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 د كمعايير النشرقكاع

التي تتسـ بكضكح  ،صيمةاألتيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث  -
كدقة التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة  ،المنيج
كالتاريخ  ،دباألكالشعر ك  ،سبلميةإلاكالدراسات  ،نجميزيةإلاك  ،العربية

كما يتصؿ  ،كالتربية كعمـ النفس االجتماع،كالفمسفة كعمـ  ،كالجغرافيا
 بيا مف حقكؿ المعرفة.

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

 مطبكعة.

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

 .كاإلنسانيةتقدـ المعرفة العممية  التيالعممية النقدية اليادفة 

تاريخ إصدارىا ثبلثة  يتجاكزال أترحب المجمة بعركض الكتب عمى  -
كأف يذكر  ،أعكاـ كال يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف

 عنكاف- )اسـ المؤلؼ كامبلن  اآلتيةالباحث في عرضو المعمكمات 
 نبذة-الناشر اسـ- صفحات الكتاب عدد-النشركتاريخ  مكاف- كتابال

 السالفة الذكر بمغة الكتاب(. البيانات تكتب- مختصرة عف مضمكنو
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 ضكابط عامة لممجمة
عمى  مالعممي النزيو اليادؼ كيحتك  باألسمكبيتسـ البحث  ػػػػ يجب أف

 عداد البحكث.إ مقكمات كمعايير المنيجية العممية في 
كلـ يسبؽ أف  ،رط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمةييشت -
 كأف يتعيد ،أك أية جية ناشرة ،دمت لمنشر في مجمة أخرلشرت أك قي ني 

ا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقرار بأنو سيمتـز بكافة الباحث بذلؾ خطين 
الشركط كالضكابط المقررة في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث 

دكتكراه( منشكرة، أك كتاب  –ا مف رسالة )ماجستير زءن  أك جفصبلن 
 منشكر.

أك  بالمغة اإلنجميزيةا كيمكف أف تقبؿ بحكثن  ،ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية 
 بأية لغة أخرل، بعد مكافقة ىيئة التحرير.

كتيعدُّ قراراتيا  ،تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث -
عتذارىا فقط إذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح نيائية، كتبمغ الباحث با
شارة اإلا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال با محفكظن البحث بعد قبكلو حقن 

 إلى المجمة.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره  -

في مجمة الكمية، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ 
 .قبؿيي 
الكاردة إلى المجمة  كالمقاالتتخضع جميع الدراسات كالبحكث  -

كاحد لكؿ  )محكـلمفحص العممي، بعرضيا عمى ميحكًٌميف مختصيف 
بحث( تختارىـ ىيئة التحرير عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية 
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كذلؾ حسب تقدير  ؛خرآيرسؿ إلى محكـ  أفالبحث لمنشر، كيمكف 
 ىيئة التحرير.

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

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

 قبكؿ البحث دكف تعديالت. *
عادة عرضو عمى المحكـ.*  قبكؿ البحث بعد تعديالت كا 
 رفض البحث.*
تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف  -

ف المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ اك اكمقترحاتيـ إذ
كبعد مكافقة الييئة  ،كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت طمبيا المقيـ

ا بإجراء التعديبلت يطمب مف  مشركطن عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن 
أسبكعيف مف تاريخ  تتجاكزخذ بالتعديبلت في فترة ال األالباحث 

خذ األا يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريرن 
 ظات كالتعديبلت المطمكبة.ك بالممح

كمف حؽ المدقؽ  ،ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم -
 غكية الحد المقبكؿ.أخطاؤه الم تتجاكزالمغكم أف يرفض البحث الذم 

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف  -
 تككف مستكفية الشركط السالفة الذكر.
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 ،الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة -
كما أف ىيئة تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في 

 ىذه البحكث.
تتضمف  اإلمكاف قدر ( مختصرة(cvعممية الالبحث السيرة ترفؽ مع  -

خصصو الدقيؽ، كجامعتو تك  ،كدرجتو العممية ،الثبلثي لمباحث االسـ
كالياتؼ ليسيؿ  اإللكتركنيككميتو كقسمو، كأىـ مؤلفاتو، كالبريد 

 بو. االتصاؿ
 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -
ترسؿ إلى  أكلبحكث إلى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، تقدـ ا -

 .اإللكتركنيبريد المجمة 
أك صندكؽ البريد  اإللكتركنيرساؿ البحث عف طريؽ البريد إإذا تـ  - 

 ببلغ الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.إيتـ 
إبداء رغبتو في عدـ  أكيترتب عمى الباحث في حالة سحبو لبحثو  -

 لتحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.متابعة إجراءات ا
 شركط تفصيمية لمنشر في المجمة

كيجب أف  كاإلنجميزية،بالمغتيف العربية  العنكافالبحث: يكتب  عنكاف-
 ،كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح اإلمكاف،ا قدر مختصرن  العنكافيككف 

البحث الستقصاء كأسمكب احاطة ك إلاكيتبع المنيجية العممية مف حيث 
 العممي.

كلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية األيذكر الباحث عمى الصفحة  -
 كاديمية التي يعمؿ بيا. األالمؤسسة  أككالجامعة 
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 :اآلتيتيفا بإحدل الطريقتيف أف يككف البحث مصكغن  -
: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث الميدانية البحكث-1

، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف كمبرراتو كمدل الحاجة إليو
يتضمف البحث الكممات المفتاحية )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض 

، ثـ يعرض نتائج البحث بياناتوطريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ 
 ا قائمة المراجع.كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيرن 

د فييا لمشكمة النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يمي البحكث-2
إلى العمكـ كالمعارؼ  اإلضافةا فييا أىميتو كقيمتو في البحث مبينن 

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

ـ إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما يمييا، ثـ يخت
 ا يثبت قائمة المراجع.المكضكع 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) رنامج الحاسكبي( باستخداـ البCDعمى)

 30 كال تزيد عف ،صفحة 20ال تقؿ صفحات البحث عف أيجب  -
كقائمة  كالجداكؿ، كاألشكاؿ، ،بما في ذلؾ صفحات الرسكـ ،صفحة

 المراجع.
( في حدكد كاإلنجميزية)بالمغة العربية  ممخصافيرفؽ مع البحث  -
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تب في ( كممة لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يك150)
 الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص. يتجاكزالبحث كال  عنكافأعمى الصفحة 

 األخرلسـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش  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 13 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

الجدكؿ  كعنكافكأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ  جداكؿفي حالة كجكد  -
ا لممحتكل كتكتب الحكاشي بحيث يككف مكجزن  األعمىأك الشكؿ كالصكرة في 

 الجداكؿاتباع نظاـ  الجداكؿكما يشترط لتنظيـ  ،بشكؿ مختصر األسفؿفي 
 .12كيككف الخط بحجـ  ،از الحاسكبالمعترؼ بو في جي

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

أرقاـ متسمسمة ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث ب: طريقة التكثيؽ
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ 3(، )2(، )1ىكذا: ) األعمىتكضع بيف قكسيف إلى 

صفحات البحث، كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ 
( 6عند الرقـ ) انتيتمثبلن قد  األكلىنت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة اصفحة، فإذا ك

 (. 1قـ )فأف الصفحة التالية ستبدأ بالر 
 :اآلتيكيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك  -
ا بالبنط الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبن  :أكالن 

النشػر، كسنتو،  كمكافأك المترجـ، كالطبعة، كالناشر،  ،الغامؽ، كاسـ المحقؽ
عمرك بف  عثماف. مثاؿ: أبك كالصفحة- تعددت المجمدات أف-كرقـ المجمد 

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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، 2. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكافبحر الجاحظ، 
. كيشار إلى المصدر 40ص ،3ج ـ،1965مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 

 ج، ص. الحيكاف:: الجاحظ، اآلتيعمى النحك  ثانيةعند كركده مرة 
لبنط الغامؽ، ا با: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبن ثانينا 

المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك  كمكافا بالبنط الغامؽ، كاسـ المخطكط مكتكبن 
الممؾ  السمطاف، الفضؿ المأثكر مف سيرة الكنانيالصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي 

(، كرقة 424، مجمكعة مارش رقـ )بأكسفكرد البدليافالمنصكر. مخطكط مكتبة 
50. 

ا بيف عبلمتي المقالة مكضكعن  عنكافلمقالة، ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب ا
ا بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ ، كاسـ الدكرية مكتكبن " "تنصيص 

"، مدخؿ-األندلسيالصفحة، مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث 
، سنة الثانيمجمة جامعة القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد 

 .179ـ، ص1995ى/ 1415
بيف قكسيف  القرآنية اآلياتالنبكية: تكتب  كاألحاديث القرآنية اآلياتا: رابعن   

. كتثبت اآليةكرقـ  ،إلى السكرة اإلشارة مع﴾﴿ العثمانيمزىريف بالخط 
 .مظانيابعد تخريجيا مف  »«النبكية بيف قكسيف مزدكجيف  األحاديث
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 العممية ثارهي حكؿ كآكـ الكي حي 
 عبدالماجد سالـ اليماليأ. إعداد:                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة:

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، سيدنا 
 محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، ثـ أما بعد:

نعـ عميو فإف هللا تعالى قد كـر اإلنساف كفضمو عمى كثيرو ممف خمؽ تفضيبلن، فأ
بنعمة عظيمة أال كىي نعمة العقؿ، كجعمو مناط التكميؼ، كأمره بالحفاظ عميو، 
كعدـ المساس بو بأم شيء قد يؤثر عميو، فحـر كؿ ميٍسكر مذىب لو، بنص عاـ 
ليشمؿ الكحكؿ _التي ىي ركح الخمر_ ككؿ ما في معناىا مما يستجد كيستحدث 

ف تعددت أسماؤىا كاختمفت  أنكاعيا كتباينت أشكاليا، كلقد تكسع مف المسكرات كا 
الدكائية الغذائية ك الصناعات  ياستخداـ الكحكؿ ف الناس في العصر الحديث في

ما أدل إلى الحاجة إلى معرفة حكميا بعد تغير طبيعة استخداماتيا عما كالعطرية، 
 عيده فقياؤنا القدامى.

 أسباب اختيار المكضكع: 

لنجسة كالمحرمة المستخدمة في األدكية كاألغذية إف معرفة الحكـ الشرعي لممكاد ا
أمر في غاية األىمية في ىذا الزماف؛ ألنو أمر يبلمس أمر معيشتنا كاحتياجاتنا 
التي يصعب االنفكاؾ عنيا؛ لككنيا مما عمت بيا البمكل، كلقد تباينت مكاقؼ 

                                                 
 .عضك ىيئة التدريس قسـ الفقو كأصكلو/ بكمية الشريعة /جامعة الزيتكنة
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 العمماء المعاصريف حكؿ ىذه القضية، بيف مكسع كمضيؽ، كمشدد كمخفؼ، كآخذ
بالعزائـ كمرخص، مما يؤدم لمكقكع في الحيرة كالشؾ، كلما كانت ىذه الحيرة كىذا 
الشؾ ال يرتفعاف إال بالكقكؼ عمى حقيقة الكحكؿ كحكميا كالتكييؼ الفقيي 
 الستخداماتيا المعاصرة؛ عقدت العـز عمى كتابة بحث في ذلؾ، كجعمت عنكانو:

 "حكـ الكيحكؿ كآثاره العممية"

 أىمية البحث:

ال يخفى أف العالـ في العصر الحديث قد اكتشؼ مصادران لمدكاء كطرقان لمعبلج لـ 
تكف معركفة مف قبؿ، كما أف مختبرات البحث العممي طكرت أساليبنا لممعالجة 
الطبية كصنكفان لؤلدكية كأنكاعان لمغذاء بصكرة غير مسبكقة، ككاف مف المؤسؼ أف 

الشريعة اإلسبلمية، كال يكبح جماحو يصدر ذلؾ كمو مف عالـ ال تحكمو مبادئ 
شيء مف أخبلقيا كمفاىيميا كسمككياتيا، في الكقت الذم يعيش فيو المسممكف عمى 
ىامش حضارة العالـ، عالة عمى غيرىـ في كؿ شيء، فغذاؤىـ كلباسيـ كعبلجيـ 
محكـك بمف ال يؤمنكف بما جاءت بو مف المعتقدات، كال يتنزىكف عف أكؿ 

، مما حتـ كقد نجـ عف ذلؾ مشكبلت لممسمميف يصعب حميامات، النجاسات كالمحر 
التيسير كالتخفيؼ الشريعة في قكاعد البحث عف حمكؿ ليا في نطاؽ ما تحتممو 

 (1) .كالسماحة كرفع الحرج

 أىداؼ البحث: 

ييدؼ البحث إلى اإلجابة عمى التساؤالت التي يطرحيا البحث، كأىميا: السؤاؿ عف  
كؿ؟ كىؿ ىي عيف الخمر أـ تختمؼ عنيا؟ كىؿ ىي طاىرة أـ حقيقة كماىية الكح

                                                 
 (.8لنزيو حماد)ص كالنجسة،ينظر: المكاد المحرمة  -1
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نجسة؟ كما معنى نجاستيا؟ كما ىي اآلثار المترتبة عمى ذلؾ مف حيث حكـ 
 دخكليا في الغذاء كالدكاء كالعطكر كالتعقيـ كما شابو ذلؾ مف االستخدامات؟ 

 أىـ الدراسات السابقة:

فيك مكضكع  كحديثان،ضكع قديمان ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت ىذا المك 
فأما الشؽ القديـ فكتب الفقو مميئة بو، كأما الدراسات الحديثة فكثيرة  حديث،قديـ 

 أيضان، كالذم اعتمدت عميو منيا ما يمي: 

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة التعاكف  الندكة التي نظميا
بالتعاكف مع  ،ـ2015كالعشريف بدكلة الككيت،  اإلسبلمي، المنعقد في دكرتو الثانية

المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية الككيتية، حكؿ االستحالة كاالستيبلؾ كمستجداتيما 
 كما ترتب عمييا مف قرارات. في الغذاء كالدكاء

ي مجمع الفقيال في مجمةبحث منشكر  البار،د. محمد عمي  بالمحرمات،التداكم 
 مف.العدد الثا اإلسبلمي،

مقدـ مف د. ىشاـ السيد عطية بحث  معاصرة(،الكحكؿ كاستخداماتو )دراسة فقيية 
العدد الرابع  بحث منشكر في مجمة كمية الشريعة كالقانكف بطنطا، الجنايني،
  .كالثبلثكف

بحث منشكر  البار،د. محمد عمي  كالدكاء،الكحكؿ كالمخدرات كالمنبيات في الغذاء 
 .13عدد إلسبلمي،امجمة المجمع الفقيي  في
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دار  حماد،د.نزيو  كالتطبيؽ،المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية 
 ـ.2004، 1دمشؽ، ط القمـ،

( مف 54منشكر في العدد )بحث نظرات الطب الحديث في المسًكراًت كالميخدراًت، 
 بالمدينة المنكرة. اإلسبلمية،مجمة الجامعة 

 منيج الدراسة:

تكسع في معرفة آراء أكبر عدد ممكف مف العمماء في المسألة مف خبلؿ حاكلت ال
 دراسة متكاضعة تجمع بيف االستقراء كالكصؼ التحميمي.

حاكلت في كتابة ىذا البحث في نقمي عف المتقدميف االعتماد عمى المصادر 
أما في نقمي عف  التفسير،سكاء في المغة أك الفقو أك الحديث أك  األصمية،
أـ  كتابان،سكاء أكاف  لممعمكمة،يف فرجعت إلى أم مصدر مكثكؽ ناقؿ المعاصر 
 أك مكقعا رسميان عمى االنترنت. مفرغان،أك درسان  مسمكعان،أـ شريطان  مجمة،

 ذكرت أدلة كؿ فريؽ كحاكلت مناقشتيا كذكر األجكبة عمييا.
 نسبت األحاديث النبكية الكاردة في البحث إلى كتب السنة التي أخرجتيا.

 ذكرت القكؿ الراجح كأسباب ترجيحو.
 تقسيـ البحث: 

 ثـ قسمتو إلى أربعة مباحث: المقدمة،بدأتو بيذه 
 المبحث األكؿ: حقيقة الكحكؿ كطرؽ استخبلصو. 
 المبحث الثاني: حكـ الكحكؿ. 
 المبحث الثالث: مسألة االستحالة كاالستيبلؾ. 
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 المبحث الرابع: التطبيقات العممية.
كألحقتو بقائمة لممصادر كالمراجع  كالتكصيات،ضمنتيا أىـ النتائج  كجعمت لو خاتمة
 التي استعنت بيا.

كأف يتجاكز عني ما كاف فيو مف  المتكاضع،فأسأؿ هللا أف يبارؾ في ىذا العمؿ 
 الخطإ كالسيك كالنسياف، كأف يتقبمو كينفع بو كؿ مف كقعت عينو عميو.

 صوحكؿ كطرؽ استخالالمبحث األكؿ: حقيقة الكي 

 كقسمتو إلى ثبلثة مطالب: 

 ALCOHOL)) الكيحكؿالمطمب األكؿ: تعريؼ 

عند أىؿ كتعريؼ  المغة،عند أىؿ فميا تعريؼ  متعددة،ات لمكحكؿ تعريف
 كتعريؼ عند الفقياء. الكيميائييف،مف  االختصاص

كىك خبلصة  العقؿ،لفظ معرب أصمو الغكؿ: ما يغتاؿ الكيحكؿ: فما في المغة: أ
 (1) .الخمر

: مري كخمَّرت  إدراكو،أم أفسد _أم غطاه  مسكر خامر العقؿىي اسـ لكؿ  كالخى
 (2) .كمنو خمار المرأة ،كسترتو تخميرنا: غطيتو الشيء

كالغكؿ: الصداع،  بدنو،ا: إذا شربيا فذىبت بعقمو أك بصحة غالت الخمر فبلنن ك 
ـٍ  الى تعالى: كقيؿ: السكر، كبو فسر قكلو  فيكفى عىٍنيىا ًفييىا غىٍكؿه كىالى ىي : الصافات]ييٍنزى

                                                 
 (.1/182ح الكبير لمرافعي، ألحمد المقرم الفيكمي )ينظر: المصباح المنير في غريب الشر  -1
بيدم ]غكؿ[ ) -2  (.30/128ينظر: تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمرتضى الزَّ
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دَّعيكفى   :أم ليس فييا غائمة الصداع، ألنو تعالى قاؿ في مكضع آخر [٧٤ الى ييصى
 (1).[19الكاقعة:]عىٍنيىا كىالى ييٍنًزفيكفى 

تغتالنا* كتذىب  الغكؿ: أف تغتاؿ عقكليـ، كأنشد: كما زالت الخمر أبكعبيدة: قاؿك 
 (2).باألكؿ األكؿ

مصطمح كيميائي ييعبر عف ارتباط : فالكحكؿ ىي: ح الكيميائييفكأما في اصطال
كؿ مف عناصر الييدركجيف كاألكسجيف كالكربكف مع بعضيـ البعض لييعطكا مركب 

، أك لييعطكا مركب CnH2n+2Oالييدرككسيؿ األحادم بصيغتو الكيميائية 
 CnH2n+2O2.(3)كيميائية تو الالييدرككسيؿ الثنائي بصيغ

ىي مركبات عضكية تتميز بكجكد مجمكعة الييدككسيؿ في  كبعبارة أخرل:
كتعتبر مشتقة مف الييدرككربكنات باستبداؿ ذرة ىيدكجيف بمجمكعة  جزئياتيا،

 سائؿ طيار يشبو الماء يكى انتشاران،كىي مف أكثر المركبات العضكية  ىيدككسيؿ،
يغمي عند  كطعـ نافذ السع معركفة،لو رائحة عطرية  _أم أنو شفاؼ عديـ المكف_

 يمتزج مع الماء بجميع النسب، قابؿ لبلشتعاؿ، كىك ركح الخمر. ،ـ( 78.3درجة )

 Alcohol) (، أك الكحكؿ اإليثيميAlcoholالكحكؿ) :مثؿ أسماء،عرؼ بعدة تك 
ETHYL( أك اإليثانكؿ ،)Ethanol( أك ركح ،)Spirit).(4) 

                                                 
 ينظر: المرجع السابؽ. -1
(؛ معجـ لغة 5/1786ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم ]غكؿ[ ) -2

 (.378عجي، كحامد صادؽ قنيبي )صالفقياء، لمحمد ركاس قم
(؛ أسس الكيمياء 150ينظر: أسس الكيمياء العضكية لؤلستاذيف كائؿ غالب، كليد محمد السعيطي )ص -3

 كما بعدىا(. 207العضكية تأليؼ: د. محمد إبراىيـ الحسف، د. حسف بف محمد الحازمي، )ص 
 ينظر: المراجع السابقة نفسيا. -4
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كاء اتخذ مف العنب أك س مسكر،اسـ يعـ كؿَّ شراب  :ابأني جميكر الفقياء اكعرفي
 (1) غيرىا.مف 

 المطمب الثاني: استخالصو

يتـ إنتاج الغكؿ المستخدـ في المشركبات المسكرة بتخمير الفكاكو أك الحبكب 
كرية المكجكدة في الفكاكو كالعنب  بكاسطة الخمائر، حيث يتـ تحكيؿ المكاد السُّ

ككذلؾ ييستخرج  كحكؿ، كالمكاد النشكية في الحبكب كالشعير كاألرز إلى كالرطب،
كأيضان مف الغازات المصاحبة إلنتاج البتركؿ كىي أىـ  كالفحـ،مف الغازات الطبيعية 
 (2) مصادره كأرخصيا.

ككانت الطريقة القديمة لمحصكؿ عمى الخمر ىي تركيا لفترة زمنية حتى تتـ عممية 
ض أما في العصر الحالي، فيمكف الحصكؿ عمى الكحكؿ ببع الذاتي،التخمر 
 كليـ كسائؿ كثيرة كمتعددة في ذلؾ. الكيميائية،الطرؽ 

كذلؾ عف  البتركؿ،فمثبلن كحكؿ الميثاف يحضر مف غاز الميثاف المصاحب إلنتاج 
فرمز  ،(OH( بمجمكعة ىيدرككسيمية )Hطريؽ استبداؿ ذرة مف الييدركجيف )

أم مككف مف ذرة مف الكربكف، كثبلث ذرات مف  ،(4CH) :الميثاف ىك
ركجيف، فمك استبدلنا ذرة مف الييدركجيف بمجمكعة ىيدرككسيمية ينتج كحكؿ الييد

 .(OH CH3)ػ:الميثانكؿ الذم يرمز لو  ب

                                                 
(؛ 4/113(؛ الذخيرة، لشياب الديف القرافي، )8/248لزيف الديف البف نجيـ، )ينظر: البحر الرائؽ،  -1

 (.10/323(؛ المغني، البف قدامة)11/818الحاكم لمماكردم )
(؛ بحث الكحكؿ 1060ينظر: بحث الكحكؿ كاستخداماتو، د. ىشاـ السيد عطية الجنايني، )ص -2

 (.331البار، )ص كالمخدرات كالمنبيات في الغذاء كالدكاء، د. محمد عمي
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بينما الكحكؿ اإليثيمي )اإليثانكؿ( يحضر مف استبداؿ ذرة ىيدكجيف مف غاز اإليثاف 
( أم 6H C2يثاف )فرمز اإل ىيدرككسيمية،المصاحب إلنتاج البتركؿ بمجمكعة 

ف ذرتيف كربكف كست ذرات مف الييدكجيف، فمك استبدلنا ذرة مف الييدكجيف مككف م
 (1)(. OH C2 H5)ػ:بمجمكعة ىيدرككسيمية ينتج كحكؿ اإليثانكؿ الذم يرمز لو ب

 نكاعو أالمطمب الثالث: 

 أشيرىا عمى اإلطبلؽ نكعاف:  متعددة،لمكحكؿ أنكاع 
مائع عديـ المكف، كىك أكثر األنكاع الكحكؿ اإليثيمي )اإليثانكؿ( سائؿ  النكع األكؿ:

ٍكر في األشربة كغيرىا مف األشياء التي  كىك انتشاران، المسئكؿ عف إحداث السي
غير  ؛كىك ساـ سبؽ،ر مف غاز اإليثاف كمف المصادر النباتية كما حضَّ كيي  يدخميا،

ؿ %( تجع 5 -2كالنسبة القميمة مف اإليثانكؿ )، أف سميتو أقؿ مف الكحكؿ الميثيمي
 (2)(.%  5 -2السائؿ مسكران، بؿ البيرة المسكرة نسبة اإليثانكؿ فييا تتراكح بيف )

ثبت في الطب الحديث أف الكحكؿ " حافظ:قاؿ الدكتكر الطبيب إسماعيؿ صبحي 
اإلثيمي ىك الجزء الفعاؿ في الخمر في جميع أشكالو، فكؿ شراب يحكم الكحكؿ 

ف تفاكتت النسبة، حيث ثيمي، أك الكحكؿ المثيمي: لو صفة اإلياأل ف أسكار، كا 
 (3)".كميا مكاد مسكرةك %، 4 ال يتجاكز%، كبعضيا اآلخر 60 صؿبعضيا ي

كمطير،  مثبلن  في المشركبات الكحكلية؛ فيستعمؿ دخكلوكلو استخدامات كثيرة عدا 
كلكف يضاؼ إليو في  األدكية،كيستخدـ بكثرة في صنع العطكر، كمذيب لبعض 

 ضئيمة،أك السامة بنسبة  المرارة،المكاد ذات الطعـ الشديد  ضاألحياف بعكثير مف 
                                                 

 ينظر: المراجع السابقة نفسيا. -1
 (.1061د. ىشاـ السيد عطية الجنايني )ص كاستخداماتو،ينظر: بحث الكحكؿ  -2
 ( بتصرؼ.220بحث نظرات الطب الحديث في المسًكراًت كالميخدراًت د. إسماعيؿ صبحي حافظ، )ص -3
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كالسبب في ذلؾ: حتى يصبح غير صالح لبلستعماؿ كمشركب، أك لمتيرب مف 
الضريبة المرتفعة التي تفرضيا حككمات الدكؿ الغربية عمى المشركبات 

 (1).الكحكلية

كىك  األحمر،سبيرتك الكحكؿ الميثيمي )الميثانكؿ( كىك المعركؼ بال النكع الثاني:
، كالمبيدات، كىك أسكأ أنكاع مسكر، كلكنو شديد السي  مية، فيستخدـ في تركيب السمـك

  (2)الكحكؿ، كال يستخدـ كشراب؛ كقد يؤدم تناكلو إلى الكفاة.

