظػػاـ  -4
غػػػػػذائي صػػػػػحي, ممارسػػػػػة الرياضػػػػػة, ممايسػػػػػاعد عمػػػػػى التقميػػػػػؿ مػػػػػف اإلصػػػػػابة 

 باألمراض الجسمية(.
 .كما أنيا مركب ميـ في تركيب الشخصية القاعدية -5
 .تحمي الفرد مف آثار الضغكط الحياتية المختمفة -6
 .تجعؿ الفرد أكثرمركنة كتفاؤؿ كقابمية لمتغمب عمى مشاكؿ الحياة اليكمية -7
األمػػػػراض الجسػػػػمية كاالضػػػػطرابات النفسػػػػية )فػػػػاتح,  تعمػػػػؿ كعامػػػػؿ حمايػػػػة مػػػػف -8

2015 ,50.) 
 خصائص الصبلبة النفسية:

 تكمف خصائص الصبلبة النفسية في النقاط التالية:
 االلتزاـ. -1
 التحكـ. -2
 (238 – 237, 2002التحدم. )حمادة عبد الطيؼ  -3

 أواًل: االلتزام:
ريف كلتحقيػػؽ مػػا يريػػده. ىػػك نػػكع مػػف التعاقػػد النفسػػي يمتػػـز بػػو الفػػرد تجػػاه نفسػػو كاآلخػػ

 (6, 2002)عماد مخيمر 
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 ثانيًا: التحكم:
كىك مدل اعتقاد الفرد بأنو يمكف أف يتحكـ فيما يكاجو مف أحداث كيتحمػؿ المسػؤالية 

 (383, 1996الشخصية عما يحدث لو. )مخيمر, 
كيكجد لمتحكـ أربعة صكر رئيسية ىػي القػدرة عمػى اتخػاذ القػرارات كاالختيػار مػف بػيف 

د كأيضػػػا الػػػتحكـ المعرفػػػي كالػػػتحكـ السػػػمككي كالػػػتحكـ اإلسػػػترجاعي. )الفضػػػؿ, متعػػػد
2014 ,51) 

 ثالثًا: التحدي:
كىػػك اعتقػػاد الفردبػػأف التغييػػر فػػي األحػػدات شػػيء عػػادم كىػػك كػػؿ مػػا يطرأعمػػى الفػػرد 
مػػف تغييػػر عمػػى جكانػػب حياتػػو ىػػك أمػػر مثيػػر كضػػركرم أكثػػر مػػف ككنػػو تيديػػدا ممػػا 

تشػػاؼ البيئػػة كمعرفػػة المصػػادر النفسػػية كاالجتماعيػػة التػػي يسػػاعده عمػػى المبػػاداة كاك
 (22, 2015تمكف الفرد مف مكاجية الضغكط بفاعمية. )مخيمر, 

 بعض النظريات المفسرة لمصبلبة النفسية:
Kobaza  1979نظرية كوبازا: 

اعتمدت ىذه النظرية عمى نمكذج المعرفي الزكرس كالػذم يػرل أف الحيػاة الضػاغطة 
رة أك ظػػركؼ مؤلمػػة ليػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى اسػػتجابات الفػػرد السػػمككية تنػػتج عمػػى الخبػػ

نحػػػك المكاقػػػػؼ الحياتيػػػػة كىػػػذا النمػػػػكذج يبػػػػدأبأدراؾ الضػػػغكط كالتعػػػػرض ليػػػػا كالكراثػػػػة 
كالخبػرات الطفكليػػة كمتغيػرات شخصػػية كمصػادراجتماعية تػػؤدم لنػكاتج صػػحية نفسػػية 

 (378, 2019أك مرض نفسي. )فاطمة صالح كبف كتيمة فتيحة 

 :1983نظرية كوباسا 
تعتمد ىػذه النظريػة عمػى مصػدر ايجػابي فػي مجػاؿ الكقايػة مػف االضػطربات النفسػية 
كالجسمية كىػك الصػبلبة النفسػية لمفػرد التػي تقػدـ الحمايػة لػو مػف المػرض النفسػي فػي 
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االحػػداث الضػػاغطة فػػي الكقػػت الحػػالي كالمسػػتقبؿ كىػػي تػػؤدم إلػػى تحكيػػؿ المكاقػػؼ 
ؿ صػػػعكبة كضػػػغط عمػػػى الفػػػرد كيػػػتـ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الصػػػعبة كالضػػػاغطة إلػػػى أقػػػ

الرياضػػة كالمسػػاندة االجتماعيػػة كليػػذا تعػػد الصػػبلبة النفسػػية مكتسػػبة حسػػب رأم ىػػذه 
النظريػػة كالشخصػػية التػػي تتسػػـ بالصػػبلبة النفسػػية لػػدييا مسػػتكل عػػاؿ ف القػػدرة عمػػى 
. التحمػػػؿ كالصػػػمكد رغػػػـ الصػػػعاب كالتكافػػػؽ مػػػع الحيػػػاة فػػػي جميػػػع المكاقػػػؼ المختمفػػػة

 (31-30, 2017)يكسؼ الرجيبي, 

 :ثانيًا: الرضا الوظيفي
يكجد ليذا المصطمح العديد مف الدالالت منيا نفسية كمينيػة كلػذلؾ تػرل الباحثػة بػأف 
ىنػػػا يسػػػتخدـ بمعنػػػى التكافػػػؽ النفسػػػي لممعمػػػـ كاعتبػػػاره مؤشػػػرا لػػػو كقػػػد عػػػرؼ الرضػػػا 

نػو نجػاح الفػرد فػي عمػى أ 2009الكظيفي بعدة تعريفػات مػف أىميػا تعريػؼ الزىرانػي 
عممو بحيث يبدك في جانبيف أساسييف ىما رضاه عف عممو كحبو لو كسػعادتو كرضػا 
المسؤليف كالمشرفيف في العمؿ بكجكده في ىذا العمؿ ككفاءتو فػي إنجػازه كتكافقػو مػع 

 .زمبلئو
بأنػػو يحصػػؿ لػػدل الفػػرد عنػػدما يػػدرؾ بػػأف الكظيفػػة التػػي  2006ككمػػا عرفػػو عبػػاس 

 .يـ الميمة بالنسبة لويؤدييا تحقؽ الق
بأنػػػو الحالػػػة النفسػػػية الناتجػػػة عػػػف العبلقػػػة بػػػيف مػػػا يريػػػده  1969كأيضػػػان يعرفػػػو لػػػكؾ 

الفػػػردمف كظيفػػػة معينػػػة كبػػػيف مػػػا تقدمػػػو ىػػػذه الكظيفػػػة لػػػو فعػػػبل. )سػػػميماف اليػػػكيتش 
1420 ,32) 

 أىمية الرضا الوظيفي:
اس لمػدل اإلشػباع بأنو نتيجة تفاعؿ الفرد مع كظيفتػو كىػك انعكػ 2014كتعرفو مناؿ 

الػذم يسػػتمده ىػذا العمػػؿ كانتمائػو كتفاعمػػو ع جماعػػة عممػو كمػػع بيئػو العمػػؿ الداخميػػة 
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كالخارجيػة كبالتػػالي فيػك يشػػير إلػى المشػػاعر الكظيفيػة كالنفسػػية التػي يشػػعر بيػا الفػػرد 
 (.12, 2014نحك عممو )مناؿ الباركدم , 

 فوائد الرضا الوظيفي:
 :أواًل: فوائد سموكية اجتماعية

القضػػاء عمػػى الخسػػارة االجتماعيػػة التػػي تحػػدث خػػارج المدرسػػة عنػػدما تضػػظرب  -1
عبلقػػات األفػػراد العػػامميف مػػع أسػػرىـ كزمبلئيػػـ بسػػبب عػػدـ رضػػاىـ عػػف عمميػػـ 

 .ألنيا التتفؽ مع قدراتيـ كرغباتيـ كشعكرىـ باالحباط في عمميـ
يقمػػكف  زيػػادة الػػكالء التنظيمػػي داخػػؿ المدرسػػة كتكػػريس كػػؿ طاقػػاتيـ لمعمػػؿ الػػذم -2

 بو.
تقميػػؿ ظػػاىرة التغيػػب كتخفيػػؼ معػػدؿ دكراف العمػػؿ فػػي المدرسػػة الػػذم يسػػاىـ فػػي  -3

 .إبعاد الخسائر المادية كالمعنكية عف المدرسة
 زيادة االستقرار التنظيمي في الكظائؼ المدرسية. -4
تحفيز السمكؾ اإلبداعي ىك حصيمة رضا الفرد عف مسػتكل األداء فػي المؤسسػة  -5

 .التعميمية
 :الفوائد المادية واالقتصاديةثانيًا: 

فتقميػػػػؿ الغيػػػػاب يترتػػػػب عميػػػػة تقميػػػػؿ التكػػػػاليؼ التػػػػي تصػػػػؿ إلػػػػى مبػػػػالغ كبيػػػػرة متعمقػػػػة 
 (128 – 127, 2009بالغياب. )كريـ عمي كأحمد الدليمي, 

 :عوامل مؤثرة في الرضا الوظيفي
فػة كيرل ىرزبرج أف العكامؿ الرئيسية التي تتصؿ بالرضا الكظيفي ىػي )التقػدـ كالمعر 

كالمسػػؤكلية كالنمػػك كالكظيفػػة نفسػػيا(، امػػا العكامػػؿ التػػي تتصػػؿ بعػػدـ الرضػػا الػػكظيفي 
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فتمثػػؿ: )ظػػركؼ العمػػؿ كمميزاتػػو كالسياسػػات االداريػػة كالعبلقػػة مػػع الرؤسػػاء ككفايػػة 
المشػػرفيف  العمميػػة( كالراتػػب كاألمػػف الػػكظيفي، كالعبلقػػة مػػع الػػزمبلء. )بػػدر الشػػمرم, 

2015 ,33) 

 يفي في رفع الروح المعنوية:أىمية الرضا الوظ
أنػػو لػػيس ىنػػاؾ عامػػؿ معػػيف يمكػػف أف يكػػكف لػػو تػػأثير  1976أكػػدت دراسػػة فػػكلكينز 

نمػػا ىنػػاؾ متغيػػرات كثيػػرة تػػؤثر عمػػى الػػركح المعنكيػػة  عمػػى الػػركح المعنكيػػة بمفػػرده كا 
أىميا الجكانب المتعمقة بالمكافأت المالية كيؤكد الباحثكف عمى مجمكعة مػف العكامػؿ 

جتمع معا لتحقيؽ الرضا الكظيفي كىي األجر كمحتػكل العمػؿ كفػرص الترقيػة كالتي ت
كجماعػػػػة العمػػػػؿ كسػػػػاعات العمػػػػؿ كظػػػػركؼ العمػػػػؿ الماديػػػػة كعدالػػػػة العائػػػػد. )منػػػػاؿ 

 (21 – 17، 2014الباركدم, 

 محددات الرضا الوظيفي:
عكامػػؿ ذاتيػػة تتعمػػؽ بػػاألفراد أنفسػػيـ كتشػػمؿ قػػدرات كميػػارات العػػامميف فػػي ضػػكء  -1

كالجػػنس كالحالػػة التعميميػػة كمػػدة الخدمػػة كمسػػتكل الدافعيػػة كبتفاعػػؿ ىػػذه العمػػر 
 العكامؿ يحصؿ الرضا الكظيفي ليـ.

عكامػػػؿ تنظيميػػػة كتشػػػمؿ الرضػػػا عػػػف الكظيفػػػة كنظػػػـ كأسػػػاليب إجػػػراءات العمػػػؿ  -2
 كالعبلقة بالرؤساء كالزمبلء كظركؼ كشركط العمؿ.

مى العػامميف كىػي تتمثػؿ فػي عكامؿ بيئية كىي ترتبط بالبيئة كتأثيرىا التنظيمي ع -3
االنتمػػاء االجتمػػاعي كقػػدرة الفػػرد عمػػى التكيػػؼ مػػع العمػػؿ كاندماجػػو فيػػو ككػػذلؾ 

مدينػػػة( كأيضػػػا نظػػػرة المجتمػػػع  –االنتمػػػاء الػػػديمكغرافي لػػػبعض العػػػامميف )ريػػػؼ 
 كتقديره لبعض الكظائؼ كؿ ذلؾ ينعكس عمى رضا الفرد نحك عممو أـ ال.
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 (137 – 136, 2009)كريـ ناصر كأحمد الدليمي, 
ككمػػا يعػػػرض محمػػػد أسػػػعد كنبيػػػؿ رسػػػبلف عكامػػػؿ كمحػػػددات أخػػػرل لمرضػػػا الػػػكظيفي 
كتتمثػػؿ فػػي كفايػػة اإلشػػراؼ المباشػػر عمػػى العمػػؿ كالرضػػا عػػف العمػػؿ ذاتػػو كاالنػػدماج 
مػػع الػػزمبلء كتػػكفير اليادفيػػة فػػي التنظػػيـ كعدالػػة المكافػػآت كالحالػػة الصػػحية كالذىنيػػة 

 لمفرد.
 (18, 2009المجيد حكيـ , )عبد الحميد بف عبد 

 نظريات الرضا الوظيفي:
 نظرية ماسمو: -1

كىي تقـك عمى أسػاس حاجػات الفػرد حسػب أىميتيػا فػي تحفيػزه لمعمػؿ بغيػة إشػباعيا 
فػػػأعطى إلشػػػباع المسػػػتكل األدنػػػى األكلكيػػػة قبػػػؿ غيػػػره لككنػػػو حسػػػب رأيػػػو يػػػتحكـ فػػػي 

خمػػػس أقسػػػاـ  سػػػمكؾ الفػػػرد أكثػػػر مػػػف المسػػػتكيات اآلخػػػرل كقسػػػـ ىػػػذه الحاجػػػات إلػػػى
حاجات فسكلكجية كحاجات األمف كحاجات الحب كحاجات االحتراـ كحاجات تحقيػؽ 

 الذات.
 نظريةالتوقع: -2

أكػػد فػػرـك عمػػى أف اسػػتمرارية األداء كفعاليتػػو تعتمػػد عمػػى قناعتػػو كرضػػاه عػػف عممػػو 
كىما محصمة إدراكو بمدل العبلقة بيف الكافئة التي يتحصؿ عمييػا كبػيف مػا يعتقدأنػو 

 .يستحقو
 نظرية المساواة: -3

كتتضػػمف ىػػذه النظريػػة عنصػػرا اجتماعيػػا أم مقارنػػة الفػػرد بػػيف مدخبلتػػو كنتائجػػو مػػع 
تمػػؾ التػػي يبلحظيػػا لػػدل اآلخػػريف كعبلقػػة الفػػرد مػػع العمػػؿ كالػػزمبلء عبلقػػة متبادلػػة 
تعطي جمكعة مف المػدخبلت كىػي تتضػمف المسػتكل التعميمػي لمفػرد كخبراتػو كقدراتػو 

 (135 – 128, 2009لعمؿ. )كريـ ناصر كأحمد الدليمي, كالجيد المبدكؿ في ا
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 الدراسات السابقة:
 * الدراسات التي تناكلت الصبلبة النفسية لدل معممي التربية الخاصة:

 :2002دراسة سيد أحمد البياص  -1
تيدؼ الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف العبلقػة مػابيف النيػؾ النفسػي كالصػبلبة النفسػية لػدم 

ذكػػػكر  76منطقػػػة الطػػػائؼ بالسػػػعكدية تككنػػػت العينػػػة مػػػف معممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة ب
 2002إناث كطبؽ فػي الدراسػة مقيػاس الصػبلبة النفسػية إعػداد عمػاد مخيميػر  68ك

كمقيػػاس النيػػؾ النفسػػي إعػػداد الباحػػث كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عبلقػػة عكسػػية 
 سالبة مابيف النيؾ النفسي كالصبلبة النفسية.

 :2002دراسة يسرى جودة  -2
الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة تػػػأثير المسػػػتكل االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي عمػػػى الصػػػبلبة تيػػػدؼ 

طالبػا ذكػكر معػاقيف كطبقػت الباحثػة  150النفسية لدل المعػاقيف كتككنػت العينػة مػف 
عػػػػداد رشػػػػاد مكسػػػػى  كاختبػػػػار الصػػػػبلبة النفسػػػػية  1985مقيػػػػاس الضػػػػبط الػػػػداخمي كا 

جتمػػػاعي عمػػػى الصػػػبلبة كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى تػػػأثير داؿ لممسػػػتكل االفتصػػػادم كاال
 النفسية ألفراد العينة.

 :2019دراسة فاطمة محمد صالح وبن كتيمة فتيحة  -3
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف الصبلبة النفسية لػدل المعػاقيف حركيػا طبقػت الدراسػة 

معػػاؽ حركيػػا كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى 60مقيػػاس الصػػبلبة النفسػػية عمػػى عينػػة قكاميػػا 
 بلبة نفسية عالية.تمتع أفراد العينة بمستكل ص

 :2020دراسة ىبة حسين إسماعيل ونشمية عميوج حمدان الرشيدي  -4
تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي كالصػػبلبة النفسػػية لػػدل معممػػات 

معممػػػػة بمػػػػدارس  165التربيػػػة الخاصػػػػة بدكلػػػة الككيػػػػت كتككنػػػػت عينػػػة الدراسػػػػة مػػػف 
الرضػػػػػػػا الػػػػػػػكظيفي إعػػػػػػػداد التربيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بالككيػػػػػػػت كطبقػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة مقيػػػػػػػاس 
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Cooper1988  كمقيػػػػاس الصػػػػبلبة النفسػػػػية إعػػػػداد عمػػػػاد  1994ترجمػػػػة المشػػػػماف
كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى انخفػػػاض فػػػي مسػػػتكل الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل  2002مخيمػػػر 

 عينة الدراسة كالصبلبة النفسية كانت لدل العينة متكسطة.
 الخاصة: * الدراسات التي تناكلت الرضا الكظيفي لدل معممي التربية

 :Stempie&Loeb 2002دراسة ستيمن لوري ولوب  -1
تيػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى مقارنػػػة الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل معممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة كمعممػػػي 

معمػػـ كمعممػػة كطبقػػت الدراسػػة مقيػػاس الرضػػا  116التعمػػيـ العػػاـ عمػػى عينػػة قكاميػػا 
لخاصػػة الػػكظيفي كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدـ الرضػػا الػػكظيفي لػػدل معممػػي التربيػػة ا

بشػػكؿ أكبػػر مػػف معممػػي التعمػػيـ العػػاـ بسػػبب الضػػغكط المينيػػة عمػػى معممػػي التربيػػة 
 الخاصة أكثر مف معممي التعميـ العاـ.

 :2009دراسة عبد الحميد بن عبد المجيد حكيم  -2
تيدؼ الدراسة إلى معرفة مسػتكل الرضػا الػكظيفي لػدل معممػي بمػدارس التعمػيـ العػاـ 

معمػػـ كمعممػػة مػػف التعمػػيـ  335عينػػة الدراسػػة مػػف  كمػػدراس الفئػػات الخاصػػة كتككنػػت
العاـ كالفئات الخاصة كاستخدمت الدراسة مقيػاس الرضػا الػكظيفي مػف إعػداد الباحػث 
كتكصمت الدراسة إلػى أف مسػتكل الرضػا الػكظيفي كػاف مػنخفض لػدل معممػي التعمػيـ 

 .العاـ ككذلؾ معممي التربية الخاصة كاف مستكل الرضا الكظيفي لدييـ منخفض
 :Westthuizen2012دراسة  -3

كىػدفت الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف مسػتكل الرضػا الػكظيفي لػدل المعممػيف فػي مػػدارس 
كطبػػؽ عمػػى العينػػة  101التربيػػة الخاصػػة بجنػػكب أفريقيػػا كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

مقيػػػػاس الرضػػػػا الػػػػكظيفي كتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أف مسػػػػتكل الرضػػػػا الػػػػكظيفي كػػػػاف 
 متكسطا لدل عينة الدراسة 
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 :2014دراسة خالد زيدان  -4
تيدؼ الدراسة إلى عرفة عبلقة الرضا الكظيفي كفاعمية الذات لدل عينة مف معممي التربية 

معمػـ كمعممػة فػي التربيػة الخاصػة بمنطقػة الحائػؿ  189الخاصة كتككنت عينة الدراسة مػف 
ات كمقيػػػاس فاعميػػػة الػػػذ 1417كاسػػػتخدـ الباحػػػث مقيػػػاس الرضػػػا الػػػكظيفي إعػػػداد الشػػػابحي 

كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد عبلقة مابيف الرضا الكظيفي كفاعمية  2001إعداد العدؿ 
 الذات.

  2014دراسة يسرا ياسين الشيخ محمد  -5
تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي لػػدل معممػػي التربيػػة الخاصػػة كعبلقتػػو 

يا كتككنػت عينػة الدراسػة ببعض المتغيرات األخرم كاتبعت الباحثة منيج الكصفي في دراست
معمما كمعممة في التربية الخاصة كطبقػت الدراسػة مقيػاس الرضػا الػكظيفي إعػداد  103مف 

الباحثػػة كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى ارتفػػاع الرضػػا الػػكظيفي لػػدل معممػػي التربيػػة الخاصػػة عمػػى 
بعض أبعاد مقياس الرضػا الػكظيفي كفػي بعػض األبعػاد كانػت النتيجػة منخفضػة فػي الرضػا 

ظيفي لػػدل عينػػة الدراسػػة كخاصػػة فيمػػا يخػػتص بالراتػػب كالحػػكافز كتحسػػف البيئػػة العمػػؿ الػػك 
 كترقية معممي التربية الخاصة.

  2017دراسة فاطمة أبوزيد  -6
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل الرضا الكظيفي كالتكيؼ النفسي كاالجتمػاعي بػيف معممػيف 

الدراسػػػػة مقيػػػػاس الرضػػػػا  معمماكتضػػػػمنت145مػػػػدارس الصػػػػـ كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف 
الػػكظيفي كمقيػػاس التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف الرضػػا الػػكظيفي 

 كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل عينة الدراسة كاف منخفضان.
 :تعميق عمى الدراسات السابقة 

يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػات السػػػابقة بػػػأف أغمػػػب الدراسػػػات كانػػػت عمػػػى الصػػػبلبة النفسػػػية 
دراسػػات  كمتغيػػرات اخػػرل ككػػذلؾ الرضػػا الػػكظيفي الكحػػده أك مػػع متغيػػرات أخػػرل كلػػـ تكجػػد

تناكلػػػت الصػػػبلبة النفسػػػية كالرضػػػا الػػػكظيفي سػػػكء دراسػػػة كاحػػػدة كعمػػػى دكلػػػة الككيػػػت 
كلػيس فػػي ليبيػػا كليػػذا قػػد تػػـ االسػػتفادة مػػف تمػػؾ الدراسػػات فػػي تحديػػد متغيػػرات البحػػث 
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س فػػي الصػػبلبة النفسػػية كفػػي مقيػػاس الرضػػا كفػػي تحديػػد عينػػة البحػػث كأبعػػاد المقيػػا
 الكظيفي كفي دراسة ىذا المكضكع في دكلة ليبيا.