كخاصة في _ " كبما أف ىذه الككلكنيا قد تيشرب قاؿ الدكتكر محمد عمي البار:
فإف الشركات المصنعة تضيؼ إلييا مادة  _خمكراألماكف التي يمنع فييا تعاطي ال

كقد حدثت  ،ثيمييأخرل شديدة السمية، مف أنكاع الغكؿ )الكحكؿ(، كىي الكحكؿ الم
حكادث كثيرة في قطر كالسعكدية كدكؿ الخميج األخرل كفي اليند، أدت إلى كفاة 

كحكؿ العشرات، كأحيانان المئات مف األفراد نتيجة شرب ىذه المكاد السامة، فال
  (3).الميثيمي مادة سامة، بؿ شديدة السمية"

 المبحث الثاني: حكـ الكحكؿ مف حيث الطيارة كعدميا

كال خبلؼ بيف  منيا،الكحكؿ كما مر معنا ىي ركح الخمر كىك الشيء المسكر 
أما الخمر فإنيـ اتفقكا عمى "العمماء في تحريميا، قاؿ ابف رشد في بداية المجتيد: 

                                                 
(؛ أسس الكيمياء العضكية 1061الجنايني )ص ينظر: بحث الكحكؿ كاستخداماتو، د. ىشاـ السيد عطية -1

(؛ أسس الكيمياء العضكية لؤلستاذيف كائؿ غالب، كليد محمد السعيطي 212لمحمد الحسف كالخازمي)ص
 (.19/154(؛ المكسكعة العربية العالمية )153)ص

 ينظر: المراجع السابقة نفسيا. -2
 (.31التداكم بالمحرمات،  د. محمد عمي البار ) ص  -3
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كأما األنبذة فإنيـ أجمعكا  -أعني التي ىي مف عصير العنب-ثيرىا تحريـ قميميا كك
 (1) ـ".عمى أف المسكر منيا حرا

ىؿ ىي نجاسة حسية، أم أنو يجب التنزه منيا، كغسؿ  نجاستيا،كاختمفكا في 
 الثياب كالبدف كاألكاني إذا أصابتيا، أـ أنيا طاىرة؟

 لمفقياء في ذلؾ ثالثة أقكاؿ:

 لخمر نجس نجاسة حسيةالقكؿ األٌكؿ: أف ا
كافو أك فرش أك غيرىا كما يجب أو مف بدف أك ثياب أك تيجب غسؿ ما أصابف 

المذاىب الفقيية األربعة:  ، كىك قكؿفنجاستو نجاسة عينية كالعذرة،غسؿ البكؿ 
،كاختاره ابفي الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة  زـو حى

كنقؿ  (3) تيمية.كابف  (2) 
مؿ عمى إجماع  ذلؾ،مد الغزالي اإلجماع عمى الشيخ أبك حا  (4) الصحابة.كحي

 (6) األردنية،فتاء دار اإل (5) لئلفتاء،كممف قاؿ بذلؾ مف المعاصريف: المجنة الدائمة 
 كغيرىـ.(1) الشنقيطي،محمد األميف  (7) الفكزاف،صالح 

                                                 
(؛ المغني البف قدامة 13/376(؛ كينظر: كتاب الحاكل لمماكردل )1/471بداية المجتيد البف رشد ) -1
(10/323.) 
(؛ 11/818(؛ الحاكم لمماكردم )1/188(؛ الذخيرة لمقرافي)1/242ينظر: البحر الرائؽ البف نجيـ) -2

 (.10/323المغني البف قدامة)
 (.28/337ينظر: مجمكع فتاكل ابف تيمية ) -3
 (.1/77ينظر: مغني المحتاج لمشربيني ) -4
كالمكقعكف عمى الفتكل ىـ: عبد هللا بف قعكد، عبد هللا بف غدياف، عبد الرزاؽ عفيفي، عبد العزيز بف  -5

 (.22/106عبد هللا بف باز. ينظر: فتاكل المجنة الدائمة )
 (.1983ينظر: رقـ الفتكل عمى مكقعيا الرسمي: ) -6
 (.48/17ف فتاكل الفكزاف، )ينظر: المنتقى م -7
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  القكؿ الثاني: التفصيؿ

ف كاف حرامنا مف جية  كما أسكر مف غيره ليس نجس،فما أسكر مف العنب  ا كا  نجسن
 (2) األحناؼ.كىي إحدل الركايات عند  التناكؿ،

مري القكؿ   طاىرةه كأف المحـر إنما ىك شربيا الثالث: الخى

، كالميزىنيُّ مف   عدو ، كبو قاؿ ربيعةي الرأم، كالمَّيثي بفي سى كىذا قكؿي داكدى الظاىرمًٌ
 (3).كاختاره الشككانيُّ كالصنعاني الشافعية،

 ،اإلسبلميمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي التابع لمنظمة التعاكف  كمف المعاصريف: 
 (7)كدار اإلفتاء الميبية،(6) المصرية،كدار اإلفتاء  (5) لئلفتاء،كالمجمس األكربي  (4)

، (1)كابفي عيثيميف، (8)كالطاىر بف عاشكر،  (3)كمحمد رشيد رضا، (2)كاأللبانيُّ
 كغيرىـ.(5)ف كلد الددك،كمحمد الحس (4)،كالقرضاكم

                                                                                                                 
 (.2/129ينظر: أضكاء البياف، لمحمد األميف الشنقيطي) -1
 (.1/242ينظر: البحر الرائؽ) -2
(؛ الجامع ألحكاـ القراف البف 1/66(؛ بدائع الصنائع لمكاساني)1/471ينظر: بداية المجتيد البف رشد ) -3

(؛ الكافي في فقو اإلماـ أحمد، 2/520منككم)(؛ المجمكع ل13/376(؛ الحاكل لمماكردم )6/288العربي)
 (.1/45(؛ سبؿ السبلـ لمصنعاني)6/288(؛  السيؿ الجرار لمشككاني )4/104البف قدامة )

ينظر: التكصيات الكاردة في  ندكة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي التابع لمنظمة التعاكف اإلسبلمي،  -4
عمـك الطبية الككيتية، حكؿ االستحالة كاالستيبلؾ كمستجداتيما كالمنعقدة بالتعاكف مع المنظمة اإلسبلمية لم

 ـ2015 -2-11في الغذاء كالدكاء، في مدينة جدة )غرب السعكدية( بتاريخ: 
 (3829رقـ الفتكل عمى مكقعو الرسمي ) -5
 (746519رقـ الفتكل عمى مكقعيا الرسمي: ) -6
 (852رقـ الفتكل عمى مكقعيا الرسمي )  -7
 (.7/24تحرير كالتنكير ال بف عاشكر)ينظر: ال -8
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 األدلَّة:

 أدلة القكؿ األكؿ:

 بالقرآف كالسنة كاآلثار:األكؿ استدؿ أصحاب القكؿ 
: مف الكتاب  أكَّالن

ـي ًرٍجسه  قكليو تعالى:  -1 ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإنَّمىا اٍلخى
يٍ   [ 90]المائدة:  طىاًف فىاٍجتىًنبيكهي ًمٍف عىمىًؿ الشَّ

 كجو الدَّاللة:

فىيا بأنَّيا  صى ،أفَّ هللاى سبحانو كتعالى كى كبلـ العرب يعنى كؿ  في كالرجسي  ًرجسه
كاألمر  (6) كالنتف،مستقذر تعافو النفس، كقيؿ أصمو مف الركس كىك العذرة 
 (7).كغير ذلؾ باالجتناب تأكيد عمى النجاسة ألف االجتناب يعـ الشرب كالمس

 كتابو،في  الكعيد،ثـ زجر كأكعد مف لـ ينتو أشد  باجتنابيا،أمر " البر: قاؿ ابف عبد
ا،كسماىا  _صمى هللا عميو ك سمـ_كعمى لساف رسكلو  كقرنيا بالميتة كالدـ  رجسن

                                                                                                                 

 (.250/ 11مجمكع فتاكل كرسائؿ محمد بف صالح بف محمد العثيميف) ينظر: -1
 .763ينظر: سمسمة اليدل كالنكر لؤللباني، شريط رقـ: -2
 (23/158ينظر: مجمة المنار، لمحمد رشيد بف عمي رضا كغيره مف كتاب المجمة ) -3
 (3845و الرسمي )ينظر: رقـ الفتكل عمى مكقع -4
 (24/ص8ينظر: دركس لمشيخ محمد الحسف الددك الشنقيطي )درس -5
 (.16/115ينظر: تاج العركس لمرتضى الزبيدم ]ر ج س[ ) -6
(؛ 1/77(؛ مغني المحتاج لمشربيني )1/160(؛ الحاكم لمماكردم)1/66ينظر: بدائع الصنائع لمكاساني ) -7

 (.2/164أحكاـ القرآف البف العربي )
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ا كفي الخمر نيين  خبرنا،ككرد التحريـ في الميتة كالدـ كلحـ الخنزير  الخنزير،كلحـ 
 (1)".ك أقكل التحريـ كأككده عند العمماءكى كزجرنا،

،في المغة:  الرجسي " يقكؿ القرافي:ك   خرجت  الجميع،كىك يدؿ عمى نجاسة  النجسي
بقي الحكـ مستصحبا في الخمر فتككف نجسة ك  إجماعنا،الثبلثة عف النجاسة 

 (2)".فتحـر

بأنو رجس  قيده هللا تعالى بأف الرجس الكارد في اآليةابف عثيميف عمى ذلؾ  كأجاب
ٍيطىافً حيث قاؿ:  عممي،  (3).[ كليس رجسان عينيان 90]المائدة:  ًرٍجسه ًمٍف عىمىًؿ الشَّ

 (3).عينيان 
[ يقتضي االجتناب المطمؽ 90]المائدة:  فىاٍجتىًنبيكهي تعالى: في قكلو " قاؿ القرطبي:

 الذم ال يينتفع معو بشيء بكجو مف الكجكه، ال بشرب كال بيع كال تخميؿ كال مداكاة كال
 (4) ."غير ذلؾ

كاجتناب المذككرات ىك اجتناب " عمى ذلؾ الطاىر بف عاشكر بقكلو: أجابك 
فاجتناب الخمر  أحكاليا،التمبس بيا فيما تقصد لو مف المفاسد بحسب اختبلؼ 

 عمييا،كالميسر اجتناب التقامر بو، كاألنصاب اجتناب الذبح  شربيا،اجتناب 
كال يدخؿ تحت ىذا االجتناب اجتناب  ارتيا،كاستشكاألزالـ اجتناب االستقساـ بيا 

مسيا أك إراءتيا لمناس لمحاجة إلى ذلؾ مف اعتبار ببعض أحكاليا في االستعبار 

                                                 
 (.1/246التمييد البف عبد البر ) -1
 (.4/115الذخيرة لمقرافي) -2
 (.2/520المجمكع لمنككم ) 
 (.310ينظر: سمسمة فتاكل نكر عمى الدر، البف عثيميف شريط رقـ ) -3
 (.2/289تفسير القرطبي) -4
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أك ترؾ الخمر في طكر  التاريخ،كنحكه، أك لمعرفة صكرىا، أك حفظيا كآثار مف 
، عمى تفصيؿ في ذلؾ كاختبلؼ في اختمارىا لمف عصر العنب التخاذه خبلن 

 (1) ."بعضو

رىابنا طىييكرناقكلو تعالى:  -2 ـٍ شى بُّيي ـٍ رى قىاىي سى  [21]اإلنساف:  كى

 كجو الدَّاللة:
مًر اآلخرًة، كييفيـ  مري في الدُّنيا طاىرةن؛ لفات االمتنافي بطييكريًَّة خى أنَّو لك كانىًت الخى

ت طا مر الدُّنيا ليسى  (2).رةىمنو أٌف خى
نَّةً   ثانينا: ًمف السُّ

نيًٌ عف أبي ثىعمب شى : أنَّو سأؿ رسكؿى هللًا صمَّى هللا عميو كسمَّـ رضي هللا عنو ةى الخي
، كيشربكفى في آًنيىًتيـ ف قاؿ: إنَّا نيجاًكري أىؿى الكتاًب، كىـ يطبيخكفى في قيدكًرىـ الًخنزيرى

، فقاؿ رسكؿي هللا صمى هللا عميو كسمَّـ:  مرى ٍدتـي غيرىىا فكيمكا فييا»الخى بكا إٍف كىجى ، كاٍشرى
بكا ف لـ تىًجدكا غيرىىا فارحىضكىا بالماًء ككيمكا كاشرى  (3)«.كا 

 كجو الدَّاللة:
كليذا سأؿ أبك ثعمبة الخشني عف  الصحابة،أف نجاسة الخمر كانت متقررة عند 

 المخرج مف ذلؾ.
كاألصؿ فى سؤاليـ أنو كاف معمكمنا مف حاؿ المشركيف أنيـ " قاؿ الخطابى:

كيشربكف فى آنيتيـ الخمر، فدؿ عمى أنو ال يجكز يطبخكف فى قدكرىـ الخنزير 

                                                 
 (.7/24التحرير كالتنكير لمطاىر ابف عاشكر) -1
 (.1/77ينظر: مغني المحتاج لمشربيني) -2
 (3/428[)3841أخرجو أبكداكد في سننو ]رقـ: -3
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مري نىًجسةن، لىمىا أمىرى النبيُّ  كالتنظيؼ،استعماليا إال بعد الغسؿ  كأنَّو لك لـ تىكيًف الخى
مري  ًربى فيو الخى  (1)".صمَّى هللاي عميو كسمَّـ بغىٍسًؿ اإلناًء الذم شي

كيؤيده  النجاسة،يتحقؽ بأف المراد بحديث أبي ثعمبة حاؿ مف كقد يجاب عف ذلؾ: 
  (2)لككنيـ ال تحؿ ذبائحيـ. ةذكر المجكس ألف أكانييـ نجس

 ثالثان: مف اآلثار

قاؿ بنجاسة الخمر، كىك ال  رضي هللا عنو ما ركم مف أف عمر بف الخطاب. 1
ابف عساكر بسنده عف عمر  ركلفقد  (3) بو،يقكؿ ذلؾ إال عف تكقيؼ لحسف الظف 

 يأنو بمغن رضي هللا عنوأنو كتب إلى خالد بف الكليد  رضي هللا عنوبف الخطاب 
كهللا قد حـر ظاىر الخمر كباطنيا، كقد حـر مس الخمر كما  بالخمر، تأنؾ تدلك

 (4).فبل تمسكىا أجسادكـ فإنيا نجس شربيا،حـر 

مىًة ًفييى أـ المؤمنيف ئمت كسي . 2 ٍرأىًة تىٍمتىًشطي ًباٍلعىسى ا عائشة رضي هللا عنيا عىًف اٍلمى
دَّ النٍَّييً  ٍمري فىنىيىٍت عىٍف ذىًلؾى أىشى  (5).اٍلخى

 

 

 

                                                 
 (3/99معالـ السنف لمخطابي ) -1
 (.1/74(؛ شرح فتح القدير لكماؿ الديف السيكاسي )9/606ينظر: فتح البارم البف حجر العسقبلني ) -2
 (.2/76ينظر: كشاؼ القناع لمبيكتي)  -3
 (.16/265تاريخ مدينة دمشؽ البف عساكر)  -4
 (.5/98[)24075ي شيبة في مصنفو ]رقـ:أخرجو ابف أب -5
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 أدلة القكؿ الثاني: 

كىك أف نجاسة الخمر مغمظة ألف حرمتيا قطعية  استدلكا عمى قكليـ بالمعقكؿ:
فالنجاسات الغميظة ال تثبت إال بدليؿ  قطعية،كحرمة غير الخمر ليست  باتفاؽ،

 مقطكع بو. 

فالعمؿ بالظني كاجب قطعا في  بو،ع بكجكب العمؿ معناه مقطك ": السيكاسيقاؿ 
ف كاف نفس كجكب مقتضاه ظنيا  (1) ."الفركع كا 

ا مف األسباب المكجبة أف يككف سالمن  :المراد بالدليؿ القطعي"كقاؿ البابرتي 
 (2)".كتجاذب االجتياد كالضركرات المخففة النصيف،مف تعارض  ؛لمتخفيؼ

كككف الحرمة  ،فبل فرؽ بيف الخمر كغيرىا ميظ،التغكينبغي ترجيح  قاؿ ابف نجيـ: 
   (3).األف دليؿ التغميظ ال يشترط أف يككف قطعين  ،ليست قطعية ال يكجب التخفيؼ

 أدلة القكؿ الثالث: 

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ.

 الكريـ  القرآفأكالن: مف 

كتاب هللا بمعنى اإلثـ كالنجاسة  يجاء ف سً جٍ كلفظ الرًٌ  سً جى أف لفظ النَّ استدلكا ب
اتعالى: فقاؿ  ؛المعنكية كليست النجاسة المادية سه  ًإنَّمى ]التكبة:  اٍلميٍشًركيكفى نىجى

نجاسة معنكية إلثـ الشرؾ،  -خبلفنا لمظاىرية-كىذه النجاسة عند الجميكر  ،[28

                                                 
 (.1/204شرح فتح القدير لمسيكاسي ) -1
 (1/329العناية شرح اليداية ألكمؿ الديف البابرتي )  -2
 (.1/242ينظر: البحر الرائؽ البف نجيـ) -3
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ٍمري  كقاؿ تعالى:  ـي ًرٍجسه ًمٍف يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإنَّمىا اٍلخى ابي كىاأٍلىٍزالى كىاٍلمىٍيًسري كىاأٍلىٍنصى
ٍيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي  سخط. كقاؿ زيد  م[  قاؿ ابف عباس: رجس أ90]المائدة: عىمىًؿ الشَّ

شر. كقد أجمع الفقياء عمى عدـ الحكـ بالنجاسة المادية لمميسر  مبف أسمـ: أ
كاألزالـ  عندىا،ا يذبحكف قرابينيـ كانك  يكىى الحجارة الت_ كاألنصاب القمار،كىك _
فبل يمكف جعؿ الخمر نجسة  ،كانكا يستقسمكف بيا يكىى القداح أك السياـ الت_

فرادىا بيذا الحكـ دكف سائر المعطكفات عمييا؛ ألف اآلية الكريمة أكردت  العيف كا 
 (1) سياؽ كاحد. يىذه األربعة ف

 سى ألف الرجٍ ؛ مى نجاسة الخمرع كال يظير مف اآلية داللة ظاىرة": مقاؿ النكك 
كال يمـز مف ذلؾ النجاسة، ككذلؾ األمر باالجتناب ال  القذر،عند أىؿ المغة بمعنى 

 (2) ."يمـز منو النجاسة

نَّةً   ثانيان: ًمف السُّ

كنتي ساًقيى القىكـً في منًزًؿ أبي طمحةى، ». عف أنًس بًف مالؾو رىًضيى هللاي عنو قاؿ: 1
مريىـ يكمئذو  ، فأمىر رسكؿي هللا صمَّى هللاي عميو كسمَّـ منادينا يناًدم: (3)الفىضيخى ككاف خى

رىٍجتي فيىرقتييا،  رًٌمىت، قاؿ: فقاؿ لي أبك طمحةى: اخرٍج فأىٍىًرٍقيا، فخى مرى قد حي أالى إفَّ الخى
ٍت في ًسكىًؾ المدينةً   (4)«.فجرى

                                                 
(؛ تفسير المنار، لمحمد رشيد بف عمي رضا 7/24ينظر: التحرير كالتنكير لمطاىر ابف عاشكر) -1
(7/49). 
 ( بتصرؼ.2/520ينظر: المجمكع لمنككم ) -2
الفضيخ: شراب يتخذ مف البسر المفضكخ، مف الفضخ كىك كسر الشيء األجكؼ، كالبسر: نكع مف  -3

 (.1/429التمر. ينظر الصحاح لمجكىرم]فضخ[)
 (. 3/1570[)1980(؛ كمسمـ ]رقـ:2/869[)2332متفؽ عميو، البخارم]رقـ: -4
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 كجو الدَّاللة:

كلما أقرىـ الشارع عمى  مميف،المسأف الخمر لك كانت نجسة لما أراقكىا في طرؽ 
 (1) النجاسة.ذلؾ؛ فإف طرقات المسمميف ال يجكز أف تككف مكانان إلراقة 

حفر _ذلؾ ألنو لـ يكف ليـ سركب  الصحابة فعمت" كأجاب القرطبي عف ذلؾ بأف
كال آبار يريقكنيا فييا، إذ الغالب مف أحكاليـ أنيـ لـ يكف ليـ كنؼ في  األرض،في 

ائشة رضي هللا عنيا: إنيـ كانكا يتقذركف مف اتخاذ الكنؼ في قالت ع بيكتيـ،
يا إلى خارج المدينة فيو كمفة كمشقة، كيمـز منو تأخير ما كجب عمى البيكت، كنقمي 

 .الفكر

كأيضا فإنو يمكف التحرز منيا، فإف طرؽ المدينة كانت كاسعة، كلـ تكف الخمر مف 
إنما جرت في مكاضع يسيرة يمكف  ا يعـ الطريؽ كميا، بؿالكثرة بحيث تصير نيرن 

 .التحرز عنيا

ىذا مع ما يحصؿ في ذلؾ مف فائدة شيرة إراقتيا في طرؽ المدينة، ليشيع العمؿ 
عمى مقتضى تحريميا مف إتبلفيا، كأنو ال ينتفع بيا، كتتابع الناس كتكافقكا عمى 

 (2)ـ".ذلؾ. كهللا أعم

منافع الجائزة، لبينو رسكؿ هللا صمى كلك كاف فييا منفعة مف ال" كقاؿ القرطبي أيضان:
 (1) .كلما تركيـ يتمفكنيا" كسمـ،هللا عميو 

                                                                                                                 

لبسر المفضكخ مف الفضخ كىك كسر الشيء األجكؼ، كالبسر: نكع مف التمر. كالفضيخ: شراب يتخذ مف ا
 (.1/429ينظر الصحاح لمجكىرم]فضخ[)

 (.11/193(؛ مجمكع فتاكل ابف عثيميف )5/133ينظر: إكماؿ المعمـ لمقاضي عياض) -1
 (.288/ 6تفسير القرطبي ) -2
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أفَّ رجبلن أٍىدىل لرىسكًؿ هللا صمَّى هللاي عميو »ابًف عبَّاسو رىًضيى هللاي عنيما:  عىفً -2
أم قدر كبير، فقاؿ لو رسكؿي هللا صمَّى هللاي عميو كسمَّـ: ىؿ -كسمَّـ راكيةى خٍمرو 

ًمٍمتى  مىيا؟ قاؿ: ال، فسارَّ إنساننا، فقاؿ لو رسكؿي هللا صمَّى هللاي عميو عى أفَّ هللاى قد حرَّ
ـ بىيعىيا، قاؿ:  ربىيا حرَّ ـى سارٍرتىو؟ فقاؿ: أمرتيو ًببىيًعيا، فقاؿ: إفَّ الذم حرَّـ شي كسمَّـ: ًب

 (2)«.ففتىح المزادةى حتَّى ذىىبى ما فييا

 كجوي الدَّاللة:

مري نىًجسةن نجاسةن ًحسيَّةن، ألمىرى النبيُّ صمَّى هللاي عميو كسمَّـ صاًحبى أنَّو لك كانىًت ا  لخى
، فقاؿ النبيُّ  يبرى ـى خى ميري عا رًٌمىت الحي الرَّاكيًة أف يغسؿى راًكيىتىو، كما كانت الحاؿي حيف حي

كىاأٍىريقيكىا »صمَّى هللاي عميو كسمَّـ:   : أك نييريقييافقالكا-القيدكرى : يعني-كاكًسري
 (4) .(3) «كنغًسمييا؟ فقاؿ: أك ذاؾ

 ثالثان: مف المعقكؿ

 أف األصؿ ىك الطيارة حتى يقـك الدليؿ عمى النجاسة.  -1

األصؿ كاليقيف ال يترؾ حكمو " في تقرير ىذا األصؿ: الييثمي قاؿ ابف حجر
كبعضيا إذا حقؽ كاف داخبل في  خاصة،ألدلة  يسيرة،بالشؾ إال في مسائؿ 

                                                                                                                 
 (، بتصرؼ.2/289تفسير القرطبي) -1
 (3/1206[)1579]رقـ:أخرجو مسمـ في صحيحو  -2
(؛ كمسمـ في صحيحو  4/1537[)3960متفؽ عميو، أخرجو البخارم في صحيحو ]رقـ: -3

 (.3/1427[)123]رقـ
 (.11/192ينظر: مجمكع فتاكل ابف عثيميف ) -4
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ف معو نحك ماء أك عصير مما أصمو الطيارة كتردد في نجاستو لـ فمك كا القاعدة،
 (1)".كىك باؽ عمى طيارتو تردده،يضر 

فبل يجكز الحكـ بتنجيسيا بالتخمر الذاتي؛ ألف  باإلجماع،فاألصؿ أف الخمر طاىر 
 ينجسو،الطاىر بقاؤه عمى طيارتو ما لـ يرد عميو مف غير ذاتو ما  ياألصؿ ف

فإنو يحكـ  ؛صارت خبلن  مأ_ف الخمر إذا تخممت بنفسيا كيؤكد ىذا المعنى أ
نجاسة معنكية  يباإلجماع مما يدؿ عمى أف النجاسة لمعنى السكر، في ابطيارتي

 ( 2) كليست مادية.

ال يمـز مف تحريـ الشيء أف  قيؿ:. الدليؿ عمى أف الخمر نجس أنو حراـ فإف قيؿ:
ستيا مادينا لعدـ التبلـز بيف حكـ يككف نجسان، فتحريـ الخمر ال يعنى الحكـ بنجا

مثؿ تناكؿ  ؛الشرب كبيف حكـ النجاسة، فقد يككف تحريـ الشرب لمقذر كليس لمنجاسة
كالسـ، كقد يككف لككنو سببنا لمعداكة كالبغضاء كالصد  ؛المخاط، كقد يككف لضرره
 (3) الخمر.شأف  يكما صرحت اآلية الكريمة ف ؛عف ذكر هللا كعف الصبلة

 شربيا،تحريـ  يقالو مف باب التغميظ فؿ مف كصفيا بالنجاسة عمى أنو قك  حمؿ-2
 (4) .الغزاليعف أبى حامد  مكما نقمو النكك  العيف،ال أنيا نجسة  عنيا،كالزجر 

 القكؿ الراجح: 

كالذم يظير بعد النظر في األدلة أف الكحكؿ ليست نجسة العيف، ألف النجاسة 
منظؼ طبعي  ي، بؿ ىافي نفسي ةن مستقذىر  تكؿ ليسكالكح، تعرَّؼ بأنيا: ميٍستىٍقذىره 

                                                 
 (.1/26الفتاكل الكبرل الفقيية البف حجر الييتمي ) -1
 (.11/184ينظر: مجمكع فتاكل ابف عثيميف ) -2
 (.2/520مجمكع لمنككم )ينظر: ال -3
 ينظر: المرجع السابؽ. -4
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ا داخم ييزيؿ ما ال يزيمو الماء مع الصابكف مف األقذار كالنجاسات، كى في  ةأيضن
بعض العطكر كالتركيبات الدكائية، فيي مادة ميعىدَّةه لمتطيير كالتطيب، كدعكل أف 

س كالطبع، ىذه العطكر المستطابة في رائحتيا مف النجاسات ىك أمر مخالؼ لمح
كالعطر كالطيب ال ييسمَّى خمرنا ال في المغة كال في العرؼ كال في االستعماؿ، 

 كاالستعماؿ الشاذ بتناكلو كشربو ال يخرجو عف ككنو عطرنا كًطيبنا.

بأف الكحكؿ يأخذ حكـ الخمر، أما إف قمنا ببعض ما اختاره ىذا عمى فرض التسميـ 
المصرية مف أف الكحكؿ في نفسو ليس بعض المعاصريف كاختارتو دار اإلفتاء 

ا نجاسة العيف، كال ىك مف األشربة المسكرة غير الخمر التي  بخمر حتى يككف نجسن
، كليس مف  اختمفكا في نجاستيا كطيارتيا، بؿ ىك مادة سامة مثؿ سائر السمـك
نما حـر تناكؿ السـ ألنو  شأنيا أف تشرب في األحكاؿ العادية بقصد اإلسكار، كا 

فالنجاسة ، ضار، فالكحكؿ طاىر كطيارة الحشيش كاألفيكف ككؿ ضارميمؾ ك 
مسألة شرعيّّة كليست حقيقة كيميائية، بمعنى أف ككف الخمر نجسة إنما ييعمىـ عف 
طريؽ الشرع، كككف الكحكؿ ىك العنصر المسبب لئلسكار في الخمر ىك حقيقة 

ا أك التحميؿ الكيميائي، كال يمـز مف ىذه الحقيقة بمجردىا أف ي ككف الكحكؿ نجسن
حرامنا عند انفراده في سائؿ آخر غير الخمر؛ ألنو ال يمـز مف نجاسًة ميركَّبو نجاسةي 
بسائطو؛ فإف النجاسات المجمع عمييا كبكؿ اإلنساف كغائطو مركبة مف عناصر 

نما جاءت النجاسة  ،كيماكية قد تكجد في األشياء الطاىرة بؿ في الطعاـ كالشراب؛ كا 
 (1).تقذار مف التركيب المخصكص بالنسب المخصكصةكحصؿ االس

                                                 
(؛ كانظر: بحث الكحكؿ 746519ينظر: دار اإلفتاء المصرية عمى مكقعيا الرسمي فتكل رقـ: ) -1

 (.1071د. ىشاـ السيد عطية الجنايني ) كاستخداماتو،
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نما جاءت لتمبية  الحقيقية،كالشريعة ما جاءت لتسد عمى الناس منافذ حاجاتيـ  كا 
التي تستمزميا ظركؼ الحياة كمتطمباتيا  الراجحة،كالمصالح  الصحيحة،الحاجات 

 العباد،عف كالمشقة كرفعان لمعسر كالعنت  الخمؽ،تيسيرنا عمى  كمكاف،في كؿ زماف 
ـي اٍلعيٍسرى كما جاء في التنزيؿ:  ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي  [،185]البقرة:  ييًريدي اَّللَّي ًبكي

 ٌفؼى رىجو  [28]النساء: ،عىٍنكيـييًريدي اَّللَّي أىٍف ييخى يًف ًمٍف حى ـٍ ًفي الدًٌ مىٍيكي عىؿى عى مىا جى  كى
 .[78]الحج: 

كتعطيؿ المفاسد  كتكميميا،حصيؿ المصالح ا عمى ت"الشريعة مبناى قاؿ ابف تيمية:
كمطمكبيا ترجيح خير الخيريف إذا لـ يمكف أف يجتمعا  اإلمكاف،بحسب  كتقميميا،
 (1)كدفع شر الشريف إذا لـ يندفعا جميعنا". جميعنا،

: "قاؿ اإلماـ الشافعي: بنيت األصكؿ عمى أف األشياء إذا ـعبد السالكقاؿ العز بف 
كباالتساع: الترخيص الخارج عف  الشريعة،يريد باألصكؿ: قكاعد ضاقت اتسعت. 
ة كاٌطراد    (2)كعبر عف الضيؽ بالمشقة". القكاعد،األٍقًيسى

ككاف مف لطؼ هللا عز كجؿ بالخمؽ أف يسر األسباب لتبايف كجيات نظر العمماء 
 كمف ىنا كاف اإلسبلمية،كرحمة باألمة  العباد،في فركع الشريعة تكسيعان عمى 

 (3) السعة.كلكف قكلكا  االختبلؼ،عمماء السمؼ الصالح يقكلكف: ال تقكلكا: 

كلكف  االحتياط،كأف مف الكاضح البيف أف التشدد في الديف ييحسنو كؿُّ أحد بدعكل 
تحقيقان لمقاصد الشريعة المطيرة مف  ثقة،الفقيو ىك مف يأخذ فتاكاه بالرخصة عف 

                                                 
 (.1/383مختصر الفتاكل المصرية البف تيمية ) -1
 (2/166ـ، لمعز بف عبدالسبلـ)قكاعد األحكاـ في مصالح األنا -2
 (5/19ينظر: حمية األكلياء، ألبي نعيـ األصبياني )  -3
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إنما العمـ عندنا  اإلماـ سفياف الثكرم:يقكؿ  كفي ذلؾ كالتيسير،السماحة كالمركنة 
  (1) أما التشدد فيحسنو كؿ أحد. ثقة،الترخص عف 

 المبحث الثالث: مسألة االستحالة كاالستيالؾ

كلكف ال تعني الطيارة استخدامو في  المختار،تقدـ معنا طيارة الكحكؿ عمى القكؿ 
ف كاف  أحكالو،كؿ  ىذا إف كاف كحده، أما  ان،طاىر ألنو تبقى حرمة شرب المسكر كا 

ىذا ما يعرؼ  ؟إف خمط بغيره فتغيرت أكصافو فيؿ يبقى حكـ الحرمة أـ يزكؿ
 فنقكؿ: اكلو في ىذا المطمبنبمسألة االستحالة كاالستيبلؾ كىك ما سنت

مف المقرر شرعان أٌف الشيء إذا تغيرت حقيقتيو كتبدؿ كصفيو إلى شيء آخر تغير إف 
اسة مثبلن ال تبقى نجاسة إذا كقعت في ماء كثير كلـ تغير حكمو تبعنا لذلؾ، فالنج

لكنو أك طعمو أك رائحتو، كالكحكؿ إذا مزج بالعطر أك الدكاء أك المنظفات زاؿ 
كصؼ خمريتو عمى فرض ثبكتيا، كذلؾ كالخمرة التي استحالت بنفسيا كصارت 

أك نسبة مف فإنيا تككف طاىرة شرعنا حتى لك كجد الكيميائيكف فييا شيئنا  خبلن،
 (2) العمماء.كذلؾ باتفاؽ  الكحكؿ،

األصؿ في الطيارات أف يتبع األكصاؼ "يقكؿ اإلماـ عز الديف بف عبد السالـ: 
المستطابة، كفي النجاسة أف يتبع األكصاؼ المستخبثة، كلذلؾ إذا صار العصير 

طير لمتطيب الشرعي  خمرنا تنجس لبلستخباث الشرعي، ككذلؾ إذا صار خبلن 

                                                 
د.نزيو حماد  كالنجسة،(؛ كينظر: المكاد المحرمة 6/367ألبي نعيـ األصبياني ) األكلياء،ينظر: حمية   -1

 (.9)ص
(؛ 1/67خر الديف الزيمعي)لف الدقائؽ،(؛ تبيف الحقائؽ شرح كنز 1/239البف نجيـ) الرائؽ،ينظر: البحر  -2

 (.2/288لمنفراكم ) القيركاني،الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

37 

  

 

 ،سي، ككذلؾ ألباف الحيكاف المأككؿ لىٌما تبدلت أكصافيا إلى االستطابة طيرتكالح
كالمعاب، ككذلؾ الحيكاف المخمكؽ مف  ،كالعرؽ ،كالدمع ،كالبصاؽ ،فكذا المخاط

النجاسات، ككذلؾ الثمار المسقية بالمياه النجسة طاىرة محممة الستحالتيا إلى 
نفحة، كاختمؼ العمماء كالمسؾ كاأل صفات مستطابة، ككذلؾ بيض الحيكاف المأككؿ

في رماد النجاسات؛ فمف طيره استدؿ بتبديؿ أكصافو المستخبثة باألكصاؼ 
فكذلؾ تطير األعياف التي  ؛المستطابة، ككما تطير النجاسات باستحالة أكصافيا

ذا دبغ الجمد فبل بد مف إزالة فضبلتو كتغير  أصابتيا نجاسة بإزالة النجاسة، كا 
ـ مف غمب عميو اإلزالة، كمنيـ مف غمب عميو االستحالة، كمنيـ مف صفاتو، فمني

 (1) ."قاؿ: ىك مركب منيما

قاعدة تبيف ما تقدـ، كىي: أف هللا تعالى إنما حكـ بالنجاسة " :كقاؿ اإلماـ القرافي
في أجساـ مخصكصة، بشرط أف تككف مكصكفة بأعراض مخصكصة مستقذرة، 

ال فاألجساـ كميا متماثمة، كاخ تبلفيا إنما كقع باألعراض، فإذا ذىبت تمؾ كا 
ف  األعراض ذىابنا كميِّا ارتفع الحكـ بالنجاسة إجماعنا، كالدـ يصير منيِّا ثـ آدميِّا، كا 
انتقمت تمؾ األعراض إلى ما ىك أشد استقذارنا منيا ثبت الحكـ فييا بطريؽ األىٍكلىى، 

ف انتقمت إ ا، أك دـ حيض، أك ميتة، كا  لى أعراضو أخؼَّ منيا في كالدـ يصير قيحن
االستقذار، فيؿ يقاؿ: ىذه الصكرة قاصرة عف محؿ اإلجماع في العمة، فيقصر 
عنيا في الحكـ، أك يبلحظ أصؿ العمة ال كماليا، فييسكَّل بمحؿ اإلجماع؟ ىذا 
مكضع النظر بيف العمماء في جممة ىذه الفركع المتقدمة؛ كلذلؾ فرؽ عمماؤنا رحمة 

                                                 
 (.2/139قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، لمعز بف عبد السبلـ) -1
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ستحالة الخمر إلى الخؿ؛ قضكا فيو بالطيارة، كبيف استحالة العظاـ هللا عمييـ بيف ا
 (1) ."النجسة إلى الرماد؛ ًلمىا فيو مف بقية االستقذار كعدـ االنتفاع، بخبلؼ األكؿ

كقرر مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي أف االستحالة في االصطبلح الفقيي ىي: تغير 
ـ تناكليا، كا نقبلب عينيا إلى مادة أخرل مختمفة عنيا حقيقة المادة النجسة أك المحرَّ

في االسـ كالخصائص كالصفات، كيعبر عنيا في المصطمح العممي الشائع بشأنيا 
مثؿ تحكيؿ الزيكت كالشحـك عمى اختبلؼ مصادرىا إلى  ،كؿ تفاعؿ كيميائي كامؿ

صابكف، كتحمؿ المادة إلى مككناتيا المختمفة، ككما يحصؿ التفاعؿ الكيميائي 
ا بصكرة غير منظكرة في الصكر  ،إليو بالكسائؿ العممية الفنية بالقصد يحصؿ أيضن

عمى سبيؿ المثاؿ: التخميؿ كاإلحراؽ، أما إذا كاف التفاعؿ  ؛التي أكردىا الفقياء
ف كانت المادة نجسة فتبقى عمى حاليا  الكيميائي جزئينا فبل يعتبر ذلؾ استحالة، كا 

 (2) كال يجكز استخداميا.

 : التطبيقات العممية المترتبة عمى حكـ الكحكؿبعراالمبحث ال

ف رجحنا طيارة الكحكؿ تبقى حرمتيا ألنيا مسكرة، كتقدـ القكؿ بأنيا إذا  تقدـ أننا كا 
خمطت بغيرىا بحيث تغيرت أكصافيا يتغير حكميا كىك ما يعرؼ باالستحالة، كىذه 

الفقو اإلسبلمي  أمثمة عمى تطبيقات ذلؾ عمميان أصدرىا المشارككف في ندكة مجمع
الدكلي التابع لمنظمة التعاكف اإلسبلمي، كالمنعقدة بالتعاكف مع المنظمة اإلسبلمية 
لمعمـك الطبية الككيتية، حكؿ االستحالة كاالستيبلؾ كمستجداتيما في الغذاء كالدكاء، 

ـ، كىي مجمكعة مف التكصيات كاآلراء 2015 -2-11في مدينة جدة بتاريخ: 
                                                 

 (1/188الذخيرة، لشياب الديف القرافي ) -1
التعاكف اإلسبلمي، المنعقد في  ينظر: قرارات مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة -2

 ـ.2015دكرتو الثانية كالعشريف بدكلة الككيت، 
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أقرىا المشارككف )فقياء، كمختصكف في الطب كالكيمياء كالصيدلة(  الفقيية كالعممية
حكؿ استخداـ الكحكؿ كالخمكر _كغيرىما_ في األدكية كاألغذية عمى النحك اآلتي 

 _باختصار_:

 أكالن: الكحكؿ المستخدـ في األدكية

ال سيما المخصصة لؤلطفاؿ _اتفؽ المشارككف في الندكة عمى جكاز تناكؿ األدكية 
ا كيدخؿ في تركيبيا نسبة ضئيمة مف الكحكؿ لغرض التي تصنع حالين  _كامؿكالح

مع عدـ استعماؿ  الماء،الحفظ، أك إذابة بعض المكاد الدكائية التي ال تذكب في 
 الكحكؿ فييا ميدئا كذلؾ لعدـ تكفر بديؿ عف تمؾ األدكية.

ية )إينا(، إلى أف كأشاركا في التكصيات، التي نشرتيا ككالة األنباء اإلسبلمية الدكل
ىذا الرأم يعمؿ بو ريثما يتحقؽ لممسمميف تصنيع أدكية ال يدخؿ الكحكؿ في 
تركيبيا، مطالبيف الجيات المختصة الصحية بتحديد ىذه النسب حسب األصكؿ 

 العممية كدساتير األدكية.

لمجمد كالجركح كاألدكات،  ا كمطيرو ا مف استخداـ الكحكؿ طبين كقالكا ال حرج شرعن 
اتؿ لمجراثيـ، أك استعماؿ الركائح العطرية )ماء الككلكنيا( التي يستخدـ الكحكؿ كق

فييا باعتباره مذيبا لممكاد العطرية الطيارة، أك استخداـ الكريمات التي يدخؿ الكحكؿ 
 فييا، كال ينطبؽ ذلؾ عمى الخمر لحرمة االنتفاع بو.

 ثانيان: الخمر في الغذاء

المكاد الغذائية التي تحتكم عمى نسبة مف الخمكر كشددكا عمى عدـ جكاز تناكؿ 
 كبعض الشكككالتةميما تكف ضئيمة، كال سيما الشائعة في الببلد الغربية، كبعض 
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كبعض المشركبات الغػازية، اعتبارا لؤلصؿ  _الجيبلتي، البكظة_أنكاع المثمجات 
ثنائي الشرعي في أف ما أسكر كثيرة فقميمو حراـ، كلعدـ قياـ مكجب شرعي است

 لمترخيص بيا.

 ثالثان: الكحكؿ في الغذاء

تناكؿ المكاد الغذائية التي يستعمؿ في تصنيعيا نسبة ضئيمة مف الكحكؿ  جكازكرأكا 
مف ممكنات كحافظات كما إلى ذلؾ،  بالماء،إلذابة بعض المكاد التي ال تذكب 

اتير كلتبخر معظـ الكحكؿ المضاؼ أثناء تصنيع الغذاء حسب دس البمكل،لعمـك 
 كتعاليـ ىيئات الصحة كاألغذية.

 الخاتمة: كفييا أىـ النتائج كالتكصيات

  أكالن: أىـ النتائج 

 أف الكحكؿ طاىر.
 جكاز استخداـ الكحكؿ في العطكر.

ز استخداـ الكحكؿ الصناعي في تطيير الجمد لمعمميات الجراحية، كتعقيـ اجك 
ـ األدكات الطبية، حسب الجركح، كنحك ذلؾ مف االستعماالت الخارجية، كتعقي

 اإلرشادات الطبية.
 جكاز استخداـ األدكية التي يدخؿ فييا نسبة ضئيمة مف الكحكؿ لعدـ كجكد بدائؿ.

 .جكاز تناكؿ المكاد الغذائية التي فييا نسبة ضئيمة مف الكحكؿ
 عدـ جكاز تناكؿ المكاد الغذائية التي يدخؿ في تصنيعيا الخمر كلك بنسب ضئيمة.

 الكحكؿ كشرائيا كتصنيعيا لجكاز االستعماؿ.جكاز بيع 
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 ثانيان: أىـ التكصيات:

إيجاد بدائؿ لؤلدكية الضركرية  عمىحث الدكؿ اإلسبلمية المتقدمة في الصناعة  
 خالية مف الكحكؿ كالخمكر.

مراعاة  ضئيمة،التكرع عف أكؿ األطعمة المحتكية عمى نسبة مف الكحكؿ كلك كانت 
 لمقكؿ بحرمتيا.

 كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ. كأعمـ، تعالى أعمى ىذا كهللا
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 قائمة المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ*

 الكتب كالرسائؿ العممية كاألبحاث كالمجالت كالدكريات 

 .3ط العممية،دار الكتب  العربي،أحكاـ القرآف البف 

د. حسف بف محمد  الحسف،. محمد إبراىيـ أسس الكيمياء العضكية تأليؼ: د-
 .ـ1996، 3ط كالتكزيع،دار الخريجي لمنشر  الحازمي،

دار الكتب  السعيطي،أسس الكيمياء العضكية لؤلستاذيف كائؿ غالب، كليد محمد -
 ـ.2008، 1ط ليبيا، بنغازم، الكطنية،

لمختار لمحمد األميف بف محمد بف ا بالقرآف،أضكاء البياف في إيضاح القرآف -
تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر،  ىػ( ،1393ت) الجكني الشنقيطي

 ـ. 1995بيركت، 
دار  اليحصبي،لمقاضي أبك الفضؿ عياض  مسمـ،إكماؿ المعمـ شرح صحيح -

 ـ.1998، 1ط مصر، الكفاء،

 المعرفة،دار  الحنفي،لزيف الديف ابف نجيـ  الدقائؽ،البحر الرائؽ شرح كنز -
 .بيركت
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ألبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف  كنياية المقتصد،بداية المجتيد -
مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده،  الحفيد،الشيير بابف رشد  القرطبي،رشد 
 ـ 1975، 4ط مصر،

لمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني،  القامكس،تاج العركس مف جكاىر -
بالممٌقب بمرتضى   دار اليداية. المحققيف،تحقيؽ مجمكعة مف  يدم،الزَّ

لمحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة هللا بف عبد هللا  دمشؽ،تاريخ مدينة -
ىػ (، دراسة كتحقيؽ: عمي شيرم، دار الفكر  571الشافعي المعركؼ بابف عساكر )

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

دار  الحنفي،ف عثماف بف عمي الزيمعي لفخر الدي الدقائؽ،تبيف الحقائؽ شرح كنز -
 .ب اإلسبلمياالكت
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب -التحرير كالتنكير -

 .تكنس –الدار التكنسية لمنشر  التكنسي،لمحمد الطاىر بف عاشكر  المجيد،

ي مع الفقيمجال في مجمةبحث منشكر  البار،د. محمد عمي  بالمحرمات،التداكم -
 العدد الثامف. اإلسبلمي،

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب رضا،لمحمد رشيد بف عمي  المنار،تفسير -

ألبي عمر يكسؼ بف عبد هللا بف  كاألسانيد،التمييد لما في المكطأ مف المعاني -
، محمد عبد الكبير البكرم  : مصطفى بف أحمد العمكم،حقيؽت النمرم،عبد البر 
 .1387زارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، الناشر: ك 
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  الجعفي،لمحمد بف إسماعيؿ أبك عبدهللا البخارم  المختصر،الجامع الصحيح -
 .3دار ابف كثير، بيركت، ط، : د. مصطفى ديب البغاحقيؽت
 .دار الفكر ػ بيركت الماكردم،ألبي الحسف  الكبير، مالحاك -
ألبي نعيـ أحمد بف عبد هللا األصبياني، دار  ياء،األصفحمية األكلياء كطبقات -

 ىػ.1405، 4بيركت، ط -الكتاب العربي 
دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع  الشنقيطي،دركس لمشيخ محمد الحسف الددك -

 .الشبكة اإلسبلمية
لشياب الديف أحمد بف إدريس القرافي، ت محمد حجي، دار الغرب،  الذخيرة،-

 .ـ1994 ،بيركت

 .دار الحديث الصنعاني،لسبلـ، لمحمد بف إسماعيؿ سبؿ ا-
يطمؽ عمى مجمكعة أشرطة لمشيخ األلباني تحتكم عمى -سمسمة اليدل كالنكر -

 .شريط 901

، كىي أشرطة لمبرنامج الذم كاف البف عثيميف الدرب،سمسمة فتاكل نكر عمى -
 يعرض عمى إذاعة القرآف الكريـ مف المممكة العربية السعكدية.

 .بيركت، دار الكتاب العربي السجستاني،أبي داكد سميماف بف األشعث سنف -

 الشككاني،لمحمد بف عمي بف محمد  األزىار،السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ -
 .القاىرة المصرية،دار الكتب 
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لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، دار الفكر،  القدير،شرح فتح -
 .بيركت

: أحمد حقيؽكصحاح العربية، إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم ت الصحاح تاج المغة-
 .4بيركت، ط –عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 

: محمد حقيؽصحيح مسمـ، لمسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم، ت-
 .بيركت –فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي 

 .البابرتي، المكتبة األشرفية، اليندالعناية شرح اليداية، ألكمؿ الديف -

، جمعيا تمميذ ابف حجر: الشيخ الفتاكل الكبرل الفقيية البف حجر الييتمي-
 عبدالقادر بف أحمد بف عمي الفاكيي، الناشر: المكتبة اإلسبلمية.

فتاكل المجنة الدائمة لئلفتاء بالمممكة العربية السعكدية، جمع كترتيب: أحمد بف -
كيش، الناشر: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء، اإلدارة العامة عبدالرزاؽ الدر 
 لمطبع، الرياض.

فتح البارم شرح صحيح البخارم، ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني -
 .بيركت –الشافعي، دار المعرفة 

حمد بف غنيـ بف سالـ ، ألالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني-
 .راكم المالكي، دار الفكر، بيركتالنف
قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، ألبي محمد عز الديف السممي ابف عبد السبلـ، -

 .دار الكتب العممية، بيركت

 .1الكافي في فقو اإلماـ أحمد، البف قدامة المقدسي، دار الكتب العممية، ط-
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د. ىشاـ السيد عطية  مقدـ مفبحث  معاصرة(،الكحكؿ كاستخداماتو )دراسة فقيية -
العدد الرابع  بطنطا،بحث منشكر في مجمة كمية الشريعة كالقانكف  الجنايني،
 .كالثبلثكف

 بحث في البار،د. محمد عمي  كالدكاء،الكحكؿ كالمخدرات كالمنبيات في الغذاء -
 .13عدد اإلسبلمي،مجمة المجمع الفقيي 

: حقيؽت البيكتي،إدريس  لمنصكر بف يكنس بف اإلقناع،كشاؼ القناع عف متف -
 .بيركت الفكر،دار  ىبلؿ،ىبلؿ مصيمحي مصطفى 

 .لمحمد رشيد بف عمي رضا كغيره مف كتاب المجمة المنار،مجمة -

 .ـ1997بيركت،  الفكر،دار  النككم،لئلماـ  لمشيرازم،المجمكع شرح الميذب -
ر: مجمع الناش قاسـ،عبد الرحمف بف محمد بف  :حقيؽت تيمية،مجمكع فتاكل ابف 

 .2ط النبكية،الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة 

فيد بف  كترتيب:جمع  العثيميف،مجمكع فتاكل كرسائؿ محمد بف صالح بف محمد -
 ػ.ى 1413 -ط: األخيرة  الثريا، دار-دار الكطف  السميماف،ناصر بف إبراىيـ 

 القيـ،دار ابف  قي،الف: محمد حامد حقيؽت تيمة،مختصر الفتاكل المصرية البف -
 ـ.1986السعكدية، 

ألحمد بف محمد بف عمي  لمرافعي،في غريب الشرح الكبير لمصباح المنير ا-
 .بيركت –المكتبة العممية  الفيكمي،المقرم 
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ألبي بكر عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة  كاآلثار،المصنؼ في األحاديث -
 .1ط لرياضا الرشد،كماؿ يكسؼ الحكت مكتبة  تحقيؽ: الككفي،

ألبي سميماف أحمد بف محمد الخطابي  داكد،كىك شرح سنف أبي  السنف،معالـ -
 .1ط حمب، العممية،المطبعة  البستي،

، 2ط النفائس،دار  قنيبي،كحامد صادؽ  قمعجي،لمحمد ركاس  الفقياء،معجـ لغة -
 .ـ1988

دار  ني،الشربيلمحمد الخطيب  المنياج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ -
 .بيركت الفكر،

لعبد هللا بف أحمد بف قدامة  الشيباني،المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ -
 .1ط بيركت، الفكر،دار  المقدسي،

 حماد،د. نزيو  كالتطبيؽ،المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية -
 ـ.2004، 1ط دمشؽ، القمـ،دار 

مكسكعة تعميمية كثقافية عامة في تاريخ الثقافة  ة،العالميالمكسكعة العربية -
 كالتكزيع،صدرت عف أعماؿ المؤسسة لمنشر  المؤلفيف،لعديد مف  اإلسبلمية،
 ـ.1999، 2ط الرياض،

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة  الندكة التي نظميا-
 ،ـ2015دكلة الككيت، التعاكف اإلسبلمي، المنعقد في دكرتو الثانية كالعشريف ب
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بالتعاكف مع المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية الككيتية، حكؿ االستحالة كاالستيبلؾ 
 كما ترتب عمييا مف قرارات. كمستجداتيما في الغذاء كالدكاء

 حافظ،د. إسماعيؿ صبحي نظرات الطب الحديث في المسًكراًت كالميخدراًت، -
 اإلسبلمية،( مف مجمة الجامعة 54العدد )منشكر في بحث  بالجمعة،طبيب باطني 
 بالمدينة المنكرة.
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 السرقات الشعرية دراسة كصفية
 إعداد: د. فاطمة عمي الصادؽ الطباؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :المقدمة

الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف نبينا كعمى آلو 
 كأصحابو أجمعيف

 :كبعد

 لتي شغمت أفكار النقاد قديمان ة الميمة، ارقات الشعرية مف القضايا النقديٌ سقضية ال 
كحديثا، فيي قضية األصالة كالتقميد، كىي مظير مف مظاىر الصراع بيف الجديد 

ثـ  -رقة مكجكدة منذ العصر الجاىمي فيي ػ داء قديـ كعيب عتيؽ سٌ كالقديـ، فال
ما استطاعكا  ، كأخذ الشعراء يحاكلكف إخفاءىاالمتتاليةاتسعت دائرتيا في العصكر 

اء إلى مكاضع األخذ كاالحتداء يعد مف أدؽ ما دبلن، كال يخفى أف االىتيسب إلى ذلؾ
 السرقات "،" رد بكبلمو فيؿ المبٌ عيفطف إليو النقاد الحاذقكف باألدب كصناعتو كل

كبحثو المستفيض فييا كاف مف أكائؿ مف فتح باب القكؿ في ىذا المكضكع الدقيؽ 
 كتكسعكا فيو، مف النقادمف بعػده كثير  ومف مكضكعات النقد، فكلج

 ألبي ىبلؿ ؿ كفي الببلغة فكاف بيذا أستاذان ب قدنبابا مف األبكاب في ال ہكعدك
كبل  كأخذ قبيح، كحد حسف ـ في األخذ كمعناه، كقسمو إلى أخذالعسكرم الذم تكمَّ 

 "المكازنة بيف الطائيف"منيما كشرح كسائؿ األخذ، كلؤلمدم الذم يدكر معظـ بحثو 
 ،سرقو كؿ منيما مف سابقيو مف الشعراء كاألدباء امي المشتركة بينيما ك عمى المعان

بيف المتنبي كخصكمو التي عرض فييا كثيران مف  "وتكساط"كلمقاضي الجرجاني 
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سرقات المتنبي، كسرقات غيره مف القدامى كالمحدثيف، كغيرىـ  النصكص درس فييا
سرقات ال تنسى أف بعض رد في القكؿ في الذكر فضؿ المبٌ نكحيف  - مف النقاد

يـ لـ يزيدكا في ىذا التناكؿ عمى سابقية مف النقاد قد تناكلكا ىذا المكضكع، كلكنٌ 
 .كىا أثناء دراستيـ لمنصكص الشعريةحالتي لم التشابواإلشارة إلى مكاضع 

 الكصفيكقد سمكت في ىذا البحث المنيج 

 :الدراسة ةىميأ

صيؿ، المفعـ بالحياة، كالتفاعؿ معو، كانت الدراسة لغرض الكصكؿ إلى األدب األ 
كمعػرفو الحد الفاصؿ بيف األخذ  ،األدب المسركؽ الميت الذم ال ركح فيو ذبنك 

 .كاألخذ القبيح في نظر ىؤالء النقاد يدالج

 :تيكاآل يةثبلثة مطالب رئيسك  مقدمة قسـ البحث إلى 

 السرقة لغة كاصطبلحان، ككجو العبلقة بينيما . المطمب األكؿ: 
 .رقات الشعريةسٌ آراء بعض النقاد العرب في ال المطمب الثاني: 

 .رقات الشعريةأنكاع السٌ  المطمب الثالث:
يؿ البحث بالخاتمة التي تضمنت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث كبما أنني ثـ ذي 

 عار كالكقكؼ عمييا لكثرتيا التي ال يحصرىا عدد، فتناكلتي شال أستطيع حصر األ
األخذ كالسرقة كالتعميؽ عمى ذلؾ ما  ةشياد بعض األبيات، كحاكلت معرفباالست

 .استطعت إلى ذلؾ سبيبل

 كالحمد هللا رٌب العالميف
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 المطمب األكؿ

 لغة كاصطالحا  السرقةمفيـك 

 1:  ة لغةن قالسر  -أكال

قىو... " ؽ-ر -س"  السرقة ًرقان كاستىرى قان كسى رى رىؽ الشيء يٍسًرقو سى  سى

ًرقة، بكسر الراء فييما،كاالسـ السَّ   قىوي ماالن...  ًرؽ كالسَّ رى  كربما قالكا سى

العرب مف جاء ميٍستىًتران إلى  قاؿ: السارؽ عند كالساًرؽي كالساًرقةي قكلو تعالى: 
ٍنتىًيب  ًحٍرزو فأخذ منو ما ليس لو، فإف أخذ مف ظاىر فيك ميٍختىًمس كميٍستىًمب كمي

ًرؽى الشيءي سى  ًفيى كميٍحتىًرس... كسى قان: خى  (2).رى

 اصطالحا: ةالسرق - اثانين 

اؿ الشعراء عمى األعماؿ الشعرية الرفيعػة، كاالستفادة منيا دكف اإلشارة إلى تياح"
 (3)".مبدعيا، أك أصحابيا، كغالبا ما تككف ىذه السرقة في المعاني

 (4) ".أكىي أف يأخذ شخص كبلـ غيره كينسبو إلى نفسو"

                                                 

 (.141سكرة المائدة اآلية ) -1
ـ المجمد الرابع 2003لساف العرب لئلماـ العبلمة ابف منظكر، دار الحديث القاىرة الطبعة سنة  -2

 .566صػ 565صػػ
ـ 1994ربي بيركت، الطبعة األكلى سنة بدايات في النقد األدبي .د/ىاشـ صالح مناع ،دار الفكر الع -3

 .76صػػػ
 .   208صػػ 1عمـك الببلغة ، إعداد راجي األسمر إشراؼ اميؿ يعقكب دار الجيؿ بيركت ط  -4
 .159. صػػ1995القاىرة سنة  –ينظر قضايا في تراثنا النقدم .د/ حسف طبؿ. الناشر مكتبة الزىراء  -5
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عاـ مبتذؿ  تراثأمر ال حرج فيو عمى الشاعر، ألف األفكار أف أخذ الفكرة المجردة  
 .أك مطركح في الطريؽ، كال ينسب ألحد كال يحظر عمى أحػد

 :كجو العالقة بيف المعنى المغكم كاالصطالحي

كىي في األصؿ تنسب  ،فيةخ ءأخذ الشي بًإنَّومدلكؿ لفظ السرقة في معاجـ المغػة ف 
 .ةمسخً  تؤخذالتي  الماديةلؤلشياء 

ـ عمى إطبلقو كما تكحي داللتو مذ، لـ يكف مصطمحا ل "السرقة"فمصطمح  
ػة مػف األخذ، فبينما نألكاف متباي عمى عاما أطمؽ كاف مصطمحان المعجمية كلكنو 

كانت السرقة أحيانا يراد بيا التيكيف مف شاعرية الشاعر، كالغض مف أصالتو ، 
أخذ الشاعر بإثبات أصالتو كالتصريح كاحيانان أخرل تبرير  ،مكؿخكرميو بالعجز كال

، بقيةأشعار السا ذاءتحبأف أخذه مف سابقيو لـ يكف مجرد أخذ مباشر، بؿ كاف ا
بداعيا إبداعا فنيا خاصان بػو  (5).كاتخذ منيا مكاد أكلية لصناعة، ثـ أتقف صنعيا كا 

داـ قػد أمر ال حرج فيو كال مؤاخذة عميو ما معاصريوفتناكؿ الشاعر أفكار سابقية أك 
 .أجاد عرضيا، كأبرزىا في صكرة فنية خاصة بو

أما الصكرة الخاصة في الشعر، فيي الجانب الفني الذم يتفرد بو الشاعر، كتبرز 
 .الخاصة كخكاطرهفيو مشاعرة 

كقػد أصبح إداؾ ىذه السرقات مف األعماؿ المجيدة التي تدؿ عمى بصيرة الناقد 
كفطنتو إلى المعاني األصمية التي حاكؿ كتمكنو مف صناعتو،  ،رزالمبٌ  الحاذؽ

 .ارؽ إخفاءىا في ثياب عباراتوالسَّ 
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 المطمب الثاني

 1.آراء النقاد في السػرقػة 

طرؽ باب  مف المستفيض فييا كاف أكؿ ولعؿ المبرد بكبلمو في السرقات كبحث 
و مف بعده كثير مف جالقكؿ في ىذا المكضكع الدقيؽ مف مكضكعات النقد، فكل

، كتكسعكا فيو، كعدكه بابان مف األبكاب الميمة في النقد بؿ كفي الببلغة، فكاف النقاد
بلؿ العسكرم الذم تكمـ في األخذ كمعناه، كقسمو إلى أخذ حسف ىي بأل ان بيذا أستاذ

عمى «  فالطائييالمكازنة بيف »كأحد قبيح ... كلآلمدم الذم يدكر معظـ بحثو 
ؿ منيما مف سابقيو مف الشعراء كاألدباء، المعاني المشتركة بينيما كما سرقو ك

ي كخصكمو التي عرض فييا كثيران مف تنبمقاضي الجرجاني في كساطتو بيف الملك 
النصكص درس فييا سرقات المتنبي، كسرقات غيره مف القدامى كالمحدثيف، كغيره 

 .مف النقاد

 ناقشتيا،النقاد، فبحثكا فييا كأسيبكا في م ىؤالءفشغمت قضية السرقات الشعرية 
ت كاختمفكا في تحديد مفيكميا، كتعارضكا في كضع أسسيا كمعاييرىا، لكنيا ظمٌ 

  .ي اآلخريف نارة عمى معاغتدكر في إطار اإل

كعيب عتيؽ، كمازاؿ الشاعر يستعيف بخاطر  قديـ، ؽ داءه رى سَّ ... كال"يقكؿ الجرجاني 
 (1)..."اآلخر، كيستمد مف قريحتو، كيعتمد عمى معناه كلفظو 

                                                 

عبد العزيز الجرجاني، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ  الكساطة بيف المتنبي كخصكمة ، لمقاضي عمى بف -1
 .214صػ –ط  -ال -بيركت  -إبراىيـ، كعمي محمد البجاكم، منشكرات المكتبة العصرية صيدا 

 .56ـ مكتبة االنجمك المصرية صػػ1969السرقات األدبية د/ بدكم طبانة ، الطبعة الثانية سنة  -2
 .179ينظر الكساطة، لمجرجاني. صػػ -3
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فالسرقات الشعرية قديمة قدـ نشأة الشعر، ككاكبتو في تطكره، فقد أخذ الشعراء  
 .يحاككنيا يغيركف عمى معاني بعضيـ بعضان، يأخذكنيا كماىي، أك يقمدكنيا، أك

فكؿ مف أخذ معنى مف المعاني الخاصة المبتكرة، كنسبو لنفسو دكف أف يضيؼ "
 (2)" إليو، كعممو ىذا يسمى سرقة...