 فروض البحث:
تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة احصػػػائيا مػػابيف الصػػبلبة النفسػػية كالرضػػا الػػػكظيفي  -1

 لدل معممي التربية الخاصة.
 إجراءات البحث:

كعينػة البحػث مػف ىػذا  لتحقيؽ أىػداؼ البحػث الحػالي البػد مػف تحديػد مجتمػع البحػث
عداد مقاييس البحػث المثممػة فػي مقيػاس الصػبلبة النفسػية كمقيػاس الرضػا  المجتمع كا 
الكظيفي كمف ثـ تطبيػؽ ىػذه المقػاييس عمػى عينػة البحػث بعػد تحديػد ثباثيػا كصػدقيا 
االحصػػػائي, ككمػػػا يتضػػػمف إجػػػراءات البحػػػث األسػػػاليب االحصػػػائية لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ 

 البحث.
   مجتمع البحث: -1
 حدد مجتمع البحث الحالي في معممي التربية الخاصة بمنطقة الخمس.ت

   عينة البحث: -2
كزعػػػت عينػػػة البحػػػث الحػػػالي عمػػػى مػػػدارس التكحػػػد كالقػػػدرات الذىنيػػػة بػػػالخمس، كتػػػـ 
اختيار العينة بطريقة عشكائية مجمكعة مػف المعممػيف فػي مجػاؿ التربيػة الخاصػة بمػا 

 لؾ.يخدـ أىداؼ البحث كالجدكؿ التالي يكضح ذ
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 ( توزيع عينة البحث1جدول )
 معممة عينة البحث

 15 مركز التخاطب في الخمس
 15 مدرسة القدرات الذىنية
 15 مركز التكحد بالخمس

 45 المجمكع

 منيج البحث: -3
يعتمػػد البحػػث عمػػى المػػنيج الكصػػفي الػػذم يسػػتيدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف 

 متغيرات البحث.
 أدوات البحث: -4
المقسػـ إلػى ثبلثػة أبعػاد )االلتػزاـ  2002مقياس الصبلبة النفسػية إعػداد عمػاد مخيمػر  – 1
فقػرة بشػكؿ كامػؿ كبػدائؿ المقيػاس )تنطبػؽ دائمػا  47التحدم( كيشمؿ المقيػاس  –التحكـ  –
عبػػػارة  16عبػػػارة مكجبػػػة ك 31ال تنطبػػػؽ( كيتكػػػكف مقيػػػاس البحػػػث مػػػف  –تنطبػػػؽ أحيانػػػان  –

( في حالة 3 -2-1ككف كفؽ درجات المعمـ عمى المقياس، أما )سالبة كتصحيح المقياس ي
, 23, 21, 17,  16, 11, 7العبارات السالبة كتتمثؿ العبارات السالبة فػي األرقػاـ التاليػة )

( فػي حالػػة 1-2-3( كالبػاقي مكجبػػة ك)47, 46, 42, 38, 37, 36, 35, 32, 28, 25
 (.141 -47بيف )العبارات اإليجابية. كتتراكح الدرجة الكمية ما 

  الكفاءة السيكومترية لمقياس الصبلبة النفسية 
 الصدق لممقياس الصبلبة النفسية:

 استخدمت الباحثة في حساب صدؽ المقياس الطرؽ اآلتية:

 االتساق الداخمي:
لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي قامػػت الباحثػػات بإيجػػاد العبلقػػة االرتباطبيػػة بػػيف درجػػات كػػؿ فقػػرة 

 معممة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: 45إليو عمى عينة مككنو مف كالبعد الذم تنتمي 
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قيم معامبلت االرتباط بين عبارات مقياس الصبلبة النفسية  (2جدول )  

 (45ومجموع عبارات البعد الذي تنتمي لو )ن=
 بعد التحدي م بعد التحكم م بعد االلتزام م

1 .315* 2 .367* 3 .569** 

4 .376* 5 .448** 6 .556** 

7 .586** 8 .435** 9 .525** 

10 .512** 11 .457** 12 .472** 

13 .295* 14 .446** 15 .439** 

16 .427** 17 .364* 18 .423* 

19 .494** 20 .338* 21 .441** 

22 .497** 23 .620** 24 .357* 

25 .469** 26 .392** 27 .367* 

28 .407** 29 .384* 30 .595** 

31 .657** 32 .466** 33 .363* 

34 .478** 35 .414* 36 .326* 

37 .386** 38 .637** 39 .359* 

40 .532** 41 .304* 42 .470** 

43 .424* 44 .489** 45 .390** 

46 .577** 
 

 47 .366* 
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( دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػػتكل 0.463(.   ** )0.05( دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػػتكل )0.361*)
(0.01.) 
 :ثبات مقياس الصبلبة النفسية 

معممػػػة بطريقػػػة الفػػػا كركنبػػػاخ  45سػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس عمػػػى عينػػػة مككنػػػة مػػػف تػػػـ ح
( كىػػي درجػػة جيػدة مػػا طمػػأف الباحثػػات 0.82ككانػت درجػػة معامػػؿ الثبػات لممقيػػاس )

 عمى المقياس.
كمكػكف المقيػاس  2013مقياس الرضا الكظيفي إعداد رامي طشطكش كأخػركف  – 2

يعة العمؿ كالراتب كالترقيػة كالعبلقػة عبارة مكزعة عمى ستة أبعاد ريئيسة )طب 36مف 
مػػع المػػدير كالعبلقػػة مػػع الػػزمبلء كالمكانػػة االجتماعيػػة كيحتػػكل المقيػػاس عمػػى خمػػس 

كنػادران  3كأحيانػان  4كغالبػان  5بدائؿ كيتـ تصحيح المقياس كفؽ الدرجات التاليػة دائمػا 
 (.216 - 36تتراكح درجة الدرجة الكمية لممقياس ما بيف ) 1كأبدان           2
  الكفاءة السيكومترية لمقياس الرضا الوظيفي 

 صدق المقياس:
 استخدمت الباحثة في حساب صدؽ المفياس الطرؽ اآلتية:

 االتساق الداخمي:
لحساب االتساؽ الداخمي قامت الباحثات بإيجاد العبلقػة االرتباطبيػة بػيف درجػات كػؿ 

معممػػػة فػػػي التربيػػػة  45فقػػػرة كالبعػػػد الػػػذم تنتمػػػي إليػػػة مػػػف خػػػبلؿ عينػػػة مككنػػػة مػػػف 
 الخاصة بالخمس، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 قيم معامبلت االرتباط بين عبارات مقياس الرضا الوظيفي  (3جدول رقم )
 (45ومجموع عبارات البعد المنتمية لو )ن=

طبيعة  م
العبلقة مع  م الترقية م الراتب م العمل

العبلقة مع  م مدير
المكانة  م الزمبلء

 ماعيةاالجت

1 .572** 7 .617** 13 .457** 19 .606** 25 .727** 31 .786** 

2 .768** 8 .795** 14 .748** 20 .708** 26 .763** 32 .742** 

3 .645** 9 .732** 15 .839** 21 .683** 27 .745** 33 .735** 

4 .668** 10 .807** 16 .827** 22 .773** 28 .627** 34 .723** 

5 .672** 11 .764** 17 .766** 23 .763** 29 .586** 35 .671** 

6 .722** 12 .863** 18 .483** 24 .849** 30 .751** 36 .506** 

ـــــد مســـــتوى ( دالػػػػػة0.0361.      * )0.01(دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل 0.463** ) عن
0.05. 

 :ثبات مقياس الرضا الوظيفي 
معممػػػة  45مػػػف تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس بطريقػػػة الفػػػا كركنبػػػاخ مػػػف عينػػػة مككنػػػة 

( كىػي نسػبة جيػدة التػي جعمػت الباحثػات 0.76ككانت درجة معامػؿ ثبػات المقيػاس )
 تطمئف عمى صبلحية المقياس.

 :األساليب االحصائية المستخدمة في البحث 
 معامؿ االرتباط بيرسكف. -
 نتائج البحث. -
 فرض البحث. -

ة كالرضػػػا الػػػذم يػػػنص "تكجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة احصػػػائيا بػػػيف االصػػػبلبة النفسػػػي
 الكظيفي لدل معممي التربية الخاصة".



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

813 

  

 

كلتحقيؽ صحة ىذا الفرض اسػتخدمت الباحثػات معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف فػي تحقيػؽ 
 مف صحة أك بطبلف ىذا الفرض كفيما يمي الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 معامل االرتباط بين درجات مقياس الصبلبة النفسية  (4جدول )
 (45التربية الخاصة )ن=والرضا الوظيفي لدى معممي 

 االبعاد
 التحدي التحكم االلتزام الرضا الوظيفي 

    *0.37 االلتزاـ
   *0.41 0.25 تحكـ
  *0.43 *0.55 0.29 تحدم

 **0.83 **0.71 **0.855 0.38 صبلبة النفسية

كيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أنػػػو تكجػػػد عبلقػػػة مكجبػػػة كدالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف الرضػػػا 
لتزاـ في مقياس الصػبلبة النفسػية كعػدـ كجػكد عبلقػة ارتباطبيػة دالػة الكظيفي كبعد اال

احصػػائيا مػػابيف بعػػد الػػتحكـ كالرضػػا الػػكظيفي ككػػذلؾ بعػػد التحػػدم كالرضػػا الػػكظيفي 
مػػػابيف الصػػػبلبة  0.05ككانػػػت ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل 

البحػث كتتفػؽ مػع نتػائج  ( كىذا مػا تؤكػده نتػائج0.38النفسية ككؿ كالرضا الكظيفي )
( التػي تكصػػمت 2020( كدراسػة ىبػػة إسػماعيؿ كنشػمية )2002دراسػة يسػرل جػكدة )

إلػػػى كجػػػكد عبلقػػػة دالػػػة إحصػػػائيا مػػػابيف الصػػػبلبة النفسػػػية كالرضػػػا الػػػكظيفي كتتفػػػؽ 
الباحثات مػع ىػذه النتيجػة بأنػو كممػا كػاف مسػتكل الصػبلبة النفسػية عػالي كممػا كانػت 

الي ككممػا كػاف مسػتكل الرضػا الػكظيفي عػالي لػدييـ يػنعكس الرضا الكظيفي لدييـ عػ
إيجابيا عمى صبلبتيـ النفسية كأيضا المجتمع لو دكر في تككيف النظريػة االجتماعيػة 

 نحك المعمـ في مجاؿ التربية الخاصة داخؿ المدرسة التي يشغؿ فييا.
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 توصيات البحث:
مػػف حيػػث التكاصػػؿ تكصػػي الباحثػػات بضػػركرة االىتمػػاـ بمعمػػـ التربيػػة الخاصػػة  (1

 الدائـ معة مف قبؿ الميتميف كالمسؤكليف في ىذا المجاؿ.
أيضػػا تؤكػػد نتػػائج البحػػث عمػػى عبلقػػة الصػػبلبة النفسػػية كالرضػػا الػػكظيفي لػػدل  (2

معممي التربية الخاصة ما يدؿ عمى أىمية تحسػيف مسػتكل الصػبلبة النفسػية فػي 
 تحسيف مستكل الرضا الكظيفي لدييـ ككذلؾ بالعكس.

كصي الباحثات بأىمية معمـ التربية الخاصػة فػي تعمػيـ األطفػاؿ المعػاقيف كذلؾ ت (3
 كحكؿ الرضا الكظيفي لو لكي تتحسف الصبلبة النفسية لو.

 البحوث المقترحة:
 عبلقة الرضا الكظيفي كجكدة الحياة لدل معمـ التربية الخاصة. (1
ة فػػػػػي الصػػػػػبلبة النفسػػػػػية كعبلقتيػػػػػا بػػػػػالنظرة االجتماعيػػػػػة لمعمػػػػػـ التربيػػػػػة الخاصػػػػػ (2

 المجتمع.
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المراجعالمصادر و قائمة   

الرضػػػػػا الػػػػػكظيفي بػػػػػيف مػػػػػكظفي القطػػػػػاع الخػػػػػاص  – 1990أدـ غػػػػػازم العتيبػػػػػي -1
 (.31( )69بالككيت مجمة معيد اإلدارة )

الصػػبلبة النفسػػػية كعبلقتيػػا بالرضػػػا الػػػكظيفي  – 2015بػػدر بػػػف عػػكدة الشػػػمرم  -2
اجسػػتير, جامعػػة لػدل المعممػػيف بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة بمنطقػة حائػػؿ, رسػػالة م

 أـ القرل, كمية التربية, قسـ عمـ النفس إرشاد نفسي.
الصبلبة النفسية كالرغبة في الػتحكـ لػدل الطػبلب  – 2002حمادة عبد المطيؼ  -3

 .235 – 229( 2( )12الجامعة مجمة نفسية )
الرضػػا الػػكظيفي كعبلقتػػو بفاعميػػة الػػذات لػػدل  – 2014خالػػد بػػف زيػػداف الزيػػادف  -4

لتربية الخاصة بمراحؿ التعمػيـ بمنطقػة حائػؿ. رسػالة ماجسػتير عينة مف معممي ا
 , جامعة أـ القرل, كمية التربية, قسـ عمـ النفس بالسعكية.

إدارة المػػػكارد البشػػػرية مػػػدخؿ اسػػػترتيجي عمػػػاف,  – 2006سػػػييمة محمػػػد عبػػػاس  -5
 , األردف.1دار كائؿ لمنشر, ط

ا الػػكظيفي لػػدل العبلقػػة بػػيف الضػػغكط العمػػؿ كالرضػػ – 1420سػػميماف اليػػكيش  -6
مصػػانع الحديػػد كالصػػمب , رسػػالة ماجسػػتير, جامعػػة أـ القػػرل, كميػػة التربيػػة, قسػػـ 

 عمـ النفس.
النيػػػؾ النفسػػػي كعبلقتػػػو بالصػػػبلبة النفسػػػية لػػػدل  – 2002سػػػيد أحمػػػد البيػػػاص  -7

-383( 31( )1معممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة, مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة, جامعػػػة طنطػػػا )
414. 
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الرضػا الػكظيفي لػدل معممػي التعمػيـ  – 2009حكيـ عبد الحميد بف عبد المجيد  -8
العػػػاـ كمعممػػػي الفئػػػات الخاصػػػة دراسػػػة مقارنػػػة, مجمػػػة جمعيػػػة المصػػػرية لمقػػػراءة 

 .30 – 15( 94كالمعرفة, العدد )
المسػػاندة االجتماعيػػة كعبلقتيػػا بالصػػبلبة النفسػػية  – 2015عبػػد النػػكر معمػػرم  -9

 جامعة مسيمة الجزائر. لدل المعاقيف حركيا, رسالة ماجستير غير منشكرة,
الصػػػػػبلبة النفسػػػػػية كالمسػػػػػاندة االجتماعيػػػػػة كمتغيػػػػػرات  – 1997عمػػػػػاد مخيمػػػػػر  -10

كسػػػيطة فػػػي العبلقػػػة بػػػيف الضػػػغكط كأعػػػراض االكتئػػػاب لػػػدل الشػػػباب الجػػػامعي, 
 .20 – 1( 7( )17مجمة المصرية لمدراسات النفسية )

كميػػػػة  اسػػػػتبياف الصػػػػبلبة النفسػػػػية , جامعػػػػة الزقػػػػازيؽ, – 2002عمػػػػاد مخيمػػػػر  -11
 .43 – 1اآلداب, مكتبة االنجمك المصرية 

مقياس الصبلبة النفسية كراسة التعميمات القاىرة, مكتبػة  – 2015عماد مخيمر  -12
 االنجمك المصرية.

الرضػػا المينػػي كمنبػػػيء  – 2009عمػػي حسػػف رشػػػيدم كيسػػرل محمػػد الزىرانػػػي  -13
معػة الزقػازيؽ لمذكاء االنفعالي لدل معممي التربية الخاصة, مجمة كمية التربية جا

2 – 12. 
الرضػػا الػػكظيفي كعبلقتػػو بػػالتكافؽ النفسػػي  – 2017فاطمػػة حسػػف عمػػي أبكزيػػد  -14

كاالجتمػػػػاعي لػػػػدل معممػػػػي مػػػػدارس الصػػػػـ فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة, رسػػػػالة ماجسػػػػتير, 
 الجامعة االسبلمية بغزة, كمية التربية, قسـ عمـ النفس.

حركيػػػػا  الصػػػػبلبة النفسػػػػية لػػػػدل المعػػػػاقيف – 2019فاطمػػػػة محمػػػػد كبػػػػف كتيمػػػػة  -15
 بالجزائر, المؤتمر األكؿ نقابة االكاديمييف العراؽ, جامعة دىكؾ العراؽ.
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عمـ النفس اإلدارم كتطبيقاتو فػي العمػؿ, دار كائػؿ  – 2009كريـ عمى الدليمي  -16
 , عماف.1لمنشر, ط

الصػػػبلبة النفسػػػية كمنبػػػىء لخفػػػض الضػػػغكط النفسػػػية  – 2010مػػػدحت عبػػػاس  -17
مػػة اإلعداديػػة, مجمػػة كميػػة التربيػػة بجامعػػػة كالسػػمكؾ العػػدكاني لػػدل معممػػي المرح

 .233 – 168( 1( العدد)2جنكب الكادم أسكاف, مجمد )
الرضػػا الػػكظيفي كاإلرتقػػاء بالعمػػؿ المينػػي, دار  – 2014منػػاؿ أحمػػد البػػاركدم  -18

 القاىرة. 1الكتب المصرية ط
عبلقػػػػة الصػػػػبلبة النفسػػػػية بمسػػػػتكل  – 2020ىبػػػػو إسػػػػماعيؿ كنشػػػػمية الرشػػػػيدم  -19

في لدل معممات التربية الخاصة, مجمة المصرية لمدراسػات النفسػية, الرضا الكظي
 (.30( المجمد )107العدد )

الرضػػػػػا الػػػػػكظيفي لػػػػػدل معممػػػػػي ذكم اإلعاقػػػػػة  – 2014يسػػػػػرا ياسػػػػػميف الشػػػػػيخ  -20
بػػالخرطـك كعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات, جامعػػة السػػكداف, كميػػة التربيػػة, فسػػـ عمػػـ 

 النفس.
سػػػػية كعبلقتيػػػػا بػػػػالتكافؽ المينػػػػي لػػػػدل الصػػػػبلبة النف – 2017يكسػػػػؼ الرجيبػػػػي  -21

( مجمػػد 3معممػي مرحمػػة التعمػيـ مػػا بعػد األساسػػي, مجمػة التنميػػة البشػرية, العػػدد )
(3 )173 – 2462. 

22- Florian. V,g,mikulincer,mg Hirschbeger G(2001) 
Anexistentiast view on  Mortality  Salience effects  personal  
hardiness death thought eccessibility and cultural 
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Worldview defencs British Journa of Social psychology (40) 
437-455. 

23- Stempien, D,lone,R, and Loeb, c.(2002). Differences in job 
Satisfaction between general education and Special 
education teachers Remedial and Special Education, 23 
(5), 258-267. 

24- Westthuizen, j, (2012)  jiob Satisfaction amongst teachers 
at Special needs Schools South African Journal of 
Education, 1 (1); 255-266  
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 الممحؽ مقياس الصبلبة النفسية كالرضا الكظيفي

 عزيزم المعمـ كالمعممة .......
 اتوالسبلـ عميكـ كرحمة ا كبرك

تسػػعى الباحثػػة إلجػػراء بحػػث حكلػػة الصػػبلبة النفسػػية كعبلقتيػػا بالرضػػا الػػكظيفي لػػدم 
معممي التربية الخاصة كليذا يرجى منكـ قراءة الفقرات ككضع عبلمة أماـ كػؿ عبػارة 
بما يتفؽ مع تصكرؾ كنظرتؾ الخاصة كعمما بأف االجابات سػتعامؿ بسػرية تامػة بمػا 

 يخدـ البحث فقط.
 عاكنكـكشكرا جزيبل لت
 

 الجزء األول المعمومات العامة
 ................. الجنس

 ................. المستكل التعميمي
 ................. سنكات الخبرة

 ................. الحالة االجتماعية

 مقياس الصبلبة النفسية:
 أبداً  أحياناً  دائماً  العبــــارة رقم
    تحقيؽ أىدافي ميما كانت العقبات فأنني أستطيع 1
    اتخذ قراراتي بنفسي 2
ثارتيا تكمف في قدرة الفرد عمى مكاجية تحدياتيا 3     أعتقد أف متعة الحياة كا 
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 SDL Trados 2011 ترجمة بحث
 مد ضوعبد ا مح إعداد: أ.       

________________________________________________ 
 :مقدمةال
انطبلقػػا مػػف أف مسػػؤكلية الترجمػػة كالتعريػػب مػػف ميػػاـ المتخصصػػيف فػػي التعمػػيـ     

 المرحمػة الجامعيػة كالتعريػب فػيلمادة الترجمة  مينتي كأستاذبحكـ كالبحث العممػي، ك 
، سػػنة خمػػس عشػػرةلمػػدة تزيػػد عمػػى يبيػػا، ل –بكميػػة اآلداب، الخمػػس، جامعػػة المرقػػب 

ممػػا أمػػدتني بػػو ىػػذه الفتػػػرة الزمنيػػة مػػف خبػػػرة  -كلػػك القميػػؿ -أجػػد نفسػػي ممزمػػا بتقػػديـ 
عمميػػة فػػي مجػػاؿ الترجمػػة كالتعريػػب، كلعػػؿ الفضػػؿ يعػػكد لػػبعض الػػزمبلء األفاضػػؿ 
كبعػػػػض مػػػػف أبنػػػػائي الطمبػػػػة الػػػػذيف شػػػػجعكني عمػػػػى القيػػػػاـ بتعريػػػػب كترجمػػػػة بعػػػػض 

التػػػػػي تقػػػػدـ الفائػػػػدة لطػػػػبلب المرحمػػػػة  –فػػػػي مجػػػػاؿ الترجمػػػػة  –لمتطػػػػكرة المقػػػػاالت ا
  –كخاصة في مجاالت المغػة اإلنجميزيػة كالحاسػكب فػي كمياتنػا الجامعيػة  –الجامعية 

 كلمميتميف بيذا المجاؿ أيضا.
فػػػي معػػػرض بحثػػػو عػػػف  (1)كاسترشػػػادا بػػػرأم البركفيسػػػكر محمػػػد المنصػػػكرم

"الترجمػة فػي الدراسػات الجامعيػة: أقػـك المسػالؾ  الترجمة كالتعريب في تكنس بعنكاف:
لبلرتقاء المعرفي كمكاكبة المستجدات" بقكلو: "لئف عكػؼ عػدد قميػؿ مػف أسػاتذة المغػة 
اإلنجميزيػػػة عمػػػى ترجمػػػة بعػػػض المقػػػاالت العمميػػػة المرجعيػػػة إلفػػػادة زمػػػبلء ليػػػـ فػػػي 

و لػـ يتػػرجـ أم فإنػ –كقسـ المغة العربية عمى كجو التحديػد  –األقساـ األخرل عمكما 
إنتػػاج جػػامعي تكنسػػي بيػػذه المغػػة إلػػى لغػػات أخػػرل كال مػػف لغػػات أخػػرل إلييػػا"، كعػػف 

                                                 


ليبيا -لمرقب، الخمسأ. مساعد, كمية اآلداب، جامعة ا   
 

أنظػػر: أ.د. محمػػد المنصػػكرم: الترجمػػة فػػي الدراسػػات الجامعيػػة: أقػػـك المسػػالؾ لبلرتقػػاء  1
 (.172-169. )ص 2015المعرفي كمكاكبة المستجدات، المركز الكطني لمترجمة، تكنس 
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دكر أساتذة الترجمة كالتعريب في الجامعات أضاؼ الكاتب قائبل: "إف مػا نسػعى إليػو 
ىك أف نبرز دكر الترجمػة فػي الدراسػات الجامعيػة كنقػؼ عمػى مػدل اإلفػادة منيػا فػي 

يػػة بببلدنػػا"، كاسػػتنادا إلػػى رأم البػػاحثيف )جينػػػى كيميػػامس كأنػػدرك أقسػػاـ المغػػة اإلنجميز 
إلسػياـ الترجمة ىػك أف تقػـك با( بقكليما: "إف اليدؼ مف البحث في 2007 تشيترماف

 في مجاؿ الترجمة التي تزيد مف كمية المعرفة".
(: فقد قدـ تكضيحا جيدا ألم دراسػة تبحػث فػي 1996أما الباحث: )ككرنف 

 :أك التاريخ األدبي في أم دكلة ،أك المغكية ،المجاالت السياسيةفي دكر الترجمة 
Cornin (1996) provides a good illustration of a study which 
investigates the role of translation in the political, linguistics 
and literary history of one country.  

فيػػػي المحػػػرؾ األساسػػػي  ،ال غنػػػى عنيػػػا كىكػػػذا يتضػػػح أف الترجمػػػة عمميػػػة
 ، كىي الجسػر الذم يربط بيف األمـ كالشعكب. لمتفاعؿ بيف الحضارات

 
لقد شيد العالـ في السنكات األخيرة انفجارا غير مسبكؽ في حجـ المعمكمات 
كالمعارؼ بمختمؼ المغات، كقد اقترف ذلؾ بظيكر برامج جديدة كتطبيقات متطكرة 

ات مف لغة إلى أخرل بسرعات تكاد تسابؽ الزمف ذاتو، حيث لترجمة ىذه المعمكم
كمألكفة لدل الشباب، فمثبل  -بصفة عامة  -أصبحت الترجمة اآللية منتشرة 

عادة لفيـ المراد مف النص في المغة ( Google Translate) ترجمة تستخدـ
لتكفير تراجـ متخصصة لنصكص في ( CAT Tools)  المصدر، كتستخدـ برامج

المجاالت العممية كاألدبية كالتعميمية، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف الحاسكب  مختمؼ
كالتقنية الحديثة أصبحتا جزءا أساسيا في األعماؿ اليكمية ألم مترجـ، كىذا ما 

 Melby 1994; Lockwood 1995; Rochlin :)مثؿ أشار إليو المؤلفكف
1997; Toxin 2003 )ذا المجاؿ.في دراساتيـ المنشكرة كالمتخصصة في ى 
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ف نشػاط الترجمػة قػد  إف اليدؼ الرئيس مف الترجمػة التكاصػؿ بػيف الثقافػات، كا 
تطػكر بسػبب ارتفػػاع حجػـ التبػادؿ التجػػارم كالعكلمػة كانتشػار كسػػائؿ اإلعػبلـ كالتعمػػيـ 
كالتكنكلكجيػػا، كليػػذا السػػبب، فقػػد أصػػبح دكر المتػػػرجـ يػػزداد أىميػػة بترجمتػػو لممفػػاىيـ 

ي مختمػػػؼ النصػػػكص بكػػػؿ دقػػػة كأمانػػػة، كال يقتصػػػر األمػػػر كالمصػػػطمحات العمميػػػة فػػػ
عمػى المتػػرجميف فقػػط، بػؿ يتعػػداه إلػى تػدريس الترجمػػة لطمبػة المرحمػػة الجامعيػة الػػذم 
يمعػػب دكرا ميمػػا فػػي تعمػػيميـ الخطػػكات األساسػػية لترجمػػة الػػنص بدقػػة كأمانػػة عمميػػة 

 المجاؿ.  ( في ىذا1974حسب ما أشار اليو أعبلـ الترجمة مثؿ )نػيدا كتابر 
كعػػف الحاجػػة إلػػى الترجمػػة كمػػا يقػػاؿ عػػف مزايػػا الترجمػػة فػػي كاقػػع معػػكلـ مػػف 

( بعضػا مػف مزايػا 170قبيؿ تيسير التكاصػؿ كحػكار الثقافػات، ذكػر )المنصػكرم ص 
الترجمػػة كىػػي: "أف الترجمػػة ىػػي أـ المسػػػائؿ أك المػػكاد، ففييػػا األدب كفنكنػػو، كالعمػػػـ 

ف مادة الترجمة ىي نافػذة الطالػب عمػى ىػذا العػالـ، فػإذا نكعنػا النصػكص  كفركعو، كا 
التػػػػي نقترحيػػػا لمترجمػػػة يسػػػرنا عمػػػى الطالػػػب تنميػػػة ممكاتػػػو المغكيػػػة كتحيػػػيف معارفػػػو 

 الفكرية".
فػي  (1)(1434سػرحاف القرشػيكعف الحاجة إلى الترجمة اآللية أشار الباحث )

فػي عصػر تفجػر بحثة عف )الترجمة الحاسكبية( إف ازدياد الكـ المعرفي كالمعمكمػاتي 
المعمكمػػػات كثػػػكرة االتصػػػاالت مثػػػؿ اإلنترنػػػت كالقنػػػكات الفضػػػائية التػػػػي جعمػػػت مػػػف 
عالمنػػػا كاسػػػع األرجػػػاء قريػػػة صػػػغيرة، ازدادت الحاجػػػة إلػػػى الترجمػػػة كالمتػػػػرجميف فػػػي 
لييػا فػي ظػؿ  مختمؼ العمـك كالمعارؼ، فالحاجة ماسة حاليا لمترجمة مف اإلنجميزية كا 

، كمػػػف ىنػػػا ظيػػػرت  مغػػػة، كىيمنتيػػػا المتزايػػػدة يكمػػػان ليػػػذه ال عاالنتشػػػار الكاسػػػ بعػػػد يػػػـك

                                                 

، جكؼلجامعة ا : "الترجمة الحاسكبية .... عكف المترجـ أـ نيايتو"،سرحاف القرشي 1
 .1432، خريؼ السعكديةبة، الجك 
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الحاجة إلى االستعانة باآللة لعميا تخفؼ مػف العػبء عمػى المتػػرجميف، كتػكفر الكقػت 
كالجيػد كالمػاؿ، كلكػي تكاكػب جامعاتنػا ىػذا التطػػكر الكبيػػر ال بػد مػف بػذؿ الجيػد مػػف 

جمػة إلػػى المغػة العربيػػة المختصػيف فػي الترجمػػة كالتعريػب إلحػػداث أثػر نػكعي فػػي التر 
كاستخداـ ما تكفره تقنية المعمكمات مف برامج كتطبيقػات مسػاعدة لتػدارؾ الػنقص بػيف 

 المجتمعات العربية كالمجتمعات المتقدمة.
إف أم نيضة عممية كثقافية ال بد أف ترافقيا حركة ترجمة كاسػعة النطػاؽ إلػى 

لعربيػػة كاإلسػػبلمية فػػي عصػػر المغػػة العربيػػة األمػػر الػػذم تؤكػػده التجربػػة الحضػػارية ا
نيضػػتيا، فػػإذا كانػػت عمميػػة اسػػتعماؿ الخطػػاب المغػػكم فػػي التكاصػػؿ تقػػـك بتكضػػػيح 
اليكية، فإنو عند القياـ بعمميػة الترجمػة ال يقػـك المتػػرجـ بنقػؿ المعمكمػات؛ بػػؿ يحػاكؿ 
أف يػػؤدم فػػي المغػػة الثانيػػة كامػػؿ مػػا يحممػػو الخطػػاب فػػي المغػػة األكلػػى، كمعنػػػى ذلػػؾ 

 (1)مية الترجمة تنقؿ عممية التكاصؿ.فإف عم
 

( أف "لمترجمػػػػػة آصػػػػػرة كثقػػػػػى 172كعػػػػػف أىميػػػػػة الترجمػػػػػة، أكػػػػػد )المنصػػػػػكرم 
مػػػف  ةبالمائػػػ 40باليكيػػػة، كىػػػي سػػػبيمنا إلػػػى فػػػرض كجكدنػػػا؛ فػػػإذا عممنػػػا أف حػػػكالي 

المؤلفات في العالـ تتػػرجـ إلػى المغػات األخػرل انطبلقػا مػف اإلنجميزيػة، فػإذا أردنػا أف 
ضػػػافة لمػػا ذكػػػره يكػػكف لنػػا  حضػػػكر عػػالمي كجػػػب عمينػػا أف نطػػرؽ بػػػاب الترجمػػة"، كا 

الباحػػث ينبغػػي أف يػػدرؾ الشػػباب العربػػي أف المغػػة العربيػػة ىػػي مػػبلذ اليكيػػة األخيػػػر 
إزاء مكجة العكلمة العارمة، كلػيس أدؿ عمػى ذلػؾ مػف أف بمػداف االتحػاد األكركبػي قػد 

ة عػػف الخصكصػػية الثقافيػػة فػػي قبمػػت التخمػػي عػػف عمبلتيػػا الكطنيػػة لكنيػػا تػػدافع بشػػد
 تمثميا المغكم.
 

                                                 

 نفس المصدر. 1
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ف بػػدا أنػػو نػػص عممػػي متخصػػص،  كعػػف أىميػػة ترجمػػة ىػػذا المكضػػكع، فإنػػو كا 
فإف ترجمتو ال شؾ ستككف مفيدة  لمطالب، كالباحث، كالقػارئ، كالميػتـ بصػفة عامػة؛ 
ألنػػػػو يقػػػػدـ ترجمػػػػة لممصػػػػطمحات الجديػػػػدة المسػػػػتخدمة فػػػػي ىػػػػذا البرنػػػػامج المتطػػػػكر، 

الشؾ بأنيا ستسػاعدىـ عمػى اسػتخداـ التطبيقػات الفنيػة الحديثػة التػػي تقتػػرح فالترجمة 
ترجمات لمنص بطرؽ سيمة كسريعة. إف الغاية القصكل مف أم ترجمة إنما ىي نقػؿ 
ف كانػت تبػدك فػي ظاىرىػا نقػبل بػيف لغتػيف  ف الترجمػة كا  المعرفة كاألساليب كالفكػر، كا 

مكف فػػي لغتػػيف مختمفتػػيف بنيػػة كانتظامػػا، متبػػاينتيف إال أنيػػا فػػي الكاقػػع صػػياغة لمضػػ
فياما.  كلكنيما متكافئتيف داللة كا 

 
 األىداف المنشودة من ترجمة ىذا الموضوع 2.1

تأسيسا عمى أف أم نيضة عممية كثقافية عربية البد كأف ترافقيا حركة ترجمػة 
تحقيػػػؽ  كاسػػػعة النطػػػاؽ إلػػػى المغػػػة العربيػػػة، فػػػإف ترجمػػػة ىػػػذا المكضػػػكع تسػػػعى إلػػػى

)أ( تػػػكفير المعمكمػػػة المفيػػػدة لمطػػػبلب بأسػػػمكب سػػػيؿ كميسػػػر، )ب(  :داؼ التاليػػػةاألىػػػ
تسػػريع تطػػكير التقنيػػة كمكاكبتيػػا فػػي مجػػاؿ الترجمػػة كالتعريػػب، )ج( تسػػييؿ الحصػػكؿ 
عمى المعمكمة كبنػاء المعرفػة، )د( تحفيػز األسػاتذة المختصػيف فػي الجامعػات لترجمػة 

إلػػػى المغػػػة العربيػػػة التػػػػي مػػػف شػػػأنيا  كتعريػػػب البحػػػكث كالكتػػػب مػػػف المغػػػات األجنبيػػػة
كتطبيقيػا بػالطرؽ السػميمة الصػحيحة، )ىػػ( تػأثير ترجمػة ىػذا  تتسييؿ كنقؿ المعمكما

المكضػػػػػػكع لئلسػػػػػػياـ فػػػػػػي تطػػػػػػكير مفػػػػػػردات المغػػػػػػة العربيػػػػػػة كتحػػػػػػديثيا كذلػػػػػػؾ عبػػػػػػػر 
المصػػػطمحات الجديػػػدة، )ك( تشػػػجيع األسػػػاتذة المتخصصػػػيف فػػػي المغػػػة العربيػػػة إلػػػى 

دراسة التػراجـ الحديثة كتحميؿ مدلكالتيا كتراكيبيػا مػف أجػؿ إثػراء المغػة االنكباب عمى 
التقنيػػػة الجديػػػدة بمغػػػة سػػػيمة كجميػػػة يسػػػيؿ فيميػػػا  جالعربيػػػة لمتعبيػػػػر عػػػف ىػػػذه البػػػػرام

فػػػػػي أكسػػػػػاط الشػػػػػباب كالجيػػػػػؿ الصػػػػػاعد ليعبػػػػػػركا عػػػػػف رؤيػػػػػتيـ الجديػػػػػدة  اكاسػػػػػتخدامي
 كممات أجنبية.لمتكنكلكجيا بالمغة العربية بدال مف استخداـ 
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 (SDL Trados 2011اس دى ال ترادوس تعريف عنوان الموضوع ) 3.1
كىػػك ( SDL Trados 2011 اس دم اؿ  تػػرادكس) عنػػكاف الدراسػػة ىػػك

(، SDL, 2012) إصػػدار لػػو سػػنة ؿبرنػػامج مصػػمـ  لمترجمػػة اآلليػػة، كقػػد ظيػػر أك 
ت، كيعػػػد التعػػديبل كفػػي السػػنكات التاليػػػة صػػدرت نسػػخة البػػػػرامج األصػػمية مػػع بعػػػض

 مػػف أكثػػػر األدكات اسػػتخدامان  SDLTrados 2011))اس دل اؿ تػػرادكس برنػػامج 
فػػػي عػػػالـ الترجمػػػة إذ أنػػػو يعػػػرض عػػػدة طػػػرؽ تقنيػػػة السػػػتخداميا فػػػي مجػػػاؿ  كانتشػػػاران 

تػدريس الترجمػة اآلليػة كتػدريب المتػػرجميف بحيػث يجعػؿ إمكانيػة تطبيقيػا فػي المجػػاؿ 
 .أمرا ممكنان  الميني عمميان 

 
 در الموضوع المترجممص 4.1

اسبانيا، نشرت  –ىذا المكضكع دراسة حديثة قامت بيا جامعة فالينسيا 
 Managing the: ) بعنكاف(  Multimedia Review بكاسطة )مالتيميديا ريفيػػػػػػػك

Translation Workflow with a Computer Assisted Translation 
Tool: SDL Trados 2011رجمي باستخداـ األدكات المساعدة (: إدارة التدفؽ الت

( SDL Trados 2011 اس دل اؿ ترادكس: )لمترجمة في الحاسكب
http://www.sdl.com)( لكرا راميريز بكلك، كركجعت الدراسة مف قبؿ (Laura 

Ramirez Polo ،النجكج فاليك) كنشرت في مجمة محكمة(Language Value  
ب، كما أثار انتباه المترجـ في الدراسة ىك  1الرقـ  5، المجمد 2013سمبر دي

طريقة العرض، كغزارة المعمكمات، كاستخداـ كثير مف المصطمحات الجديدة، 
األمر الذم دفعو  –كاألسماء المبتكرة لبعض التقنيات المكجكدة في البرنامج 

ريحة مف الميتميف بالترجمة لترجمتيا إلى المغة العربية حتى تستفيد منيا أكبر ش
اآللية كبخاصة طمبة أقساـ المغة اإلنجميزية، كشعب الترجمة، كطمبة أقساـ 
الحاسكب في الكميات الجامعية، كغيرىـ مف أساتذة، كطبلب المرحمة الجامعية، 

http://www.sdl.com/
http://www.sdl.com/
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 Computational).)كمتدربيف، كمترجميف، كطمبة عمـ المغة المحكسب 
linguistics 

 ةمنيجية الدراس 5.1
قسمت منيجية ىػذه الدراسػة الػى ثبلثػة أجػزاء: الجػزء األكؿ يشػمؿ مقدمػة عػف 
مكضكع الترجمة اآللية كأىمية ترجمة ىذا المكضكع كدكر الترجمػة فػي التكاصػؿ بػيف 
الثقافات، كيكضػح األسباب التػي دفعت المتػرجـ الى اختيػار ىػذا المكضػكع كالتعريػؼ 

متػػو. أمػػا الجػػزء الثػػاني مػػف المنيجيػػة يقػػدـ بعنكانػػو كمصػػدره كاليػػدؼ المنشػػكد مػػف ترج
( مػػف اإلنجميزيػػة إلػػى 173إلػػى ص 161الترجمػػة الكاممػػة لمػػنص األصػػمي )مػػف ص 

العربية متبعا خطكات الترجمة التػي اقترحيػا عممػاء الترجمػة فػي ىػذا المجػاؿ. كالجػزء 
ؽ الثالث يعػرض نتػائج الدراسػة التػػي تشػمؿ تعميقػات المتػػرجـ مػف حيػث إمكانيػة تطبيػ

البرنػػامج عمميػػا فػػي قاعػػات المحاضػػرات كالتحػػديات التػػػي تكاجػػو التطبيػػؽ، كممخصػػا 
( SDL Trados 2011لمدراسة، كالتكصيات التي يتطمبيا تطبيػؽ اسػتخداـ برنػامج )

 عمميا بالشكؿ الصحيح.
 موضوع الدراسة 
        الصفحة األولى

 أعمى الصفحة       
 

      Language Value النجوج فاليو
 174-161 ص ص . 1الرقم   5، المجمد 2013ديسمبر  

 
 http://www.e-revistes.uji.es/languagevalueالعنوان االلكتروني: 

  
 ISSN: 1989-7103– 2013حق النشر والتأليف محفوظ  
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 Multimedia Reviewمالتيميديا ريفيو 

 
الحاسوب(:استعمال التدفق الترجمي باستخدام )األدوات المساعدة لمترجمة في   

 (SDL Trados 2011)اس دى ال  ترادوس 
 

Managing the Translation Workflow with a Computer 
Assisted Translation Tool: SDL Trados 2011 

<http://www.sdl.com> 
Laura Ramirez Polo -Laura Ramirez)راجعتو: لورا راميريز بولو )

Polo@uv.es 
 إسبانيا –جامعة فالينسيا 

 
 173إلى ص  161ترجمة النص: من ص 

 مقدمة  .1
كالمترجمػػػػػكف يتعػػػػػاممكف مػػػػػع التطػػػػػكرات الجديػػػػػدة فػػػػػي  عامػػػػػان  30أكثػػػػػػر مػػػػػف 

التكنكلكجيػػػا فػػػي مجػػػاؿ عمميػػػـ اليػػػكمي، كفػػػي ىػػػذه األيػػػاـ لػػػيس مػػػف المعقػػػكؿ أف ال 
معػػػالج الكممػػػات كبعػػػض  ـيسػػػتخدـ المتػػػػرجـ المينػػػي الحاسػػػكب عمػػػى األقػػػؿ باسػػػتخدا

ح بمعالجػػػػػة كالبحػػػػػث عػػػػػف المصػػػػػطمحات المكجػػػػػكدة فػػػػػي بعػػػػػض األدكات التػػػػػي تسػػػػػم
التطبيقػػػات عمػػػى اإلنترنيػػػت، أك عمػػػى تطبيػػػؽ إلكتركنػػػي عمػػػى الحاسػػػكب أك اإلنترنػػػت 

(. كمػػػػػع ذلػػػػػؾ، فػػػػػإف معظػػػػػـ Excelلغػػػػػرض عمػػػػػؿ جػػػػػداكؿ حسػػػػػابية مثػػػػػؿ برنػػػػػامج )
المتػرجميف يحتاجكف إلى أدكات خاصة تكاكػب عمميػـ اليػكمي. كفػي الحقيقػة إف فكػرة 

عماؿ المتػرجـ بالخصائص المطمكبة لممتػرجـ الميني قد برزت فػي الكجػكد منػذ دمج أ
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الذم بيػف كحمؿ ككضػع مبػادئ ( ALPC1966 آلبؾ) عندما نشر تقرير 1960سنة 
كنصػػح بتطػػكير األدكات التػػػي ( Machine Translation كطػػرؽ )الترجمػػة اآلليػػة

 .تساعد في عمؿ المترجـ كال تحؿ محمو
    

( لمتعريؼ بعمؿ المتػرجـ 1ت، أجريت عدة محاكالت)كمنذ ذلؾ الكق
 1990s)) الحاسكب المكتبػي في التسعينيات المثالي، مع االنتشار السريع ألجيزة

المساعدة لمترجمة(  ( ىك )األدكاتCAT  Tools)كات تكلز  كلذا نجد أف مصطمح
 Trados Workbench or مكجكدة مثؿ )ترادكس ككرؾ بينش أك ترانسيت

Transit ،) كقد اندمجت كميا في ىذه األفكار حتى الكقت الحاضر، كقد تطكرت
 .كظائفيا حسب االحتياجات

لمراجعة أصكؿ أعماؿ المترجـ، كقد  Hutchins(1998:293))ىاتشنس( :أنظر.1
( بشرح تطبيقات تقنية الترجمة  في االتحاد Arthem, (1978) آرثمقاـ )

كرقة بحثية مشابية تبيف التصميـ  Kay (1980/1997))األكركبي، ك كتب )كي 
 المثالي لعمؿ المترجـ.

تيدؼ المراجعة التالية إلى بياف التحميبلت التي كقعت عمى آخر اإلصدارات        
 SDL في عالـ الترجمة المينية كانتشاران  استخدامان  ( لكاحد مف أكثر األدكات2)

Trados 2011) ،)خاصة بالمترجـ حيث يركز ىذا اإلصدار عمى االحتياجات ال
 CAT الميني، كمف أجؿ عمؿ ذلؾ، سنعرض المككنات األساسية لػػػػ )كات تكلز

Tools ) كسندرس الميػػػػػػػػزات كالعيكب لتنفيذ ىذا النكع مف التقنية عمى تدفؽ
كذلؾ ( SDL Trados 2011) الترجمة، كفيما بعد نصؼ عممية الترجمة باستخداـ

الترجمة. الجزء األكؿ  الترجمة، كأثناء الترجمة، كبعد بتقسيميا إلى ثبلثة مراحؿ: قبؿ
باإلضافة إلى ( SDL Trados 2011) مف ىذا العرض يقدـ بعض البدائؿ لػػػػ

 بعض األفكار لتطبيقيا أثناء الترجمة في القاعات الدراسية.



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

831 

  

 

 
II مكونات أداة الحاسوب .(CAT Tool) 

ت التػػػي اقترحيػػا )ميمبػػػي ( فكػػرة تصػػنيؼ ىػػذه األدكا2002تبنػػػى )ريكػػك بيريػػز 
مػػػف أجػػػؿ تمخػػػيص تػػػدفؽ الترجمػػػة اآلليػػػة بتقسػػػيميا إلػػػى ثبلثػػػة مراحػػػؿ: قبػػػؿ  1998)

 CAT) الترجمػة، كأثنػاء الترجمػة، كبعػد الترجمػة. إف الفكػرة مػف كراء أداة الحاسػكب
Tool ) ىي عرض دكرة اإلنتاج الكاممة التػي تجعؿ معظـ المياـ تنفذ خبلؿ المراحػؿ

تشتمؿ عمػى سمسػمة مػف  CAT Tools) ، فإف معظـ )أدكات الحاسكبالثبلث، كليذا
المككنػػػات أك الكظػػػائؼ األساسػػػية التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تمبيػػػة حاجيػػػات المتػػػرجـ المينػػػي 

 (3)خبلؿ جميع العمميات، كذلؾ حسب التمخيص التالػي:
 
 يقػـك نظػػاـ ذاكػرة الترجمػػة (Translation Memory System ) بػػإدارة ذاكػػرة

الثنائيػػػػة التػػػػػي تحتػػػػكم عمػػػػى مقػػػػاطع لتصػػػػفيفيا  ات النصػػػػكصالترجمػػػػة أم ممفػػػػ
عرابيػا كتصػػفيؼ النصػكص ىػذا المكػػكف (، (EAGELES, 1996 كتنظيميػا كا 

يسػمح بالصػػياغة، كالمراجعػة، كالحػػذؼ لكحػدات الترجمػػة، ككػذلؾ لػػذاكرة الترجمػػة 
كميا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذا النظػاـ ال يقػـك فقػط بتخػزيف مقػاطع النصػكص 

ة كلكنو أيضا يسمح باسترجاعيا عندما تكجػد نصػكص متطابقػة كمتشػابية المجزأ
 ليا تتطمب إعادة الترجمة.

 
 يمكػػف نظػػاـ إدارة مصػػطمحات الترجمػػة (Terminology Management 

System ) المتػػرجـ مػف تحريػر كمراجعػة كحػذؼ قكاعػد البيانػات، باإلضػافة إلػػى
بتنفيػذ ( Edo 2011 )ايػدك ػػػػاـالمفاىيـ كالمصطمحات في قكاعد البيانػات، كقػد ق

 CAT) لمػدمج داخػؿ )كػات تػكلز مراجعػة لمختمػؼ أنظمػة إدارة المصػطمحات
Tools. 
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 تقػـك )أداة الخطػكط (Alignment Tool كضػبط النصػكص ثنائيػة المغػة  بتقسػيـ

 ذاكػرةمػف أجػؿ دمجيػا فػي  CAT Tool) كػات تػكؿ) التي لـ تتـ معالجتيػا بػأداة
جعمو مفيدا إلعػادة اسػتعماؿ المػكاد المترجمػة سػابقا، أك الترجمة، كىذا يمكف أف ي

 الستخداميا في النصكص الثنائية القادمة مف مصدر مكثكؽ.
 SDL Trados( ىػػػي (Softwareكانػػت آخػػػر نسػػػخة لبرنػػػامج الحاسػػكب  .2

 .2013( التي تـ منح اإلذف ليا بالنشر في شير يكليك (2014
)فػي  Ramirez Polo)لػك)( ك راميػز بك Candel Moraأنظػر: كانػدؿ مػكرا ) .3

 الصحافة( لمزيد مف الكصؼ التكضيحي ليذه المككنات.
 بالرغـ مف أنو تكجد ىناؾ فئات متنكعػة مػف )كػات (، دكر المحرر )المراجع

كأف بعضػػيا تسػػتخدـ مراجعػػا خارجيػػا مثػػؿ )اـ اس  ،CAT Tools) تػػكلز
 متزايػػػدا إليقافيػػػا بكاسػػػطة المراجػػػع فػػػإف ىنػػػاؾ تكجيػػػان  ،(MS Wordككرد 

الخاص بيا، كعادة مػا يقػـك ىػذا المراجػع بػدعـ الصػيغ كاألشػكاؿ المتكسػطة 
كعميػو، . XLIFF(4))) التي يمكف أف تكػكف إمػا فػي الممكيػة أك المعػايرة مثػؿ

فػػإف المسػػتندات عمػػى مختمػػؼ أشػػكاليا ػػػػػػػ التػػي سػػتتـ ترجمتيػػا عنػػد المحػػرر 
لمترجمػة، يجب أف تخضع إلى عممية نقؿ كتحكيؿ مف أجؿ أف تككف جاىزة 

ف المحػػػرر )المراجػػػع( يقػػػـك بالتفاعػػػؿ مػػػع ذاكػػػرة الترجمػػػة كقاعػػػدة بيانػػػات  كا 
المصػػطمحات بحيػػث يعػػرض كظػػائؼ عمػػؿ إضػػافية مثػػؿ الترجمػػة المبدئيػػة، 
كتجميع المقػاطع الفرعيػة، كالتكالػد )التكػاثر( اآللػي، كالتعػرؼ اإليجػابي عمػى 

 المصطمحات اإليجابية أك بمطابقة البحث. 
 