قسـ المعاني إلى ثبلثة أقساـ: المعاني "ا يضن أيثو عف السرقات الشعريػة كفي حد 
التي في  المبتذلةال يجكز ادعاء السرقة فييا، كالمعاني السطحية  تيالمشتركة ال

ى بيا مف أحػد، كالمعاني لثـ استفاضت كشاعت فميس أحد أك  ،أصميا مخترعة
 (3)"ل مختمسان سارقان ىا المبتدئ فممكيا، فصار المعتدز المختصة التي حا

فأخذ الفكرة المجردة أمر ال حرج فيو عمى الشاعر؛ ألف الفكرة المجردة في صناعة 1
الشعر بمثابة المادة الخاـ في غيرىا مف الصناعات كتتأكد تمؾ النظرة إلى أخذ 

ف سرقات كٍ رى أدركتو مف أىؿ العمـ بالشعر لـ يككنكا يى  فٍ " أف مى :مػدلآلالفكرة لدل ا
ل منو رَّ عى مساكئ الشعراء، كخاصة المتأخريف؛ إذ كاف ىذا بابا ما تى  مف كبير ينالمعا

 (1) "متقدـ كال متأخر...

في الشعر، بؿ  الرديئةفاألمدل يشير بأف سرقة المعاني ليست مف المآخذ كالعيكب  
 .يرل أنيا سمة ظاىرة عند الشعراء

شعرية كأنكاعيا، كتحدث ما أبك ىبلؿ العسكرم الذم أفاض الكبلـ في السرقات الأ
ركرة أخذ الشاعر مف ضالقبيح كأنكاعو، فيصرح ب كاألخذ ،عف األخذ الحسف ككسائمو

                                                 

أبي تماـ، كالبحترم، لآلمدم ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد ، دار المسيرة المكازنة بيف  -1
 .273ت( صػػ-بيركت )د

كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر ألبي ىبلؿ الحسف العسكرم، تحقيؽ عمى محمد البجاكم كمحمد أبك  -2
 .196ـ صػػ 1986الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية صيدا بيركت. الطبعة سنة 
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ميـ ف تقدَّ عف تناكؿ المعاني ممَّ  نىن ليس ألحد مف أصناؼ القائميف غً " سابقيةأفكار 
يكسكىا ألفاظان مف  أف-أخذكىا إذا-عمييـ  فكلك ؛ـيي قى بى سى  فٍ في قكالب مى  بٌ كالص
يتيا األكلى، مٍ رزكىا في معارض مف تأليفيـ، كيكردكىا في غير حً بكي ،عندىـ

فإذا فعمكا ذلؾ  كمعرضيا؛ يتيامٍ دة تركيبيا ككماؿ حً ك جٍ ف تأليفيا كى سٍ دكىا في حي يزيي كى 
 (2)" الييا.سبؽ  فٍ بيا ممَّ  فيـ أحؽُّ 

ض العر  دغنى عنو ما داـ قد أجا فتناكؿ الشاعر لمعاني سابقيو أمرا ضركريا ال 
 .ميداف الشعر ظاىرة طبيعية في كأحسف التصكير، فالتشابو بيف البلحؽ كالسابؽ

اتياـ، فالشعر  نظرة امتياف أك فمـ ينظر ػ البعض ػ مف النقاد العرب إلى أخذ الفكرة
صنعة فنية تقاس قيمتيا بصياغتيا الفنية، فسر الخمكد في  في نظر ىؤالء النقاد

كبراعة التصكير، كالتفنف في  ع لجماؿ الصياغة،اآلداب، كمدار اإلبداع فييا راج
 اختيار األلفاظ المكحية المؤثرة ؛ ألنيا ميداف التسابؽ بيف الشعراء .

 المطمب الثالث

 :السرقةأنكاع  

ف إلمكضكع السرقات الشعرية، كتناكلكه بالدراسة كالتمحيص فرأكا  النقاد  قد تعرض
شجاعة كالسخاء ... ال يعد سرقػة ؛ اتقاف الشاعريف في العرض العاـ كالكصؼ بال

قررة في النفكس، كمصكرة أماـ العقكؿ، يشترؾ فييا العامة كالخاصة تألنيا أمكر م
فإف كاف مما يشترؾ  مجاز رض مف تشبيو أكغأما اتفاقيما في كجو الداللة عمى ال

 ستقراره في العقكؿ كجرياف العادة كالعرؼ بو، كتشبيو الحسناءالالناس في معرفتو 
ف كاف  بالبدر كالشمس، كالجكد بالغيث كالبحر... فبل يعد اتفاقيما عندئذ سرقة... كا 
كجو الداللة عمى الغرض مما ال يناؿ إال بفكر ك ركيػة كال يصؿ إليو كؿ أحد فمثؿ 
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ف اتفؽ فيو الشاعراف يقاؿ إف أحدىما ق سطا عمى  دىذا الذم تقع فيو السرقة، كا 
ما  أك أغار عميو كمسخ ، أك ألـ بو كسمخ إلى آخراآلخر كسرؽ منو كانتحؿ قكلو، 

 السرقة كتعدد أقساميا ، فجعمكا السرقة قسميف :  ذكره النقاد في كصؼ

 1: سرقة ظاىرة تنقسـ إلى ثالثة أقساـ

مف نسخ  مأخكذامف غير زيادة عميو،  توفيك أخذ المفظ كالمعنى برم ، ". النسخ1
 (1)".الكتاب

عناه معان مف غير تغيير أك تبديؿ لنظمو كيسمى انتحاؿ مك غيره  فظأخذ أحدىـ لأم 
 أيضان.

 (2): يسقال ئقكؿ امر ك

ميَّ مىًطيَّييـٍ    ٍحبي عى قكفان بيا صى مَّؿً  :: كي تىجى ى كى  .يىقيٍكليٍكفى الى تىٍيًمٍؾ أىسن

 (3): قكؿ طرفة كك  

ـٍ :: يىقيٍكليٍكفى الى تىٍيًمٍؾ أى   ميَّ مىًطيَّيي ٍحبي عى قكفان بيا صى ٌمدً كي ى كتىجى  .سن

 فغيَّر طرفو القافيو.

 (1)كقكؿ جرير: 

                                                 

ثؿ السائر. لضياء الديف بف األثير، قدمػو كعمؽ عميو د/ أحمد الحكفي د/ بدكم طبانة، دار نيضة الم -1
 .222مصر)د.ت ( القسـ الثالث صػػ

 .129صػػ 1كفي الشعر كالشعراء البف قتيبة ج 9البيت مف الطكيؿ ىك في ديكانو صػػ -2
 3يف بف األثير، مصدر سابؽ جكفي المثؿ السائر لضياء الد 19البيت مف الطكيؿ ىك في ديكانو صػػ -3

 .230صػػ 
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ٌياًف أيلًقيىًت العىصى  ماتى اليكل لما أصيبٍت مقاتمو ى::لىٌما التىقىى الحى  كى

 1.  نكم انتحمو جريرغالبيت لطفيؿ ال 

 (2): قكؿ الفرزدؽ  كنح ضدىا،أك تبديؿ األلفاظ ب

مىاتيا: بأحسابنا إني إ  لى هللا راجعأتعدؿي أٍحسابىان لئامان حي

 ككقكؿ جرير:

اتييىا: مى ابان ًكرىامان حي  .ي إلى هللا راجع نبأحسابكـ إ :أتىٍعًدؿي أحسى

 ػك نحبتبديؿ بعض األلفاظ كاالحتفاظ بالمعنى  أك

 :قكؿ الشاعر

 .ًإذا السنةي الشيباءي أعكىزىا القطري   ::   فىتى يىشتىرم حيسفى الثَّناء ًبماًلو

 (3) كقكؿ أبي نكاس:

ـي أٌف الٌداًئػرىاًت تىػػػػديكري  ::     يٍشترم حٍسفى الثناًء بماًلوً فتنى   .كيػٍعػمىػ

 (4) كقكؿ امرؤ القيس :

                                                 

العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ، دار الجيؿ بيركت ، ألبي عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني،  -1
 .284صػػ 2ـ ج1981حققو ، كفصمو ، كعمؽ حكاسيو محمد محي الدير عبد الحميد الطبعة الخامسة 

 .230صػػ 3جالمثؿ السائر الضياء الديف بف األثير مصدر سابؽ  -2
 .209صػػ 1999عمـ الببلغة. راجي األسمر، دار الجيؿ بيركت الطبعة االكلى سنو  -3
 .58صػػ 18، كديكاف امرؤ القيس مر199الكساطة الجرجاني مصدر سابؽ صػػ -4
 .195المصدر نفسو صػػ -5
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كادان ًلمىذَّةو   خمخاؿ. كلـ أىتىبىطٍَّف كاًعبان ذاتى ::    كىأىنّْيى لىـ أىركىٍب جى

لىـ أىقيؿ كمَّ كى لىـ أىسبىًإ الًزؽَّ الرى يًميى كيٌرم كىرَّةن  ::    كى  .بىعدى ًإجفاؿً ًلخى

 (5):  الحارثيبف كقاص  يغكثعبد  فأخذ

ـٍ أقؿٍ  اليىا ::   كأنّْي لـ أركٍب جكىادنا كل يميى كيرّْم نىفًّْسي عٍف ًرجى  ًلخى

ـٍ أقؿٍ  ًكمَّ كل ـٍ أسبًإ الزّْؽَّ الرَّ كءى نىاًريىا    كل اًر ًصدؽو: أٍعًظميكا ضى  ألٍيسى

، كقد شممت المفظ كالمعنى ، مع سكء بسيكلة  القارئرقة ىنا مكشكفة، يدركيا سالف
القيس أدؽ في الكصؼ  فأمرؤكلـ أقؿ" في البيتيف،  "ة، بسبب تكرارغالسبؾ كالصيا

أما عبد يغكث فمـ يذكر « النساءك  رخمال»تيف ذبيف ل مف عبد يغكث ألنو جمع ما
 1  كؿ ىذه الصفات .

الذم ىك بعض  دجممخ السمف  ذلؾ ان فيك أخذ بعض المعنى، مأخكذ: "مخ السٌ  -2
 (1)"الجسـ المسمكخ

ى اإللماـ أم ىك أخذ المعنى كحده دكف المفظ، كىذا أدؽ أنكاع السرقات مكيس 
  :ألكافً  صكرة، كيأتي عمى ثبلثة مذىبان كأحسنيا

 (2) ".أف يككف الثاني أبمغ مف األكؿ لحسف نظمو كجكدة سبكو" أكال : 
                                                 

 .222المثؿ السائر/ ابف األثير. مصدر سابؽ صػػ -1
 .272عمـ البديع د/ بسيكني فيكد مرجع سابؽ صػػ -2
 ( .155سكرة األعراؼ : اآلية ) -3
 .273عمـ البديع د/ بسيكني فيكد مرجع سابؽ صػػ -4
 .208كتاب الصاعتيف الكتابة كالشعر. ألبي ىبلؿ العسكرم مصدر سابؽ صػػ    -5
 .274عمـ البديع .د/ بسيكني فيكد. مرجع سابؽ صػػ -6
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 كما في قكؿ البحترم :

ـى يى يعاصً  أتى الذنبي    ::  أكجوً أف تراؾ ب حياءن دُّ تص   .ياعي يطً مي  ا فمي

 :كقكؿ المتنبي

فىيىاءي قىٍكـو  ٌرهي سي ٍرـو جى ٌؿ بغىير جارًمو العىذابي  ::     كىجي  .كىحى

أىتيٍيًمكينىا قكلو تعالى  مف وكأحسف كصفا ، ككأنو قد اقتبس كان أجكد سب المتنبيفبيت 
فىيىاءي ًمنَّا     (3).ۖ  ًبمىا فىعىؿى السُّ

 (4)" السبؾ ة" أف يككف الثاني دكف األكؿ في الببلغة كجكد ثانيا:

 ء:قكؿ الخنساك

ف أطٍ    : :  حةن دٍ م في القكؿً  دكفى يٍ كما بمغ المي    (5).ؿضى الذم فيؾ أفٍ  نبكيا إالكا 

 كقكؿ أشجع:

ما تىرىؾى المٌداحي فيؾى مىقالىةن   .كىال قاؿى ًإاٌل دىكفى ما فيؾى قاًئؿي  ::       كى

في مصراعو  ا مف قكؿ أشجع السممي لماكحسف سبكا الخنساء أجكد نظما فبيت 
 .الثاني مف التعقيد المفظي

أف يككف الثاني مثؿ األكؿ في الببلغة كجكدة السبؾ كعندئذ يككف الفضؿ  : "ثالثا
 (6)" لصاحب األكؿ

 ك قكؿ أحدىـ :نح،  حفالثاني مساكيان لؤلكؿ فإنو ال يذـ كال يمد 

لـ يىؾ أىكث لىًكف كىافى أرحى  ::    ر الفتياف مىاال كى  .ًذرىاعا ـٍ بيي كى
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 1 مي :مشجع السٌ أكقكؿ 

 .عي كلكف مىٍعركفو أكسى  ... الًغنى في كليسى بأكسًعيـ

اللتو عمى دؿ البيت األكؿ أجكد ليفالبيتاف متساكياف في الببلعة كجكدة النظـ، كق
 .ف الحقيقةأبمغ مكالكناية  "أرحبيـ ذراعا"السخاء بطريؽ الكناية 

 (1)" اآلدمييف قػردة  مىٍسخان ذلؾ مف ذالمعنى إلى ما دكنو، مأخك  ةحالإىك  "المسخ : 

المعنى كبعض المفظ، كىذا  أخذ مع تغيير النظـ أك أم ىك أخذ المعنى كالمفظ معا 
 ٌمى باإلغارة، كىك ثبلثة أقساـ:ما يس

اإليضاح، أك زيادة في أك  " إذا كاف الثاني أبمغ مف األكؿ بحسف السبؾ، األكؿ:
 (2)" المعنى، فيك مقبكؿ ك ممدكح

 :قكؿ بشار كنح

فازى ًبالطىيّْباًت الفاًتؾي المىًيجي  ًتًو كى  .مىف راقىبى الناسى لىـ يىظفىر ًبحاجى

 (3)أخذه سمـ الخاسر فقاؿ: 

ٌمان  فازى ًبالٌمذًَّة الجىسكري  : :     مىف راقىبى الناسى ماتى غى  .كى

                                                 

 .222صػػ 3المثؿ السائر/ ابف االثير، مصدر سابؽ ج -1
 .210سمرصػػعمـك الببلغة راجي األ -2
 258المثؿ السائر/ ابف األثير صػػ -3
 .210عمـك الببلغة، راجي األسمر صػػ -4
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الختصاره ان كأبمغ مف األكؿ كف كاحد ، كبيت سمـ الخاسر أجكد سبفالمعنى في البيتي
 المعنى.

 (4)" اذا كاف الثاني دكف األكؿ ببلغة، فيك مرفكض كمردكد" الثاني: 

 قكؿ أبي تماـ: ك

مافي ًبًمثًموً  مافى ًبًمثًمًو لىبىخيؿي  : :    ىىيياتى ال يىأتي الزى  .ًإفَّ الزى

 :ي الطيببكقكؿ أ

خا بوً  أٍعدىل الٌزمافى  خاؤهي فىسى  كلىقىٍد يككفي بًو الٌزمافي بىخيبل ::     سى

 .حيث جاء األكؿ دكف الثاني ببلغو

 (1)" ـ كال يمدح كالفضؿ فيو لؤلكؿذإذا كاف الثاني مثؿ األكؿ فيك ال ي" الثالث:

 1: قكؿ أبي تماـي

ـٍ ييًرٍد. إال الفراؽى عمى النفكًس  ًنيَّةً  لى  دليبل.لىٍك حارى ميرتىادي المى

 كقكؿ المتنبي:

دىتٍ  قىةي األىحباًب ما كىجى بيبل. ::     لكىال ميفارى  لىيا المىنايا ًإلى أىركاًحنا سي

 .حيث إف الشاعريف قد تساكيا في المعنى

                                                 

 .210عمـك الببلغة، راجي األسمرصػػػ -1
 .275عمـ البديع ، بسيكني فيكد ، مرجع سابؽ صػػ -2
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بجميع أنكاعيا لما فييا مف حسف  التصرؼ  مقبكلةالسرقػة غير الظاىرة: فيي أما 
ألنيا عندئذ تخرج مف  ؛نت أكلى قبكال كا ءفاخكخفاء األخذ ، ككمما كاف األخذ أشد 

 .االختراع كاالبداع يزسبيؿ األخذ كاالتباع إلى ح

 أنكاع منيا:  ةكىي عد

 (2)" أف يتشابو معنى األكؿ كمعنى الثاني، دكف نقؿ لممعنى إلى محؿ آخر"
 كقكؿ الطرماح: 

ٌبان ًلنىٍفًسيى أىنًَّني   لءو غىٍير طاًئؿً بىًغيضه ًإلى كيؿّْ اٍمرً  :: لقىٍد زادىًني حي

 ، إال أنو شبيو بو.هأخذ المتنبي ىذا المعنى، كاستخرج منو معنى آخر غير 

 (1) فقاؿ :

ذا أىتىتؾى مىذىمَّتي ًمف ناًقصو  يادىةي لي ًبأىنّْيى : :    كىاً   . فاضؿ فىًييى الشى

 (2)". محمو نقؿ معنى األكؿ إلى غيريكىك أف  " :النقؿ
 .: محمػرة فكأنيـ لـ يسمبكا:سمبكا النجيع عميو كىك مجرد   

 1 كنقمو إلى السيؼ فقاؿ: المتنبيأخذه ف 

                                                 

 .234صػػ 3المثؿ السائر ابف األثير ج ج -1
 .234صػػ 3المثؿ السائر ابف األثير ج ج -2
 .276مرجع سابؽ صػػعمـ البديع . بسيكني فيكد  -3
 .276عمـ البديع بسيكني فيكد مرجع سابؽ صػػ -4
 .  216الصناعييف ألبى ىبلؿ العسكرم مصدر سابؽ صػ -5
 .276عمـ البديع د/ بسيكني فيكد صػػ -6
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  .مده فكأنما ىك مغمدي غعف  ::يبس النجيع عميو كىك مجرد  

 "." أف يككف معنى الثاني أشمؿ مف معنى األكؿ 
 :قكؿ جريرك 

 .حًسبتى الناسى كمَّيـ ًغضابا… إذا غًضبٍت عميؾ بنك تميـو 

 :كاسكقكؿ أبي ني 

 (5). مى هللا يستنكر : أف يجمع العالـ في كاحدليس ع

ف الشاعر ألكىك أف يككف معنى الثاني نقيض معنى األكؿ ، سمي بالقمب  :"القمب 
 (6)" المعنى كيقمبو إلى نقيضو يأخذ

 :كقكؿ أبي تماـ

ا ليٍمتيوي ليٍمتيوي  ::    كىًريـه مىتىى أىٍمدىٍحوي أىٍمدىٍحوي كاٍلكىرىل  ذىا مى  .كىٍحًدممىًعي كىاً 

 :ر كقمبو فقاؿىأخذه ابف طا

 .ػو كحػدلحلكني أمػد ::     يشترؾ العالـ في ذمو 

 (7)". مموجأف يؤخذ بعض المعنى كيضاؼ إليو زيادة تحسنو كت "
 قكؿ األفكه األكدل: ك

مى آثاًرنا تىرل الطىيرى عى . ::      كى تيماري  رىأمى عىيفو ًثقىةن أىف سى

 :كقكؿ أبي تماـ
                                                                                                                 

 .276عمـ البديع .د/ بسيكني فيكد. صػػ  -7
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ى كقد ظيٌممت  حن  بًعٍقباف طىٍيرو في الٌدماًء نىكاىؿً  : :     ًعٍقبافي أعبلمو ضي

 .مف الجيًش إالَّ أنَّيا لـ تيقاتؿً  : :      أقامىٍت مع الرَّايات حتَّى كأنَّيا

 كتمؾ زيادة حسنت المعنى كقررتو، "في الدماء نكاىؿ"فأبك تماـ قد جعؿ الطيكر 
 تنيؿ مف دماء األعداء. فأنياطيكر أبي تماـ فطيػكر األفكه كاثقة بأنيا ستطعـ، أما 

الطبيعي  بيف الشعراء ، كتكارد خكاطر، فمفا فاألمر ال يعدك أف يككف تأثيران، كتأثر  
 أف يتأثر البلحؽ بالسابؽ، كأف يؤثر السابؽ في البلحؽ .

 الخاتمة

مكلى ال الحمد  عمى ما ىدل إليو، كأعاف عميو، لو الحمد في األكلى كاآلخرة، نعـ
 كنعـ النصير: كبعد:

عمى الشاعر أف يتمرس، كيتدرب بآثار السابقيف، ال ليسرؽ منيا، بؿ لييذب طبعو، 
ذا كجد في شعره معاني كثيرة كجدت عند غيره مف الشعراء، حكمت  كيمقح ذىنو، كا 
نما أقكؿ: قاؿ:  بأف فييا مأخكذا ال أتبثو بعينو، كمسركقا ال يتميز بو عف غيره، كا 

، كقد سبؽ فبلف فقاؿ: كذا، فأغتنـ بو فضيمة الصدؽ، كتحرزان عف الكقكع فبلف كذا
تكصمت إلى النتائج  في تنقيض الناس مف غير عمـ. كفي خاتمة ىذه الدراسة

 اآلتية:

 السرقة األدبية ال تقع في المعاني المشتركة التي شاعت بيف الناس. -

التي ليا ارتباط كثيؽ السرقة ال تككف إال في المعاني الخاصة المبتكرة،  -
 .بصاحبيا، أك تجربة ذاتية خاصة
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األديب المبتكر لفنو كأدبو ىك الجدير بالتقدير كاالحتراـ، كالمفضؿ عمى غيره مف  -
 األخذيف عنو، ألف لو فضؿ السبؽ كاالبتكار 

نما تككف في المفظ كالمعنى معا، أك -  في السرقة ال تككف في األلفاظ كحدىا، كا 
 صة المبتكرة.المعاني الخا

مف السابقيف فزاد عميو زيادة حسنو، أك نقمو  المبتكرةػ مف أخذ معنى مف المعاني 
مف غرض إلى غرض، أك قمػب المعنى إلى ضده، أك صاغو صياغة جميمة أحسف 

 ال يعد سارقا في مقاييس السرقات األدبية. ،مف الصياغة األكلى

المعنى المبتكر، كشكىو بالتقصير أما مف أخذ المفظ كالمعنى برمتيما، أك أخذ  -
ألنو تعرض  ؛فيو في المضمكف أك الصياغة فيك سارؽ كسرقتو مف أقبح السرقات

 ما ال يخفى عمى أحد أنو سرقة، افتضح أمره أماـ األدباء ةلسرق

 

 كالحمد هللا رب العالميف
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كالمراجع ة المصادرئمقا  

 الكريـ. القرآف* 
ىاشـ صالح مناع، دار الفكر العزبي بيركت الطبعة بدايات النقد األدبي الدكتكر  

 ـ.1994 سنة األكلى
، بدرم طبانةد. ا تأليؼ دىالسرقات األدبية دراسة ابتكار األعماؿ األدبية في تقمي 

 المصرية. األنجمك مكتبو 1969 الطبعة الثانية سنة
ة، الحديث القاىر  دار محمد شاكر، قتيبة، كشرع أحمد ء، البفالشعر كالشعرا 

 .2003 الطبعة سنو
بسيكني عبد  :الدكتكر البديع عمـ البيع دراسة تاريخية كفنية ألصكؿ الببلغة كمسائؿ

دار المعالـ الثقافية لمنشر ، ار لمنشر كالتكزيع القاىرةمختكد، مؤسسة اليالفتاع ف
 ـ. 2004كالتكزيع األحساء، الطبعة الثانية سنة 
إميؿ  : د.اشراؼ ،راجي األسمر :مة إعدادعمـك الببلغة المكسكعة الثقافية العا

 .ـ 1999مدار الجيؿ بيركت الطبعة األكلى سنو  ،يعقكب
 ،، ألبي عمى الحسف بف رشيؽ القيركانيهابو كنقدآدالعمدة في محاسف الشعر ك 

 ،الديف عبد الحميد، دار الجيؿ بيركت محمد محيحكاشيو  كعمؽ  فصمو،و ك حقق
 .ـ1981الطبعة الخامسة. سنة 

ضايا في تراثنا النقدم الدكتكر، حسف طيؿ ، الناشر مكتبة الزىراء القاىرة سنة ق
 .ـ1915
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ؿ يالشعر، تصنيؼ أبي ىبلؿ الحسف بف عبد هللا بف سك كتاب الصناعتيف الكتابة 
جاكم، كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ المكتبة العصرية بؽ عمى محمد التحقيرم، كسعال

 .ـ1986صيدا بيركت سنة 
 د/ائر في أدب الكاتب كالشاعر، لضياء الديف بف األثير قػدمػو كعمؽ عميو المثؿ الس

 ت(.-ة )دالقاىر  –، دار نيضة مصر لمطبع ك النشر ةطبان بدكم /أحمد الحكفي، د
رم تالبح عبيدالمكازنة بيف أبي تماـ حبيب بف أكس الطائي كأم عبادة الكليد بف 

حقؽ أصكلو  ،البصرم ماألمػدالحسف بف بشر بف يحيى  بي القاسـأل ،الطائي
 .ت( -)د ركتيدار المسيرة، ب ،ي الديف عبد الحميدمح و محمديكشحكعمؽ 

ـ  2003لساف العرب لئلماـ العبلمة ابف منظكر، دار الحديث القاىرة الطبعة سنة 
 .المجمد الرابع
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الطكالب في منطقة  خصائص المكرفكمترية لحكض كادمرقمي لمتحميؿ الال
 ثمارىا اقتصادياالخمس كاست

 ؽعبد الصادد. الصادؽ محمكد  إعداد:                                         
 د.خالد أحمد بشير قػناك                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :المقدمة
شيدت الجغرافيا الكمية ثكرة نكعية بمغت ذركتيا منذ أكاسط القرف الماضي،       

ية كاليندسية في الكصؼ كالتحميؿ بيدؼ حيث أدخمت مجمكعة مف الطرؽ اإلحصائ
الكصكؿ إلى مستكل أكثر مكضكعية في الدقة كالتفسير، كازدادت أىمية ىذا االتجاه 
ا متبعنا في الدراسات الجغرافية عمكما كالطبيعية منيا عمى  حتى أصبح طريقنا كنيجن
كجو الخصكص، كذلؾ بيدؼ دعـ دراساتيـ الميدانية كالمكتبية عبر صياغة 

 بلقات بيف عناصر المكاف عمى شكؿ معادالت رياضية يعٌبر عنيا  بالدراساتالع
، حيث انتقمت مف استخداـ الخرائط الطبكغرافية كالصكر الجكية إلى المكرفكمترية

لؤلكدية  دراسة األحكاض المائيةكخاصة  (DEMاستخداـ نماذج االرتفاعات الرقمية)
ت الخصائص حيث عرف ،لمائيةفي المناطؽ التي تعاني مف شح في المكارد ا

بأنيا عمـ قياس الخصائص اليندسية لظاىرات  (,1969Strahler)المكرفكمترية 
بأنيا  (Morisawa,1968) ياما عرفتبينسطح األرض الناتجة عف التعرية النيرية، 

التحميؿ العددم ألشكاؿ سطح األرض كتحديد العبلقات الرياضية بيف المظاىر 

                                                 
                             قسـ الجغرافيا-دابكمية اآل-جامعة المرقب-أستاذ مشارؾ  –عضك ىيئة تدريس 

                     aabdelsadiq@gmail.com  
  قسـ الجغرافيا  -كمية التربية-جامعة المرقب-محاضر –عضك ىيئة تدريس

khalid2014.m.a.a.t@gmail.com 

mailto:aabdelsadiq@gmail.com
mailto:khalid2014.m.a.a.t@gmail.com
mailto:khalid2014.m.a.a.t@gmail.com
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حيث يشير ، (86، ص1995)أبك العينيف،  التصريؼ المائيالطكبكغرافية كشبكات 
التحميؿ المكرفكمترم إلى جميع الخصائص القياسية التي تنتج عف أخذ قياسات 

كقد تـ االعتماد عمى تمؾ الخصائص المكرفكمترية في  ،معينة لؤلحكاض المائية
ة مف حيث الشكؿ كالمساح الطكالبإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لحكض كادم 

كمف ثـ رسـ شبكة التصريؼ المائي لمحكض كظاىرة طبيعية ليا عبلقة كالتضرس، 
ا عف كتطكرىا في تحديد شكؿ األرض  المرحمة العمرية التي مما يعطي تصكرنا كاضحن

مف حيث كمية الحكض ىيدركلكجية ككذلؾ معرفة  كصؿ إلييا الحكض المائي،
شعبيا كذلؾ مف أجؿ المحافظة تكتكرارية المجارم كنسبة  المائي التصريؼكثافة 

خاصة في المناطؽ ذات في المجاالت االقتصادية تنميتيا عمى المكارد المائية ك 
  .المكرد المائي المحدكد

 ( The Problem of  studyمشكمة الدراسة )
لحكض حساب كتحميؿ الخصائص المكرفكمترية كيفية تتمثؿ مشكمة الدراسة في 

س كأشكاليا كتكزيعاتيا الجغرافية داخؿ نطاؽ نكعية التضاريكادم الطكالب ك
كتحديد خصائص الرتب المائية كعدد مجارييا بما يخدـ برامج  الحكض المائي

كتتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى  التنمية الزراعية كالصناعية كاستثمارىا 
 التساؤليف التالييف:

ماىي ك ؟ طكالبالماىي الخصائص المكرفكمترية السائدة في حكض كادم  -1
 عمى الجرياف كالتصريؼ المائي؟ ياانعكاسات

ما ىك دكر نتائج التحميؿ المكرفكمترم في كضع المقترحات التي تساعد في  -2
 مجاالت التنمية مف قبؿ الجيات المختصة؟

 (Hypothesis)فرضياتيا  -3
تنكع ىناؾ ارتباط بيف تنكع الخصائص المكرفكمترية الشكمية كالتضاريسية كبيف  -1

 العمميات الجيكمكرفكلكجية كتطكرىا. 
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تحديد مكاقع  عبلقة بيف التكزيع الجغرافي لمخصائص المكرفكمترية كبيفتكجد  -2
 إلنشاء السدكد كالمصائد المائية كاستثمارىا اقتصاديا.