 تػكلزعػف ىػذه المككنػات األساسػية، فػإف مكػكف )كػات  كبصرؼ النظر  (CAT 

Tools أيضػػػػػا عمػػػػػى اسػػػػػتعماالت مختمفػػػػػة إلدارة الجػػػػػكدة مثػػػػػؿ المراجػػػػػع يشػػػػػتمؿ
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اإلمبلئي، كالمتحكمات لمراجعة االسػتخداـ الصػحيح لممصػطمحات، أك فػي حالػة 
أك لؤلرقػػاـ، أك لممسػػائؿ الصػػياغية التػػي كضػػعت (، (Tags اإلشػػارة إلػػى ركابػػط

ليػػا صػػمة )مرتبطػػة( بػػإدارة المشػػركع،  ل، كىنػػاؾ خصػػائص متقدمػػة أخػػر صػػحيحة
بػػالرغـ مػػف أف ىػػذه الخصػػائص يمكػػف أف تتنػػكع مػػف نظػػاـ إلػػى آخػػر باالعتمػػاد 
عمػػى النسػػخ المترجمػػة المعدلػػة كالمدققػػة مػػف النظػػاـ تشػػتمؿ معظػػـ أدكات )كػػات 

عمػى نػكع مػا مػف الحسػابات اإلحصػائية مػف أجػؿ احتسػاب  CAT Tools)تكلز 
دد الكممػػػػات، كالمقػػػػاطع، كالحػػػػركؼ التػػػػػي سػػػػتترجـ، كىػػػػذا مػػػػا يمكػػػػف المتػػػػرجـ عػػػػ

 الميني مف إعداد الميزانيات كالفكاتير باإلضافة إلى إظيار تاريخ التسميـ.
 
III كات تولز( ميـزات وعيوب استخدام .CAT Tools) 

 
 ركك)بػػػك قػػػاـ  .اسػػػتخداـ ىػػػذا النػػػكع مػػػف التقنيػػػة لػػػو ميػػػػزات كعيػػػكب Bowker 

 ذاكػػػػرة الترجمػػػػة)بمراجعػػػػة ميػػػػػزات كعكائػػػػؽ العمػػػػؿ بنظػػػػاـ ( 2002:114-125
Translation Memory System ) ،التػػػي تشػػػتمؿ عمػػػى الػػػزمف، كالجػػػكدة

كالصػػػياغة اإللكتركنيػػػة، كأشػػػكاؿ الممفػػػات، كالمصػػػفيات، كالمكاصػػػفات القياسػػػية، 
عداد الحػركؼ، كمػا راجػع الصػعكبات المتعمقػة بالمغػة ككضػعيا، كنسػب الػدفع،  كا 

 ممكية الفردية، كاالندماج مع األدكات األخرل، كالمظاىر االقتصادية.كال
 

التػػػي طالػػب ( CAT Tools كخبلصػػة القػػكؿ، إف إحػػدل ميػػػزات )كػػات تػػكلز
 تبيػػػا البػػػائعكف ىػػػي إمكانيػػػة إعػػػادة التػػػػراجـ السػػػابقة، كىكػػػذا فإنػػػو سػػػيتـ تػػػكفير الكقػػػ

ات المصػػػطمحات باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػماف دقػػػة المصػػػطمحات المعطػػػاة فػػػي قاعػػػدة بيانػػػ
المبنية بطريقة جيدة، كفيما يتعمؽ بالعكائؽ فإف بعض المسػتخدميف يمكػف أف يكاجيػكا 
صعكبات في تعمـ كيفية العمؿ بيذه األدكات حسب تطكرىا التقنػي المتزايػد. أمػا فيمػا 
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يتعمؽ باألسعار فيمكف أف تككف عائقا خاصة بالنسػبة لممتػرجميف المبتػدئيف كالطػبلب 
 الحصكؿ عمى فرصة لمدخكؿ عمى ىذه التطبيقات. الذيف يأممكف

4. ((XLIFF  ىػػػػك صػػػػياغة لقاعػػػػدةMXL  خمقػػػػت مػػػػف أجػػػػؿ أف تجعػػػػؿ التمركػػػػز ذا
يعتبػػػر ذا مكاصػػػفات قياسػػػية مػػػف قبػػػؿ  XLIFF4))مكاصػػػفات قياسػػػية. لقػػػد كػػػاف 

تػػـ اإلفػػراج  V1.2). مكاصػػفاتيا حاليػػا )  2002( فػػي سػػنة OASIS)الكيػػزس 
 .2008فبراير 1عنيا في 

كعميػػو ػػػػػػػ قبػػؿ اكتسػػاب )تعمػػـ( كاالنػػدماج فػػي ىػػذا النػػكع مػػف التقنيػػة فػػي عمميػػات      
الترجمةػػػ ػػػػػػػ فمػػف الميػػـ أف تؤخػػذ فػػي االعتبػػار مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ التػػي يمكػػف أف 

راميػػػػػػرز ) تػػػػػػؤدم إلػػػػػػى خمػػػػػػؽ تػػػػػػكازف لمصػػػػػػمحة ىػػػػػػذا التطبيػػػػػػؽ أك ضػػػػػػده، كقػػػػػػد قػػػػػػػػدـ
يفيػة اتخػاذ قػرار االنػدماج، بعػض النصػائح حػكؿ ك(  Ramirez Polo 2010بكلػك

كلخصػػيا فػػي العكامػػؿ التاليػػة: االحتيػػاج الفعمػػي لمثػػؿ ىػػذه األدكات، كااللتػػزاـ المباشػػر 
أك غير المباشر المفترض مف قبؿ الزبكف أك الككالة حتػى يػتمكف مػف القيػاـ بالعمػؿ، 
 كالتكمفة، كتقدير قيمػة المسػتخدـ التػي يمكػف أف تعػرض، كدكر ككظيفػة أداة الترجمػة،
كالصػػػيغ التػػػي يمكػػػف أف تعػػػالج بيػػػا الممفػػػات، كالتنقػػػؿ بػػػيف مختمػػػؼ أنظمػػػة التشػػػغيؿ، 
كمػػػدل تكامميػػػا مػػػع الكسػػػائؿ األخػػػرل، كسػػػيكلة االسػػػتخداـ كمجمكعػػػة المسػػػتخدميف، 
ككسػػػػائؿ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي مثػػػػؿ: المنتػػػػديات، كالمػػػػدكنات، كمجمكعػػػػات )الفػػػػيس 

ف مفيدة، كأخيػرا الجػكدة، كالػكفرة، بكؾ(، كحسابات )تكيتر(... إلخ. التي يمكف أف تكك 
 كاألسعار، لخدمات الزبكف.

IV اس دى ال ترادوس( .SDL Trados 2011 ) 
مصمـ لمترجمة ( SDL Trados 2011 )اس دل اؿ ترادكس جبرنامػػ

عندما قاـ )جكف  1984المينية، يعكد تاريخ ىذا البرنامج إلى سنة 
بإعداد ( Iko Knyphoausen فك)ايكك نيفكسي  Jochen Hummel)ىكمؿ

كمع ذلؾ، لـ تظير (. LSP كمزكد خدمات لغكم )اؿ اس ب( Trados) كتصميـ
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، كعندما صدرت النسخة األكلى لػػػػ )ترادكس 1992النسخة األكلى إال في سنة 
كانت عبارة عف برنامج تطبيقي بسيط ييدؼ (، Trados Workbench ككركبينش

 2012 ار لو في سنةإصد ؿإلى مساعدة المترجميف، حيث ظير أك 
(SDL,2012 ،) كفي السنكات التالية خضعت نسخة البرنامج األصمية لبعض

 (.(SDL أنجز مزكد متعدد المغات 2005التغييرات )التعديبلت(، كفي سنة 
 Trados كبعد عدة محاكالت لتسكيؽ كؿ مف )ترادكس ككركبينش

Workbench )كأداة الممكية (SDLX) ؽ مناسب ما زاؿ أنجز برنامج فردم كتطبي
أصدرت الشركة أكؿ نسخة متكاممة  2009يعرض أدكات فردية، كأخيرا  في سنة 

تطبيقي باستخداـ رسـ تيدؼ إلى تقديـ كؿ الكظائؼ المختمفة في تطبيػؽ كاحد 
 كاحد.

النسخة المنقحة ( SDL Trados 2011 تعد نسخة )اس دل اؿ  ترادكس
 Terminology) فإف نظاـ كمع ذاؾ، كالمحسنة ليذه المحاكلة األكلى

Management System Multiterm)  الذم يشتمؿ عمى نظاـ إدارة قاعدة
مكانية  Widget) بيانات المصطمحات، ك)كيدجت لمبحث في جياز المكتب، كا 

 المصطمحات مف صيغيا األخرل إلى صيغة )مالتي تيػـر استبداؿ قاعدة بيانات
Multiterm )باإلضافة إلى مككنات التخطيط ( أاليفكيف WinAlign ) كالكسائؿ

كذلؾ لمتمركز في البرامج التي ما زالت (  Passoloالتي تحققت حديثا )باسكلك
تستخدـ التطبيقات الفردية، زد عمى ذلؾ فيـ يقدمكف كيعرضكف كسيمة الستخراج 
 المصطمحات التي تتطمب إذنا منفصبل، كتتراكح تكمفة )اس دل اؿ ترادكس ستاديك

(SDL Trados Studio 2011 2195يكرك لمطبعة األكلى إلى  99 ما بيف 
 .يكرك لمنسخة المينية
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Vتـــدفق الترجمـــة باســـتخدام )اس د ال تـــرادوس ســـتوديو . SDL Trados 
Studio 2011) 

فػػي الفقػػرات التاليػػة سػػنقـك باسػػتعراض الميػػاـ الكظيفيػػة التػػػي يؤدييػػا )اس د اؿ 
تػػػي يػػػتـ تطبيقيػػا فػػػي تػػػدفؽ ال( SDLTrados Studio 2011 تػػرادكس سػػػتكديك

 Home الػػكظيفي )ىػػـك فيػػك الترجمػػة، كعنػػد إطػػبلؽ البرنػػامج فػػإف محػػرؾ التػػداخؿ
View )لممحػػػػرر، كلػػػػذاكرة الترجمػػػػة، كلممفػػػػات، كلمتقػػػػارير  يعػػػػرض عػػػػدة خيػػػػارات

إلػػى اختيػػار أبػػرز الميػػاـ: فػػتح المسػػتند، كفػػتح البرنػػامج، كالمشػػركع الجديػػد،  باإلضػػافة
دارة المصطمحات، كا  لمستندات المترجمة المصنفة، إلخ. كما في الشكؿ التالي: كا 

 
 SDL Trados Studio))اس دل اؿ  ترادكس ستاديك  : شاشة افتتاح1شكؿ رقـ 

2011 
 الذم يسمح بالتكاصؿ مع معظـ اإلجراءات الميمة في المكحة المركزية 
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V .1 المرحمة األولـى: قبل الترجمة . 
 ناك ثبلث احتماالت رئيسية: في المرحمة األولى، توجد ى

 أف يرغب المترجـ ترجمة ممؼ كاحد لمغة كاحدة. 
  أف يرغػػب المتػػرجـ ترجمػػة عػػدد مػػف الممفػػات إلػػى لغػػة كاحػػدة أك إلػػى عػػدة لغػػات

نشاء مشركع ترجمة.  مستيدفة كا 
  أف يسػػػػػتمـ المتػػػػػػرجـ العمػػػػػؿ مػػػػػف الككالػػػػػة أك مػػػػػف الزبػػػػػكف، بمعنػػػػػػى أف الممػػػػػؼ

ككنػػػات الضػػػركرية لمترجمػػػة: ذاكػػػرة الترجمػػػة، المضػػػغكط يحتػػػكم عمػػػى جميػػػع الم
كقكاعػػػػد بيانػػػػات المصػػػػطمحات )إذا كجػػػػدت(، كالممفػػػػات التػػػػي سػػػػتترجـ )إذا لػػػػـز 

شػػارم مراجعػػة الممفػػات مثػػؿ إشػػارم ممفػػات )بػػى دم إؼ (، أك PDF األمػػر(، كا 
 صكر.

الحالة األكلى تعتبر غير منتظمػة حتػى إذا احتػاج أحػد الممفػات إلػى الترجمػة، 
شػػػػأ مشػػػػركع بحثػػػػي عمػػػػى ذاكػػػػرة الترجمػػػػة، فػػػػإذا كانػػػػت قاعػػػػدة بيانػػػػات كعػػػػادة مػػػػا ين

بكاسػػطة  المصػػطمحات متػػكفرة؛ فإنػػو مػػف الضػػركرم أف تحتػػاج الػػى اسػػتجبلب مسػػبؽ
فػػػإف ذاكػػػرة الترجمػػػة عػػػادة مػػػا يقػػػـك الزبػػػكف )الككالػػػة أك (، Multiterm )مػػػالتي تيػػػػـر

، كفػػي ىػػذه الحالػػة ( لممشػػركعad-hocالزبػػكف المباشػػر( بتكفيرىػػػا، أك إنشػػاء ذاكػػرة )
 فإف تقنية الترجمة اآللية يمكف أيضا أف تستخدـ في المشركع.

 عند إنشاء المشركع يقـك المساعد بمساعدة المستخدـ في الخطكات التالية: 
  اختيػػػار مػػػا إذا كػػػاف المشػػػركع سػػػيقاـ عمػػػى نمػػػكذج، أك قالػػػب، أك عمػػػى مشػػػركع

 سابؽ، أك يجب أف ينشأ كيؤخذ مف مسكدات سابقة.

 ر بيانات المشركع: اسـ كمكاف الحاسكب يمكف المسػتخدـ أف يضػيؼ كصػفا تكفي
رساؿ المشركع إلى الزبكف.  كيشير إلػى تاريخ كمكعد إنجاز العمؿ كا 
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 المصػػػدر)المترجـ  ةاختيػػػار لغػػػات المشػػػركع: يحتػػػاج المسػػػتخدـ إلػػػى اختيػػػار المغػػػ
 منيا( كالمغة اليدؼ )المترجـ إلييا(.

 ات التػػي سػػتترجـ. المراجػػع اإلشػػارية لمممفػػات التػػي المشػػركع، الممفػػ تاختيػػار ممفػػا
 يمكف أف تساعد المتػرجـ، كليذا يمكف إضافتيا أيضا.

  اختيػػار ذاكػػرة الترجمػػة أك محػػرؾ ترجمػػة آليػػة. إذا لػػـ تتػػكفر ذاكػػرة لمترجمػػة، فػػإف
عنػػػد الحاجػػػة إلييػػػا فػػػي التطبيػػػؽ. ( ad-hoc) المسػػػتخدـ يمكػػػف أف ينشػػػئ ذاكػػػرة

 Studioكرجمػة اآلليػة يعتبػػر أحػد ابتكػارات  )أسػتكديفدمج عدد مػف محركػات الت
 (.2011ك 2009

  إضػػافة قاعػػػدة بيانػػػات المصػػػطمحات. إذا لػػػـ يقػػـ الزبػػػكف بتزكيػػػد المتػػػػرجـ بقاعػػػدة
بيانات المصطمحات، أك أنيا غيػر متكفرة أصػبل، فػإف المسػتخدـ يحتػاج أكال إلػى 

 (.Multiterm تطبيؽ كاحد مف التطبيقات المنفصمة: )مالتي تيـر
 كالخاصػية الجديػدة ىػي أف برنػامج )اس د اؿ تػرادكس سػتكديكSDL Trados 

Studio 2011 )باالندماج إلمكانية إضافة الممفات المترجمة مسبقا كذلػؾ  يقـك
لترجمة المستند في المشركع، كيقػـك برنػامج سػكفتكير باسػتخراج كحػدات الترجمػة 

 بيرفيكػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػاتشكنقميػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى المحػػػػػػػػػرر. ىػػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػػزة الجديػػػػػػػػػدة تسمػػػػػػػػػػى )
PerfectMatch.) 

(، فإف الخطكة التاليػة ىػي تنفيػذ ميػاـ الزبػكف 2عندما يتـ إعداد المشركع ) شكؿ رقـ 
كلكف مػف العػادة فيػك يتكػكف  -إذا لـز األمر -بالتػتابع، ىذا التػتابع يمكف أف يستنبط 

 مف المياـ التالية: 
  الشػػػكؿ فػػػي الممػػػؼ التحكيػػػؿ إلػػػى صػػػيغ قابمػػػة لمترجمػػػة: سػػػيتـ فصػػػؿ المحتػػػكل ك

األصػػمي كتحكيميمػػا إلػػى شػػكؿ ممػػؼ كسػػيط حتػػى يمكػػف معالجتػػو بػػأداة المحػػرر 
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(  مػع SDL Trados Studio 2011 بحيث يعمؿ )اس د اؿ ترادكس ستكديك
(SDLXLIF )إلى متنكعات مف (.(XLIF 

  يتـ النسخ إلى المغػات المسػتيدفة، كذلػؾ بإنشػاء مجمػدات لكػؿ عنصػريف مػف كػؿ
بمعنػػى  –ؼ الكسػيط بنسػخ كػؿ منيػا. ىػذه الممفػات تعتبػر ثنائيػة لغة، كيقػـك الممػ

 مف المغتيف: المغة المصدر كالمغة اليدؼ. عأنيا تحتكم عمى مقاط -

  بيرفيكت مػاتش( تطبيؽ PerfectMatch :) فػي حالػة مػا تمػت إضػافة الممفػات
المقػػػػاطع كتحكيميػػػػا إلػػػػى الممػػػػؼ لترجمتيػػػػا. ىػػػػذه  الثنائيػػػػة، فإنػػػػو سػػػػيتـ اسػػػػتخراج

قػػػاطع يمكػػػف أف تعرقػػػؿ المحػػػرر ألنيػػػا ركجعػػػت مسػػػبقا كتػػػـ اعتمادىػػػا بػػػدكف الم
 .الحاجة إلى تكرار مراجعتيا

 .تحميؿ الممفات: يكجد حساب إحصائي لمختمؼ الممفات في المشركع 

  ،ممفات ما قبؿ الترجمػة، أخيػرا فػإف الممفػات يػتـ فحصػيا مػف قبػؿ ذاكػرة الترجمػة
ذا كػػاف ىنػػاؾ تػػراجـ سػػابقة متػػكفرة فسػػي تـ إدخاليػػا فػػي الػػنص الثنػػائي، كيمكػػف كا 
 رؤيتيا عندما يفتح الممؼ عند المحرر.

 
إعداد المشركع 2شكؿ رقـ   
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كعنػػػػدما يػػػػتـ إعػػػػداد المشػػػػركع، فػػػػإف المتػػػػػرجـ يقػػػػـك أكال بفحػػػػص التحمػػػػيبلت، كتقػػػػارير 
ذا كػػػاف  الترجمػػػة األكليػػػة، مػػػف أجػػػؿ تحديػػػد عػػػدد الكممػػػات التػػػي تتضػػػمنيا الممفػػػات، كا 

لمترجمة متكفرة، فكػـ سػيككف عػدد المقػاطع التػػي قػد ترجمػت، كتبعػا  ىناؾ أم ذاكرات
 لذلؾ، فإف المترجـ يفتح الممفات التي سيتـ معالجتيا عند المحرر كاحدا تمك اآلخر.

V .2 . المرحمة الثانية: خبلل الترجمة 
يبدأ عمؿ المتػرجـ في المرحمة الثانية كيكجد جػدكؿ معػد لػذلؾ بممػؼ المحػرر، 

لػػنص المصػػدر معركضػػا عمػػى الجانػػب األيسػػر عمػػى الشاشػػة كالترجمػػة حيػػث يكػػكف ا
(، 3المقترحة )معركضة( عمى الجانب األيمف )حسب ما ىػك كاضػح فػي الشػكؿ رقػـ 

كيقػػـك المسػػتخدـ بػػالتحرؾ عمػػى التػػكالي مػػف مقطػػع إلػػى المقطػػع الػػذم يميػػو كذلػػؾ إمػػا 
بػػػت أف المقطػػػع تػػػـ باسػػػتخداـ الفػػػأرة، أك بالمحػػػاكر المكجيػػػة، أك باالختصػػػار الػػػذم يث

حفظو في ذاكرة الترجمة، كعندما يػتـ التخػزيف يمكػف الرجػكع إليػو كاسػتعادتو فيمػا بعػد 
 إذا كجدت مقاطع مشابية كمتطابقة في المستند األصمي. 

يمكف لممتػرجـ في ىذه المرحمة أف يستخدـ عددا كبيػرا مف الخيارات التي 
الخيارات أىمية التي تقدـ مف قبؿ  تساعده لجعؿ عممو قريبا مف الكاقع. كمف أكثػر

رة التكالد، ػىي كث( SDL Trados Studio 2011 )اس د اؿ ترادكس ستكديك
 –أكتك المقتػرح الذاتي )ث المتكافػػؽ ػػيجابي عمى مصطمحات البحكالتعرؼ اإل
كالمراجعة في  ،(QuickPlace )ككيؾ بميسكالمكقع (، AutoSuggestساجيست 

يمي سنعقب باختصار عمى كؿ مف الخصائص أك الميزات  فيماك . الكقت المناسب
 : التالية

 (التكالػػػد اآللػػػي (Auto-propagation :ة أك ي تكػػػكف متطابقػػػػىػػػي المقػػػاطع التػػػ
لػػخ( التػػي إتكػػكف مختمفػػة فقػػط فػػي مكاقعيػػا مثػػؿ )األرقػػاـ، كالتػػكاريخ، كاألبعػػاد ... 

 يمكف دمجيا آليا عبر النص المستيدؼ.
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 ؿ )آكتػؼ تيكنكلػكجى ريككجنيشػفالفعا ػيرؼ التقنمعال Active Technology 
Recognition :) التػػػػػي  –المكجػػػػكدة فػػػػي الػػػػنص المصػػػػدر ىػػػػي المصػػػػطمحات

التػػي يػتـ التعػرؼ عمييػا، كيمكػف  –تككف مخزنة في قاعدة بيانات المصػطمحات 
لممتػػرجـ تعريػػؼ المصػػطمح إمػػا بكاسػػطة نقػػرة بالفػػأرة، أك باالختصػػار، أك بالقيػػاـ 

 بطباعتو.
 (البحػػث التػػكافقي Concordance Search :) يمكػػف لممتػػػرجـ أف يبحػػث فػػي

 ذاكرة الترجمة عف المصطمحات أك التعبيرات أثناء قيامو بالترجمة.
 أكتػػػػػػػك( ساجيسػػػػػػػت –المقتػػػػػػرح اآللػػػػػػػي AutoSuggest :) فػػػػػػػي )كمػػػػػػػا سػػػػػػػنبلحظ

، فػػػإف المسػػػتخدـ يبػػدأ بالطباعػػػة كيقػػػـك البرنػػامج بػػػاقتراح الكممػػػة حسػػػب (4الشػػكؿ
 ساجيسػػت – رح اآللػػي )أكتػػكػأك عمػػى قػػامكس المقتػػ ،بيانػػات المصػػطمحاتقاعػػدة 

AutoSuggest ،)ى يتـ إثبات كعرض الكممػة فػي الػنص المسػتيدؼ، فػإف ػكحت
 .اإلدخاؿ باستخداـ زرالتثبيت  الى المستخدـ يحتاج فقط

 
 ككيؾ بميس( المكقع السريع QuickPlace ) ىذه الميػزة تبسط كيفية التعامؿ مػع

)االختيػػػػػػار كاإلضػػػػػػافة، كاألعػػػػػػداد، كالتػػػػػػكاريخ، كجميػػػػػػع ، ت كاألشػػػػػػكاؿالصػػػػػػياغا
اسػػػتخداميا فػػػي شػػػركط  لػػىإالمفػػردات التػػػػي ال تتطمػػػب ترجمػػة، أك تحتػػػاج  فقػػػط 

فػػػي األعػػػداد كذلػػػؾ فػػػي الترجمػػػة مػػػف  )،(لػػػػػػ  ).(الصػػػياغة مػػػثبل: اسػػػتبداؿ آليػػػا، 
 إلى اإلسبانية(.  اإلنجميزية

 
  الزمف الفعمػي لممراجعػة األكل(يػة Real-time preview) : المتػػرجـ لديػو رؤيػة

ف المسػػتند تػػـ تقسػػيمو إلػػى مقػػاطع إمحػػددة  لممسػػتند الػػذم يقػػـك بترجمتػػو، كحيػػث 
 SDL Trados ف برنػامج )اس دل اؿ  تػرادكسإككضع عمى شػكؿ جػداكؿ، فػ
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يكجد بو خاصية المراجعة األكلية التػي تسػمح لممسػتخدـ بمشػاىدة كيػؼ ( 2011
 مي لممستند النيائي.سيككف الشكؿ الفع

 
  SDL Trados 2011)اس دل اؿ ترادكس ) : نافذة المحرر في3شكؿ رقـ 

 

 
Figure 4. Example of the AutoSuggest technology. 

 : مثاؿ عمى المقترح التقني الذاتي4شكؿ رقـ 
V .3.  المرحمة الثالثة: بعد الترجمة 

كانية إجراء فحص الجكدة التي ف المستخدـ لديو إمإكفي المرحمة النيائية، ف
تشمؿ كبل مف فحص الرسـ اإلمبلئي، كمراجعة مظاىر مختمفة مثؿ: اإلضافات، 

إذا ما تمت ترجمتيا كميا، كىؿ المقاطع في المغة األصمية كالمغة اليدؼ  -كالمقاطع
متطابقة في حالة كجكد تضارب، أك تناقض، كفي عبلمات التػرقيـ، أك في األعداد، 

صطمحات، كتـ فحص إمكانية عدـ استخداـ مصطمحات في النص أك في الم
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ف إعدادات المراجعة يمكف تثبيتيا عند إعداد إف –كمثاؿ عمػى ذلؾ  –المستيدؼ 
 طاراإف المتػرجـ يمكنو أف ينشئ إالمشركع. باإلضافة إلى ذلؾ ف

بحيث يشمؿ الممفات، كذاكرة الترجمة،   (Package for the reviewer)لممراجع
عدة بيانات المصطمحات. أما أثناء عممية المراجعة يمكف لممراجع أف يستعرض كقا

التي تككف متشابية (  Track Changesالمسار كيستخدـ الميػزة الجديدة )تغيرات
)اإلدخاالت( مزكدة (. MS Word المعركضة مػػػػػف )اـ اس ككرد تمع االستخداما

ذؼ يتـ في حالة تشابو الكممات، بألكاف مختمفة مع بداية العرض، كالزمف، كالح
باإلضافة إلى ذلؾ يمكف إجراء التعميقات، كعندما يتـ إعادة إرساؿ النص إلى 
المترجـ، فبإمكانو قبكؿ أك رفض التغيرات. فإذا كاف المستعرض ال يممؾ )اس دل 

ف ىناؾ أيضا ميزة جديدة ميمة تسمح إف، SDL Trados 2011) اؿ  ترادكس
عادة االسترجاعلممترجـ بتصحيح الم  ستند باستخداـ تغيرات المسار في الكممة كا 

(Word and re-import )التي تعيد الممؼ المصحح إلى )اس دل اؿ ترادكس 
(SDL Trados 2011 ،ف المترجـ يحتاج إلى عرض كتصدير إكلمقياـ بذلؾ، ف

 إلى مراجع خارجي. ؼالمم
دما ينتيي مف مراجعة الميمة األخيػرة التي عمى المترجـ أف يتكفؿ بيا عن

كينقميا إلى ذاكرة الترجمة األساسية في  Update)الترجمة، أف يقـك بتحديثيا )
 نسختيا النيائية لمنص المستيدؼ، كىكذا فقد أصبحت الترجمة مراجعة كمعتمدة.

VI البديل عن )اس دى ال ترادوس .(SDL Trados 2011 
يعػػد أحػػدث SDL Trados 2011)  بػػالرغـ مػػف أف )اس دل اؿ تػػرادكس

مػػف البػػدائؿ  فػػي األسػػكاؽ إال أف ىنػػاؾ عػػددا كبيػػػران  كاسػػتخدامان  أدكات الترجمػػة انتشػػاران 
 ك)ككرد فاسػػػػت(، Transitترانزيػػػػت ك)(، Deja Vu ديجػػػػا فػػػػك) متػػػػكفرة بمػػػػا فييػػػػا

Wordfast(، ك)ميمكيػػػك MemoQ (، ك)أكػػػركسAcross ) كمػػػا ذكػػػر قميػػػؿ، كمػػػع
ذ أف ىنػػاؾ فركقػػا كبيػػػرة بينيػػا إبػػرامج كميػػا، ذلػػؾ، فمػػف الصػػعب أف تقػػارف بػػيف ىػػذه ال
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( Peris 2010قائمػػة عمػػى أسػػاس نػػكع النسػػخة، كنػػكع التػػػرخيص، كقػػد قػػاـ )بيػػرس
بػػػإجراء مقارنػػػة بػػػيف ىػػػذه البػػػرامج مػػػف حيػػػث نقػػػاط القػػػكة، كنقػػػاط الضػػػعؼ، كذلػػػؾ فػػػي 

 CAT) بعض التعميقات مما سبب في انخفاض أسعار اإلصدارات مف ىذه األدكات
Tools.) 
 SDL Trados 2011)ىناؾ بديؿ آخر ميـ عف )اس دل اؿ ترادكس ك 

كىك برنامج تطبيؽ مجاني حيث يقدـ الكظائؼ  (Omega Tكىك)أكميجا ت 
دارة القكاميس. ىذا ( CAT Tools األساسية لػػػػػػػػ )كات تكلز مثؿ: ذاكرة الترجمة، كا 

ك الطبلب الذيف البرنامج يمكف أف يككف بديبل بالنسبة لممترجميف المبتدئيف، أ
يرغبكف في استخداـ ىذا النكع مف التقنية في عمميات الترجمة، غير أف البرامج 

 CAT) التطبيقية المجانية، أك اإلصدارات منخفضة الثمف مف تطبيقات أدكات
Tools ) ال تعرض كؿ الكظائؼ البلزمة كيعكزىا طريقة االستخداـ. باإلضافة إلى

كىي  TMX and XLIFF)) ات تدعـ حاليا صيغذلؾ، بالرغـ مف أف معظـ األدك 
التي تعتبر المقياس أك المعيار لمتحكيؿ إلى ذاكرة الترجمة، كالممفات المحمية بيف 

نو ال زاؿ ىناؾ عدـ تكافؽ في التطبيقات ليذه إمختمؼ األنظمة، أك األجيزة، ف
ممتزمكف ف معظـ الزبائف كخاصة ككاالت الترجمة، كالمترجمكف الإالمعايير، عميو، ف

 باستخداـ برامج تطبيقات معينة يرفضكف كؿ البدائؿ األخرل.
VII التطبيق في قاعات المحاضرات . 

 ةيعػػد أدا SDL Trados 2011) بػػالرغـ مػػف أف )اس دل اؿ تػػرادكس
ترجمػة تسػتخدـ فػي المجػػاؿ المينػي، فمػف المعتػاد أف تجػػد تطبيقػات عمميػة لػػػػػػػػ )كػػات 

الدراسػػية. بعػػض مػػف ىػػذه التطبيقػػات تػػـ رسػػميا  فػػي القاعػػات( CAT Tools تػػكلز
  كتصػػػػػػػػػكيرىا مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ )سػػػػػػػػػكاك جيمينيػػػػػػػػػز(، ك)راميػػػػػػػػػرز بكلػػػػػػػػػك(، ك)فيػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػكرا

(2010)Suau Jimeenez and Rameriz Polo and Ferrer Mora  .) 
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ف ىػػذا النػػكع مػػف التكنكلكجيػػا يمكػػف تنفيػػذه فػػي أربعػػة أنػػكاع مػػف المقػػررات إكعميػػو، فػػ
 الدراسية: 

 نية الترجمة التي تعتمد عمى التدريب عمى الميػارات التقنيػة، كىنػا مقررات تق
يعد المحػرؾ األساسػي كأف الطمبػة سػيتعممكف المظػاىر ( CAT Tool )كات تكؿ

 التقنية لكظائفو كخصائصو. 

  مقػػررات الترجمػػة التػػي تعتمػػد عمػػى التػػدريب عمػػى ميػػارات الترجمػػة يسػػتخدـ
بيػؽ الترجمػة فػي بيئػة قريبػة مػف ككسيمة لتط( CAT Tools الطبلب )كات تكلز

 .تمؾ التي يتكقع أف يجد فييا تطبيقا مينيا

  المقػػػررات الخاصػػػة بالمصػػػطمحات المعتمػػػدة عمػػػى ميػػػارات المصػػػطمحات- 
ف الطػػبلب يسػػتخدمكف نمػػكذج إدارة إفػػ -ككمػػا ىػػك مكجػػكد فػػي مقػػررات الترجمػػة 

حات ككسػيمة لتطبيػؽ إدارة المصػطم( CAT Tools المصػطمحات لػػػ )كػات تػكلز
 في بيئة قريبة مف تمؾ التي  يتكقع أف يجد فييا تطبيقا مينيا.

  ،المقػػررات اإلداريػػة كىػػي التػػي تعتمػػد عمػػى التػػدريب عمػػى الميػػارات اإلداريػػة
 CAT حيػػث يػػتعمـ الطػػبلب كيفيػػة اسػػتخداـ الكسػػائؿ اإلداريػػة لػػػػػػػػػ )كػػات تػػكلز

Tools ) العمػػؿ عمػػى ىػػذه لتنفيػػذ مشػػركع ترجمػػة، كىكػػذا فػػإنيـ سػػيتعممكف كيفيػػة
 التطبيقات بطريقة مينية.

 
 إف )اس دل اؿ تػرادكس (SDL Trados 2011  يقػدـ كيعػرض كػؿ ىػذه

اإلمكانيػػػات، كيمكػػػف أف ينشػػػئ مكمػػػبلت إضػػػافية ميمػػػة جػػػدا فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريب 
مترجمػػي المسػػتقبؿ إلمكانيػػة تطبيقػػو فػػي المجػػاؿ المينػػي عمميػػا، باإلضػػافة إلػػى 

 أكاديميػػان  تخداـ أكاديميػػة، كأف لػػدييا برنامجػػان ف الشػػركة تقػػدـ تػػراخيص اسػػإذلػػؾ، فػػ
 لممتدربيف مع تكفير المكاد كتقديـ الشيادات لمف يمتحؽ بالبرنامج.   
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VIII الخاتمـــة . 
 تعاممنػػا مػػع اسػػتخداـ طريقػػة )كػػات تػػكلز -بصػػفة عامػػة  -فػػي ىػػذا العػػرض  

CAT Tools ) كيفيػة عمػؿ إلدارة تدفػؽ عمؿ الترجمة، كبتحديد أكثػػر قمنا بتكصػيؼ
ف اإلصػػدار إ، كمػػف كجيػػة نظػػرم فػػSDL Trados 2011) )اس دل اؿ تػػرادكس
( تػكفرا CAT Tools يعتبػػر كاحػدا مػف أكثػػر أدكات )كػات تػكلز جاألخيػر مف البرنػام

كانتشػػػػارا فػػػػي السػػػػكؽ، كأنػػػػو يقػػػػدـ ميػػػػػزات، كخصػػػػائص كثيػػػػػرة مػػػػف شػػػػأنيا أف تسػػػػاعد 
، باإلضػافة إلػى ذلػؾ، فػإف اسػتخداـ ىػذا )المترجـ/المترجمة( بأف يكػكف متفػائبل بعممػو

النػػكع مػػف التقنيػػة فػػي القاعػػات الدراسػػية يمكػػف أف يجعػػؿ الطالػػب قريبػػا مػػف التطبيػػؽ 
المينػػػػي الػػػػكاقعي، كيقػػػػدـ لطػػػػبلب الترجمػػػػة ميػػػػزة المنافسػػػػة أمػػػػاـ مترجمػػػػي المسػػػػتقبؿ 

ى بنػػاء عمػػ –اآلخػػريف الػػذيف لػػـ يتػػدربكا عمػػى اسػػتخداـ ىػػذا البرنامجػػػ الميػػـ أف نبلحػػظ 
أف اكتسػػاب ىػػذه التطبيقػػات يتضػػمف إنفاقػػا معقػػكال، كأنػػو يجػػب أف يؤخػػذ فػػي  –ذلػػؾ 

 االعتبار عدد مف العكامؿ قبؿ أف تقرر طمب اإلذف باالستعماؿ. 

 )انتيى النص األصمي(

 (من ترجمة الموضوع.تعميقات المترجم )النتائج المستقاة 3
 دراسيةقاعات الالالتطبيق في . 1.3

ترجمػػػة  ةأدا SDL Trados 2011) اؿ تػػػرادكس يعػػػد برنػػػامج )اس دم
تسػػػتخدـ فػػػي المجػػػاؿ المينػػػي، كفػػػى بدايػػػة األمػػػر لػػػـ يكػػػف باإلمكػػػاف تطبيقػػػو عمميػػػا 

فػػي القاعػػات الدراسػػية، كلكػػف بعػػد أف تػػـ رسػػـ ( CAT Tools باسػتخداـ )كػػات تػػكلز
كتصكير بعػض مػف ىػذه التطبيقػات أصػبح باإلمكػاف تطبيقػو فػي أنػكاع مػف المقػررات 

ة، كمػػا ييمنػػا منيػػا فػػي ىػػذا السػػياؽ ىػػك )مقػػررات الترجمػػة التػػي تعتمػػد عمػػػى الدراسػػي
التػػدريب عمػػى ميػػارات الترجمػػة(، إذ أف دراسػػة كتطبيػػؽ ىػػذا المقػػرر تقػػدـ عػػدة طػػرؽ 
تقنيػػػة السػػػتخداميا فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريس الترجمػػػة اآلليػػػة كتػػػدريب المتػػػػرجميف، كسػػػتكفر 
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محات المعطػػػاة فػػػي قاعػػػدة كتقمػػػؿ الجيػػػد باإلضػػػافة إلػػػى ضػػػماف دقػػػة المصػػػط تالكقػػػ
البيانػػات، كقػػد يكاجػػو بعػػض المسػػتخدميف صػػعكبات فػػي اسػػتيعاب كيفيػػة العمػػؿ بيػػذه 
 -األدكات بسػػػػبب التطػػػػكر التقنػػػػي المتزايػػػػد، إال أنػػػػو بعػػػػد ترجمػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػة يػػػػرل 

 أف األمر لف يككف بعيد المناؿ. -المترجـ 
 التحديات  2.3

فػي العػالـ تتطمػب التطػكر كالنيضػة  كالتقنػي يال شؾ أف مكاكبة التطػكر العممػ
فػػي جميػػع منػػاحي الحيػػاة، فػػبل يمكػػف أف يػػتـ التطػػكر فػػي اسػػتخداـ بػػرامج حديثػػة فػػي 
مجػاؿ الترجمػة اآلليػػة فػي كمياتنػػا الجامعيػة مػػا لػـ يكاكػػب ذلػػؾ تقػدـ فػػي البنيػة التحتيػػة 

ية ( القاعػػات الدراسػػ1فػػي ىػػذه الكميػػات؛ فمػػثبل، البػػد مػػف تػػكفر األساسػػيات التاليػػة: )
( 4بػدكف انقطػاع، ) ةالكيربائيػ ة( الطاقػ3( معامػؿ الحاسػكب المتطػكرة، )2الحديثة، )
( كاألىػػػـ مػػػف ىػػػذا 6( تػػػكفر المسػػػاعدة الفنيػػػة لصػػػيانة األجيػػػزة، )5نترنػػػت، )تػػػكفر اإل

 كمو، إعداد األساتذة المدربيف عمى استخداـ ىذه التقنيات.
 التوصيات 3.3

لتغير السػريع كالمتبلحػؽ فػي المعػارؼ لقد أصبحت الحضارة اإلنسانية تتسـ بػا
كازديػػػػػاد تطبيقاتيػػػػػا التكنكلكجيػػػػػة، كمػػػػػان كنكعػػػػػان ممػػػػػا نػػػػػتج عنػػػػػو تغييػػػػػػر معػػػػػايير تقيػػػػػيـ 
المجتمعػػػػػات كفقػػػػػا لمػػػػػدل االرتقػػػػػاء التكنكلػػػػػكجي، كمػػػػػدل مكاكبػػػػػة التطػػػػػكرات التقنيػػػػػة 
كاسػتخداميا كالتكظيػػؼ الجيػػد ليػػا عػػف طريػػؽ التأكيػػد عمػػى مسػػتكيات اإلتقػػاف كمعػػايير 

كدة التعميميػػة لمتكنكلكجيػػا، كمػػػا تقػػديـ ىػػذه الدراسػػة كالسػػػعي لنشػػرىا بػػيف الطػػػبلب الجػػ
كالبػػػاحثيف كالميتمػػػيف إال محاكلػػػة لئلسػػػياـ فػػػي مكاكبػػػة ىػػػذا التطػػػكر السػػػريع كلتحفيػػػز 
أسػػػاتذة الترجمػػػة فػػػي كمياتنػػػا الجامعيػػػة بالعمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير مكاىػػػب الطمبػػػة كتعزيػػػز 

سػػػتفادة مػػػف ىػػػذا التطػػػكر الكبيػػػر فػػػي مجػػػاؿ قػػػدراتيـ عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع الحاسػػػكب كاال
التكصػػػيات يدؼ تحقيػػػؽ سػػػتتف ىػػػذه الدراسػػػة إالترجمػػػة اآلليػػػة. كتأسيسػػػا عمػػػى ىػػػذا فػػػ

 :التالية
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أف تسيـ ترجمة ىذا المكضكع فػي تطػكير مفػردات المغػة العربيػة كتحػديثيا كذلػؾ  .1
 مف خبلؿ استخداـ المصطمحات الجديدة المترجمة المكجكدة في ىذه الدراسة.

تػػػدفع الترجمػػػة األسػػػاتذة المتخصصػػػيف فػػػي المغػػػة العربيػػػة إلػػػى االنكبػػػاب إلػػػى أف  .2
دراسػػػة التػػػػراجـ الحديثػػػة، كتحميػػػؿ مػػػدلكالتيا، كتراكيبيػػػا، مػػػف أجػػػؿ تطكيػػػع المغػػػة 

، كالتقنيػة الجديػدة، بمغػة سػيمة كسمسػة يسػيؿ جالعربية في التعبير عف ىػذه البػرام
اعد ليعبػػػػركا عػػػف رؤيػػػتيـ فػػػي أكسػػػاط الشػػػباب كالجيػػػؿ الصػػػ افيميػػػا، كاسػػػتخدامي

 الجديدة لمتكنكلكجيا بالمغة العربية بدال مف استخداـ كممات أجنبية.

أف تػؤدم الترجمػػة باألسػاتذة المغػػكييف إلػى كضػػع المعػاجـ ثنائيػػة المغػة كالقػػكاميس  .3
 المتخصصة بالمغة العربية كأساس إلصدار المكسكعات العامة. 

ف عمػى نقػؿ النصػكص مػف المغػات أف تقػـك الجيػات المختصػة بتشػجيع المتػرجمي .4
 األجنبية إلى العربية كبالعكس كدعميـ ماديا كمعنكيا حتى تزدىر الترجمة.

عػػػػداد  .5 أف يػػػتـ تػػػػكفير القاعػػػات الدراسػػػػية الحديثػػػة كمعامػػػػؿ الحاسػػػكب المتطػػػػكرة كا 
األسػػاتذة المختصػػيف كتػػدريبيـ عمػػى اسػػتخداـ البػػرامج الحديثػػة فػػي مجػػاؿ الترجمػػة 

 جامعية. اآللية في كمياتنا ال
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 "دراسة جغرافية" مشكبلت القطاع الزراعي في ليبيا

        أماني محمد عمر.دإعداد: 

  مان أبراىيم أبورقيقوسمي. د        

_____________________________________________ 

 :مقدمة ال

الزراعة بطبيعتيا مف القطاعات اإلقتصادية كالخدمية الميعرضة لممشاكؿ 
 كالمعكقات كذلؾ بحكـ ما تنطكم عميو مف خصائص كسمات تتمثؿ في التخمؼ 

بحكـ ما يحيط بيا كيؤثر التقني كاإلقتصادم كاإلجتماعي بصفة عامة، أك ػػ
فييا مف عكامؿ كمتغيرات تككف عرضو ليا بإستمرار كتخرج في معظميا عف نطاؽ 
التحكـ المسبؽ كالتكجو المباشر كما تتعرض لو تبعنا لذلؾ مف اإلختبلالت كالتقمبات 

 .(1)كغيرىا مف القطاعات في مف منأل عنيا

نخفاض الزراعة في ليبيا مقيدة بأراضييا المحدكدة الصال حة لمزراعة كا 
خصكبتيا كالمياه المحدكدة ىما مف التحديات األكبر بالمستقؿ، القطاع الزراعي 
كالميتمركز في الساحؿ الميبي ىك الحمقة األضعؼ في اإلقتصاد الميبي كذلؾ يرجع 
لمحدكدية اإلمكانيات، فالمزارع يتحمؿ مسؤكلية اإلنتاج كالنقؿ كالتسكيؽ كال يمكف 

                                                 
  يأة تدريس جامعة المرقب،الخمس، كمية اآلداب، قسـ الجغرافياكنظـ المعمكماتىعضك. 

  يأة تدريس جامعة المرقب،الخمس، كمية اآلداب، قسـ الجغرافياكنظـ المعمكماتىعضك. 
، التقرير الشامؿ ، 90عقد  المنظمة العربية لمتنمية الزراعية في جامعة الدكؿ العربية،( 1

،  .172ص ،2000الخرطـك
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نمكية في اإلقتصاد الزراعي دكف األخذ في اإلعتبار دفع القطاع تحديد برامج ت
 الفبلحي كتطكيره، فالقطاع يعاني العديد مف المشاكؿ منذ عدة سنكات.

 مشكمة الدراسة: 

كيؼ يمكف النيكض بالقطاع الزراعي لمكصكؿ لتنمية زراعية تساىـ في  -
 تحقيؽ األكتفاء الذاتي منو؟ 

لزراعة في الفترة األخيرة؟ كما اآلثار المترتبة ما ىي أسباب عدـ األىتماـ با -
 عمى ذلؾ؟ 

 ىؿ ليجرة العمالة الزراعية المحمية أـ الكافدة دكران في تدىكرىا؟ -
 

 أىداف الدراسة : 
 الكقكؼ عند األسباب التي تحكؿ دكف التقدـ الزراعي.  -
 رؤيا مستقبيمة لمزراعة في ليبيا.  -

 أىمية الدراسة: 

ي أف قطاع الزراعة مف القطاعات التي اليمكف اإلستغناء تكمف أىمية الدراسة ف
عنيا حيث اإلكتفاء الذاتي إذا ما تـ النيكض كاإلىتماـ بيا ، كما تكفر فرص عمؿ 

 لنسبة كبيرة مف السكاف كتكفير النقد األجنبي.
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 مشكبلت القطاع الزراعي في ليبيا

  المشاكل الطبيعية والبيئية 
ر بالعكامؿ الطبيعية مف حيث تكزيعيا ككثافتيا كتشمؿ إف األنماط الزراعية تتأث

الضكابط الطبيعية كالمناخ كالتربة كالسطح إلخ، إذ يحتاج كؿ نبات لنمكه إلي 
ظركؼ طبيعية خاصة فالعامؿ الحاسـ في تقييـ مكارد المناخ الزراعية ىك تقدير 

 بخر. فترة النمك المحصكلي مف خبلؿ تحديد العبلقة بيف حجـ األمطار كالت

لمسطح كالمكارد المائية كالمناخ كالتربة الدكر الكبير في تحديد نكع اإلنتاج 
الزراعي فضبلن عف التأثير في التبايف المكاني لذلؾ اإلنتاج كعمى تمؾ العكامؿ 
يعتمد نجاح الزراعة أك فشميا.  كساعد عمى سقكط األمطار في ليبيا مجمكعو مف 

الساحؿ الميبي، كمكاجية الساحؿ لمرياح فتسقط  العكامؿ كالمتمثمة في طبيعة كشكؿ
األمطار عمى المناطؽ المكاجية لمرياح بينما تقؿ أك تنعدـ في المناطؽ البعيدة 
عنيا، كما أف التربة متنكعة بيف تربة غير متماسكة بالساحؿ، كتربة منقكلة بفعؿ 

شاطئ كرسكبية الرياح كالمياه ،كأخرل ممحية كبالسبخات بالمناطؽ التي تقترب مف ال
 ببطكف األكدية كالجيات المطمة عمييا. 