 ( (Objectives of the studyأىداؼ الدراسة -4
قياس أبعادىا كمتغيراتيا ك  الطكالب استخراج الخصائص المكرفكمترية لحكض كادم

 ليذا الحكض. جغرافية رقميةكتككيف قاعدة بيانات 
لحكض كتحميميا لمتعرؼ عمى أىـ امكرفكمترية الرقمية لتصميـ الخرائط انشاء ك 

 .الخصائص المساحية كالشكمية كالتضاريسية
استخداـ نتائج التحميؿ المكرفكمترم لكضع مقترحات تنمكية تساعد في تحديد مكاقع 

 نشاء السدكد كالمصائد المائية كاستثمارىا اقتصاديا.إل
 ((Importanceأىميتيا  -5

كتحميميا مف خبلؿ الطكالب  الكشؼ عف الخصائص المكرفكمترية لحكض كادم
 . (Arc Toolbox)المكجكدة داخؿ برنامج تطبيؽ المعامبلت المكرفكمترية 

كالتصريفية لمحكض سية يتحديد أىمية الخصائص المساحية كالشكمية كالتضار 
كبياف المناطؽ التضاريسية الميددة بالجرياف كاإلنجراؼ المائي  كركافده الرئيسية

كمساىمتيا في التنمية لمساعدة الجيات المختصة في اتخاذ الحمكؿ كالقرارات 
 االقتصادية لممنطقة.

 (Approach of  studyمنيجية الدراسة )-6
مييا الباحث لئلحاطة بمكضكع دراستو بشكؿ إف لكؿ دراسة منيجية يعتمد ع        

 The quantitative)) المنيج الكميُّ التحميميُّ  قد استخدمت ىذه الدراسةك  ،جيد
analytical approach  كز عمى تكىك عبارة عف أسمكب عممي تحميمي ير

تمجأ الدراسة في حيث ظاىرة أك مكضكع خبلؿ فترة زمنية محددة، لمعمكمات دقيقة 
جراء القياسات كتطبيؽ ىذا المني ج إلى دراسة الخصائص المكرفكمترية لمحكض كا 

إلجراء  DEM)) الرقمي  نمكذج االرتفاع المعادالت كاستخبلص النتائج مف خبلؿ
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التحميبلت المكرفكمترية كذلؾ مف أجؿ تحديد مجراه الرئيسي كشبكات التصريؼ 
نتائج دقيقة كتقديـ صكرة المائي المكجكدة بداخمو كتكزيعيا الجغرافي، لمكصكؿ إلى 

 .التضاريسيةك  ة الشكمية ك المساحي كخصائصو كاضحة عف طبيعة الحكض
 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة: -ثانينا
 (The location of the study areaمكقع منطقة الدراسة كحدكدىا ) -1

عمى ساحؿ منطقة الخمس شماؿ غرب ليبيا في  الطكالبيقع حكض كادم       
( شماالن كبيف 32º- 44 "40ˋ 32º ˋ37" 33دائرتي عرض )لبحر المتكسط بيف ا

، كىك عبارة عف كادو مكسمي ان ( شرقن º- 39 "14ˋ 14º 14 ˋ11" 57) خطي طكؿ
كتحديدنا  مدينة الخمسكينتيي في  جنكب منطقة سيميفك  الجحاكاتيبدأ مف منطقة 

في حيف يبمغ  (كـ7.100)يصؿ إلى البحر بطكؿل ميناء الخمس التجارم عند
شكؿ غير يتصؼ بأنو ذك ك (، كـ2)بمتكسط عرض (كـ2.5)أقصى عرض لمحكض

بانحدار تدريجي نحك البحر بمساحة ك متناظر ككثير التعرج كاالستطالة 
فكؽ مستكل  (متر165)صفر إلى، كتتبايف مناسيب الحكض مف(2كـ9.181)تقدر

 (23) نحكالمكرفكمترم  الركافد المائية حسب التحميؿقد بمغ عدد ك ر، سطح البح
رتب مائية رئيسية كالتي تتكزع جغرافيِّا في أرجاء  ثبلثمكزعة عمى  مائي رافد

 (.1الخريطة رقـ )(، انظر كـ14.272)بمغ إجماليمنطقة الحكض بطكؿ 
فإنو يحده الكثير مف األكدية داخؿ  ةطبكغرافيِّ الأما عف حدكد الحكض       

الفاني كحكض كادم  حية الغربية حكض كادم منطقة حيث يحد الحكض مف الناال
، أما حدكد الحكض مف الناحية الشرقية (كـ15.6)لبدة بطكؿ حدكدم مشترؾ بمغ

، أما مف (كـ16.7)بطكؿحكض كادم الزناد مع أحكاض مائية صغيرة فيحده 
إلى  أراضي سيمية صغيرة مقاـ عمييا ميناء الخمس التجارمناحية الشماؿ فيحده 
لبدة كمف ناحية الجنكب فيحده حكض كادم  بحر،أف يصب في ال

تتقاسـ ىذه األحكاض المائية التي تتمكضع بجانبو ، كبالتالي فإف (كـ13.8)بطكؿ
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)خط تقسيـ المياه( فيتكزع الجرياف المائي السطحي عمى  مياه األمطار فيما بينيا
ء أثنا الطكالبتمؾ األحكاض مما تنخفض كمية الجرياف المائي في حكض كادم 

سقكط األمطار كخاصة في فصؿ الشتاء، مما سيؤثر عمى المرحمة العمرية 
لمحكض مف حيث الحجـ كالمساحة كنسبة التضرس كمعامؿ الشكؿ ككمية 

 .التصريؼ كأنماط شبكة المجارم المائية

 (  (Geological  Structureالتركيب الجيكلكجي  -2
طكالػب مػف حيػث النػكع كالتكزيػع تتنكع التككينات الجيكلكجيػة فػي حػكض كادم ال     

الجغرافػػي كالعمػػر الجيكلػػكجي، فمعرفػػة البنيػػة كالحركػػات التكتكنيػػة كمػػا ينػػتج عنيػػا مػػف 
صػػدكع كفكالػػؽ  تفسػػر العمػػؿ الجيكمكرفكلػػكجي لمحػػكض كمػػف ثػػـ معرفػػة الخصػػائص 

 المكرفكمترية الناتجة عنيا، كتتكزع التككينات الجيكلكجية في الحكض كما يمي:
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 (Composition Sidy Aseedم الصيد )تككيف سيد -أ
الػػدكلكميتي كالحجػػر الجيػػرم  عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف صػػخكر الحجػػر الجيػػرم      
كعػيف  ،ىمػا عضػك عػيف طبػي :كقد قسػـ فػي بعػض المنػاطؽ إلػى عضػكيف ،المتبمكر
الحػػكض  جنػػكبينتشػػر فػػي  (، حيػػث4ص ،1975، )مركػػز البحػػكث الصػػناعية يفػػرف

مػػف إجمػػالي  (%5.7) أم بنسػػبة (2كػػـ0.5290) الحػػكض كتبمػػغ مسػػاحة ىػػذا التكػػكيف فػػي
 مساحة الحكض.

 (Alkhums compositionتككيف الخمس ) -ب
ىذا تكزع كىك عبارة عف مجمكعة مف الصخكر التي تنتمي إلى عصر الميكسيف، كي     

مف إجمالي  (%4.2) أم بنسبة (2كـ0.3830)بمساحة بمغت  المجارم المائيةالتككيف في 
 كض.مساحة الح

 (Wind water sedimentsالركاسب المائية الرياحية ) - جػ
تككينات عصر كالتي تعكد إلى كىي عبارة عف خميط مف الرمؿ كالحصى كالغريف      

لى الزمف الرابع كتغطي مساحات كاسعة مف إكالتي تنتمي  ،اليكلكسيف كالببليستكسيف
مف  (%90.1) أم بنسبة، (2كـ8.269)بمساحة الحكض كخاصة في المناطؽ السيمية

 .مساحة التككينات الجيكلكجية المكجكدة في الحكض
 .الطكالبحكض كادم ل لتككينات الجيكلكجيةمساحة ا( 1جدكؿ )

 النسبة المئكية% 2المساحة/ كـ تككيفال
 %5.7 2كـ0.5290 سيدم الصيد
 %4.2 2كـ0.3830 الخمس

 %90.1 2كـ8.269 الركاسب المائية الرياحية 
 %100 2كـ9.181 عالمجمك 

 (.2باالعتماد عمى البيانات المكجكدة في الخريطة الجيكلكجية رقـ ) افالمصدر: مف عمؿ الباحث
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 (  Topographic situationالكضع الطبكغرافي )-3

تقؼ تضاريس سطح األرض في مقدمة عناصر المكاف التي تؤثر بشكؿ مباشر  
شكء الشبكة المائية كتطكرىا، إذ يؤدم في العمميات الجيكمكرفكلكجية كخاصة في ن

نحدار الدكر الرئيسي بيف عناصر السطح في زيادة سرعة المياه الجارية مما الا
ينعكس عمى طبيعة العمميات الجيكمكرفكلكجية مف نحت كنقؿ كترسيب سكاء كاف 
النحت الرأسي أك الجانبي الذم يعمؿ عمى إزالة ارتفاعاتو كردـ منخفضاتو، كبالتالي 

تتبايف مف منطقة إلى أخرل كيتضح مف  الطكالبإف مناسيب حكض كادم ف
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في  بمغا في االرتفاعات كاالنخفاضات حيث ا كاضحن ( كجكد تدرجن 3الخريطة رقـ )
السائدة متر( كذلؾ بسبب العمميات الجيكمكرفكلكجية  50) المنطقة الدنيا بنحك

نحك  االرتفاعيف يتدرج ، في حالمائيكالنحت المائي كالريحي كعمميات االنجراؼ 
متر( فكؽ مستكل سطح البحر، 165إلى  50ما بيف )حتى يصؿ ارتفاعيا الجنكب 

كالتي تتميز بكثرة الركافد كالرتب المائية كتشعبيا كذلؾ بسبب عاممي االرتفاع 
، بحيث تنتشر المكائد الصخرية كالمنحدرات كالجركؼ كالتبلؿ الصخرية كاالنحدار
الركافد المائية نحك منطقة المصب كتبدأ اؿ الجيكمكرفكلكجية ك تمؾ األشكبينما تقؿ 

 نحك البحر. تدريجيا المنطقة السيمية بالظيكر

مف في االنحدار ( فتتميز منطقة الدراسة بالتدرج Slopeأما عف االنحدار )     
الجنكب إلى الشماؿ أم مف مناطؽ تجمع المياه إلى مناطؽ الجرياف كمف ثـ 

درجة( بمتكسط عاـ  11.4 -0) كح ميكليا بالدرجات ما بيفاالمصب بحيث يتر 
%( كبمتكسط عاـ 20.2 –0، بينما يتراكح ميكليا بالنسبة المئكية )(درجة 2.8 )بمغ
( بأنيا معتدلة Young)العالـ كتصنؼ منطقة الدراسة حسب  تصنيؼ  (5%)

الميكؿ في جنكب منطقة  كازدياد االنحدار كتككف عمميات التعرية كبيرة
درجة( كتسمى  11.4 -4.1التي يتراكح ميكليا ما بيف ) )منطقة المنابع(الحكض

فيي تتكزع في  االنحداربالجركؼ أك التبلؿ المرتفعة ، أما المناطؽ متكسطة 
كيتراكح ميكليا ما بيف  المجارم الرئيسية لمحكضمنتصؼ الحكض كخاصة في 

منطقة المصب  في حيف تتميز كتسمى )منطقة الجرياف( درجة( 4.1 -2.8)
درجة( كتسمى مناطؽ  1.6 -0)  باالنبساط كاالنتظاـ حيث تبمغ درجة ميكليا بيف

 . ة كالريحيةخفيفة االنحدار أك مستكية السطح)سيمية( كذلؾ بسبب اإلرسابات المائي

 في الحكض ( تكضح اتجاىات االنحدارAspectدرجة اتجاه السطح ) كما أف     
أف ىناؾ ثمانية يا تبٌيف ( فمف خبللDEMع الرقمي )ذج االرتفاك كالمصممة مف نم
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أف معظـ االنحدارات يا كيستخمص منالطكالب اتجاىات لبلنحدار في حكض كادم 
تتجو نحك مناطؽ أقداـ المرتفعات كالسيكؿ التجمعية كمع اتجاه مجرل الماء 
الرئيسي في الحكض مما يؤدم إلى زيادة سرعة فاعمية عمميات التعرية المائية 

كالذم بدكره يعمؿ عمى زيادة حركة المكاد المفتتة عبر جرياف تمؾ المياه كالريحية 
أثناء سقكط األمطار كما بعدىا مككنة أشكاالن جيكمكرفكلكجية متباينة مف حيث 

 كاإلرساب. كالنقؿ عمميات النحت
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 الميناخ: -4
لمدة  كرىا العاـمطار بمنظتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى درجات الحرارة كاأل     
حيث يبلحظ أف درجات الحرارة الشيرية تأخذ شكؿ (، 2021-1990سنة   ) 30

ـ( بينما يبدأ °31.9 -ـ°30.8المنحنى في شيرم يكليك كأغسطس بمتكسط شيرم )
االنخفاض التدريجي لدرجات الحرارة الشيرية مف شير سبتمبر حتى شير يكنيك 

 -ـ°17.0قيمة لممعدؿ الشيرم ) حيث سجمت خبلؿ شيرم يناير كفبراير أقؿ
تتسـ بارتفاع عاـ خبلؿ فصؿ الصيؼ الذم بمغ ، أم أف درجات الحرارة ـ(18.0°

ـ( كخاصة في شير أغسطس كالسبب في ارتفاعيا ىك °30.6المتكسط الفصمي)
طكؿ النيار كصفاء الجك كارتفاع زاكية سقكط اإلشعاع الشمسي، بينما تقؿ 

سجؿ  الذمفصؿ الشتاء  كخاصة فيفي باقي الفصكؿ المعدالت الحرارية الفصمية 
ـ( كخاصة في شير يناير الذم °17.8أقؿ المعدالت الحرارية بمتكسط فصمي )

 اإلشعاعسجمت فيو أقؿ درجات الحرارة كالسبب في ذلؾ ىك انخفاض زاكية سقكط 
.  الشمسي كقصر النيار كازدياد نسبة الغيـك

لدراسة فيي تتساقط عمى شكؿ رٌخات أما عف طبيعة األمطار في منطقة ا    
عشكائية كعمى فترات زمنية تتبايف في سقكطيا سكاء كانت شيرية أك فصمية أك 
سنكية، حيث سجؿ فصؿ الشتاء أعمى المعدالت المطرية الفصمية بمجمكع فصمي 

بينما يأتي في المرتبة الثانية ، كخاصة في شيرم ديسمبر كيناير (ممـ151.0)بمغ 
كالتي سجؿ  (ممـ 92.4)ف حيث المجمكع الفصمي إذ بمغت حكاليفصؿ الخريؼ م

أما عف طبيعة األمطار في فصؿ الربيع فإنيا  ،فييا شير نكفمبر أعمى معدالتو
متذبذبة مف شير إلى آخر حيث سجؿ شير مارس أعمى قيمة في كميات األمطار 

يؼ فيقؿ ، أما فصؿ الص(ممـ39.2)الشيرية خبلؿ ىذا الفصؿ كالتي بمغ مجمكعيا 
سقكط األمطار كيكاد ينعدـ في معظـ شيكر الفصؿ حيث سجؿ المجمكع الفصمي 

كالسبب يرجع إلى كقكع  كيتميز المناخ خبلؿ ىذا الفصؿ بالجفاؼ (ممـ 1.2)



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

78 

  

 

ساحميا عند أقصى الحدكد الجنكبية لنطاؽ أعاصير المنطقة المعتدلة بحيث 
بحرية( حيث الكتؿ اليكاء الرطبة ) قارية( معالمدارية التتصارع كتؿ اليكاء الجافة )

تككف الغمبة في بعض األحياف لمكتؿ الرطبة فيسقط المطر كيتكاثر كفي أحياف 
  (.177،ص1995)امقيمي، أخرل تككف الغمبة لميكاء المدارم القارم فينجـ الجفاؼ

 :الطكالبالخصائص المكرفكمترية لحكض كادم  -ثالثنا
 (Characteristics Areaالخصائص المساحية ) -1
 (Basin  perimeter) محيط الحكضمساحة ك  -1-1

ط تقسيـ المياه كالتي تعني أرض محددة بمحيطيا التي يحددىا خمساحة ىي ال     
التي تنصرؼ مياىيا المتجمعة نحك مجارم أكديتيا ك عما يجاكرىا مف األحكاض 

خط كىمي عبارة عف يك ، أما عف محيطو فالمصبمنطقة لينتيي بيا المطاؼ إلى 
كآخر كيمر عبر النقاط األكثر ارتفاعنا في المنطقة التي مائي يفصؿ بيف حكض 

 إلى المجرل تحيط بمساحة محددة تنصرؼ مياىيا نحك مجارم أكديتيا كصكالن 
الحكض مساحة تأثر تك (، 82، ص2018المصب )الدليمي، الجابرم، الرئيسي ثـ 

النيرم كنشكء المجارم المكسمية  بتطكر المجارم المائية كبعمميات األسر ومحيطك 
كما يتبع ذلؾ مف تأثير كمية التصريؼ كحجـ ككمية  عقب سقكط األمطار

،كما يتأثر بتراجع المنحدرات التي تمثؿ قمميا كجركفيا خطكط تقسيـ مياه الركاسب
،،األحكاض حسب  الطكالبكقد بمغت مساحة حكض كادم  (،404،ص2012)سمـك

 المائية صغيرة مقارنة باألحكاض مساحة( كىي 2كـ9.181التحميؿ المكرفكمترم )
المكجكدة في منطقة الخمس كحكض كادم كعاـ كحكض كادم لبدة عمى اعتبار أنيا 

 وبمغ محيط ، بينماتستقبؿ نفس كميات األمطار المتساقطة في المنطقة
إلى صغر المساحة الحكضية ىي قيمة صغيرة كيرجع السبب كـ( ك 18.240نحك)

المائية لتعميؽ مجراىا كازدياد أطكاليا عمى حساب النحت الجانبي  كميؿ المجارم
 .كالتراجعي
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  (Basin  length and width) ) الطكؿ كالعرض(الحكضأبعاد  -2-1
دكرنا ميمنا في عممية الجرياف المائي كذلؾ عف طريؽ مدة أبعاد الحكض ؤدم ت     

ير فإف كمية الجرياف قص طكؿ الحكض الجرياف التي تقطعيا المياه، فإذا كاف
أما إذا كاف  ،تصؿ إلى منطقة المصب بسرعة كبيرة كبكميات ركاسب كثيرةالمائي 
تحتاج المياه إلى مدة زمنية أطكؿ لمكصكؿ إلى مناطؽ الحكض الدنيا مع ف طكيبل

كما تتناسب معدالت التسرب كالبخر مع طكؿ الحكض تناسبا ، كميات ركاسب أقؿ
المياه الجارية باتجاه المصب، كقد بمغ طكؿ حكض كادم طرديا كذلؾ لتباطؤ سرعة 

ال يقؿ عرض الحكض أىمية عف الطكؿ، فكمما كما  ،كـ(7.100نحك) الطكالب
اقتربت قيمتو مف قيمة الطكؿ اقترب شكؿ الحكض مف الشكؿ الدائرم كالعكس 

كما  كـ(،2.5أقصى عرض فبمغت ) بحسابصحيح، كقد تـ قياس عرض الحكض 
ط عرض الحكض المائي عف طريؽ المعادلة الرياضية كقد بمغ تـ حساب متكس

( كتعتبر ىذه القيـ منخفضة مقارنة بحكضي كادم لبدة ككعاـ التي تتكزع كـ2)
 جغرافيا في نفس المنطقة.

 .الطكالب( الخصائص المساحية لحكض كادم 2جدكؿ )
 

 
 الطكالبكادم 

محيط الحكض/ 
 كـ

مساحة 
 2الحكض/ كـ

طكؿ الحكض/ 
 كـ

سط عرض متك 
 الحكض/ كـ

أقصى مسافة 
 عرض/ كـ

 2.5 2 7.100 9.181 18.240 القيمة

 .( 10.7Arc mapباالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث    
 
 
 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

81 

  

 

 
 Formal  Characteristics) ) الخصائص الشكمية -2
 ( (Rotation  Ratio نسبة االستدارة -1-2

كتتراكح قيـ  مف الشكؿ الدائرم أك ابتعاده عنو،تكضح مدل اقتراب الحكض       
(، فالقيـ القريبة مف الكاحد تشير إلى الشكؿ الدائرم 1-ىذا المعامؿ بيف )صفر

صحيح ابتعد الحكض عف الشكؿ الدائرم الكاحد اللمحكض، ككمما ابتعدت القيـ عف 
الب الطك كقد بمغت نسبة االستدارة في حكض كادم  ،كاقترب مف الشكؿ المستطيؿ

مما يدؿ إلى عدـ انتظاـ محيط الحكض أك خط تقسيـ كىي قيمة منخفضة ( 0.34)
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يمر  و، بؿ إف محيطاالستطالةبعيد عف الدائرم كيميؿ إلى  وأف شكمك  ،المياه
عمى أطكاؿ المجارم المائية مف الرتبة األكلى التي تقع بالقرب مف  أثرتبتعرجات 

 : (99،ص2019باآلتي)الدراجي، ان كيعبر عنيا رياضيِّ ، خط تقسيـ المياه 

 
محيط  ، 2مساحة الحكض المائي كـ معامؿ االستدارة،   أف: حيث

 .3.1416النسبة التقريبية =  الحكض المائي، 
  (Elongation  Ratio) نسبة االستطالة -2-2

ض مع شكؿ المستطيؿ، ككمما اقتربت ىذه ر عف مدل امتداد الحك عبٌ كىي ت      
النسبة مف كاحد صحيح فإف ىذا يشير إلى أف شكؿ الحكض قريب مف الشكؿ 
المستدير، أما إذا ابتعدت ىذه النسبة عف كاحد صحيح فإف الحكض يككف قريبان مف 

( كىي 0.48) الطكالببمغت نسبة االستطالة لحكض كادم قد ك ، الشكؿ المستطيؿ
كفي  الستطالة مما يدؿ عمى أف شكؿ الحكض أقرب إلى المستطيؿقيمة متكسطة ا

يمر بمرحمة الشباب، كىذا الشكؿ ال شؾ يؤثر عمى طكؿ بداية مرحمتو العمرية كأنو 
تميؿ إلى زيادة  التيالمجارم المائية كعددىا خاصة التي تنتمي إلى الرتب الدنيا 

 (:Shumm, 1956ية )كتستخرج نسبة االستطالة كفؽ المعادلة اآلت، أطكاليا

 
 .طكؿ الحكض مساحة الحكض نسبة االستطالة ،حيث أف:

 ( (Compactness  factorمعامؿ االندماج -3-2
بكؿ تعرجاتو مع  مائيكىك مؤشر لمدل استطالة أك استدارة الحكض ال     

ف الكاحد الصحيح إلى ازدياد تعرجات كتشير القيـ المرتفعة ليذا العامؿ ع ،مساحتو
ابتعاد الحكض عف الشكؿ الدائرم كاقترابو مف ك الحكض كعدـ تناسقو كقمة انتظامو 
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الذم بمغت قيمة  الطكالبحكض كادم ىذا ما يتطابؽ مع ك  ،الشكؿ المستطيؿ
يدؿ ابتعاد الحكض عف الشكؿ الدائرم كاقترابو مف  مما( 1.7)معامؿ االندماج 

ستخرج كفؽ العبلقة الرياضية يك  ،كسيادة عمميات النحت الرأسي طيؿالشكؿ المست
 :(212، ص2001)محسكب، اآلتية

 

 
 ( Form  Factor) معامؿ شكؿ الحكض -4-2

يبيف معامؿ الشكؿ مدل العبلقة بيف طكؿ الحكض كمساحة التصريؼ، حيث 
مف منطقة المنبع  ويعطي مدل تناسؽ عرض الحكض المائي عمى امتداد طكل

إلى أف أفضؿ نتيجة ىي  1932كقد تكصؿ)ىكرتكف( سنة  حتى بيئة المصب،ك 
كقد  بحيث يككف شكمو بيضاكيا، (0.5)التي تككف فييا قيمة معامؿ الشكؿ تساكم

تشير  كالتي ( كىي قيمة منخفضة0.18نحك) لمحكضشكؿ البمغت قيمة معامؿ 
نظاـ التصريؼ بعدـ انتظاـ الحكض كاقتراب شكمو مف المثمث كالذم سيؤثر عمى 

ان إلى ارتفاع منسكب الماء بشكؿ سريع كذلؾ لقرب الجداكؿ كالمسيبلت المائي مؤديِّ 
كبتصريؼ كميات مياه  مف المصب الرئيسي عدادىاياد أ دز اكثرة المجارم األكلية ك ك 

، 2001)محسكب، كيستخرج كفؽ المعادلة اآلتية ،تتعاظـ تدريجيان مع مركر الزمف
 :(212ص

 
مربع طكؿ  L2، 2مساحة الحكض/كـ Aمعامؿ شكؿ الحكض،   حيث أف:

 الحكض/ كـ.
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 (Lemniscate  Factorمعامؿ التفمطح ) -5-2
يعد مف القياسات المكرفكمترية الدقيقة في التعبير عف شكؿ الحكض، حيث       

أكتسب ىذا المعامؿ شيرتو بسبب مقارنتو بيف شكؿ الحكض المائي كالشكؿ 
( في حيف قارنت معظـ المعامبلت األخرل بيف شكؿ Pear-shaped) الكمثرم

كقد بمغت قيمة  دة كالدائرة كالمستطيؿ،الحكض الطبيعي كاألشكاؿ اليندسية المجرٌ 
( حيث تشير القيـ المرتفعة التي 1.3) الطكالبمعامؿ التفمطح في حكض كادم 

قمة أعداد مجارم تزيد عف الكاحد الصحيح إلى قمة انبعاج الحكض كاستطالتو ك 
يقطع  ، كىذا ما يتطابؽ مع حكض كادم الطكالب الذم لـالرتب المائية كأطكاليا
كيستخرج كفؽ المعادلة  ،ية كمازاؿ في مرحمة الشبابك التعر  توشكطنا كبيرنا في مرحم

، اآلتية  :(551،ص2012)سمـك
1.3 =   =  = 

أقصى طكؿ لمحكض  L2مساحة الحكض المائي،   Aمعامؿ التفمطح، حيث أف 
 المائي مربعة.