يتحكـ في الغطاء النباتي بالمنطقة بشكؿ كبير كؿ مف الظركؼ البيئية 
% مف األراضي الميبية عبارة 90كالعكامؿ االجتماعية كاإلقتصادية حيث أف حكالي 

 عف صحراء كمعظـ األراضي الزراعية تتركز في الجزء الشمالي مف الببلد حيث
 يككف المعدؿ السنكم لؤلمطار بو أعمى نسبيان.

كما يعتمد اإلنتاج الزراعي في ليبيا عمى المياه الجكفية في عمميات الرم 
كمف ثـ تعتبر عمميات أستصبلح األرض كالتكسع الزراعي مرىكنة بحجـ المخزكف 
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مف المياه الجكفية كالي أم مدل يمكف تعكيض المياه الجكفية مف المصادر 
 .األخرل

 كتتمثؿ المشكبلت الطبيعية الي تعكؽ الزراعة في ليبيا في التالي:

  يتمثؿ العائؽ الطبيعي في الخصكصية المناخية كالجغرافية حيث يتأثر اإلنتاج
الزراعي بالمنطقة بالتقمبات الجكية مما يجعؿ اإلنتاج يتغير مف سنة ألخرل، 

بعض العكائؽ في أغمب فكقكع ليبيا في مناطؽ ذات المناخ الشبو الجاؼ يكاجو 
 المساحات الزراعية المخصصة لمساحات الرم ذات اإلنتاج الكفير. 

  اإلنتاج الزراعي في ليبيا يعتمد عمى العكامؿ المناخية مثؿ التغيرات في سقكط
األمطار كاألختبلؼ في درجات الحرارة كذلؾ يؤثر عمى إنتاج الغذاء، فمعظـ 

 عمى التقنية الزراعية.المحاصيؿ المينتجة تعتمد بشكؿ بسيط 
  تيعاني األراضي الزراعية في ليبيا ميعكقات طبيعية كممكحة التربة كقمة

خصكبتيا إضافة إلى إعتماد أغمب المحاصيؿ عمي المياه الجكفية إلنخفاض 
معدؿ سقكط األمطار كشيح مياه األمطار في أغمب شيكر السنة أدل إلى 

ة لمزراعة، كما لحؽ بالقطاع إنحسار مساحات األراضي المزركعة كالقابم
الزراعي خسائر عمى مكاسـ متتالية بسبب مكجات الصقيع كالجفاؼ، حيث 
تىعزل اإلنتاجية لحاالت الجفاؼ أكمستكل سقكط األمطار السائده خبلؿ المكسـ 

 .الزراعي، بالرغـ مف اإلمكانيات المائية الممكنة كغير المستغمة
 زارعيف بزراعة األشجار المثمرة بسبب قمة خبلؿ السنكات األخيرة قؿ إىتماـ الم

المياه مما أدل إلى عدـ إىتماـ الجيات المختصة بإحصاء بيانات عف عدد 
األشجار أك المساحات المزركعة، تسبب ىذا اإلستنزاؼ في قمة اإلنتاج 
الزراعي بصفة عامة كتحكؿ معظـ الزراعات المركية ذات اإلنتاج الكفير 
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إلى زراعات بعمية تعتمد عمي كميات كمعدالت سقكط  كالعائد المالي المرتفع
أمطار قميمة كمتذبذبة، مما أضطر بعض المزارعيف إلى عمميات اإلقتراض مف 
المصرؼ لتعميؽ أبارىـ أك حفر أبار جديدة مما زاد مف عمميات تكمفة اإلنتاج 

رتفاع أسعاره.  كا 
  ة بسيؿ الجفارة فأراضيو تيعاني مف التصحر بدأت مشكمتو تتفاقـ كخاصن

التصحر، كذلؾ بسبب اإلستغبلؿ السيئ لممكارد المائية، حيث زادت مساحة 
%، كحدث نقص في مساحة األراضي 52األراضي الخالية كالجرداء بنسبة 

% كتناقص في أراضي النباتات الطبيعية بمقدار 9.06المركية بمقدار 
مات غير ، كذلؾ تدىكر المكارد األرضية كالمائية لئلستخدا( 1)11.65%

الرشيدة مف بناءات في أراضي صالحة لمزراعة كتبذير لممياه، كالتغيرات 
 .المناخية التي أثرت عمى كميات كأنتظاـ كتكزيع اليطكالت المطر

  مف التربة الميبية آخذه في التدىكر، فتسرب مياه البحر إلى 53.5حكالي %
صابة العديد مف المحاصيؿ ب اآلفات كلـ تعالج ىذه المياه الجكفية تممح التربة كا 

التحديات بسبب نقص اإلخصائييف كالمؤسسات العاممة في البرنامج الكطني 
 لحماية النباتات.

  المشاكل البشرية 
تيعد المساحة الزراعية أحد أىـ المحددات الطبيعية المؤثرة  في اإلنتاج إف لـ 

لزراعي بكاممو، يكف أىميا عمى اإلطبلؽ لككنيا المكاف الذم ييزاكؿ عميو النشاط ا
تتركز األراضي الصالحة لمزراعة بصفة عامة في األطراؼ الشمالية الغربية متمثمة 
في الشريط الساحمي كسيؿ الجفارة كمرتفعات الجبؿ الغربي كفي األطراؼ الشمالية 

                                                 
 .2004( كزارة الزراعة ،قسـ االرشاد الزراعي،طرابمس،1
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الشرقية، أما المناطؽ الكسطى كالجنكبية فتكاد تنعدـ فييا األراضي الزراعية 
 ة كالكاحات. بإستثناء بطكف األكدي

تيمارس الزراعة في ليبيا تحت نظاـ الزراعة المركية كالبعمية، ففي سيؿ جفارة 
تيمارس الزراعة البعمية أكثر منيا في سيؿ بنغازم، كتيمارس تحت معدالت أمطار 

ممـ/السنة، كأغمب المحاصيؿ المزركعة بعميان في  250-200تتراكح ما بيف 
ز المشاكؿ البشرية التي تعترض قطاع الزراعة في المنطقة ىك القمح كالشعير. كأبر 

 األتي: 

  تتعدد المشاكؿ التي تعترض القطاع الزراعي في ليبيا مف تمؾ المشاكؿ كأىميا
الرم، فطيرؽ الرم الحديثة تحتاج إلى مستكل معيف مف الميارات لدل 
المزارعيف مف أجؿ تشغيميا كصيانتيا، فالعديد مف طرؽ الرم المتبعة تزيد 

ممكحة في التربة مما يقمؿ مف إنتاجيتيا في المستقبؿ، الرم السطحي مف ال
األساليب األكثر شيكعنا بمنطقة الدراسة نجـ عنيا مشاكؿ كبيرة منيا إنخفاض 

% مف مياه الرم تذىب ىدرنا كذلؾ بسبب 40كفاءة الرم حيث تقدر ما نسبتو 
 غياب اإلرشاد المائي لدل أغمب المزارعيف. 

 مصادر المياه المكجكدة أدل إلى تدىكر القطاع الزراعي  سكء إستغبلؿ
رتفاع  إلنخفاض مستكل المياه الجكفية، كتداخؿ مياه البحر مع المياه العذبة، كا 
نسبة األمبلح في مياه الرم كذلؾ أستعماؿ اآلت غير كافية مف حيث العدد، 

كائي كفي الغالب يككف قديمنا يحتاج إلى صيانة خاصة كما أف البناء العش
كحفر اآلبار دكف تراخيص أدل إلى نقص كبير في المياه الجكفية عمى الساحؿ 

 الميبي، مما أضر بالمىزىارع المعتمدة عمى الرم مف اآلبار اإلرتكازية.
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  األيمية الفبلحية مشكمة مف مشاكؿ القطاع الفبلحي كيشكؿ عائقان أماـ النيكض
قطاع كعزكؼ الشباب عف بقطاع الزراعة مع التطكر التكنكلكجي، تيـر ال

ممارسة األنشطة الفبلحية جعؿ التفرغ لمعمؿ في المجاؿ الزراعي يكاد يككف 
مقتصران فقط عمى كبار السف كالغير قادريف عمى ممارسة عمؿ أخر ككانت 
النتيجة اإلستعانة بالعماؿ الزراعييف الخارجيف سكاء المتفرغيف لمعمؿ الزراعي 

 مف أصحاب الميف األخرل .أك المزاكليف لحرفة الزراعة 
  اليجرة مف القطاع الزراعي إلى القطاعات اإلقتصادية األخرل أحد أىـ

المعكقات التي تعكؽ التنمية في القطاع الزراعي كتحد مف أدائو في تحقيؽ 
زديادنا  في عدد  األمف الغذائي، ينجـ عنو تناقصان في عدد المنتجيف لمغذاء كا 

إلنتاج مما أدل إلى إزدياد الكاردات الغذائية بصكرة المستيمكيف لو بالشراء ال با
 مستمرة سنو بعد أخرل. 

  النقؿ يمعب دكرنا ميمنا في تحديد أنماط أستخداـ األرض في األقاليـ الزراعية
سكاء األراضي المتخصصة في زراعة المحاصيؿ الحقمية أك محاصيؿ 

ا دكرنا في تحديد أسعار األراضي ككثيرنا ما  الخيضراكات كالفكاكو، كيمعب أيضن
كاف ليذا العامؿ أثر في تحديد حجـ السكؽ ميما بعيدت المسافة بيف مركز 
اإلنتاج كأسكاؽ التصريؼ، فظركؼ الببلد الطبيعية كالبشرية كربط الميدف 
كاألقاليـ المختمفة يحتاج إلى زيادة الطرؽ المعبدة كزيادة كفاءة القائـ منيا، 

كتىخميؼ طرؽ النقؿ ساىـ في حرماف مناطؽ تتكفر ، (1)ككذلؾ تنكع كسائؿ النقؿ
نتاجو عمى نطاؽ كاسع،  فييا إمكانيات التخصص في زراعة محصكؿ معيف كا 

                                                 

 الطبعة ( محمد المبركؾ الميدكم، جغرافية ليبيا البشرية ، منشكرات جامعة بنغازم،1)
 .345،ص1998،الثالثة
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فإف تحسف شبكة النقؿ سيؤدم إلى تخصيص كؿ منطقة مف مناطؽ اإلنتاج 
بمحصكؿ معيف بحيث تككف تكمفة اإلنتاج لذلؾ المحصكؿ ميضافنا إلييا تكمفة 

ة إنتاج ذلؾ المحصكؿ في مناطؽ اإلستيبلؾ، كما أف ىناؾ النقؿ ىي أقؿ تكمف
عبلقة طردية بيف شبكات النقؿ كالنشاط اإلقتصادم فكمما تكافرت شبكات النقؿ 

، ففي منطقة الدراسة (1)ساعد عمى اإلستغبلؿ اإلقتصادم كالعكس صحيح
ىناؾ أراضي زراعية بعيدة عف الطرؽ الرئيسية تحكلت إلى أراضي رعكية 

دـ كجكد طرؽ معبدة تخترؽ ىذه المناطؽ، كما أف بعض الطرؽ بسبب ع
تيعاني مف التدىكر بفعؿ التقادـ أك تقطعيا بفعؿ العمميات اإلنشائية كمد خطكط 

 الكيرباء كالياتؼ كغيرىا كعدـ كجكد برامج مستمرة لمصيانة.
  قمة المخصصات اإلستثمارية كالتمكيمية المتاحة لمقطاع الزراعي، عمى

ف العاـ كالخاص مف المعكقات الزراعية في ليبيا مما أدل إلى قصكر المستكيي
 الطاقات اإلنتاجية عف الكفاء باإلحتياجات المتزايدة في الطمب عمى الغذاء.

  ىناؾ زيادة في تكاليؼ اإلنتاج بسبب إرتفاع متطمبات العممية الزراعية كعدـ
رتفاع مساعدة الدكلة كالمنظمات المتخصصة في تكفير متطمبات اإل نتاج، كا 

تكمفة األيدم العاممة إلعتماد الزراعة بمنطقة الدراسة عمى اإليدم العاممة 
 الكافدة.

 كذلؾ نظرنا إلعتبارات غير مكضكعية كعدـ  اإلنطبلؽ المتأخر لممكاسـ الزراعية
تكفر الكميات البلزمة مف البذكر، كقمة العتاد الفبلحي البلـز لمحرث كعدـ 

                                                 

،ص  1999ىرة،سعيد عبده، أسس جغرافية النقؿ، مكتبة االنجمك المصرية، القا (1)
 .152-151ص
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لكجيا كالبحث العممي الفبلحي، كؿ ذلؾ يمعب دكرنا سمبينا اإلستفادة مف التكنك 
 لعرقمة التنمية الزراعية.  

  ىكتار كيتـ فييا  3-2الحيازات الزراعية صغيرة كميفتتة إذ تتراكح ما بيف
إستخداـ األساليب البدائية في الزراعة الذم حاؿ دكف أستخداـ األساليب 

خطر المشاكؿ التي تيدد مساحات الحديثة، كيشكؿ تفتت الحيازات الزراعية أ
ة مع بيركز النزاعات   األراضي الزراعية بالمنطقة في السنكات األخيرة خاصن

العائمية كالقبمية عمي ممكية األراضي الزراعية ىك مايؤدم في النياية إلى تفتت 
مساحات كاسعة مف األراضي كما يصاحبو مف صعكبات تتعمؽ بإدخاؿ الميكنة 

 ات قزميو المساحة.الزراعية بالحياز 
  عدـ كفاية رأس الماؿ كالمكارد كضعؼ التكامؿ بيف الزراعة كالصناعة كعدـ

كفاية اإلستفادة مف مكارد التربة كالمياه كغياب المدخبلت كالمخرجات مف 
األسكاؽ مما أدل إلى إنخفاض اإلنتاجية كىي مف أثر المشاكؿ الييكمية التي 

 تكاجو القطاع الزراعي.
 ركعات الصغيرة كالمتكسطة العاممة بالمنطقة ال تممؾ ىياكؿ ميعظـ المش

تنظيمية كاضحة كال يكجد خطط كسياسات كاضحة كأىداؼ محددة بدقة، 
كمعظـ ىذه المشركعات تعتمد عمى األسمكب المركزم في إدارتيا، كذلؾ تفتقر 
لمخبرة في بناء سياسة كاضحة لتسكيؽ منتجاتيا لضعؼ إدراكيـ كتتبعيـ 

 ت النافذة بالخصكص.لمتشريعا
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 الرؤية المستقبمية لمزراعة في ليبيا

بما أف السكاف في تزايد سيككف الطمب عمى الغذاء أكبر كالتصدم ليذه 
التحديات سيحتاج إلى رؤية جديدة لمستقبؿ الزراعة لتحقيؽ النمك اإلقتصادم 

 .كتحسيف األغذية كاألمف كاإلستدامة البيئية مف خبلؿ قطاع زراعي متجدد

الرؤية المستقبمية لمكاقع الزراعي بسيؿ جفارة كسيؿ بنغازم مبني عمى 
ستغبلؿ المكقع  كقائع مشيكدة، سكاء مف مكارد طبيعية أك مقكمات بشرية كا 
ستراتيجية، ىذه الرؤل ممكنو كلكنيا تتطمب اإلرادة  الجغرافي لخمؽ مكارد إقتصادية كا 

جراءات جدية تتبناىا الدكلة، كالتي تتمثؿ ف    -ي :كا 

إستصبلح األراضي الزراعية كذلؾ باإلىتماـ بإعداد خرائط طبكغرافية كالربط  -1
بينيا كبيف الدراسات الميناخية كالييدركلكجية باإلضافة إلستخداـ األسمدة 

 كمخمفات المحاصيؿ الزراعية في اإلستصبلح كتحسيف خكاص التربة. 
لرممية كتأثيرىا المتكقع القياـ ببعض الدراسات األساسية لرصد حركة الكثباف ا -2

حتى يتسنى تحديد المناطؽ األكثر عرضة لمخاطر زحؼ الرماؿ كلمحد مف 
 أخطارىا.

تدريب كتأىيؿ ككادر فنية ليبية تككف قادرة عمى أستخداـ قاعدة المعمكمات  -3
 كاإلستفادة منو كتطكيرىا مستقببلن لدفع عجمة اإلنتاج الزراعي.

راضي، مع حماية البيئة الزراعية كصكف أسس الحفاظ عمى القدرة اإلنتاجية لؤل -4
 .كمقكمات المكارد الطبيعية المتجددة )تربة، مياه، غطاءنباتي(

تشجيع العمؿ بالقطاع الزراعي إلستيعاب أكبر عدد مف األيدم العاممة بإعتبار  -5
 أف الزراعة تستكعب أكبر عدد مف العامميف كتحمي المجتمعات مف البطالة.
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مكارد المياه األستغبلؿ األمثؿ كإستخداـ المياه الجكفية في العمؿ عمى إستغبلؿ  -6
رم المحاصيؿ الزراعية كالفكاكو كالخيضراكات في حيف يتـ إستخداـ المياه 

 المعالجة في رم العمؼ الحيكاني.
إتباع سياسة التنكيع لمحاصبلت المنتجة كذلؾ لمنع التعرض لممخاطرة مع  -7

ف الزراعات التقميدية كاإلتجاه لمزراعات مراعاة المنافسة في السكؽ كالبيعد ع
 الغير تقميدية لتحقيؽ التنمية المستدامة.

كضع التركيبة المحصكلية المبلئمة لنكع التربة كالظركؼ البيئية المحيطة بيا  -8
كزيادة المساحة المزركعة مف محاصيؿ الحبكب المقاكمة لمجفاؼ كالقمح 

كافؽ مع المكارد المتاحة كالشعير حتى يتحقؽ التركيب المحصكلي لكي يت
 لتحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ.

التكثيؼ الزراعي كالمحافظة عمى مكارد األرض كمنعيا مف التدىكر كيتطمب  -9
 ذلؾ تصنيؼ األراضي كتحديد قابميتيا لؤلستعماالت الزراعية المختمفة.

تقديـ العكف المادم كالفني ألصحاب المشاريع الخاصة كالمشاريع الصغيرة -10
ساعدتيـ عمى النجاح كاالستمرار كالعمؿ عمى تحكيميا إلى مشاريع إنتاجية فردية لم

 تدعـ المشاريع اإلقتصادية المتكسطة كالكبيرة. 

التكجو إلى خطط التنمية لمصحراء كاألراضي شبو صحراكية إلستصبلحيا  -11
 كلتحقيؽ تنمية شاممة كمستدامة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي.

 لتكازف البيئي كالحيكم كاإلستغبلؿ الرشيد لممراعي.تحقيؽ ا -12

ترشيد إستخداـ المياه في الرم كجعميا عنصرنا أساسينا عند تقدير الكفاءة  -13
اإلقتصادية لممشاريع الزراعية كتنمية المكارد الطبيعية كحماية األراضي الزراعية 
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راض التي تييدد الثركة كالمحافظة عمى البيئة تطكيرىا كالحد مف إنتشار اآلفات كاألم
 الزراعية.  

 النتائج 

التذبذبب في كميات األمطار مف سنة ألخرل كتعرض المنطقة لسنكات جفاؼ -1
أثر ذلؾ عمى المساحات البعمية كالمركية بالساحؿ، كذلؾ يشكؿ ضغطنا سمبينا عمى 

ختفاء بعض األنكاع ضعيفة المقاكمة  الغطاء النباتي يؤدم إلى تدىكر نكعيتو كا 
 لمجفاؼ. 

ضياع كفقداف معظـ كميات األمطار الساقطة في أغمب المناطؽ، كخاصة -2
بالجبؿ الغربي كالجبؿ األخضر عف طريؽ الجرياف السطحي إلى البحر، باإلضافة 
إلى ما تجرفو التربة مف ترب بسبب الجرياف السطحي صالحة لمزراعة، كفي المقابؿ 

حفر اآلبار لمزراعات المركية، األمر  ىناؾ ضغط عمى المياه الجكفية بالتكسع في
الذم أثر عمى مخزكف المياه الجكفية كمنا كنكعنا إضافة إلى تدني مستكيات إنتاجية 
المحاصيؿ الزراعية بالمنطقة، بسبب قمة المياه كتذبذب كميات االمطار كما ىك 

 الحاؿ في سيؿ الجفارة. 

سريعة محدثو حالة مف تقدـ مياه البحر عمى طكؿ الساحؿ الغربي بمعدالت -3
 التمكث الطبيعي يصعب معالجتيا كتيدد بذلؾ أكثر مف نصؼ المساحة المركية. 

الزراعة البعمية ىي النمط السائد بالمنطقة حيث أف معظـ الفبلحيف يزرعكف -4
محاصيؿ الشعير كالزيتكف كالمكز في المنطقة كيغمب الطابع البعمي في زراعة مثؿ 

 تمؾ المحاصيؿ.

 % مف إجمالي  المساحة.50الزراعة المركية في الجزء الغربي بحكالي  تتركز-5
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الغطاء النباتي في تناقص في المساحة كالكثافة نتيجة لؤلنشطة البشرية غير -6
الرشيدة التي تعرضت ليا المنطقة في السنكات الماضية، كالتنكع في أنماط الزراعة 

 اح كالمكز. فيناؾ الزراعة المختمطة كزراعة الشعير مع التف

زدادت -7 تكسع المساحات الزراعية عمى حساب الغطاء النباتي فكمما نمت كا 
مساحة األراضي الزراعية تراجعت كتدىكرت مساحة الغطاء النباتي الطبيعي، 

 كتعرضت التربة لئلنجراؼ كزحفت الكثباف الرممية عمى األراضي الزراعية كالرعكية. 

لتربة الميبية كمدل مبلءمتيا لمزراعة في تكمف مشكمة إنخفاض خصكبة أغمب ا-8
قمة المياه كندرتيا في بعض الجيات أكثر مف مشكمة التربة التي يمكف معالجتيا 

%مف 1بطريقة أك بأخرل كالدليؿ عمى ذلؾ قمة المساحة المزركعة التي التزيد عف
مميكف ىكتار، إذا ما  1.8أم حكالي  2كـ1.750.000إجمالي مساحة الببلد 

 مميكف ىكتار. 3.8بإجمالي المساحات القابمة لمزراعة قكرنت 

التربة بالساحؿ القادرة عمى اإلنتاج الزراعي ضئيمة جدنا إذا ما تكفر الماء، -9
فالتربة تختمؼ في خكاصيا حتى داخؿ المنطقة الكاحدة، كلكؿ منيا مشاكؿ تعيؽ 

نتاج المحاصيؿ كلكؿ تربة نكعية في التكزيع المحمي لممحاص  يؿ الزراعية. نمك كا 

طرؽ الرم المتبعة ساىمت في إستنزاؼ المياه الجكفية كخاصة في ظؿ عدـ -10
رقابة الدكلة كاإلرشاد الزراعي كعدـ خبرة المزارع بتحديد كمية الماء البلزمة لكؿ 

 محصكؿ.

تدىكر األراضي الزراعية بسبب التكسع العمراني كاإلنجراؼ كالتممح ضعؼ  -11
 التباطؤ في إستصبلح األراضي الزراعية.الكثافة المحصكلية ك 
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يغمب عمى القطاع الزراعي ضعؼ األداء العاـ بمعايير الكفاءة اإلنتاجية -12
 كمستكيات التقنيات الحديثة.

المكسـ الزراعي في الفترة مف فبراير حتى مارس يتحدد فييا نجاح المحاصيؿ -13
 عمية. أك فشميا كخاصة محصكلي القمح كالشعير في الزراعة الب

الزراعة المركية تعتمد إعتمادنا كمينا عمى مصادر مياه اآلبار كالعيكف باإلضافة -14
 إلعتمادىا عمى األمطار الساقطة. 

تيزرع محاصيؿ الحبكب قبؿ مكسـ المطر كعمى أعماؽ في التربة لئلستفادة مف -15
 الزراعية.الرطكبة بالتربة، ذلؾ ألف األمطار الساقطة التكفي إحتياجات المحاصيؿ 

تركز زراعة الشعير كالزيتكف كالمكز بشكؿ كبير بمنطقة الدراسة ككاف ذلؾ -16
ا لعدة أسباب لعؿ مف أىميا قمة التكاليؼ كقمة تعرضيا لآلفات الزراعية  نتاجن

كلمردكدىا العالي كقدرة ىذه المحاصيؿ عمى تحمؿ الظركؼ الطبيعية مثؿ المناخ 
 كالتربة.

ناقص كخاصة المدربة، كعزكؼ الشباب عف ممارسة األيدم العاممة في ت-17
 الزراعة لمبحث عف الكظائؼ ذات الكسب السريع كأقؿ جيد. 

لعدـ كجكد سياسة تسكيقية متبعة، فالمنتجات  انخفاضالتسكيؽ الزراعي في -18
تنقؿ إلى األسكاؽ المركزية عف طريؽ المزارع نفسو األمر الذم يحتـ عمى عدـ 

 مناسب لعدـ تكفر كسائؿ نقؿ خاصة.تصريفيا في الكقت ال

ال تكجد طرؽ رم متبعو كال تكجد أم ضكابط أك أسس لرم المحاصيؿ -19
المحاصيؿ لممياه كعبلقتيا  احتياجاتالزراعية أك كميات الرم التي تتكقؼ عمى 

 بتحسيف كتطكير اإلنتاج الزراعي.
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 التوصيات

ئؿ اإلتصاؿ بالمناطؽ دعـ البنى التحتية مف خدمات النقؿ كالمكاصبلت ككسا-1
 الزراعية. 

مدادىـ -2 إمداد المزارعيف بالقركض الزراعية المسيرة لتحسيف أكضاعيـ كا 
 بمدخبلت اإلنتاج. 

تنشيط أجيزة البحث العممي الزراعي كاإلرشاد كتزكيد المزارعيف بالتقنيات -3
 الحديثة. 

 لتسكيقية. تعظيـ دكر القطاع الخاص في األنشطة كالمشركعات اإلنتاجية كا-4

 اإلىتماـ بإعتبارات التنمية المستدامة كحماية المكارد الطبيعية مف التدىكر. -5

تفعيؿ دكر المؤسسات كالجمعيات الزراعية كتكفير الدعـ الؤلـز لممزارعيف مف -6
 خبلليا. 

إدخاؿ نكعيات محسنة كمطكره مف المحاصيؿ الزراعية التي ليا القدرة عمى -7
بكميات كبيره لتغطية األسكاؽ المحمية كتصدير جزء كبير  المنافسة بحيث تزرع

 منيا. 

 تحفيز المزارعيف لمتحكؿ مف نمط الزراعة التقميدية إلى النمط الزراعي الحديث. -8

كضع خرائط تفصيمية لمنطقتي الدراسة لتكضيح صكرة جيده لدراسة المنطقة -9
 طبيعيان.
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تكفير المستمزمات العصرية ليا مف اإلىتماـ بتطكير األسكاؽ الزراعية خاصة ب-10
 صاالت العرض كالتعبئة كالصاالت المبرده. 

دراسة أنظمة الرم كاألنماط الزراعية المختمفة كالعمؿ عمى تطكيرىا بما يخدـ  -11
 التنمية الزراعية كالحفاظ عمى المياه. 

قرار سياسة تحمييا بغية تأميف الحجـ -12  دراسة أكضاع الحيازات الزراعية كا 
 األمثؿ لمحيازات الزراعية إلستخداـ األساليب كالطرؽ الزراعية الحديثة.

تكفير جياز متابعة لمقركض الزراعية الممنكحة لؤلفراد المزارعيف كالمشاريع  -13
 الزراعية كمتابعة تنفيذىا في المجاؿ الزراعي. 

بة رفع كفاءة الخدمات الزراعية كاإلنتاجية لممحاصيؿ كاإلىتماـ بالتركي-14
 المحصكلية التي تساعد في مكضكع التنمية المستدامة.

إتخاذ اإلجراءات التشريعية الجادة لحماية ما تبقى مف األراضي الزراعية -15
كالرعكية كمنع قطع أشجار الغابات كتطبيؽ القكانيف النافذة الخاصة بحماية الغابات 

 كالمراقبة المستمرة لمساحتيا الحالية كتطكيرىا.

إنشاء مركز أبحاث لمتغيرات المناخية في ليبيا يعتمد عمى سيناريكىات أىمية -16
كتنبؤات مستقبمية، فخدمات اإلرصاد الجكية تساعد في معرفة أحسف الطرؽ 

ختيار األصناؼ المبلئمة لكؿ منطقة حسب الظركؼ المناخية.  الزراعية كتحديد كا 

إدخاؿ المكتبة  حصر اإلحصاءات الحيكية بصكرة دقيقة كتبكيبيا بكاسطة -17
 الحديثة في أرشيؼ مكاتب اإلحصائيات الحيكية.
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التكسع في إستعماؿ الميكنة في جميع األنشطة الزراعية كبأقؿ تكاليؼ كذلؾ  -18
ستغبلؿ كؿ المساحات الزراعية كبالتالي زيادة اإلنتاج  لزيادة عائدات الفبلحيف كا 

 كتكفير الكقت كالجيد.

 الــــمراجعقائمة المصادر و 
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Abstract 

This study compared between the phonics teaching 

method used in teaching different languages which are 

Arabic and English. As each language has its own alphabetic, 

phonological, syntactic and semantic features, teaching them 

needs different methods according to the needs of the 

learners. However, the traditional way of teaching Arabic 

used through ages is the phonics method as it is the suitable 

method to teach languages that have consistent graph-

phoneme correspondence, traditional teaching English 

methods did not focus on the phonics methods as a result of 
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the inconsistency in graph-phoneme correspondence. In the 

Arabic and English version of the phonics method, the main 

element that teachers focus on is the phonemic awareness of 

the letters. As the learners will be able to blend and read 

sound and words as soon as they recognize the letter- sound 

connections. As a result of the consistency in the alphabetic-

phonemic system, learners of Arabic can master reading and 

writing skills perfectly in no time unlike learners of English 

who struggle to recognize all types of pronunciations that one 

letter may have.  

Key Words: phonics method, graph-phoneme, reading 

and writing skills.  

Introduction  

Language is the means of communication used by 

human race to share knowledge, feeling, ideas. All languages 

mainly have the same use purpose which is conveying a 

certain message to be understood by the target people. 
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According to UNESCO (2010),  there are around 3000 

spoken languages around the world. Each language has got 

its own features, characteristics which in a way or another 

differ from other languages. These differences can be in the 

alphabetic system, meaning system, grammar system or 

pragmatic system. World languages are classified into groups 

and families that share a common ancestry. For instance, 

English language descends from Indo-European family and 

related to German and Dutch. The Indo-European family also 

includes the Romance languages like French, Spanish and 

Italian that descend from Latin (Burke, Susan E, 1998). 

English language has passed through different changes from 

Proto-English which is the English that has its roots in the 

languages of the Germanic tribes up to the English that 

people use today. Those changes happened in basically in 

grammar and phonology as English has borrowed many 

words from other languages (Dark, Ken, 2000). some 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_peoples
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examples of grammar changes in the table below (Thomas. 

2002): 

 
Case 

Old 

English  

Middle 

English  

Modern 

English  

Singular 

Nominative  
iċ I, ich, ik I 

Accusative  
mē, meċ 

me me 

Dative 
mē 

Genitive  
mīn min, mi my, mine 

Plural 

Nominative  
wē we we 

Accusative  
ūs, ūsiċ us us 

 

The phonological changes that happened in  overtime 

are illustrated in some examples  in the following, showing 

the changes in their form over the last 2,000 years: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Nominative_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Accusative_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Dative_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Genitive_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Nominative_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Accusative_case
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one two three four five six seven mother heart 

Proto-Germanic, c. 

AD 1 
ainaz twai θriːz 

feðwoː

r 

fim

f 
sehs seβun moːðeːr hertoːː 

West Germanic, c. 

AD 400 
ain twai θriju 

fewwu

r 
fimf sehs seβun moːdar herta 

Late Old English, c. 

AD 900 
aːn twaː θreo feowor fiːf siks sĕŏvon moːdor hĕŏrte 

(Late Old English 

spelling) 
(ān) (twā) (þrēo) 

(fēowo

r) 
(fīf) (six) 

(seofon

) 

(mōdor

) 
(heorte) 

Late Middle English, 

c. 1350 
ɔːn twoː θreː fowər fiːvə siks sevən moːðər hertə 

(Late Middle English 

spelling) 
(oon) (two) 

(three

) 
(fower) (five) (six) (seven) 

(mother

) 
(herte) 

Early Modern 

English, c. 1600 

oːn >

! wʊ

n 

twuː 

> tuː 
θriː foːr fəiv siks sevən mʊðər hert 

Modern English, c. 

2000 
wʌn tuː θriː fɔː(r) faiv sɪks sevən 

mʌðə(r

) 
hɑrt/hɑːt 

 
one two three four five six seven mother heart 
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On the other hand, Arabic language descend from 

Central-Semitic language. Arabic is a diaglossic language that 

has many spoken forms which are used in different countries 

around the Arab world. These colloquial spoken forms; 

however, they differ phonologically, syntactically and lexically 

from the standard Arabic, originated from the standard Arabic 

which can be found in the Holy Quraan (Al-Jarf, 2007). The 

Standard Arabic is the language used in education institutes, 

newspapers, magazines and television programs. As it is the 

language of Holy Quran, it has never passed through any 

changes overtime. As mentioned in The Holy Quran (Surat 

Alhijr, Verse no:9) " Indeed, it is We who sent down the 

Qur’an and indeed, We will be its guardian(from 

corruption)". The most standard form of Arabic language is the 

form of Holy Quran that has never and will never change, 

standard Arabic will remain the same forever.  

The main feature of Arabic is the consistent graph-

phonological connection. That is to say, the letter-sound 

correspondence is consistent which means the way it is read, it 
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is written. In other words, words have as many  number of 

pronounced phonemes as the number of the written letter. 

However, children, from birth to school age, are exposed to the 

standard form of Arabic in some television cartoons or 

programs and to the colloquial language from parents and 

surroundings, they do not struggle in mastering it (Al-Jarf, 

2007). 

  The English alphabetic system 

The modern English alphabet system is a Latin alphabet that 

consist of 26 letters including 21 consonant letters and 5 vowel 

letters. Each letter in spelled in two different ways or have two 

different forms called the capital form and the small form. These 

letters represent 44 sounds which called phonemes. These English 

phonemes are classified into two groups which are consonant sounds 

and vowel sounds including 24 consonants and 20 vowels.  

Passing through the history of the British lands shows that 

great Britain suffered of several waves of invasions physically and 

intellectually(Black and Macraild 2003).  Britain has not only been 
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defeated many times including the time of Anglo-Saxon invasion 

which had a great influence on the language, but also it has 

colonized many lands. Moreover, Britain has been the escape to 

many European immigrants for a long time (Mallory, 1989). 

Consequently, these factors influenced English language and it was 

subjected to several changes. Calfee and Drum (1986) claimed that 

there was never an organization made to protect the linguistic purity 

of the language. The changes influenced the phonological, writing 

and grammatical systems. As a result of these changes, English 

writing system is considered as one of the deepest orthographies 

knows as a quasi-regular orthography (as cited in Coyne, 2012). This 

rose a great number of letter-sound  relations inconsistency which 

makes using reading methods to teach English more complex and 

difficult than teaching other alphabetic languages where graph-

phoneme correspondences consistent (Vaughn et al 2006).  

In modern English, learners may get confused when they 

come through grapheme represents two different phonemes such as 

"c" which represents /s/ and /k/ which make it difficult for a learner 
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to recognize and decide which one should be used in unfamiliar 

words. Moreover, one phoneme may also represent more than one 

letter, for example,  /i:/  might be represented by 'e' as in "we" , "ea" 

as in " steam" or "ee" as in "see". These inconsistencies made 

teaching reading in English more difficult and gave the chance to 

many theories, educational philosophies and teaching approaches to 

rise. Those different teaching methods of teaching reading have 

considered many factors including the theories of second language 

acquisition, the nature of learning reading and the psycholinguists 

views including Goodman. 

The Arabic alphabetic system 

Arabic language is the lingua franca of all the nations in the 

Arab world which consists of twenty two nations in both continents 

middle east and north Africa. Arabic language has the same writing 

symbols of Persian language and Urdu with same writing direction ( 

from right to left) but with different sounds. Arabic language has a 

different alphabet system from English. It has 28 letters including 

consonants and long vowels as well as 14 symbols that function as 
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short vowels and pronunciation markers or markers for grammatical 

purposes (Almontaser, 2007).  

Al-Jarf (2007) represented the Arabic writing system as the 

system that has 28 letters divided into 25 consonant and 3 long 

vowel letters, in addition to 12 diacritical marks including three short 

vowels. Each consonant letter can be pronounced in four different 

ways.to make words, letters are attached together with diacritics to 

make it easier for young learners to read. The diacritics are placed 

either upon the letter or underneath  according to the sound needed 

to be pronounced. However, words written in newspapers, 

magazines, and books are written without diacritics marks which are 

read by advanced readers, young children cannot read words without 

diacritics marks as they are not used to read unfamiliar words. Thus, 

teachers use diacritics marks to help children decoding words until 

they master word-recognition (Al-Jarf, 2007). The consistence 

graph-phoneme connection is what makes learning to read Arabic 

language easier than learning to read other languages in which the 

letter-sound relation is inconsistent. That also helps learners to learn 
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writing as long as they recognize letters and sounds ( if one can read, 

s/he can write).  

Almontaser (2007), illustrated the Arabic orthography which 

can be distinguished from European counterparts through three main 

features. The direction of Arabic writing system is right to left which 

contrary to the European version from left to right. Arabic graphs are 

connected in print and script whereas English alphabet are only 

connected in scripts. Also, in Arabic orthography, letters have 

different shapes according to the their place in the word ( initial, 

middle or final position).he also summarized the principles that 

teachers should consider while teaching Arabic in five points : 

 Arabic is one language but it has many varieties used all around 

the Arab world. 

 All learners can produce Arabic phonemes accurately, and it is 

necessary to motivate and to expect accuracy from the beginning. 

 It is essential to set high expectations while maintaining and 

encouraging cooperative environment in class by rewarding 

success verbally and often. 
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 Vocabulary is mainly the basis of all  Arabic skills. 

 The numerous varieties and dialects of Arabic constitute a 

richness to be embraced, not dreaded. 

Reading approaches  

Reading approaches are the teaching methods which mainly 

focus on teaching reading skill. Reading approach advocates do 

believe that reading skill should be learnt naturally the same way 

speaking skill is acquired. The nature feature of learning reading is 

what makes Goodman believed in Chomsky theories of natural 

recognition of the written words and he described reading as  

"Reading: A psycholinguistic guessing game" Goodman, Kenneth S. 

(1967). Neither Goodman and psychologists were inspired the 

theories of Chomsky that he usually use biological evidences to 

prove his theories, nor Chomsky have ever accepted Goodman's 

assumptions, Liberman, Mark (2007). These assumption were 

mainly the factors behind the rise of many teaching reading 

approaches. Here are some definitions of the most widely used 

teaching reading approaches: 
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Alphabetic approach: it is a traditional method make use of 

synthetic strategies to teach reading and writing skills. Teachers, 

using this method, focus on teaching letters by their names until 

learners recognize the whole set of a language alphabet. Then, 

learners are required to spell words made of one or two syllables up 

to eight syllables as they master spelling techniques. This method is 

in use since ancient times up to early 19th century. 

Linguistic approach: this term is usually used to describe 

teaching methods used in classes when the curriculum is taught in 

the mother tongue of the learners. It can be defined as a teaching 

method that assumes learners in the class who participate orally have 

strong understanding of their mother tongue (oral language) which is 

then used as an associative learning tool for words and spelling 

patterns (N., Pam M.S. 2013). This method emphasizes the words 

and word families and it neglects the relationship between prints and 

scripts. 

Phonics method: It can be defined as a teaching approach 

used to teach early stage learners writing and reading skills. The 
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primary focus of this method is developing the phonemic awareness 

of the written symbols. That is to improve the ability to hear 

recognize and manipulate the relationships between the most 

important elements of a language prints and scripts. Therefore, it is 

used to teach the connection between the phonemes and the spelling 

patterns. The main objective of using phonics method is to enable 

children to decode written letters by reading them out and blend 

those sounds to read a full set of letters that give a meaning  

(McGuinness, Diane2004).  

There are five main types of phonics: analogy phonics, 

analytic phonics, embedded phonics, phonics through spelling and 

synthetic phonics. 

 analogy phonics: it is a phonics strategy in which children are 

asked to use parts of words (onsets or rimes) that they have 

already learned before to read and decode unfamiliar words. In 

other words, children will learn the unfamiliar words by 
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recognizing the similarities of the onsets or rimes of the 

familiar words that they have learned( e.g. fan, man, can). 

 analytic phonics: in this phonics strategy, children are 

involved in analyzing the connections between letters and 

sounds in the vocabulary that they have already learned. They 

will need to recognize the similarities in a set of words, and 

find out the common sounds. this strategy is also known as 

implicit phonics (e.g. car, cat, camera, the common phoneme 

which all words have is /k/). 

 embedded phonics: this phonics strategy is a very implicit 

approach which is similar to whole-language approach in which 

the main unit of teaching is the word not the phoneme. In this 

method, children are allowed to read authentic texts of their 

interest in which limited number of phonemes and letters are 

taught in reading sessions. The primary focus in this method is 

grasping meaning out of a reading text and little attention is 

given to phonemes. 
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 phonics through spelling:  teachers usually use this strategy of 

phonics in order to raise the phonemic awareness among 

children. Teachers teach children how to divide words into 

phonemes and match them to the letters representing them. 

Gradually, they will improve their spelling skill as well as 

enhancing an accurate pronunciation skill.  

 Synthetic phonics: it is an effective phonics strategy to teach 

children reading by synthesizing words from individual sounds. 

children learn to blend letters and sounds together to make 

meaningful words (oral or written words). “That systematic 

phonics instruction produces significant benefits for students in 

kindergarten through 6th grade and for children having 

difficulty learning to read” (National Institute of Child Health 

and Human Development, 2000, p. 9). Therefore, it teaches 

children to  recognize a grapheme (written symbol) and convert 

it to a phoneme (sound) and blend them together to make a 

meaningful word. This strategy develops both writing and 

reading skills together.  
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 Whole word method: it is a reading approach in which the 

primary concern is given to word recognition rather than 

graphemes, phonemes or morphemes. In this method words are 

the main instructional unit. Learning word analysis is a stage 

comes after word recognition. This, therefore, is considered as a 

meaning-oriented method.  

 Language Experience/Whole Language Approach: It 

focuses on having learners learn reading naturally. It 

encourages learners to use speaking as “content” of reading. It 

also has learners use “oral language” as a foundation for 

“spelling instruction”. Students learn by “reading and re-

reading”, by applying shared reading and group reading 

strategies. 

 Reading Comprehension: It teaches the explicit techniques of 

how to gain the meaning of the text 

(hisplaceforhelpinschool.com, 2011). 

Discussion and conclusion  
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However, Arabic and English are two different languages in terms of 

orthography, phonology, syntax and semantics; teachers of the two 

languages use similar methods of teaching both languages.  

Arabic language used to be taught for religious purposes as it is the 

language of The Holy Quran. The Holy Quran is the Book that most 

children start learning to read since early age. Considering the fact 

that all countries in which Arabic is the lingua franca are Muslim 

countries, Arabic are taught as soon as the child is four years old. In 

the religious classes known as (Ktateeb or Zawaya), teachers of 

Arabic focus on teaching graphemes ( the letters represented by a 

sounds) and morphemes ( the sounds represented by letters). As 

Arabic has got a consistent print-script correspondence, it is 

expected that children master grapheme-phoneme recognition in a 

very short time. Teachers usually present the different shapes of 

letters as soon as the children recognize the letter-sound 

relationships. Each Arabic letter has three different shapes according 

to its position in a word whether it is an initial letter, middle letter or 
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final letter. As soon as children master this perfectly, they will be 

able to read and write accurately.  

The Arabic phonics version of teaching reading through phonics 

method shows that the minimum instructional units are the 

graphemes and the morphemes. This is because of the consistent 

orthographic-phonological system of Arabic language which makes 

reading Arabic is an easy skill to be developed. Some scholars 

explained that teaching Arabic needs a qualified teacher who 

believes of what he is doing; including Benlab (2006), who stated 

that " the more the teachers show they believe that students can learn 

Arabic, the less the students feel that Arabic is difficult, and vice 

versa".  

On the other hand, teaching English through phonics methods has 

been a controversial issue for a long time. Many researchers has 

advocated the assumption that reading skill is like speaking skill can 

be developed naturally. Both phonics instruction method and whole 

language approach advocates have agreed with that but each one of 

them follows a different theory of language learning. Jon Reyhner 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

890 

  

 

(2008) has described this controversial issue as the "reading war". 

He stated that the phonics instruction method basically relies on the 

theory of behavioral learning (behaviorism ) of  B.F. Skinner 

whereas the whole language approach is constructed on the 

assumptions of constructivist learning theory. These two theories 

have different perspectives towards learning which are explained in 

the next table: 

Whole language ( constructive theory) Phonics instruction (behaviorism 

theory) 

Student centered approach Teacher-centered approach 

Whole language emphasis  Grapheme-morpheme emphasis  

Word is the smallest unit Phoneme is the smallest unit 

Meaning oriented method Graph-phoneme method 

Focus on read and neglects writing Reading and writing skills development 

 

Some whole-language approach advocates claimed that there 

is no scientific evidence proved that children who get high grades of  

reading skill as fluent readers can get the same grades in reading 

http://webspace.ship.edu/cgboer/skinner.html
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comprehension (Allington, 2002). In other words, they assume that 

phonics neglect the meaning of the words and the main ideas of the 

text while it only focuses on grapheme recognition and improving 

the blending strategies. This was as an answer to National Center for 

Education Evaluation and Regional Assistance; the national 

assessment of educational progress (1992-2005) which showed the 

grades achieved by learners who have been taught by phonics 

methods are better than those who have been taught  by other 

methods (NCEERA, 2008). 

While some psychologists believe that meaning comes first, 

linguists do believe that children need to learn how to read first and 

meaning comes in a later stage. However, the fact that both 

advocates that children should learn and develop reading skill in an 

early age, they encounter challenges in the inconsistent graph-

morpheme system. This inconsistent system made curriculum 

designers to teach easy morphemes first and in a later stage they start 

teaching tricky words and difficult morphemes. One of the most 

famous used curriculum is well known as Jolly Phonics in which the 
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morphemes and graphemes are classified into seven groups from 

simple sets to more complex ones.  

Eventually, teaching reading methods are, nowadays, used all 

around the world as a teaching method to different languages 

regardless the different features and characteristics. The main 

principle of adopting phonics methods in teaching reading is the 

children need to develop this skill to be able to come through 

different sciences and also to improve the reading and writing skills.  
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Abstract 

The main objective of this study was to describe and examine 

English language learning motivation of Libyan secondary school 

students. In this study, 134 students participated by completing a 

questionnaire reflecting their attitude and motivation towards 

learning English. Both motivational theories; socio-educational by 

Gardner and L2 motivational self system by Dornyei were applied in 

order to determine the extent to which the variance or accordance 

between the two perspectives apply in the Libyan context. The 

results have shown that Libyan students have relatively high 

motivation and positive attitudes towards learning English. The 

study also found that ideal L2 self component in Dornyei‟s L2 

Motivational self system appropriately applies in the Libyan EFL 
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context as it correlated better with students‟ intended effort, attitude 

towards learning English and language achievement more than 

integrativeness did. Eventually, significant differences were found 

between male and female learners in terms of their motivational 

orientations which could lead to broader understanding of the 

motivational variables that could result in enhanced English 

language achievement.  

Introduction 

Motivation has been of a high interest for research within the domain 

of psychology of second language learning. An exceptional flow of 

the amount of research related to L2 motivation has been observed 

during the last decade making it the most dominant issue within the 

field of second language acquisition (Boo, Dornyei & Ryan, 2015). 

Language motivation is considered as one of the most critical factors 

for successful performance in both second or foreign language 

(Gardner & Lambert, 1972; Dornyei, 1997, 2009; Cheng & Dornyei, 

2007; Tuan, 2012) because it functions as the mechanism that 

initiates a learning drive and then it forces that drive to continue 

throughout the learning process (Dornyei, 1997) until achieving a 

satisfying outcome (Gardner, 1985; Mitchell & Myles 1998). 

Therefore, students with strong learning motivation could achieve 

better compared to those with lower levels of motivation.   
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 Without a doubt, EFL classroom factors, including the language 

teacher‟s role, are important in motivating learners and affecting 

their success or failure in language learning. Yet, there is an urgent 

need from the part of educators and teachers to diagnose the extent 

of language motivation that language students possess and bring into 

language classroom. Besides, it is fundamental to understand the 

orientation of students‟ motivation to better develop classroom 

practices that better achieve more successful language learning. As 

far as the Libyan context of English language learning is concerned, 

the Libyan educational system is mainly a rote learning setting. It 

mainly focuses on the mental storage of discrete and unrelated items 

that have been arbitrarily presented preventing the establishment of 

meaningful relations with existing cognitive structures (Brown, 

2007). It is also a teacher-centred and exam-oriented situation. 