 .الطكالب( الخصائص الشكمية لحكض كادم 3جدكؿ )
كادم 
 الطكالب

مساحة 
 2الحكض/ كـ

محيط 
 الحكض/ كـ

 نسبة
 االستدارة

نسبة 
 االستطالة

معامؿ 
 االندماج

 معامؿ شكؿ
 الحكض

معامؿ 
 التفمطح

 1.3 0.18 1.7 0.48 0.34 18.240 9.181 القيمة

 .(Arc map 10.7باالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث 
 (  Topological Characteristicsالخصائص التضاريسية ) -3

تعد مف الخصائص الميمة في الدراسات الجيكمكرفكلكجية لما ليا مف أىمية      
في تشكيؿ سطح  دكرىاك كاليكائية المائية زيادة فاعمية كنشاط عمميات التعرية  في
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كقد كضع الباحثيف  مما يجعميا تتحدث عف التاريخ الجيكمكرفكلكجي ليا، ،األرض
 عددنا مف المقاييس لمعرفة ىذه الخصائص، كىي كاالتي:

 ( Total  Reliefالتضرس الكمي لمحكض ) 
عمى أف تككف كيقصد بو الفارؽ الرأسي بيف أعمى نقطة بالحكض كأدناىا،       

أعمى النقاط عند خط تقسيـ المياه كأدناىا عند مخرج الحكض، كينعكس التضرس 
كبذلؾ بمغت  عمى معدالت النحت كاإلزالة بيف مناطؽ تقسيـ المياه كمناطؽ ترسيبيا،

، أما عف مساحة كؿ فئة مف فئات (متر165)قيمة التضرس الكمي في الحكض 
أم ( 2كـ4.7)قة الكسطى مف الحكض بمساحةفقد بمغت أعمى قيمة لممنط االرتفاع
كالسبب يرجع إلى كمية المياه مف المساحة الكمية لمحكض،  (%51.33) بنسبة

كالركاسب التي تغطي ىذه المنطقة عند تساقط األمطار مما جعمتيا منطقة سيمية 
، (%34.48)أم بنسبة  (2كـ3.157)مقارنة بالمنطقة الدنيا كالتي بمغت مساحتيا

أم  (2كـ1.3)مغت مساحة المنطقة العميا كىي منطقة تجميع المياه بنحكفي حيف ب
 . (%14.19)بنسبة 

 
 .الطكالب( مساحة فئات التضرس الكمي لحكض كادم 4جدكؿ )
 النسبة المئكية% 2المساحة/كـ االرتفاع/متر مناطؽ الحكض
 %34.48 3.157 ـ50-0 المنطقة الدنيا
 %51.33 4.7 ـ100-50 المنطقة الكسطى
 %14.19 1.3 ـ165-100 المنطقة العميا
 %100 2كـ9.157 --- اإلجمالي

 

 .( 10.7Arc mapباالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث 
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 (Relief  Ratioنسبة التضرس ) -2-3

أم أف كىي النسبة بيف أعمى كأدنى نقطة في الحكض إلى الطكؿ الحقيقي،      
ا مع درجة تضرس الحكض، بحيث تؤدم تتناسب طرديِّ قيمة نسبة التضرس 

ات التضاريسية تأثيرنا عمى الجرياف المائي كمدل عبلقتو في إنجاز رتفاعالا
العمميات الجيكمكرفكلكجية المتمثمة في التعرية عند المنطقة العميا كالجرياف في 

كقد بمغت نسبة التضرس في  المنطقة الكسطى كالترسيب في منطقة المصب،
 (متر23.2)(، حيث تدؿ قيمة التضرس أف /كـمتر 23.2) الطكالبكض كادم ح

ترتفع في كؿ كاحد كيمك متر كىي نسبة مرتفعة مما تدؿ عمى صغر مساحة 
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يعٌبر ة، ك الحكض ككثافة عممية التعرية المائية كزيادة نسبة حمكلة الركاسب المنقكل
 :(109،ص2019رياضيِّا باآلتي )الدراجي، وعن

Re =(P1-P2)/L              
    

P1 ، )أعمى نقطة ارتفاع عف مستكل سطح البحر في الحكض)ـ =P2 أدنى =
الطكؿ الحقيقي  =Lنقطة ارتفاع عف مستكل سطح البحر في الحكض)ـ( ، 

 .لمحكض/ كـ
 

 (Relative  Reliefتضاريس النسبية )ال -3-3
ة التضرس النسبي لمحكض بغض النظر عف تساعد ىذه النسبة عمى إدراؾ قيم

إلى نشاط عممية النحت كالتراجع نحك  تونسيجو الطبكغرافي، كيشير انخفاض قيم
تككف نشطة بينما تشير ارتفاع قيمتيا إلى أف المنابع كتقكيض مناطؽ تقسيـ المياه، 

تضرس شديد، مما يدؿ عمى أنيا ما زالت في المراحؿ كذك في عممية النحت 
كىذا ما يتطابؽ مع حكض كادم  مف دكرتيا التعركية كأنيا صغيرة المساحةاألكلى 

، كتقاس (%904.6)نحكالطكالب الذم بمغت فيو قيمة التضاريس النسبية 
 (:212،ص1997)تراب، التضاريس النسبية بالمعادلة اآلتية

 الفرؽ بيف أعمى كأخفض نقطة في الحكض/ ـ                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضاريس النسبيةالت

=904.6%. 
 محيط الحكض/ كـ                                             

 Topography  texture  ratio)نسبة النسيج الطبكغرافي )
كمدل  كدرجة تطكرىاالمائية ف كصؼ طبيعة طبكغرافية الركافد كىك عبارة ع      

كبناءن عمى التقسيـ الذم ، اقتراب كابتعاد مجارم الشبكة المائية عف بعضيا البعض
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كالعالـ  (Small,1978كالعالـ ) Smith,1950)كضعو كبل مف العالـ )
(Morisawa,1985لؤلحكاض المائية حسب نسيجيا الطبكغرافي كالذم قسـ )  إلى

أربع فئات حسب درجة نعكمتيا، فقد بمغت نسبة النسيج الطبكغرافي في حكض 
دؿ عمى أف الحكض ي قيمة منخفضة مما ت، كى(مجرل/كـ1.2)نحك الطكالبكادم 

لى كثرة الشقكؽ كالفكاصؿ التي ساىمت في ذلؾ إيرجع ك نسيج طبكغرافي خشف،  كذ
لسطحي األمر الذم يؤدم إلى نفاذ زيادة التسرب الباطني )الترشح( كتقميؿ الجرياف ا

نسبة كبيرة مف المياه الجارية نتيجة لمجفاؼ الذم يسكد المنطقة ألكثر مف فصميف 
 مف خبلؿ العبلقة الرياضية اآلتية وكيمكف قياس، مناخييف

 :(110،ص2019)الدراجي،
 23             مجمكع أعداد المجارم المائية                       

 .مجرل/كـ1.2ػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  ع = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = نسبة التقط
 18.240              محيط الحكض/ كـ      
 
 
 (Ruggedness  valueقيمة الكعكرة )-5-3

 تعٌبر عمى العبلقة بيف تضرس الحكض كأطكاؿ مجارم شبكة التصريؼ     
التي كصؿ إلييا حكض  الجيكمكرفكلكجي ة التطكر، كما تشير إلى مرحمالمائي

كىي قيمة  (كـ13.5) الطكالبالتصريؼ، كقد بمغت قيمة الكعكرة في حكض كادم 
مرتفعة التضرس كالسبب في ذلؾ يعكد إلى االنحدار الشديد كسيادة التعرية المائية، 

رية مف أم أف المسيبلت المائية ليا القدرة عمى عممية الحث كنقؿ المفتتات الصخ
األجزاء العميا لمحكض إلى األجزاء الدنيا كىذا ما يؤكده المدل التضاريسي لمحكض 

  :(272،ص1997)تراب، كتستخرج كفؽ المعادلة اآلتية(،متر165)كالذم يبمغ بنحك
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          2كثافة التصريؼ كـ/ كـ ×تضاريس الحكض/ـ
 كـ. 13.5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = قيمة الكعكرة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 18.240                       محيط الحكض/كـ
       

  (Hypsometric  integration)التكامؿ اليبسكمترم -6-3
ؿ يعتبر التكامؿ اليبسكمترم مف أفضؿ المتغيرات الكمية في تصنيؼ األشكا      

ألنو يحدد المرحمة الجيكمكرفكلكجية التي قطعتيا أحكاض التصريؼ، األرضية 
( كتشير قيـ التكامؿ اليبسكمترم 1كتتكامؿ األحكاض ىبسكمتريِّا مف)صفر إلى

أنو ما زاؿ في عمى  (/ـ2كـ 0.01)كالتي بمغت كادم الطكالب المنخفضة لحكض 
كيمكف أف يعكد  ـ التضرسكصغر حجمو كارتفاع قي هعمر مرحمة مبكرة نسبيا مف 

كيتـ حساب التكامؿ اليبسكمترم عف السبب إلى الجفاؼ الذم يسكد المنطقة، 
 : (7،ص2008)العبداف، طريؽ المعادلة اآلتية

 /ـ.2كـ 0.01= =  =  التكامؿ اليبسكمترم

 
 .الطكالب( الخصائص التضاريسية لحكض كادم 5جدكؿ )
التضرس 

 /ـالكمي
نسبة 

التضرس 
 ـ/كـ

النسيج 
الطبكغرافي
 / كـ

 قيمة
الكعكرة/  

 كـ

التكامؿ 
اليبسكمتر 

 /ـ 2م كـ

أعمى 
 نقطة/ـ

أدنى 
نقطة
 /ـ

 صفر 165 0.01 13.5 1.2 23.2 165

 .(Arc map10.7باالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث 
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 Characteristics of the water)خصائص الشبكة المائية ) -4
network 

عبارة عف مسالؾ طبيعية تقاس عمى أساسيا كمية المياه الجارية كنسبة ىي      
تشعبيا ككثافة تصريفيا، ككذلؾ الحمكالت الرسكبية التي تعمؿ عمى تغير كتطكر 
المظاىر الجيكمكرفكلكجية كالمصاطب كالمنحدرات كالمنعطفات كالتي تعد أرشيفنا 

كما يمكف تحديد الخصائص الييدركلكجية لمحكض مف ، لمذاكرة الجيكمكرفكلكجية
 خبلؿ دراستيا، كمف تمؾ الخصائص ما يمي: 

  Stream Order)الرتب المائية ) -4
داخؿ  التدرج الرقمي لمجمكع الركافد المائية التي تتككف منيا األكدية بيايقصد ك 

،  ، بحيث تتبايف ىذه المجارم مف حيث(425ص 2012الحكض المائي )سمـك
الشكؿ كالحجـ كالرتبة تبعا لمرحمة النشكء كالعكامؿ كالعمميات الجيكمكرفكلكجية، كما 
مكانية التنبؤ  تفيد دراستيا في معرفة كمية التصريؼ المائي كتقدير سرعة الجرياف كا 

ككذلؾ مرحمة التطكر الجيكمكرفكلكجي التي بمغيا  بمخاطر الفيضانات المائية
( Strahlerالمائية اتبعت الدراسة طريقة سترالر)الحكض، كلتحديد رتب المجارم 

( كالتي تعتبر مف أكثر الطرؽ المكرفكمترية Hortonطريقة ىكرتكف ) مىع ةالمعدل
 Arcكىي المعتمدة في برنامج )كنتائجيا دقيقة كسيكلة التطبيؽ  تياساطباستعماالن ل

GIS 10.7) ، ( بأف 6في الجدكؿ رقـ )المائية كيتضح مف نتائج تحميؿ الرتب
تباينت أعداد مجارييا رتب مائية  (3)بمغ  الطكالبأعداد الرتب في حكض كادم 

ياد أعداد دز امجرل كيبلحظ أف  (23المائية مف رتبة ألخرل كالذم بمغ مجمكعيا )
المجارم المائية في أم حكض تعني رفع كفاءة الشبكة المائية كزيادة قدرتيا عمى 

، كبالعكس في حالة  اد كمية التصريؼ المائينقؿ مياىو كحمكلتو كبالتالي ازدي
انخفاض عدد مجارييا الذم سيؤثر عمى تطكر المرحمة الييدركلكجية لمحكض 

 المائي.
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 (Number and length of Streamsأعداد المجارم المائية كأطكاليا ) -4

كىي مجمكع الركافد التي تتككف منيا رتبة معينة، كالتي ترتبط بتطكر        
ككثافتيا كطكليا بغزارة مياه  ىارتبط عدديكما ، نشكء التعرجاتك جرل المائي الم

كالجدكؿ السابقة كيبلحظ مف الخريطة ( 37،ص1983)مكسى، األمطار كديمكمتيا
بحسب ثالثة يحمؿ الرتبة الالطكالب ( أف المجرل الرئيس لحكض كادم 6رقـ )

مجرل بمجمكع  (23)ائية (، كقد بمغ مجمكع أعداد المجارم المStrahlerطريقة )
ىناؾ تبايف الرتبة، ك قيمة ، كأف أعدادىا تتناقص مع زيادة (كـ 14.272)طكؿ قدره

كاضح في أعداد المجارم المائية فضبل عف التناسب الطردم مع المساحة 
مجرل مائي  (12)قد بمغت المجارم المائية لمرتبة األكلىالحكضية، 

المجارم المائية لمحكض مما يدؿ  مف مجمكع (%50) كبنسبة (كـ7.142)بطكؿ
عمى التنكع الكبير في أعدادىا كأطكاليا بفعؿ الحث المتراجع كالتنافس عمى مناطؽ 
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( قطاع Horton,1945الصراع الجيكمكرفكلكجي الحدكدية التي أطمؽ عمييا )
( (Critical distanceكعٌرفو بالمسافة الحرجة  (Belt of no Erosion)  البلحث

يف خط تقسيـ المياه كبداية المجارم مف الرتبة األكلى كىي حالة التي تفصؿ ب
،محققة نظريِّا في حكض كادم  ، بينما حظيت (415،ص2012الطكالب )سمـك

فيي %( 18.47كبنسبة) (كـ2.630)بطكؿ ةمائي مر امج( 3)الرتبة الثانية عمى 
سيمية فيي تسير في مناطؽ  لمحكض  كأقؿ عددنا في المجارم المائيةأصغر طكالن 

 (8)في حيف مثمت الرتبة الثالثة بعدد، كقميمة االنحدار كذات نفاذية عالية لممياه
كما تحتكم عمى أصغر رتبة مائية  (%31.53)كبنسبة (كـ4.5)بطكؿ ةمائي مر امج

 متر(. 0.123)في الحكض بطكؿ
 .الطكالب( أطكاؿ المجارم المائية لمرتب المختمفة لحكض كادم 6جدكؿ )
 الرتب
 المائية

عدد 
 المجارم

مجمكع أطكاؿ 
 المجارم
 المائية/كـ

أصغر  النسبة%
طكؿ 
 رتبة/كـ

 أكبر طكؿ رتبة/كـ

 1.688 0.130 % 50 7.142 12 األكلى

 1.063 0.778 % 18.47 2.630 3 الثانية

 1.4 0.123 % 31.53 4.5 8 الثالثة

  1.688  0.123 %100 14.272 23 المجمكع

 .( 10.7Arc mapباالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث
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 (Bifurcation  Ratioنسبة التشعب ) -4
عدد المجارم  منسكبة إلىيقصد بيا نسبة عدد المجارم المائية لرتبة ما       

تكمف أىميتيا في إظيار حجـ العبلقة بيف حجـ ك ، المائية لمرتبة التي تمييا مباشرة
يتناقص عدد مجارم األكدية بشكؿ بحيث ائية التصريؼ كمعدؿ التفرع لممجارم الم

طردم مع ارتفاع قيمة رتبيا كتناقص نسبة تشعبيا كغالبا ما تتراكح ىذه النسب بيف 
كيتضح  ،(158ص، 2018)الدليمي، الجابرم، (Strahler)( حسب تصنيؼ3-5)

تتراكح  كالتي الطكالبأف نسبة التشعب تتبايف ما بيف الرتب المائية لحكض كادم 
(، مما انعكس ذلؾ عمى تبايف نسب التشعب العامة لمحكض إذ 0.37إلى 4) بيف

كىي قيمة منخفضة ( 0.40)( بينما بمغ معدؿ التشعب العاـ2.18بمغ متكسطيا )
بحيث تتناقص نسبة التشعب في الرتب الكبرل كتزداد نسبتيا في الرتب الصغرل 

، ركافدىاياه كازدياد عدد كذلؾ ألنيا تتكزع في األراضي العميا أك خطكط تقسيـ الم
كىذا دليؿ عمى عدـ تماثؿ الحكض طكبكغرافيِّا مما يؤثر عمى التكزيع الجغرافي 

 .لممظاىر الجيكمكرفكلكجية داخؿ الحكض
 .الطكالبالمجارم المائية في حكض كادم نسبة تشعب  (7جدكؿ )

عدد المجارم في  نسبة التشعب عدد المجارم المائية الرتب
 تيفرتبتيف متتالي

× نسبة التشعب 
عدد مجارم رتبتيف 

 متتاليتيف

معدؿ التشعب 
 العاـ

 64.07÷ 26 60 15 4 12 األكلى
= 

0.40 
 4.07 11 0.37 3 الثانية 

 -- -- -- 8 الثالثة

 =2÷4.37 23 المجمكع
2.18 

26 64.07 

 .( 10.7Arc mapباالعتماد عمى برنامج ) افالمصدر: مف حسابات الباحث
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 ( Drainage   Densityلتصريفية )الكثافة ا
تعٌبر عف العبلقة النسبية بيف مجمكع أطكاؿ يعد ىذا العامؿ مف السمات التي       

حيث تتناقص معدؿ الكثافة التصريفية مع  الركافد المائية في أم حكض كمساحتو،
زدادت كثافة إفكمما ، (2كـ/كـ 2.3)إلى ( 2كـ/كـ3)زيادة الرتبة المائية مف

ؼ ازدادت معيا سرعة المياه كىذا لو أثر كبير في نشاط عمميات الحت التصري
كقد بمغت كثافة الصرؼ في ، كمخرجاتوكالتعرية كخاصة عند مدخبلت الحكض 

مف أطكاؿ  (كـ1.5) ، كىذا يعني أف لكؿ(2كـ/كـ1.5الطكالب )حكض كادم 
، كىي قيمة منخفضة (2كـ1)مجارم شبكة تصريؼ الحكض تحتؿ مساحة قدرىا

فالحكض ال يتميز بكثافة تصريؼ عالية كذلؾ بسبب صغر مساحة الحكض المائي 
قيمة الجرياف السطحي مع انخفاض معدالت سقكط  يقمؿكقمة عدد ركافده مما 

كفؽ المعادلة الكثافة التصريفية كتستخرج ، األمطار سنكيا كتذبذبيا بيف سنة كأخرل
 اآلتية: 
  14.272    ة )كـ(     الطكؿ الكمي لممجارم المائي         

 .2كـ/كـ 1.5الكثافة التصريفية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  
                    (2مساحة الحكض )كـ    

       
 (Drainage  Intensityشدة التصريؼ )-5-4

بكصة /كـ( كىي قيمة  1.6) الطكالبحكض كادم بمغت شدة الصرؼ ل      
قيـ كؿ مف الكثافة التصريفية كتكرارية المجارم مما  النخفاضمنخفضة كذلؾ 

، كيبلحظ مف الخريطة رقـ يجعميا تحتاج إلى مدة زمنية أطكؿ لتسكية تضاريسيا
( أف معظـ اتجاه جرياف المياه في الحكض يتجو نحك الشماؿ كالشماؿ الشرقي 7)

ماؿ الغربي كىي منتشرة في جميع أرجاء الحكض كبمجمكع كالش
( كىي تسير مع اتجاه محيط الحكض باتجاه البحر، بينما يتجو 2كـ3.365مساحة)
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( كخاصة 2كـ2.075الجزء الثاني مف سرياف المياه نحك الجنكب الغربي بمساحة )
ب كالجنكب في مجارم الرتب األكلى كالثانية، بينما يتجو جرياف المياه نحك الجنك 

( كبالتالي فإف النسبة األكبر مف الجرياف تتجو نحك 2كـ2.541الشرقي بمجمكع )
كتستخرج قيمة شدة التصريؼ مف المعادلة  المناطؽ الدنيا إلى أف تصب في البحر،

 : p264،2011(Pareta) اآلتية

 
 كثافة التصريؼ.  Ddتكرارية المجارم،   Fsشدة الصرؼ، Diحيث إف: 

 احة اتجاه فئات الجرياف في حكض كادم الطكالب.( مس8جدكؿ )
 النسبة% 2المساحة /كـ اتجاه الجرياف الفئة
 22.7 2.09 شماؿ شرقي 1
 8.9 0.822 شماؿ 2
 4.9 0.453 شماؿ غربي 4
 1.03 0.095 شرؽ 8
 10.1 0.926 جنكب شرقي 16
 12.04 1.105 غرب 32
 22.6 2.075 جنكب غربي 64
 17.5 1.615 جنكب 128
 %100 9.181 --- المجمكع

المصدر: مف عمؿ الباجثيف باالعتماد عمى البيانات المكجكدة في الخريطة رقـ 
(7.) 
 (Stream   Frequencyتكرارية المجارم )-6-4

تعٌبر تكرارية المجارم عف العبلقة النسبية بيف عدد المجارم المائية كمساحة       
لمدل شدة تقطع ككثافة شبكة التصريؼ  الحكض، فيي تفيد في إعطاء صكرة عامة

مجرل 2.5بنحك)حكض الفي كحدة مساحية، كقد بمغت تكرارية المجارم في 
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كىي قيمة منخفضة كيعزل  ذلؾ إلى قمة الجرياف السطحي بسبب  (2مائي/كـ
انخفاض معدالت التساقط في تمؾ المنطقة، باإلضافة إلى خشكنة التربة التي تسمح 

كيمكف الحصكؿ عمى ىذا العامؿ مف خبلؿ المعادلة ، شحبازدياد معدالت التر 
 :(119،ص2019)الدراجي، الرياضية اآلتية

 
 (Sinuosity  Factorمعامؿ التعرج )االنعطاؼ( )

مف  لومعرفة مدل انعطاؼ المجرل المائي كمافي ىذا العامؿ  تكمف أىمية       
اؼ المجرل ارتفعت تأثير عمى كمية المياه فيو، حيث كمما ازدادت درجة انعط

كقد قسـ شكؿ المجرل المائي  كتقؿ بانخفاض انعطافو،احتماالت التبخر كالرشح 
( يككف المجرل مستقيمنا، 1.1بحسب درجة التعرج إلى ثبلثة أشكاؿ كىي)أقؿ مف

( يككف المجرل ممتكينا، أما إذا كانت أكثر 1.5-1.1أما إذا كانت النسبة ما بيف )
( مما 1.1حكض )القيمة التعرج في  كبمغت نعطفا،( يككف المجرل م1.5مف )

يعني أف المجرل الرئيسي لمحكض يمتاز بااللتكاء البسيط ألف القيمة تمثؿ بداية 
 كيحسب معامؿ التعرج كفؽ المعادلة اآلتية الصنؼ الثاني،

 :  (300،ص2005)الدليمي،

 =  تعرج المجرل= 
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 Patterns of the racewaysمجارم المائية )أنماط شبكة ال-8-4

network) 
نظاـ العاـ الذم تبدك عميو شبكة األحكاض المائية نمط التصريؼ الب يقصد     

( كمف الطبيعي أف ال 193،ص1971بركافدىا الرئيسية كالثانكية ) صفي الديف ،
لمناخ يككف كضع الشبكة المائية مثاليا بؿ يككف نتيجة لمعبلقات بيف نكعية ا

 تاريخيكضح ال يافتكزيع شكمكطبيعة التضاريس كنكعية الصخكر كبنيتيا، 
( أف شبكة 9الجيكمكرفكلكجي السائد في الحكض، كيبلحظ مف الخريطة رقـ )

الذم تمتقي مجارم ك المجارم المائية لمحكض تنتمي إلى نمط التصريؼ الشجرم 
كادم الرئيسي بزكايا حادة مع المائي مجرل  (23)األكدية الثانكية كالبالغ عددىا

 فتبدك الصكرة العامة كشجرة متعددة الفركع (°70)غالبنا ما تككف دكف 
، كعادة ما يرتبط انتشاره في المناطؽ التي تسكد فييا (460،ص1995)أبكالعينيف،
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متقدمة في دكرتيا  حالة التجانس النسبي في البنية الصخرية كتككف تمؾ المناطؽ
حدرات كما ىك مكجكد في أقصى جنكب غرب منطقة الحتية كاليضاب كالمن

كتأخذ األراضي الكاقعة بيف الشبكة التصريفية لمحكض في شكؿ حافات الدراسة 
كنتكءات بارزة تمثؿ قمميا مناطؽ لتقسيـ المياه كتمتقي الركافد بعضيا ببعض بزكايا 

 .حادة
ي عدد الرتب كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف نتائج شبكة التصريؼ المائي المتمثمة ف

المائية كمجارييا كنسبة التشعب ككذلؾ كثافتيا التصريفية كشدتيا كتكرارية مجارييا 
في الحكض المائي ما ىي إال مظاىر طبيعية تحتاج إلى استثمارىا كاستغبلليا 
االستغبلؿ األمثؿ في المجاالت االقتصادية )الزراعية كالصناعية كالسكانية( كخاصة 

مكف أف تساىـ في احتياجات العجز المائي الذم تعاني منو كميات المياه التي ي
المنطقة كذلؾ عف طريؽ إقامة الحكاجز المائية كالسدكد التعكيقية كخاصة في 
المجرل الرئيسي لمحكض عند بداية الرتبة المائية الثالثة كاستخداـ تمؾ المياه في 

كخاصة الصناعة كخاصة أف مصنع إسمنت المرقب قريب مف الحكض المائي 
 أثناء سقكط األمطار كجرياف المياه.  
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 النتائج
منظاـ الذم لطبقا  الطكالب ثبلث مراتبحكض كادم بمغ مجمكع المراتب المائية ل  

( كيعد مف األحكاض الصغيرة إذ بمغت Strahlerكضعو سترالر)
تباينت في  مجرل( 23)كقد بمغ عدد المجارم المائية إلى ( 2كـ9.181مساحتو)
 مف مرتبة ألخرل كذلؾ بسبب التناسب الطردم مع المساحة الحكضية. أعدادىا

 ياجمالي أطكالإحيث بمغ  مائيةمجارم الالطكاؿ كاضح في معدؿ أتبايف ىناؾ  
 (%50)أم بنسبة (كـ7.142)حيث حظيت الرتبة األكلى بإجمالي (كـ14.272)

 المائية. مف مجمكع أطكاؿ المجارم
يتصؼ ، كما (2مجرل مائي/كـ2.5)تصريؼ نحك بمغت تكرارية المجارم بحكض ال
حيث  (0.40)عدؿ العاـ لمتشعبحيث كصؿ المالحكض بانخفاض نسبة تشعبو 

( كأنيا تتطكر مف خبلؿ 4)بأكبر نسبة تشعب بمغت ألكلى حظيت مجارم الرتبة ا
 الحث التراجعي أك عمميات األسر النيرم.

( 2كـ/كـ1.5كالتي بمغت ) حكض كادم الطكالببمنخفضة  يةكثافة التصريفال قيـ
 كذلؾ بسبب النفاذية العالية لمتراكيب الجيكلكجية كنسبة نسيجو الحكضي الخشف،

 (بكصة/كـ1.6)كىذا ما أكدتو قيمة شدة التصريؼ المائي المنخفضة كالتي بمغت
 .يمر بمرحمة الشباب كما زاؿ في بداية  دكرتو التعركيةكالتي تدؿ عمى أف الحكض 

ريؼ بسيادة النمط الشجرم لشكؿ المجارم المائية كذلؾ بسبب يتميز حكض التص
االتجاه العاـ لطبكغرافية شكؿ الحكض مما يساعد عمى سيكلة الجرياف المائي إلى 

 .المناطؽ الدنيا
 التكصيات:

ضركرة التركيز عمى تحميؿ الخصائص المكرفكمترية لؤلحكاض المائية كذلؾ  
 متعمقة بالمظاىر الطبيعية.الرتباطيا بمقكمات التنمية كخاصة ال
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محطات كنقاط رصد لمجرياف السطحي عمى ركافد الحكض لغرض  إنشاءضركرة 
 تكفير بيانات أكثر دقة تساعد في كضع الحمكؿ المناسبة.