Students generally could be unmotivated to learn a foreign language 

when their learning is associated to external needs like passing 

exams or fulfilling a degree and when there is no social context 

where they can experience the usefulness of the learnt skills (ibid.). 

Direct contact with native speakers of English is unusual in Libya 

due to political and security issues which minimise the chance of 

contact with English language and culture. Also, English language is 

a foreign language in Libya which results in decreasing the amount 

of exposure to the target language. Besides, admission to colleges 

and getting a job in Libya rarely requires having a certificate in 
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English language which could attribute to students‟ low pursuits to 

perform well in English classes. Therefore, for the teachers to 

contribute to learners‟ success, they need first to consider the 

mentioned surrounding circumstances to better understand their 

students‟ motivational orientations and then to employ the most 

appropriate and effective teaching practices that help create and 

sustain motivated and competent language learners.  

Rational 

Being teachers of English gave us the chance to observe students‟ 

enthusiasm and excitement which were apparent at early stages of 

English language learning. Nonetheless, this interest starts to fade 

away by the progress throughout English classes. Teachers generally 

complain about having reluctant students who persist to pay attention 

or participate into classroom activities. This, from a personal point of 

view, could be attributed to the pressure of preparing for exams. 

Teachers tend to focus on linguistic issues that are related to 

instructions and objectives of examinations on the expense of other 

aspects of language mastering such as providing enough exposure 

and practice of language throughout authentic classroom activities. 

Therefore, the observed deteriorated students‟ language performance 

could be attributed to change in learners‟ motivation that was 

modified from a desire to learn and use the language to a pursuit to 

pass exams. Therefore, this study targets investigating Libyan 

students‟ attitude and motivation towards English language learning 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

899 

  

 

by correlating the socio-cultural and motivational self system 

theories and identifying which components from those two 

perspectives could lead to better language achievement. 

Research questions 

The present study was conducted to validate the application of 

Dornyei‟s L2 Motivational self system instead of Gradner‟s 

motivation socio-cultural theory within the EFL Libyan context. This 

study therefore attempts to find answers to the following questions: 

1.  What are the attitude and motivation levels of Libyan 

secondary school students towards learning English 

language? 

2. To what extent does ideal L2 Self variable from L2 

Motivational Self System equate for Integrativeness variable 

from Socio-education theory in the Libyan context? 

3. To what extent does instrumality correlate with ideal L2 and 

ought-to L2 selves in the Libyan context?  

4. Is there a significant difference between male and female 

Libyan secondary school students in regard to their 

motivational orientation?  

Significance of the study 

This study is believed to be of a considerable significance as it 

targets shedding light on language motivation as a neglected aspect 



 (2021)هارس   22العذد           لوم اإلنسانية                                         هجلة الع

900 

  

 

related to English language learning in the Libyan context where 

cognitive aspects of learning dominate classroom practices leaving 

too little attention for the critical impact of affective factors on 

language learning and achievement. This study provides language 

teachers and researchers with initiative outlook towards language 

motivation and its influence on language achievement. Searching 

ELT related publications (at least the resources the researches have 

managed to have a hand on) reveals that this study in the Libyan 

background is a vital addition to research within the domain of 

language motivation. 

Literature review 

Among the many affective factors that influence second/foreign 

language learning, motivation stands as one of the most significant 

predictor (Brown, 2007, Bernaus & Gardner, 2008).  Dornyei (2005) 

argues that attitude and motivation play an important role towards 

successful second/foreign language learning. Students naturally 

differ in the type and the amount of motivation towards the goals of 

their actions. The nature and focus of motivation varies among 

students as they might be highly motivated to do, for example, their 

homework, or to participate in activities to appeal their interest and 

curiosity, whereas others are motivated to approve their teachers or 

parents. Some students are motivated to learn new skills because 
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they perceive their potential value and utility, or because these skills 

help accomplish a good grade (Ryan and Deci, 2000).  

Defining motivation 

Within the field of second/foreign language acquisition, having a 

clear-cut definition of motivation is quite arguable and difficult 

(Dornyei, 2001, Gardner, 2010). Dornyei, (2009: 117) comments, 

“Although „motivation‟ is a term frequently used in both educational 

and research contexts, it is rather surprising how little agreement 

there is in the literature with regard to the exact meaning of the 

concept”. Researchers still do not agree upon its components, 

classification, and the various roles it plays while learning another 

language. To start with, Gardner, who is one of the founders of 

research within the field of second language motivation, defines L2 

motivation as “the extent to which an individual works or strives to 

learn the language because of a desire to do so and the satisfaction 

experienced in this activity” (Gardner, 1985:10). Motivation here is 

conceptualized to include three components, motivational intensity, 

desire to learn the language, and an attitude towards the act of 

learning the language. Ellis (1994:715) defines motivation as “the 

effort which learners put into learning a L2 as a result of their need 

or desire to learn it”. The accomplishment of „need‟ implies being 

rewarded, requires making choices and it should be interpreted in a 

social context making the concept of need in some way belong to the 
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three schools of thought; the behavioural, the cognitive and the 

constructivist (Brown,2007).  Dornyei and Otto (1998), due to the 

changing nature of needs and desires, describe motivation as an 

example of a variable that “is not static but dynamically evolving 

and changing in time” (p. 43). Hence, they  defined motivation as 

“the dynamically changing cumulative arousal in a person that 

initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the 

cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are 

selected, prioritized, operationalized and (successfully or 

unsuccessfully) acted out” (Dornyei & Otto, 1998:64). Ushioda 

(2008) argues that motivation “concerns what moves a person to 

make certain choices, to engage in action, and to persist in action” 

(p. 19). A motivated individual is described as “one who wants to 

achieve a particular goal, devotes considerable effort to achieve this 

goal, and experiences satisfaction in the activities associated with 

achieving this goal” (Mitchell & Myles 1998:19).  

Despite the mystery surrounding the term motivation and the 

numerous attempts to define it, researchers seem to agree that 

motivation is concerned with the direction and amount of human 

behaviour related to a selected actions, the persistence that 

accompanies it and the efforts expended on it (Dornyei, 2001).   

Likewise, Gardner, (2010) identified the main characteristics of a 

motivated individuals to include; effort in attaining a goal, show 

persistence, focus on tasks that are necessary to achieve the goals, 
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have a strong desire to reach their goal, enjoy the activities necessary 

to achieve their goal, encouraged to seek their goals, and eventually 

can expect  their success and failure. He adds that when these 

individuals accomplish some degree of success, they display self-

efficacy which implies being self confident about their 

achievements. They have motives for their behaviour (Ibid.). 

Theories on motivation 

In the area of language learning motivation, the issue, as Dornyei 

(2009) asserts, is not the shortage of theories to explain motivation 

but rather the wealth of theories and models that have been provided. 

Nonetheless, these theories failed to terminate the controversy 

weaved around the subject of matter (Dornyei, 2003). Research into 

language learning motivation mirrors a complex and various 

approaches and disciplines towards more solid understanding of the 

studied subject.  However, this study is interested mainly in two 

motivation-related theories; socio-educational theory and 

motivational self system theory.  

Socio-educational theory of motivation  

One of the very well-known and significant theories that can be 

considered as a corner stone of research into language learning 

motivation was first initiated by the Canadian social psychologists 

Gardner and Lambert, (1972) that targeted examining the impact of 

attitude and motivation on language learning success. Afterwards, 
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Gardner‟s (1985) has proposed his socio-educational theory of 

motivation which utilises a measuring instrument including different 

attitudinal and motivational scales in what Gardner called the AMTB 

(Attitude / Motivation Test Battery). The theory proposed motivation 

to flow into two main orientations: integrative and instrumental, with 

greater emphasis on the former orientation. The integrative 

orientation reflects the learner‟s desire and effort to learn the 

language of a valued L2 community in order to be integrated in the 

target language culture and community. The instrumental 

motivation, on the other hand, refers to more functional objectives 

for learning the language such as getting a better job, a higher salary 

or passing an examination. Furthermore, according to Higgins, (1998 

(cited in Taguchi, Magid, & Papi, 2008)), instrumality aspect was 

further subcategorised into either preventing, regulations related to 

duties and obligations such as passing exams, or promoting; 

regulations related to personal goals for achieving success like 

having good salary jobs.  

The question that has received a considerable amount of researchers‟ 

interest is whether integrative or instrumental motivation leads to 

more successful language learning. Gardner (2007) placed emphasis 

on the important role of integrative motivation in second language 

learners' performance.  In contrast, when considering a foreign 

language context where there is no sufficient exposure, or even there 

is no exposure at all, to the target language, it is the instrumental 
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motivation that achieves more successful language learning. Oxford 

(1996) states that instrumental motivation is meaningful for learners 

who have limited access to the target language culture. Dornyei 

(1990) as well supported the previous point of view that instrumental 

motivation and the learner‟s need for achievement are more 

important than the integrative motivation in EFL context. 

Afterwards, the concept of integrativeness was criticised by Dornyie 

(2003) who states that the motivation dimension illustrated by the 

term integration is not applicable in foreign language situations 

where there is no real integration involved. Within the same stream 

of views, Vaezi (2008) states that students frequently select 

instrumental reasons more than integrative reasons for the study of 

foreign language. In addition, Cook (1991) explained that 

second/foreign language learning does not require choosing either 

integrative or instrumental motivation. Both types are important. A 

learner might learn the target language well with an integrative 

motivation or with an instrumental one, or possibly with both. 

L2 Motivational Self System 

Another recent theory in the field of language learning motivation is 

L2 Motivational Self System Theory, proposed by Dornyei (2005), 

who argues that the main driving force of language learning is the 

students‟ future image of themselves as successful users of the 

language. This theory was established out of three elements: the 
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Ideal L2 self, the Ought-to L2 self and the L2 Learning experience.  

Dornyei defends his theory as it can explain motivational initiatives 

in various learning contexts including ones that lack or have little 

contact with the target language native speakers. 

The Ideal L2 Self presents the ideal image that a learner would like 

to be like in future. It is a powerful motivator because the 

discrepancy between the present and ideal future image would be 

decreased. Dornyei (2005) considers Ideal L2 self as a construct that 

includes both integrativeness (a learner that has an image of being 

competent in English to integrate into L2 community) and 

instrumality (a learner targets studying at an internationally high-

ranked university in which L2 is the median of courses).  

The ought-to L2 self represents the attributes, like obligations, 

duties, responsibilities, etc., one ought to possess in order to meet 

expectations and avoid potential negative results (Dornyei, 2009). 

For instance, if a learner targets pleasing his language teacher, 

his/her learning is motivated via the Ought-to L2 self. Considering 

Higgins‟ (1998) distinction of instrumality, ideal L2 self is more 

related to instrumality-promotion while ought-to L2 self is more 

related to instrumality-prevention (cited in Kim, 2008 & Taguchi, 

Magid, & Papi, 2008).  

The L2 Learning experience concerns the “situated and executive 

motives related to the immediate learning environment and 
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experience” (Dornyei, 2009:29). Motivated behaviour is strongly 

influenced by situation-specific motives like teaching materials, the 

language teacher, the classmates, etc. This dimension is not related 

to the self-image, but rather to the learning environment. Since 

improving learners‟ outcome throughout having adequate learning 

environment, this creates the link between L2 learning experience 

and intrinsic motivation.   

Previous studies used L2 Motivation Self System  

Papi, (2012) examined the relationship between teachers‟ use of 

motivational strategies and students‟ motivated behaviour in EFL 

context of Iran using Dornyei‟s theory of Motivational Self System. 

They used a questionnaire and classroom observation as the main 

data collecting instruments. The results indicated a significant 

relationship between teachers‟ motivational practice and students‟ 

motivated behaviour. No difference was found between high 

motivated and low motivated groups in terms of their ideal L2 

selves. They also found low-motivated groups had stronger ought to 

L2 selves. 

Taguchi, Magid, & Papi, (2008) conducted their study with wide 

population from three distinct cultural contexts; China, Japan and 

Iran, to examine the validity of applying Motivational Self System to 

explain learners‟ language motivation in diverse cultural contexts. 

They found that integrativeness can be re-interpreted in a broader 
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frame of the ideal L2 Self as both concepts correlated positively with 

each other. They also found that instrumality-promotion correlated 

more highly with ideal L2 self than instrumality- prevention. In 

contrary, instrumality-prevention correlated more highly with ought 

to L2 self than instrumality-promotion. 

Calvo (2015) conducted a study to examine the impact of motivation 

on Spanish students‟ achievement using the theoretical frame of L2 

Motivation self System. She sought the relationship between the 

three dimensions of the frame and students‟ achievement. The study 

found that both idea L2 self and learning experience were positively 

correlated with each other and with achievement while ought-to L2 

self was negatively correlated with idea L2 Self, learning experience 

and achievement. This study therefore asserted the impact of 

students‟ ability to visualise themselves as L2 speakers on their 

language learning. 

Research Methods 

Participants 

This study targeted students who are taking the final year at 

secondary school level. This is attributed to the high potential of 

their awareness of the consequences of performing well in English 

Language, first to pass their final exams and get their diplomas and 

second because they are approaching entry into high educational 

levels at universities and institutions. The total number of 
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participants in this study is 134 students including 36 male and 98 

female students. English is taught as a compulsory subject in school 

curriculum for three hours a week distributed into four meetings a 

week. Passing English exam is obligatory as well as other curricula 

subjects in order to get diploma. Participant students come from 

identical cultural backgrounds and have similar learning 

environment in terms of learning courses and materials and 

assessment procedures. 

Instrument 

This study used the quantitative approach to collect data. It used a 

questionnaire which was adapted from Taguchi, Magid, & Papi, 

(2008) and translated it into Arabic language, which is mother 

language of the targeted population. It consisted of two main parts. 

The first part consists of items about participants‟ background 

information including gender and self-rated English proficiency 

level. The second part of the questionnaire consisted of items 

measuring participants‟ attitudes and motivation towards learning 

English. The items targeted measuring the integrativeness, 

instrumality (promotion/prevention), effort and attitudes towards 

learning English, Ideal L2 self, Ought to L2 Self, and Learning 

experience. The questionnaire items were on four-points likert scale 

type. Although the questionnaire used by Taguchi, Magid, & Papi, 

(2008) was highly reliable, the reliability of the adapted 
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questionnaire used by the present study was measured again and 

found to be highly reliable (Cronbach alpha α = 0.819).  

Data analysis 

The collected data were computed and analysed using SPSS version 

21. Correlations were calculated to identify the strength and 

direction of the linear possible relationships between the examined 

variables. Significance of correlation was determined at P< 0.05. 

Additionally, correlation values (0.3 ≤  R ≤ 0.5) is considered 

meaningful while value (R ≥ 0.6) indicates that the correlated 

variables relatively measure identical items (Dornyei, 2007). 

Results and discussion 

1. Attitude and motivation level of Libyan secondary school 

students 

Computing the mean for each motivational variable (Table 1) reveals 

that the participant students have relatively high attitude towards 

learning English as a foreign language (mean= 3.24). Participants 

also appear to be relatively motivated to learn English (mean= 2.94). 

Considering each of Gardener‟s and Dornyei‟s motivational 

perspectives, figures indicate that participant students are highly 

motivated to learn English Language irrespective of the motivational 

orientation from which motivation level was approached and 

examined.  
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 mean 

Attitude towards learning English 3.24 

Intended Effort to learn English 3.17 

Socio-educational Theory 

integrativeness 3.357 

Instrumality- prevention 2.459 

Instrumality- promotion 3.267 

Total  3.0278 

L2 Motivational Self System 

Ideal L2 Self 3.207 

Ought to L2 Self 2.414 

Learning Experience 2.922 

Total 2.8475 

 

Table (1): mean of attitude and each of motivational theories 

The three variables of ideal L2 self, attitude towards learning English 

and intended effort have scored high means respectively (3.2, 3.2, 

3.2). According to Dornyei (2005), when learners have strong Ideal 

L2 self, they will have positive attitudes towards language learning 

and they will exhibit greater effort towards that objective as well. 

The more positive attitudes towards the target language the learner 

has, the broader the idealization of L2 self is, and the opposite as 

well is true. In addition, since key factor of success is the effort 

exerted during learning activities, learning a foreign language 

requires good deal of hard work. Results (Table 2) reveal that there 

is a high significant positive correlation between attitude and 

intended effort. 

2.   Integrativeness vs. Ideal L2 Self  

Statistical measures reveal that both integrativeness and ideal L2 

self; as the main constructs in socio-cultural theory and motivational 
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self system theory, scored high means (3.4, 3.2 respectively). 

Bearing in mind that students in the Libyan context lack contact with 

native English speaking community, scoring such a high mean by 

integrativeness variable was not expected. Running correlative tests 

between integrativeness and ideal L2 self (Table 2) reveal that there 

is a statistically significant correlation between the tested variables. 

This coordinates with Taguchi, and colleagues‟ (2008) findings 

although it did not achieve as high correlation value as it did in the 

mentioned study.  However, according to Dornyei, (2007), the found 

value represents a meaningful relationship. Therefore, this study 

adds an empirical evidence for replicating integrativeness with Ideal 

L2 Self in EFL context. 

 Integrativeness Ideal L2 Self  Effort to learn 

English 

Attitude 

Ideal L2 Self .337
**
 1.000   

Intended effort  to learn English .061 .510
**
 1.000  

Attitude towards learning English .248
**
 .645

**
 .746

**
 1.000 

English proficiency Level .070 .212* .052 .125 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Table (2): Correlations of ideal L2 Self and integrativeness with Intended 

effort and attitude 

 

In order to determine whether integrativeness or ideal L2 self applies 

more appropriately in the Libyan EFL context, they were correlated 
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with learners‟ intended effort, attitude towards learning English and 

English proficiency levels.  Results (Table 2) demonstrate that the 

three variables correlate more significantly with ideal L2 self than 

they do with integrativeness. Figures reveal that integrativeness does 

not show significant correlation with intended effort and English 

language proficiency. Nonetheless, attitude towards learning English 

correlated significantly with integrativeness, but it was not as strong 

as its correlation with ideal l2 self. These two latter results could be 

interpreted as giving bonus for the  appropriateness of utilising ideal 

l2 self to investigate EFL learners‟ motivation as Dornyei 

encourages rather than using integrativeness as Gardner has 

supposed. The found results indicate the possibility of partially 

replicating the Hungarian study with the Libyan context as this study 

provides an empirical evidence for the validity of replacing 

integrativeness with the ideal L2 self first because both orientations 

positively correlate to each other. Second, replacing integrativeness 

with ideal L2 self seems to work better as ideal L2 self correlates 

much better with intended effort, attitude towards learning English 

and language proficiency level than integrativeness did.  

3. Correlating instrumality with ideal and ought to L2 selves 

The statistical results presented in Table (3) show the correlation 

results between the two aspects of instrumality with ideal L2 self and 

ought-to L2 self. Initially, preventional and promotional aspects of 

instrumality have insignificant negative correlation (R= - 0.092). The 
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variance, though the correlation value was not very meaningful 

(Dornyei, 2007), it indicates that both aspects of instrumality 

represent separate identities. Therefore, this study provides support 

for Higgins‟ (1998) division of instrumality.  

 Instrumality 

(prevention) 

Instrumality 

(promotion) 

Ideal L2 Self Ought to L2 Self 

Instrumality (promotion) -.092 1.000   

Ideal L2 Self -.186
*
 .629

**
 1.000  

Ought to L2 Self .136 .185
*
 .137 1.000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Table (3): Correlations between instrumality with ideal and ought-to L2 selves 

 

The findings also reveal that ideal L2 self has a significant positive 

correlation with instrumality-promotion. The correlation was quite 

strong (R= 0.629) indicating a strong and positive relationship 

between ideal L2 self and instrumality-promotion which streams in 

accordance with Higgins (1998 (cited in Taguchi, Magid, & Papi 

(2008) & Kim, (2008)),who stated that instrumality-promotion is 

related to the ideal L2 self as it regulates positive objectives of being 

professionally and personally competent in the target language.  

However, it is critical to bear in mind that correlation tests do not 

examine a causative relationship but a linear relationship between 

the tested variables. Therefore, it cannot be told which variable 

affects the other. Simultaneously, ideal L2 self has a significant 
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negative correlation with instrumality-prevention indicating that any 

of those two variables increases, the other decreases, and vice versa.   

On the other hand, ought-to L2 self does not have a significant 

correlation with instrumality-prevention despite both of the latter 

variables scored the lowest means (Table 1). This indicates that 

Higgins‟ distinction does not apply to this study who stated that 

instrumality-prevention is related to the ought-to L2 self as it 

controls negative results associated with the duties and obligations 

that individuals understand they have towards others (Taguchi, 

Magid, & Papi, 2008; Kim, 2008). On the contrary, it correlated 

significantly with instrumality-promotion. This flows in accordance 

with Taguchi, and colleagues‟ (2008) study which was conducted in 

three different contexts; China, Japan and Iran. Libyan participant 

students‟ ought-to L2 selves could be positively reinforced 

throughout promotion rather than prevention. Understanding this 

unexpected finding necessitated reconsidering the questionnaire 

items that measured instrumality-promotion and ought-to L2 self in 

the context of the present study.  The items focused on the promotion 

that students could gain by learning English language represented in 

being more acknowledgeable individuals, getting better jobs in 

future and pursuing in postgraduate studies. The participant students‟ 

ought-to L2 self seems to be positively strengthened throughout 

promotion aggravated throughout the belief of learning English to 

engage in further postgraduate studies and getting better jobs. The 
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shift in the Libyan educational orientation reflects the openness to 

the learning English language as a key for success in other 

educational, political, commercial, social and technological domains.  

Furthermore, correlation tests have revealed another interesting 

finding which the significant negative relationship between ideal L2 

self and instrumality-prevention. Scoring a moderate mean (2.5) by 

instrumality-prevention variable, Libyan learners of English seem to 

be not much affected or directed by obligations towards other 

individuals in their communities.  

4. The extent to which male and female students have 

significant differences in terms of their attitudes and 

motivation in English language learning.  

In terms of gender, analysis of variance (ANOVA test) was operated 

to examine the extent to which male and female learners 

significantly vary in terms of their motivational-oriented variables 

and their self-reported English proficiency levels. Results reveal that 

female learners significantly outperform their male counterparts (p< 

0.01). In addition, Female learners have significantly higher attitudes 

towards learning English and ideal L2 selves (p< 0.05). 

Simultaneously, female learners have significantly lower 

instrumality-prevention and ought-to L2 selves than male learners 

(p< 0.01). Therefore, successful foreign language learning in Libyan 

EFL context could be associated with having high levels of attitude 
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towards the target language and ideal l2 selves as well as having low 

levels of instrumality-prevention and ought-to L2 selves. 

ANOVA Test F Sig. 

 Intended effort to learn English  * gender 2.494 .117 

English proficiency level * gender 29.270 .000 

Integrativeness * gender 1.694 .195 

Instrumality-prevention * gender 8.504 .004 

Instrumality-promotion * gender 3.516 .063 

Attitude towards learning English* gender 3.907 .050 

Ideal L2 self * gender 3.941 .049 

Ought-to L2 self * gender 21.144 .000 

Learning Experience * gender .088 .768 

 

 

Table (4): test of variance between male and female learners in terms of 

motivation-related variables  

 

Conclusion 

Based on the found results, it can be concluded that Libyan learners 

of English have high attitude and motivation towards learning 

English despite lacking the genuine opportunities to communicate 

with native English speaking community. The found results validate 

Dornyei‟s L2 motivational self system as it seems to work better in 

the Libyan EFL context. Integrativeness could be replaced with ideal 

L2 self as it correlated more with learners‟ intended effort and 

attitude towards learning English as well as with their English 

language achievement. The study also found, against Higgins‟ 
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assumption that ought-to L2 self correlates more with instrumality-

promotion than with instrumality-prevention suggesting the 

possibility that ought-to L2 self in the Libyan context could be 

positively reinforced by promotion rather than prevention. 

Eventually, significant differences between male and female Libyan 

secondary students were found in terms of motivational variables 

and English language proficiency levels. This study found that 

learners with high levels of attitude towards the target language and 

Ideal l2 selves and lower levels of instrumality-prevention and 

ought-to L2 selves could result in enhanced English language 

achievement. Despite generalising the found results requires 

approaching wider population, the present study highly recommends 

operating Le motivational self system theory in order to better 

understand Libyan EFL learners‟ motivation. 
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