ضركرة االستفادة مف ىذه الدراسة في تحديد مكاقع إنشاء السدكد عمى المجرل 
 فقدانيا بالتسربالتجميع بدالن مف  االستفادة مف المياه المتجمعة في حكضك الرئيسي 

 فيضانيا نحك البحر ال سيما أف المنطقة تعاني مف شح المياه.عف طريؽ ك أالتبخر ك 
يجب تكظيؼ نتائج ىذه الدراسة في تحديد كيفية استغبلؿ مساحات حكض الكادم 

 بعض المكاد الخاـ المكجكدة بو.  ل الصناعي ستغبلؿالسياحة كاالفي الزراعة ك 
االعتماد عمى مصادر البيانات الرقمية ذات الدقة العالية لما تنتجو مف  ضركرة 

نتائج دقيقة كتمثيميا بخرائط تفصيمية كالتي ينعكس بدكرىا عمى اتخاذ القرارات 
 بالمشاريع االقتصادية  كالمائية كخاصة فيما يتعمؽ بالحصاد المائي.
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 قائمة المصار كالمراجع
 المراجع العربية:
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 .30غرافية المصرية، العددالج
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التضاريس األرضية )دراسة جيكمكرفكلكجية  (2005لدليمي، خمؼ حسيف )ا-5
 دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.عممية تطبيقية( 
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 المرافئ الفينيقية في شماؿ ليبيا القديمة )أفريقيا(
 أكاخر القرف السادس ؽ.ـ –ؽ.ـ 1200

 إعداد: د. عبد الكريـ عمي نامك                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة:
برع الفينيقيػكف فػي اختيػار األمػاكف الطبيعيػة الصػالحة إلنشػاء المرافػ  عمػى  

كالنتػػكءات الصػػخرية الداخمػػة فػػي  طػػكؿ سػػاحميـ، الػػذم يحتػػكم عمػػى الجػػزر القريبػػة،
البحر، حيث استفادكا منيا في حماية سفنيـ مف الرياح، كاألمكاج العالية، خػبلؿ فتػرة 
اضطراب األحكاؿ الجكية، كمػف ثػـ تػدخمت يػد اإلنسػاف فػي إقامػة الحػكاجز الحجريػة، 

معيػػـ  لحمايػػة السػػفف كالمرافػػ ، كعنػػدما جػػاءكا إلػػى شػػماؿ ليبيػػا القديمػػة )أفريقيػػا( نقمػػكا
قامػػػة الحػػػكاجز الحجريػػػة  آليػػػة اختيػػػار األمػػػاكف الطبيعيػػػة الصػػػالحة إلقامػػػة المرافػػػ ، كا 
كاألرصػػفة، ضػػد التيػػارات كاألمػػكاج، كالريػػاح القكيػػة، فػػتـ تأسػػيس عػػدة مرافػػ  تجاريػػة، 
كأخػػرل حربيػػة، لحمايػػة األسػػاطيؿ التجاريػػة كالمػػكان  مػػف األعػػداء، مػػف منطقػػة خمػػيج 

 يط األطمسي.سرت الكبير حتى شكاط  المح
كقػػػػد صػػػػنع الفينيقيػػػػكف مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػفف التجاريػػػػة، كالحربيػػػػة المتعػػػػددة  

األشػػػكاؿ كالميػػػاـ، بعػػػد أف تػػػكفرت ليػػػـ عمػػػى السػػػاحؿ الفينيقػػػي المػػػكاد الخػػػاـ األكليػػػة، 
المتمثمػػػة فػػػػي األخشػػػػاب ذات النكعيػػػػة الجيػػػػدة، كالصػػػػمبة، التػػػػي تقػػػػـك عمييػػػػا صػػػػناعة 

السػػػرك، كالسػػػندياف، كالبمػػػكط، باإلضػػػافة إلػػػى السػػػفف، كفػػػي مقػػػدمتيا أخشػػػاب األرز، ك 
المكاد المانعة لتسرب الماء إلى المراكب كالسفف الكبيرة، كما تكفر العنصػر األساسػي 
كاليػػاـ فػػي ىػػذه الصػػناعة، كىػػك اإلنسػػاف الفينيقػػي صػػاحب األيػػدم المػػاىرة فػػي أعمػػاؿ 

                                                 
 كمية اآلداب كالعمكـ مسالتو جامعة المرقب 
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ـ بيػذه األعمػاؿ، النجارة، كاألعماؿ البحرية، حيث استعانت بو األمـ القديمػة فػي القيػا
 كفي قيادة سفنيا التجارية كالحربية.

 كتيدؼ الدراسة:
إلى التعرؼ عمى ميارة اإلنسػاف الفينيقػي فػي أعمػاؿ النجػارة، ككيػؼ سػخرىا  

 لصالحو، كصالح األمـ القديمة.
 كتطرح الدراسة العديد مف التساؤالت: 

 كيؼ تتـ عممية اختيار المراف  لرسك المراكب كالسفف؟
الفينيقيػػكف تقنيػػة اختيػػار األمػػاكف الصػػالحة إلنشػػاء المرافػػ  إلػػى شػػماؿ ليبيػػا ىػػؿ نقػػؿ 
 القديمة؟

 لماذا استعانت األمـ القديمة بالفينيقييف في القياـ بأعماؿ النجارة كالمبلحة البحرية.
 ىؿ نجح الفينيقيكف في تطكير المراكب مف بدائية إلى سفف ماخرة المحيطات؟

 ما يمي:كقد تـ تقسيـ الدراسة إلى 
 أكالن: المراف  التجارية:
 ثانيان: المراف  الحربية.
 ثالثان: السفف التجارية.
 رابعان: السفف الحربية.

 أكالن: المرافئ التجارية:
كانت المراف  تقاـ حكؿ المدف الكاقعػة عمػى شػاط  البحػر، حيػث تبنػي عنػد  

إمػػػا إلػػػى  الػػػرؤكس الصػػػخرية الداخمػػػة فػػػي البحػػػر، حتػػػى يسػػػتطيعكف إرسػػػاء مػػػراكبيـ،
مػػا إلػػى الجنػػكب مػػف الػػرأس الصػػخرم، حسػػب اتجػػاه الريػػاح، كىػػذه المرافػػ   الشػػماؿ، كا 
قاعيػػا رممػػي كتكػػكف منحػػدرة فػػي اتجػػاه ميػػاه البحػػر، حتػػى يػػتـ سػػحب المراكػػب بكػػؿ 
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سيكلة كيسر عندما تسػكء األحػكاؿ الجكيػة، كلحمايػة ىػذه المرافػ  مػف األمػكاج القكيػة 
كصيؿ الرؤكس الصػخرية الداخمػة فػي البحػر، بكتػؿ في فترة اضطراب البحر، قامكا بت

حجريػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػا، حتػػػػى زادت ارتفاعيػػػػا لتصػػػػبح مكانػػػػع ضػػػػخمة تحمػػػػي المرافػػػػ  
كالمراكب الرأسية فييا، كيكجد في كؿ مدينة ساحمية ميناءاف يتصؿ إحداىما بػاآلخر، 
ؿ عف طريؽ قناة بحرية، حيث يستعمؿ المرفأ الداخمي مبلذ تقصده المراكػب فػي فصػ

الشػػػتاء، فتجػػػده أىػػػدأ، المرفػػػأ الثػػػاني فيسػػػتخدمو سػػػكاف المدينػػػة فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ، 
كلقػد أشػار أحػد البػاحثيف  (1)إلرساء مراكبيـ فػي الحػكض الخػارجي عنػد مػدخؿ المرفػأ

إلػػػى أف الفينيقيػػػيف قػػػد تعممػػػكا تقنيػػػة بنػػػاء المخػػػازف كالمرافػػػ  كاألرصػػػفة البحريػػػة مػػػف 
اجتاحػػػت السػػػاحؿ الفينيقػػػي عػػػاـ ( التػػػي The sea peoplesشػػػعكب البحػػػر )

، كعنػدما (2)ؽ.ـ كما أنيـ عرفكا الطػرؽ البحريػة المؤديػة إلػى مصػادر المعػادف1200
جاءكا إلى شماؿ ليبيا القديمة )أفريقيػا( خػبلؿ فتػرة الريػادة البػاكرة، نقمػكا معيػـ خبػرتيـ 

أسسػػت  العمميػة، فػي اختيػػار األمػاكف الطبيعيػة الصػػالحة إلنشػاء المرافػ  كبنائيػػا، فقػد
( كىػػػي جزيػػػرة صػػػغيرة تقػػػع أمػػػاـ خمػػػيج صػػػغير عمػػػى سػػػاحؿ Rachgounراشػػػغكف )

 50المحػػيط األطمسػػي، كأف ىضػػبة الجزيػػرة ترتفػػع عػػف مسػػتكل سػػطح البحػػر بحػػكالي 
متران، فقد عثػر فػي أسػفؿ سػطحيا الشػرقي عمػى حػكض اصػطناعي، مسػتطيؿ الشػكؿ 

لػػدخكؿ إليػػو عبػػر متػػران، يتصػػؿ بخمػػيج صػػغير، يمكػػف ا 15متػػران، كعرضػػو  20طكلػػو 
ممر بحرم عرضو أقػؿ مػف متػريف، نحػث فػي قمػب الصػخر، كيػرل أحػد البػاحثيف أف 
الفينيقيػػيف يقػػكدكف مػػراكبيـ الصػػغيرة إلػػى ىػػذا الخمػػيج بعػػد قيػػاميـ بالعمميػػات التجاريػػة 

                                                 

ـ، 1948( ج. ككنتنػػك، الحضػػارة الفينيقيػػة، ترجمػػة محمػػد عبػػد اليػػادم شػػعيرة، شػػركة كتػػب الشػػرؽ األكسػػط، 1)
 .309-308ص ص

، العػػدد 26( سبينسػػر كيمػػز، "البحػػث عػػف الفينيقيػػيف" ترجمػػة ريػػؾ غػػكر، مجمػػة الجيػػؿ العربػػي العصػػرية، مػػج 2)
 .11ـ، ص2005لبناف،  –الثاني، بيركت 
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، كيػرجح أف ىػذا المرفػأ (1)مع السكاف المحمييف، أك بعد حصكليـ عمى المكاد الغذائية
اية أنفسيـ، كمراكبيـ، كبضائعيـ مف األخطػار، كىػذا النػكع مػف الصغير يستخدـ لحم

المرافػػػ  معػػػركؼ عنػػػدىـ كيسػػػتخدمكنو لحمايػػػة أنفسػػػيـ خػػػبلؿ فتػػػرات الحصػػػار التػػػي 
 . (2)يتعرض ليا ساحميـ مف قبؿ القكل الغازية

كمف المراف  التي أنشئت عمى المحيط األطمسػي، كالتػي تقتػرب مػف بعضػيا  
( الصػػكيرة الحاليػػة، كعمػػى شػػاط  Mogadorكجػػادكر )(، مChellaالػػبعض، شػػيمة )

( مميمة الحالية في منطقة محمية بػرأس Rushaddiالبحر المتكسط أنشئت ركزادير )
( حػػػكالي Utigueكأسسػػػت أكتيكػػػا ) (3)صػػػخرم غيػػػر بعيػػػد عػػػف مصػػػب نيػػػر الممكيػػػة

ؽ.ـ فػػػي الجيػػػة الغربيػػػة مػػػف خمػػػيج تػػػكنس الحاليػػػة بػػػالقرب مػػػف مصػػػب نيػػػر 1101
، كمػػػف (4)ت قاعػػػدة ينطمقػػػكف منيػػػا الستكشػػػاؼ سػػػكاحؿ ليبيػػػا القديمػػػةمجػػػردة، كصػػػار 

 المرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذات األىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية، مرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ قرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 
( حيػث شػيدت عمػػى شػبو جزيػرة محاطػػة بػالبحر مػػف Carthageؽ.ـ( )814-813)

جية كببحيرة تكنس كأريانة مف الجيتيف اآلخرتيف، أمػا مػف جيػة الخمػؼ فيػي محميػة 
(، كال تتصؿ قرطاج باليابسػة إال عػف طريػؽ قنػاة ضػيقة يبمػغ Byrsaبمرتفع ببرصة )

                                                 

( فرانسػػكا ديكريػػة، قرطاجػػة أك امبراطكريػػة البحػػر، ترجمػػة عػػز الػػديف أحمػػد عػػزك، األىػػالي لمطباعػػة كالنشػػر، 1)
 .121-120ـ، ص ص1996دمشؽ، 

ـ، 1994( محمػػػػػد بيػػػػػكمي ميػػػػػراف، المػػػػػدف الفينيقيػػػػػة تػػػػػاريخ لبنػػػػػاف القػػػػػديـ، دار النيضػػػػػة العربيػػػػػة، بيػػػػػركت، 2)
 .168ص

، منشػكرات مركػز 80-79ألميف، "الكنعانيكف الغربيكف"، محاضرات المكسـ الثقػافي األكؿ ( محمكد حسيف ا3)
 .17ـ، ص1989جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالي، طرابمس، 

( محمػػد الصػػػغير غػػانـ، المممكػػػة النكميديػػة كالحضػػػارة البكنيػػة، شػػػركة دار األمػػة لمطباعػػػة كالنشػػر كالتكزيػػػع، 4)
 .26-22ـ، ص ص1998الجزائر، 
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تصػػؿ إلػػى المرفػػأ الػػذم يطمػػؽ عميػػو اسػػـ  (1)طكليػػا حػػكالي أربعػػة كيمػػكمترات كنصػػؼ
( كتعنػػي الكممػػة قطػػع الصػػخر، حيػػث حفػػر جػػزء منػػو فػػي الصػػخر Cothonالقطػػكف )

متػػػر، كعرضػػػو  45.6حتػػػى يصػػػبح عمػػػى ىيئػػػة مينػػػاء، كىػػػك مسػػػتطيؿ الشػػػكؿ طكلػػػو 
متػػر  1.21متػػر، كيحػػيط بػػو رصػػيؼ جدرانػػو سػػميكة، فالجػػدار األكؿ سػػمكو  32.5

متػػػر، عمػػػى مسػػػافة  5.65سػػػـ، كالبعػػػد بػػػيف الجػػػداريف  0.82كالجػػػدار الثػػػاني سػػػمكو 
متػر،  322متػر، كطكلػو  2.10، كيحده مف جية الشاط  جػدار سػمكو 126طكليا 

عميػو مبلحػي  متػر، يصػعد 126متر، كطكلو  1.60كمف داخؿ الميناء جدار سمكو 
السػػػفف التجاريػػػة لسػػػحبيا بالحبػػػاؿ إلػػػى أف تجتػػػاز تمػػػؾ القنػػػاة، كقػػػد بنػػػى حػػػاجزان مػػػف 
الحجارة في البحر لحماية الميناء مف خطر األمكاج القكية، كمف ترسػب الرمػاؿ أثنػاء 

، كصػػػارت قرطػػػاج بمكقعيػػػا االسػػػتراتيجي بكابػػػة العبػػػكر بػػػيف شػػػرقي (2)ىيجػػػاف البحػػػر
بحت زعيمػة المػدف الفينيقيػة فػي غربػي البحػر المتكسػط، البحر المتكسط كغربػو، كأصػ

بعػػد ضػػعؼ مدينػػػة صػػكر نتيجػػة ضػػػربات اآلشػػكرييف كحصػػارىـ ليػػػا، عنػػدىا سػػػارت 
قرطػػاج عمػػى نفػػس سياسػػة مدينػػة صػػكر فػػي تأسػػيس المحطػػات التجاريػػة فػػي غربػػي 

( Bizerta، حيػػػث أسسػػػت عػػػدة محطػػػات تجاريػػػة منيػػػا بنػػػزرت )(3)البحػػػر المتكسػػػط
( Leptis minur( سكسػػة الحاليػػة، كليبػػتس الصػػػغرل )Hadrumetكحضػػرمكت )

، كعمػػى السػػاحؿ الغربػػي مػػػف (4)( قػػابس الحاليػػةTacapisلمطػػة الحاليػػة، كتاكػػابس )

                                                 

( محمػػد الصػػغير غػػانـ، التكسػػع الفينيقػػي فػػي غربػػي البحػػر المتكسػػط، المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر 1)
 .108-107ـ، ص ص1982لبناف،  –، بيركت 2كالتكزيع، ط

 .95ـ، ص1959( أحمد صفر، مدنية المغرب العربي في التاريخ، د/ط، دار النشر بكسبلمة، تكنس، 2)
المغػػرب األقصػػى مػػف البػػدء إلػػى  –الجزائػػر  –ريخ شػػماؿ أفريقيػػا الشػػمالية تػػكنس ( شػػارؿ أندريػػو جكليػػاف، تػػا3)

ـ، 1978، الػدار التكنسػية لمنشػر، 3ـ، ترجمػة محمػد مزالػي كالبشػير بػف سػبلمة، ط647الفتح اإلسبلمي 
 .109ص

حػػكث ( محمػد عمػػي عيسػى، مدينػػة صػبراتة منػػذ االسػتيطاف الفينيقػػي حتػى الكقػػت الحاضػر، اإلدارة العامػػة لمب4)
 .12ـ، ص1978األثرية كالمحفكظات التاريخية، 
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ليبيػا المحصػػكر بػػيف خميجػػي سػػرت الصػػغير خمػػيج قػػابس، كخمػػيج سػػرت الكبيػػر خمػػيج 
( فػي مكقػع اسػتراتيجي عمػى السػاحؿ يسػمح Sabrathaالسدرة، أسس مرفػأ صػبراتة )

، كالتػي (1)( فػي الػداخؿCidamusليـ االتصاؿ عف طريقو بالجبؿ ككاحدة غػدامس )
يػػتـ عػػف طريقيػػا جمػػب المػػكاد الخػػاـ األكليػػة القادمػػة مػػف أكاسػػط أفريقيػػا، كالتػػي تتكػػكف 
مػػف الػػذىب كريػػش النعػػػاـ كبيضػػو، إلػػى مرفػػأ صػػػبراتة لتصػػديرىا إلػػى منػػاطؽ البحػػػر 

 .(2)المتكسط
يػػة الحديثػػة عمػػى كجػػكد مركػػز تجػػارم خػػاص ىػػذا كقػػد دلػػت الحفريػػات األثر  

بالفينيقييف، يزدىر خػبلؿ فتػرة المكاسػـ التجاريػة، عنػد قػدـك سػفنيـ، إلػى مرفػأ صػبراتة 
خػػػبلؿ فتػػػرة ذىػػػابيـ إلػػػى غػػػرب البحػػػر المتكسػػػط، كيعػػػكد تاريخػػػو إلػػػى القػػػرف الثػػػامف 

 .(3)ؽ.ـ
( طػػػرابمس الحاليػػػة، مػػػف خػػػبلؿ كجػػػكد Oeatكأسػػػس مرفػػػأ كيػػػات الطبيعػػػي ) 

ات صػػػخرية تمتػػػد داخػػػؿ البحػػػر فػػػي اتجػػػاه الشػػػماؿ الشػػػرقي، ككجػػػكد مجمكعػػػة نتػػػكء
صػػخرية أخػػرل ممتػػدة شػػرقان حيػػث كفػػرت الحمايػػة الطبيعيػػة ليػػذا المرفػػأ ضػػد األمػػكاج 

، كيأخػػذ خػػط (*)، كيبمػػغ عمػػؽ المرفػػأ مػػا بػػيف أربػػع كسػػت قامػػات(4)كالتيػػارات البحريػػة

                                                 

( أحمػػد محمػػد انديشػػة، الحيػػاة االجتماعيػػة فػػي المرافػػ  الميبيػػة الغربيػػة كظييرىػػا فػػي ظػػؿ السػػيطرة الركمانيػػة، 1)
 .15ـ، ص2008، منشكرات جامعة التحدم، سرت ليبيا، 1ط

، الجامعػة 1مجمػد ليبيػا فػي التػاريخ، ط ( محمكد الصديؽ أبك حامػد "مظػاىر الحضػارة الفينيقيػة فػي طػرابمس"2)
 .124ـ، ص1968الميبية، كمية اآلداب، دار صادر، بيركت، 

 .124( محمكد الصديؽ أبكحامد، مرجع سابؽ، ص3)
( األخػػكاف بيتشػػي، السػػاحؿ الميبػػي، ترجمػػة اليػػػادم مصػػطفى أبكلقمػػة، منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس بنغػػػازم، 4)

 .31ـ، ص1996
سنتيمتران( تسػتخدـ غالبػان فػي قيػاس أعمػاؽ  183امة كىي كحدة قياس طكليا ستة أقداـ ))*( القامات: مفردىا ق

ـ، 1988البحر. انظر زكي محمكد األيكبي، القػامكس الجغرافػي الحػديث، بيػركت، دار العمػـ لممبلييػيف، 
 .378ص
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، األمػػر (1)نحػػك الجنػػكبالسػاحؿ الممتػػد مػػف كيػػات إلػػى رأس جػػدير شػػكؿ قػػكس متجػػو 
الػػذم جعػػؿ كيػػات تأخػػذ مكانتيػػا خػػبلؿ الفتػػرة البلحقػػة، كيمكػػف اعتبػػاره أفضػػؿ المرافػػ  
الطبيعيػػة فػػي شػػماؿ ليبيػػا القديمػػة كخاصػػة فػػي منطقػػة مػػا بػػيف السػػرتيف، كفػػي الكاحػػة 
المجػػػاكرة ليػػػا، كالتػػػي كفػػػرت ليػػػا األراضػػػي الصػػػالحة لمزراعػػػة، كينػػػابيع الميػػػاه، كىمػػػا 

، كىػي التػي جعمػت مػف كيػات مأىكلػػة (2)السػتيطاف كاالسػتقرار البشػرمأسػاس عمميػة ا
 .(3)بالسكاف خبلؿ العصكر البلحقة

( حيػػث يقػػع عنػػد Leptis Magnaكمػػف بػػيف المرافػػ  اليامػػة لبػػدة الكبػػرل ) 
مصػػػب كادم يحمػػػؿ اسػػػميا، كتقػػػع إلػػػى الشػػػرؽ مػػػف مدينػػػة الخمػػػس الحاليػػػة، كاالسػػػـ 

( حيػث ظيػر عمػى عممػة فنيقيػة ترجػع لمقػرف Lygyالفينيقي الذم أطمؽ عمييػا لبكػي )
كيحمػػػي المرفػػػأ صػػػفاف مػػػف الصػػػخكر البحريػػػة مػػػف الجيتػػػيف الشػػػمالية  (4)األكؿ ؽ.ـ.
، كالمنطقػػة الكاقػػع فػػي نطاقيػػا المرفػػأ مػػف أخصػػب المنػػاطؽ الزراعيػػة فػػي (5)كالشػػرقية

 باإلضػافة إلػى قربيػا مػف منافػذ طػرؽ (6)إنتاج الحبكب، كما أشارت المصادر القديمػة
 .(7)القكافؿ البرية، المكصمة إلى جنكب الصحراء الميبية حيث المكاد الخاـ األكلية

                                                 

ات الفينيقيػػة كاإلغريقيػػة ( ابتسػػاـ عبػػد السػػبلـ الػػديباني، المػػكان  الميبيػػة القديمػػة كدكرىػػا االقتصػػادم فػػي الفتػػر 1)
 .28ـ، ص2014، 1كالركمانية، منشكرات المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية، ط

محمػد عبػد اليػادم  –( د. ج. ما تنغمي، منطقة طرابمس في العيد الركماني، ترجمة محمد الطاىر الجرارم 2)
 .310صـ، 2009حيدر، المركز الكطني لمدراسات التاريخية، طرابمس، 

 .9( محمد عمي عيسى، مرجع سابؽ، ص3)
(4) Merighi Antonie, La Tripolitania Antica, vol.1, A Airoldi Editore verbenia, 1940, 

p.10. 
 .65ليبيا، د/ت، ص –( طو باقر، لبدة الكبرل، مصمحة اآلثار، طرابمس 5)
بػػركؾ الػػذكيب، منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس، ( ىيػػركدكت، الكتػػاب السػػكيتي كالكتػػاب الميبػػي، ترجمػػة محمػػد الم6)

 .133، ص198ـ، الفقرة 2003، 1بنغازم، ط
ؽ.ـ حتػػػػى القػػػػرف الثػػػػاني المػػػػيبلدم، الػػػػدار 1100( فيصػػػؿ عمػػػػي أسػػػػعد الجربػػػػي، الفينيقيػػػػكف فػػػػي ليبيػػػػا مػػػػف 7)

 .70ـ، ص1425الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، سرت، 
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كمػػػف المرافػػػ  األخػػػرل كيفػػػاالم "رأس مصػػػراتو" كىػػػي أقصػػػى نقطػػػة غربيػػػة  
لساحؿ خميج سرت الكبير، فقد لعب المرفأ دكران كبيران فػي التجػارة، كيسػتدؿ عمػى ذلػؾ 

، (1)لنكميديػة التػي عثػر عمييػا بػالقرب منػومف خبلؿ الفخػار الػذم كجػد فيػو، كالعممػة ا
، (2)كمػػا أشػػػار إليػػو اسػػػترابكف عنػػد حديثػػػو عػػف البحيػػػرة التػػي تصػػػب فػػي خمػػػيج سػػػرت

( الػػذم يقػػع بػػالقرب مػػف تاكرغػػاء الحاليػػة، فػػي Macomacaكيكجػػد مرفػػأ ماككماكػػا )
، كليػػا أىميػػة اقتصػػادية حيػػث يمػػارس سػػكانيا صػػناعة (3)اتجػػاه الشػػرؽ عمػػى السػػاحؿ

 .(4)جفيؼ السمؾتمميح كت
( كىػػػك يقػػػع عنػػػد Macomadasكمػػػا كجػػػد فػػػي السػػػاحؿ مرفػػػأ ماككمػػػداس ) 

( Charax، كأسػػس مرفػػأ خػػراكس )(5)قطػػر الزعفػػراف بػػالقرب مػػف مدينػػة سػػرت الحاليػػة
كالػػذم لعػػب دكر كبيػػر فػػي العبلقػػات التجاريػػة بػػيف المرافػػ  الميبيػػة فػػي الغػػرب، كمػػدف 

لمتجػػػػػارة السػػػػػرية لبنػػػػػات السػػػػػمفيـك  إقمػػػػػيـ كيرينػػػػػايكي فػػػػػي الشػػػػػرؽ، فقػػػػػد كػػػػػاف مركػػػػػزان 
(Laserpicium الػػذم يشػػتير بػػو إقمػػيـ كيرينػػايكي، كتجمعػػو القبائػػؿ الميبيػػة، مقابػػؿ )

النبيػػذ الػػذم تنتجػػو منػػاطؽ المرافػػ  فػػي الغػػرب، كلقػػد أشػػار اسػػترابكف إلػػى ىػػذه التجػػارة 
 .(6)كخراكس التي تتـ فييا عممية التبادؿ

 

                                                 

 .78( المرجع نفسو، ص1)
، منشػػػكرات 1اب السػػػابع عشػػػر، كصػػػؼ ليبيػػػا كمصػػػر، ترجمػػػة محمػػػد المبػػػركؾ الػػػذكيب، ط( اسػػػترابكف، الكتػػػ2)

 .114، ص20ـ، الفقرة 2003جامعة قاريكنس، بنغازم، 
ليبيػػػا،  –ـ، ترجمػػػة خميفػػػة التميسػػػي، طػػػرابمس 1911( أتػػػكرم ركسػػػي، ليبيػػػا منػػػذ الفػػػتح العربػػػي حتػػػى سػػػنة 3)

 .33ـ، ص1991
 .78ص ( فيصؿ عمي أسعد الجربي، مرجع سابؽ،4)
 .9( محمد عمي عيسى، مرجع سابؽ، ص5)

(6) Strabo, the Geoga ph4 of strabon, Loeb classical Libyary. F7.18-19. 
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 ثانيان: المرافئ الحربية:
فينيقيػػػكف المرافػػ  الحربيػػػة فػػػي مػػدنيـ السػػػاحمية، لحمايتيػػا مػػػف الغػػػزك شػػيد ال 

الخارجي، الػذم تتعػرض لػو بػيف الفتػرة كاألخػرل، مػف قبػؿ القػكل الدكليػة الكبػرل التػي 
تحػػاكؿ السػػيطرة عمػػى كطػػنيـ، كلحمايػػة سػػفنيـ التجاريػػة مػػف خطػػر القراصػػنة، كعنػػدما 

بنػػػػاء المرافػػػػ  الحربيػػػػة إلػػػػى جػػػػاءكا إلػػػػى غػػػػرب البحػػػػر المتكسػػػػط، نقمػػػػكا معيػػػػـ تقنيػػػػة 
مستكطناتيـ، كخير مثاؿ ليذه المراف  نجػده فػي مدينػة قرطػاج؛ ألف أساسػات المينػاء 
مازالت ظاىرة لمعياف، كىك دائرم الشكؿ، مبني داخؿ سكر المدينة، حيػث ألحقػت بػو 
كرش لصػػػػػناعة السػػػػػفف، كيحػػػػػيط بػػػػػو جػػػػػدار محصػػػػػف لحمايػػػػػة المينػػػػػاء مػػػػػف أنظػػػػػار 

 .(1)الفضكلييف
ت المينػػػاء الحربػػػي فػػػي الصػػػخر، كتصػػػؿ إليػػػو السػػػفف الحربيػػػة بعػػػد كقػػػد نحػػػ 

متػػػر، كعمػػػى  23عبكرىػػا المينػػػاء التجػػارم عػػػف طريػػؽ ممػػػر مكجػػكد بينيمػػػا، عرضػػو 
متػػػػر،  10.21متػػػػر، كطػػػػكؿ محيطػػػػو  9.35دائػػػػرة المينػػػػاء يكجػػػػد رصػػػػيؼ عرضػػػػو 

متػر، كقػد  5.90كيحتكم عمى حجرات إليكاء السفف الحربية، عرض كؿ حجرة منيػا 
عمػكد، كقػد شػيدت فػكؽ  440ت مداخؿ الحجرات بأعمدة مف المرمر يبمغ عددىا زين

الحجرات مخازف ألدكات كمعدات السفف، كفي كسط ىذا المينػاء الحربػي تكجػد جزيػرة 
متػػر يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ جزيػػرة األميراليػػة، يحػػيط بيػػا رصػػيؼ  106مسػػتديرة، قطرىػػا 

متػػر، كعػػدد  333ؿ محيطػػو مطػػابؽ لمرصػػيؼ المقابػػؿ بحجراتػػو كأعمدتػػو، كيبمػػغ طػػك 
سػػفينة حربيػػة، كمػػا فػػي المينػػاء  220حجػػرة تكفػػي إليػػكاء  220الحجػػرات بالرصػػيفيف 

متػػػر، يػػػربط بػػػيف جزيػػػرة األميراليػػػة كالرصػػػيؼ المقابػػػؿ  9.60يكجػػػد رصػػػيؼ عرضػػػو 
، كالػػػذم يػػػؤدم إلػػػى السػػػاحة الرئيسػػػية فػػػي المدينػػػة، حيػػػث األركقػػػة كالمحػػػبلت (2)ليػػػا

                                                 

ـ،             1981( مػػػػادليف ىػػػػكرس ميػػػػاداف، تػػػػاريخ قرطػػػػاج، ترجمػػػػة إبػػػػراىيـ بػػػػالش، منشػػػػكرات عكيػػػػدات، بيػػػػركت، 1)
 .46-45ص ص

 .97-96( أحمد صفر، مرجع سابؽ، ص2)
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ميػػػػة، كتتفػػػػػرع منيػػػػا الشػػػػكارع المؤديػػػػػة إلػػػػى أمػػػػاكف العبػػػػػادة، التجاريػػػػة، كاإلدارة الحكك 
، كمف المرافػ  اليامػة عمػى الطريػؽ المػؤدم إلػى مصػادر المعػادف (1)كالبيكت السكنية

 .(2)حاليان( cherchell)شرشاؿ  Uelمرفأ أيكؿ 
 

 ثالثان: السفف التجارية:
كالمتمثمػة  تكفرت عمى الساحؿ الفينيقي المكاد الخاـ األكليػة لصػناعة السػفف، 

فػػػي النكعيػػػة الجيػػػدة مػػػف األخشػػػاب التػػػي تقػػػـك عمييػػػا ىػػػذه الصػػػناعة، كفػػػي مقػػػدمتيا 
( كىػػػػػي chene( كالسػػػػػندياف كالبمػػػػػكط )cypres( كالسػػػػػرك )Cedreأخشػػػػػاب األرز )

 .(3)تمتاز بالمقاكمة كالصبلبة
باإلضػػػافة إلػػػى مػػػادتي الطػػػبلء كالصػػػمغ المسػػػتخرجة مػػػف بعػػػض األشػػػجار،  

، كلقػػػد كرد عمػػػػى لسػػػاف النبػػػػي (4)ظيمػػػا مػػػػف التآكػػػؿ كالتمػػػػؼكبيمػػػا تطمػػػى السػػػػفف لحف
حزقيػػػاؿ كصػػػؼ لممػػػكاد التػػػي تصػػػنع منيػػػا السػػػفف، كالنشػػػاط االقتصػػػادم الفينيقػػػي فػػػي 
البحػػػر المتكسػػػط التػػػي تتزعمػػػو مدينػػػة صػػػكر: "قػػػؿ لصػػػكر أيتيػػػا السػػػاكنة عنػػػد مػػػدخؿ 

ا كاممػة البحر، تاجرة الشعكب إلى جزائر كثيرة ىكػذا قػاؿ الػرب، ياصػكر أنػت قمػت أنػ
الجمػػػاؿ تخكمػػػؾ فػػػي قمػػػب البحػػػكر. بنػػػاؤكؾ تممػػػكا جمالػػػؾ عممػػػكا كػػػؿ ألكاحػػػؾ مػػػػف 
سركسنير. أخذكا أرزان مف لبناف ليصنعكه لؾ سكارم صنعكا مف بمكط باشػاف مجاذفػؾ 
صنعكا مقاعدؾ مف عاج مطعـ. كتاف مطرز مف مصر ىػك شػراعؾ يكػكف لػؾ رايػة. 

                                                 

 .48-47( مادليف ىكرس مياداف، مرجع سابؽ، ص ص1)
 .101( محمد الصغير غاتـ، التكسع الفينيقي...، مرجع سابؽ، ص2)

(3) Sommest Frey. Le grand livre de l'historie du monde, edit, deux cup d' or 
paris 1986, p.68. 

لػى عصػرنا الحػالي، ترجمػة أنػيس فريحػة، دار ( فيميب حتى، لبناف في التػاريخ مػف أقػدـ العصػكر التاريخيػة إ4)
 .117ـ، ص1956الثقافة، بيركت، 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

112 

  

 

ر الػػذيف كػػانكا فيػػؾ ىػػـ ربابينػػؾ. أىػػؿ صػػيدكف كأركاد كػػانكا مبلحيػػؾ. حكمػػاؤؾ ياصػػك 
شػػيكخ جبيػػؿ كحكماؤىػػا كػػانكا فيػػؾ قبلفػػكؾ. جميػػع سػػفف البحػػر كمبلحكىػػا كػػانكا فيػػؾ 
ليتػػاجركا بتجارتػػؾ بنػػكا أركاد مػػع جيشػػؾ عمػػى األسػػكار مػػف حكلػػؾ كاألبطػػاؿ كػػانكا فػػي 
بركجػػؾ عمقػػكا أتراسػػيـ عمػػى أسػػكارؾ. ىػػـ تممػػكا جمالػػؾ. ترشػػيش تاجرتػػؾ بكثػػرة كػػؿ 

كالحريػػػر كالقصػػػدير كالرصػػػاص أقػػػامكا أسػػػكاقؾ بنفػػػكس النػػػاس كبآنيػػػة غنػػػى بالفضػػػة 
 .(1)النحاس أقامكا تجارتؾ"

كمػػا أشػػارت المصػػادر القديمػػة إلػػى اسػػتخداـ الػػنفط الخػػاـ مػػف قبػػؿ الشػػعكب  
، كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف تػػػػكفر (2)القديمػػػػة، فػػػػي طػػػػبلء السػػػػفف، لمنػػػػع تسػػػػرب الميػػػػاه إلييػػػػا

، تػػأتي ميػػارة اإلنسػػاف الفينيقػػي فػػي األعمػػاؿ اإلمكانيػػات الماديػػة فػػي السػػاحؿ الفينيقػػي
الخشػػػػبية كالمبلحػػػػة البحريػػػػة فػػػػي المقػػػػاـ األكؿ، حيػػػػث اسػػػػتعاف بيػػػػـ الممػػػػؾ األشػػػػكرم 

ؽ.ـ( لبنػػػػاء سػػػػفف حربيػػػػة لجيشػػػػو يقكدىػػػػا مبلحػػػػكف 681-704سػػػػنحاريب األكػػػػادم )
 .(3)فينيقيكف في مياه الخميج العربي

بالممػؾ  –عميػو السػبلـ  –ماف كما أشار العيد القديـ إلى اسػتعانة الممػؾ سػمي 
ؽ.ـ( ممػػػؾ مدينػػػة صػػػكر، ليرسػػػؿ إليػػػو المبلحػػػيف العػػػارفيف 936-969حيػػػراـ األكؿ )

( لجمػػب المػػكاد Ophirباألعمػػاؿ البحريػػة لقيػػادة سػػفنو مػػع عبيػػده إلػػى منطقػػة أكفيػػر )
، كمػػػا كػػػاف الفينيقيػػػكف يصػػػنعكف السػػػفف التجاريػػػة كالحربيػػػة، لحسػػػاب ممػػػكؾ (4)األكليػػػة

يـ الخاصػػة، كمػػف ثػػـ يسػػتخدمكنيـ كمػػدربيف لتػػدريب أكالدىػػـ، عمػػى الفػػرس فػػي كرشػػ
                                                 

، دار الكتػاب المقػدس فػي الشػرؽ 36-3: 27( الكتاب المقدس، العيد القػديـ كالعيػد الجديػد، سػفر جزقيػاؿ، 1)
 ـ.2008، 4األكسط، القاىرة، ط

ا كشبو الجزيػرة العربيػة، ترجمػة محمػد ( استرابكف، الكتاب السادس عشر، كصؼ ببلد ما بيف النيريف كفينيقي2)
 .28، ص15ـ، فقرة 2006، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، 1المبركؾ الذكيب، ط

( سػػػػعاد مػػػػاىر، البحريػػػػة اإلسػػػػبلمية كآثارىػػػػا الباقيػػػػة، كزارة الثقافػػػػة، دار الكتػػػػاب العربػػػػي لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، 3)
 .56ـ، ص1967

 .9( العيد القديـ، سفر الممكؾ اإلصحاح 4)
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. عمػػى مػػا يبػػدك أف الفػػرس كػػانكا (1)القيػػاـ باألعمػػاؿ البحريػػة فػػي أكقػػات السػػمـ كالحػػرب
يعطكا العماؿ الفينيقيكف الميرة أمكاؿ مقابػؿ قيػاميـ بصػناعة السػفف، كتػدريب أكالدىػـ 

 عمى القياـ بأعماليـ البحرية.
ىـ صػػػػنع الفينيقيػػػػكف سػػػػفف صػػػػغيرة بسػػػػيطة، ال تقػػػػكل عمػػػػى كفػػػػي بدايػػػػة أمػػػػر  

التكغؿ في عػرض البحػر، خكفػان مػف األمػكاج العاليػة، كىػي قميمػة االرتفػاع، كال تحمػؿ 
مف السمع إال القدر اليسير، كىػي تسػير بمحػاذاة السػاحؿ أك مػا يعػرؼ بالمسػاحمة فػي 

امػػؿ بشػػرية، ، كمػػف ثػػـ تطػػكرت ىػػذه الصػػناعة نتيجػػة تظػػافر عػػدة عك (2)كضػػح النيػػار
كطبيعيػػػة، حيػػػث صػػػػنعكا سػػػفف عمػػػى ىيئػػػػة ىػػػبلؿ، كليػػػا مػػػػؤخرة كمقدمػػػة، مرتفعتػػػػاف 
كمجذافاف كبيراف، يستعمبلف كدفة لقيادة السػفينة، كفػي كسػطيا يكجػد الصػارم، الػذم 
يحمؿ شراع كاحد مربع الشكؿ، كقد ظير ىذا النكع مف السػفف الفينيقيػة، مرسػـك عمػى 

، كشراع ىذه السػفف مصػنكع (3)ؽ.ـ1400في حكالي  جدراف المباني األثرية المصرية
، كترتػػب عمػػى (4)مػػف مػػادة الكتػػاف الػػذم لػػو قػػدرة كبيػػرة عمػػى مضػػاعفة سػػرعة السػػفينة

براعاتيـ في صناعة السفف، أنيـ صنعكا سفف فػي كرش فينيقيػا قابمػة لمفػؾ كالتركيػب، 
ير كمػػا حتػػى يػػتـ نقميػػا بسػػيكلة إلػػى األمػػاكف األخػػرل، كىػػي تتجمػػع بكاسػػطة المسػػام

، كصػػنعكا نػػكع مػػف السػػفف مقػػدمتيا تشػػبو عنػػؽ (5)أشػػارت إلػػى ذلػػؾ المصػػادر القديمػػة
كرأس الطيػر، حيػث كانػػت السػفف التجاريػة فػػي بػدايتيا تسػير بكاسػػطة الشػراع، كبعػػدىا 
تقدمت تقنيتيا فصارت تتكغؿ في البحار كالمحيطات، حيػث زكدت بالمجػاذيؼ حتػى 

                                                 

( إبػػػػػراىيـ أحمػػػػػد رزقانػػػػػو كآخػػػػػركف، حضػػػػػارة مصػػػػػر كالشػػػػػرؽ القػػػػػديـ، دار مصػػػػػر لمطباعػػػػػة، القػػػػػاىرة، د/ت، 1)
 .441ص

 .270( محمد بيكمي ميراف، مرجع سابؽ، ص2)
( محمػػػد سػػػييؿ طقػػػكش، مكسػػػكعة الحضػػػارات القديمػػػة )الميسػػػرة(، دار النفػػػائس لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، 3)

 .325ـ، ص2011لبناف،  –بيركت 
 .57( محمد الصغير غانـ، التكسع الفينقي في غرب ...، مرجع سابؽ، ص4)
 .25، ص11( استرابكف، الكتاب السادس عشر، مصدر سابؽ، الفقرة 5)
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لمػكان  فػي حالػة سػككف الريػاح، كىػذه السػفف يستعاف بيا عند دخكليػا كخركجيػا مػف ا
كنػػػكع آخػػػر يطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ سػػػنبام  (1)(Mahounesيطمػػػؽ عمييػػػا اسػػػـ المػػػاعكف )

(Cymbae كىػػػػػي صػػػػػغيرة سػػػػػريعة الحركػػػػػة، كأخػػػػػرل يطمقػػػػػكف عمييػػػػػا اسػػػػػـ ىيبػػػػػي )
(Hippi ،كىػػي مزخرفػػة برسػػـك عمػػى ىيئػػة رؤكس الخيػػؿ، تكجػػد فػػي مقدمػػة السػػفينة )

كاؿ الحيكانيػػػػػة معركفػػػػػة عنػػػػػد األمػػػػػـ صػػػػػاحبة البحريػػػػػات كعمميػػػػػة تركيػػػػػب ىػػػػػذه األشػػػػػ
، كعنػػدما تكصػػمكا إلػػى اختػػراع الصػػالب كىػػك عارضػػة خشػػبية تعتبػػر العمػػكد (2)القديمػػة

الفقػػرم لمسػػػفينة، كتمتػػػد عمػػػى طػػكؿ أرضػػػيتيا، ممػػػا يجعميػػػا قػػادرة عمػػػى شػػػؽ األمػػػكاج 
 .(3)بسيكلة كيسر، عندىا صنعكا السفف ماخرة المحيطات

سػػػيطركا عمػػػى البحػػػر، كطػػػرؽ المبلحػػػة، كازداد نشػػػاطيـ  كالتػػػي عػػػف طريقيػػػا 
( كىػػي كممػػة GAWALالتجػػارم، كمػػف السػػفف المػػاخرة نػػكع آخػػر يطمػػؽ عميػػو جػػكاؿ )

فينيقيػػػػة تعنػػػػي نصػػػػؼ برميػػػػؿ، كىػػػػذه السػػػػفف عميقػػػػة مسػػػػتديرة اسػػػػتعممكىا فػػػػي البحػػػػر 
 .(4)المتكسط، كالمحيط األطمسي منذ القرف السادس ؽ.ـ حتى القرف الثالث ؽ.ـ

 عان: السفف الحربية:راب
عػػػرؼ الفينيقيػػػكف السػػػفف الحربيػػػة، عنػػػدما كػػػانكا فػػػي ببلدىػػػـ عمػػػى السػػػاحؿ  

الشػػػػػػرقي لمبحػػػػػػر األبػػػػػػيض المتكسػػػػػػط، فعنػػػػػػدما تعػػػػػػرض سػػػػػػاحميـ لغػػػػػػزك األشػػػػػػكرييف 
Alashowrune  الذيف استخدمكا سػفف المػدف الفينيقيػة الخاضػعة لسػيطرتيـ، إلخمػاد

الجزيػة، كتحػاكؿ القيػاـ بثػكرات لمػتخمص  ثكرات المدف األخرل التي كانت ترفض دفػع
مػف الحكػـ اآلشػػكرم بػيف الفتػػرة كاألخػرل، حيػػث انضػمت سػػفف كػؿ مػػف مدينػة صػػيدا، 

                                                 

(1) G contenau, La civilization phenicienne, payot, paris, 1949, p.234. 
 .317( ج. ككنتنك، مرجع سابؽ، ص2)
خ المغاربي القديـ السياسي كالحضارم منػذ فجػر التػاريخ إلػى الفػتح اإلسػبلمي، ( محمد اليادم حارش، التاري3)

 .42ـ، ص1995المؤسسة الجزائرية لمطباعة، الجزائر، 
 .338-337( سعاد ماىر، مرجع سابؽ، ص ص4)
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كعكػػػػا، كصػػػػكر، التػػػػي كانػػػػت عمػػػػى البػػػػر، إلػػػػى الممػػػػؾ اآلشػػػػكرم شممناصػػػػر الثالػػػػث 
(SalmansaviIII( )858-842 خػػبلؿ حصػػاره لمدينػػة صػػكر سػػنة )ؽ.ـ، 722ؽ.ـ

نكات، انتيػػى األمػػر بتكقيػػع معاىػػدة التزمػػت فييػػا مدينػػة كالػػذم اسػػتمر لمػػدة خمػػس سػػ
، كقػػد بقػػي لؤلسػػطكؿ الفينيقػػي الحربػػي دكره فػػي شػػرؽ (1)صػػكر بػػدفع جزيػػة لآلشػػكرييف

البحػػر المتكسػػط، كذلػػؾ خػػبلؿ فتػػرة السػػيطرة البابميػػة، كالفارسػػية، فقػػد كػػاف ممػػؾ صػػيدا 
كمػا شػاركت السػفف  خبلؿ السيطرة الفارسية، ىك األميػراؿ الكبيػر لؤلسػطكؿ الفارسػي،
( سػنة Salamis) (*)الحربية الفينيقية ضػمف األسػطكؿ الفارسػي فػي معركػة سػبلميس

 .(2)ؽ.ـ480
كعندما آلت األمكر إلى قرطاج في غػرب البحػر المتكسػط، أصػبحت زعيمػة  

المحطات الفينيقيػة فػي غربػي المتكسػط؛ كصػارت تيػيمف عمػى النشػاط التجػارم، ممػا 
 .(3)كليا الحربي، حتى تستمر في التحكـ كالسيطرةدفعيا إلى االىتماـ بأسط

فقػػػػد صػػػػنعت قرطػػػػاج سػػػػفف حربيػػػػة مسػػػػتطيمة الشػػػػكؿ، ليػػػػا مػػػػؤخرة مرتفعػػػػة،  
كمقدمة غالبان مػا تكػكف فػي مسػتكل المػاء، كمػزكدة بكتمػة حديديػة فػي مقدمػة السػفينة، 

( لتحطػػػيـ كتمزيػػػؽ سػػػفف العػػػدك، أك قمبيػػػا فػػػي Ramيطمػػػؽ عمييػػػا اسػػػـ رأس الكػػػبش )

                                                 

( عبػػد الحميػػد زايػػد، الشػػرؽ الخالػػد مقدمػػة فػػي تػػاريخ كحضػػارة الشػػرؽ األدنػػى مػػف أقػػدـ العصػػكر حتػػى عػػاـ 1)
 .275-274ـ، ص ص1966دار النيضة العربية، القاىرة،  ؽ.ـ،323

)*( سػػبلميس: جزيػػرة فػػي خمػػيج إليكسػػيس قػػرب سػػاحؿ أتيكػػا، كقػػد عمػػدت أثينػػا أف تكػػكف ىػػذه الجزيػػرة تحػػت 
سػػيطرتيا دائمػػان، ككقػػع نػػزاع عمييػػػا بينيػػا كبػػيف ميجػػارا إال أنيػػا ظمػػػت تحػػت السػػيطرة األثينيػػة، كمػػا نجػػػح 

ؽ.ـ. ينظػر 480ىزيمة كبيرة باألسطكؿ الفارسي فػي مضػيؽ سػبلميس عػاـ األسطكؿ األثيني في إلحاؽ 
ـ، 1976، دار النيضػػػة العربيػػػة، بيػػػركت، 1عبػػػد المطيػػػؼ أحمػػػد عمػػػي، التػػػاريخ اليكنػػػاني )اليػػػيمبلم( ج

 .157-150ص
 .60( محمد الصغير غانـ، التكسع الفينيقي في ...، مرجع سابؽ، ص2)

(3) The Cambridge Ancient History, volume I,II,III, IV, Cambridge university press, 
London 1926, pp.207-208. 
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. باإلضػػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد كانػػت السػػفف تتميػػػز (1)بلؿ لحظػػة االصػػطداـ بيػػاالمػػاء خػػ
بالخفػػػػة، كسػػػػرعة الحركػػػػة، فػػػػي جميػػػػع االتجاىػػػػات خػػػػبلؿ المنػػػػاكرات مػػػػع األعػػػػداء، 
كتسػػػػتعمؿ المجػػػػاديؼ بػػػػدؿ األشػػػػرعة التػػػػي تسػػػػتعمميا السػػػػفف التجاريػػػػة، كفػػػػي البدايػػػػة 

خػػر، ثػػـ تطػػكرت اعتمػػدت السػػفف عمػػى صػػفيف مػػف المجػػذفيف يتمركػػز أحػػدىما فػػكؽ اآل
صػػناعتيا فيمػػػا بعػػػد فصػػػارت ذات ثػػػبلث صػػػفكؼ، كأربعػػػة حتػػػى كصػػػمت إلػػػى التسػػػع 

، ككجػػدت أنػػكاع أخػػرل مػػف السػػفف، خاصػػة بنقػػؿ الجنػػكد، كالخيػػكؿ، كأخػػرل (2)صػػفكؼ
، كنػػػكع خػػػاص لمسػػػاعدة (3)صػػػغيرة لنقػػػؿ األمتعػػػة، كالعتػػػاد الحربػػػي الخػػػاص بػػػالجنكد

مػػػػداده األسػػػػطكؿ الحربػػػػي، كميمتيػػػػا االسػػػػتطبلع ككشػػػػؼ  الطريػػػػؽ أمػػػػاـ األسػػػػطكؿ كا 
بالمعمكمػػات، قبػػؿ كقػػكع الخطػػر بكقػػت طكيػػؿ، كيعمػػؿ عمييػػا عػػدد مػػف الجنػػكد كالقػػادة 
ذكم الخبػػػرة بفنػػػكف القتػػػاؿ البحػػػرم، كلػػػـ تكػػػف ميمػػػة السػػػفف مرافقػػػة األسػػػطكؿ خػػػبلؿ 

نمػػا امتػػٌد دكرىػػا إلػػى حمايػػة المػػكان  خػػبلؿ فتػػرات الحػػرب . كمػػا (4)عمميػػات القتػػاؿ، كا 
طػػػػاج فػػػػي أسػػػػطكليا الحربػػػػي، عمػػػػى نػػػػكع مػػػػف السػػػػفف يطمػػػػؽ عميػػػػو سػػػػفف اعتمػػػػدت قر 

المراسػػمة، كميمتيػػا تبميػػغ األكامػػر كالتعميمػػات لمقػػادة العسػػكرييف، إذا حػػدث تغييػػر فػػي 
الخطػػط الحربيػػة التػػي يقػػـك بيػػا الجػػيش القرطػػاجي، كيسػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا 

ف شػػكاط  جزيػػرة ؽ.ـ، عنػػدما تحركػػت السػػفف الحربيػػة القرطاجيػػة، مػػ211حػػدث عػػاـ 
( التػػػػػػي تقػػػػػػـك بتجييػػػػػػػز Tarentum( لمحاصػػػػػػرة مدينػػػػػػة تػػػػػػارتنـك )Sicileصػػػػػػقمية )

اإلمدادات العسكرية لتقدميا لمجيش الركماني عف طريؽ البر، عنػدىا أدل إلػى تػأخر 
اإلمػػدادات الكاصػػمة إلػػييـ لفتػػرة طكيمػػة، كبعػػدىا انسػػحبت السػػفف القرطاجيػػة، كتػػـ رفػػع 

                                                 

( جػػػكف. أ. ىػػػامرتف، تػػػاريخ العػػػالـ، المجمػػػد الثػػػاني، ترجمػػػة كزارة المعػػػارؼ المصػػػرية، د/ت، مكتبػػػة النيضػػػة 1)
 .172المصرية، القاىرة، ص

 .271( جكف. أ. ىامرتف، المرجع السابؽ، ص2)
 .442ة، مرجع ساؽ، ص( إبراىيـ أحمد رزقان3)
( عبػػد العزيػػز عبػػد الفتػػاح عمػػر حجػػازم، البحريػػة القرطاجيػػة دراسػػة فػػي دكرىػػا الحربػػي كمقكماتػػو كعبلقتػػو، 4)

 .70ـ، ص1985"رسالة دكتكراه غير منشكرة"، جامعة القاىرة، معيد البحكث األفريقية، 
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دينػػػة بنػػػاءن عمػػػى أكامػػػر أخػػػرل كصػػػمت مػػػف الدكلػػػة الحصػػػار البحػػػرم عػػػف مينػػػاء الم
القرطاجيػػة، عػػف طريػػؽ سػػفف المراسػػمة التػػي قامػػت بتبميػػغ األكامػػر إلػػى قائػػد األسػػطكؿ 

 .(1)القرطاجي
 بينت الدراسة عدة نتائج كاف مف أىميا: 

تػػػكفرت عمػػػى السػػػاحؿ الفينيقػػػي، األمػػػاكف البحريػػػة الطبيعيػػػة، التػػػي تصػػػمح أف تكػػػكف 
أدخمػػػػكا عمييػػػػا الحػػػػكاجز االصػػػػطناعية حتػػػػى صػػػػارت مػػػػكان   مرافػػػػ  لسػػػػفنيـ، كالتػػػػي

 صالحة لحماية سفنيـ مف األمكاج كالرياح.
تكفرت عػدة مػكاد أكليػة سػاعدت فػي عمميػة بنػاء السػفف كيػأتي فػي مقػدمتيا األخشػاب 
الجيػػػػدة، كالمػػػػكاد المانعػػػػة لشػػػػرب المػػػػاء إلػػػػى السػػػػفف، باإلضػػػػافة إلػػػػى ميػػػػارة اإلنسػػػػاف 

 بية كاألعماؿ البحرية.الفينيقي في األعماؿ الخش
نقؿ الفينيقيكف آلية اختيػار األمػاكف الطبيعيػة التػي تصػمح أف تكػكف مرافػ  إلػى غػرب 

 المتكسط، كما شيدكا المراف  الحربية كخير مثاؿ لذلؾ ميناء قرطاجة الحربي.
 صنعت عدة أنكاع مف السفف المتعددة األغراض كالمياـ.

 ب أكالدىـ عمى األعماؿ البحريةاستعاف بيـ الفرس لصناعة سفف ليـ كتدري

                                                 

 .73-72( المرجع نفسو، ص ص1)
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 قائمة المصادر كالمراجع

 أكالن: الكتب السماكية:
الكتػػػػاب المقػػػػدس، العيػػػػد القػػػػديـ كالعيػػػػد الجديػػػػد، دار الكتػػػػاب المقػػػػدس فػػػػي الشػػػػرؽ -

 ـ.2008، 4األكسط، القاىرة، ط
 ثانيان: المصادر الكالسيكية:

-Strabo, the Geogra ph4 of strabon, loeb classical Libyary. 
F7. 

 ثالثان: المصادر المعربة:
اسػػػترابكف، الكتػػػاب السػػػادس عشػػػر، كصػػػؼ بػػػبلد مػػػا بػػػيف النيػػػريف كفينيقيػػػا كشػػػبو -1

، منشػػػكرات جامعػػػة قػػػاريكنس، 1الجزيػػػرة العربيػػػة، ترجمػػػة محمػػػد المبػػػركؾ الػػػذكيب، ط
 ـ.2006بنغازم، 

ؾ اسػػػترابكف، الكتػػػاب السػػػابع عشػػػر، كصػػػؼ ليبيػػػا كمصػػػر، ترجمػػػة محمػػػد المبػػػرك -2
 ـ.2003، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، 1الذكيب، ط

، 1ىيركدكت، الكتاب السكيتي كالكتاب الميبي، ترجمة محمػد المبػركؾ الػذكيب، ط-3
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 طرؽ القكافؿ كنشأة مدينة تدمر
                        د. شعباف عمي أبكراس إعداد:

  فد. حػكاء ميالد عميػػكا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :المقدمة

لمختمفة، كلعؿ نشأتيا نشأت مدف كثيرة في شتى بقاع العالـ كعبر األزمنة ا 
قد ارتبط باألنشطة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية المختمفة، إذ مف خبلؿ 
العممية االستقرائية لمتاريخ يتبيف أف جؿ المدف في التاريخ القديـ كالكسيط قد نشأت 

 كتطكرت تبعان لمنشاط التجارم.
الجتماعية كتدمر مف مجمكعة المدف التي كانت لمعكامؿ االقتصادية كا 

كالسياسية دكران ميماِّ في بركزىا كتطكرىا، كربما كاف التجار الذيف اجتازكا البادية 
التدمرية بقكافميـ منذ تمؾ األزمنة قد اتخذكا مف ينابيع كاحة تدمر مكانان الستراحة 
قكافميـ، فنشأت كتجكلت تمؾ النقاط إلى أسكاؽ كانت بداية لنشاط المدينة فيما بعد، 

ـ أىؿ المدينة في تكسع النشاط التجارم. كمنيا يمكف القكؿ بأنو ال يمكف حيث ساى
 بناء مدف في المناطؽ الصحراكية بدكف نشاط اقتصادم.

كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف أف نيدؼ بيذه الدراسة إلى الكصكؿ لؤلسباب  
ف الرئيسية لنشأة المدينة كتطكرىا، كمعرفة أىمية دكر المدينة في النشاط التجارم م

 خبلؿ معرفة ارتباطيا كعبلقتيا بالقكافؿ التجارية.

                                                 
 جامعة المرقب. أستاذ مساعد قسـ التاريخ كمية اآلداب 
 .محاضر بقسـ التاريخ كمية اآلداب جامعة المرقب 
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 السؤاؿ اإلشكالػي:
 ىؿ كاف لطرؽ القكافؿ دكران ميماِّ في نشأة كتطكر تدمر؟ 

 فرضية الدراسػة:

لعؿ طرؽ القكافؿ قد ساعدت في نشأة كازدىار عدة مدف كأصبحت فيما  
 بعد مدف تجارية كبرل.

شطة، كمما نشأت مدف عمى ىذه أم أنو )كمما كانت الطرؽ التجارية ن 
 الطرؽ كذلؾ لنشأة األسكاؽ بتمؾ النقاط(.

 مدخؿ جغرافي. – 1
 الطرؽ التجارية كاألسكاؽ كتأثيرىا عمى تكسع المدينة. – 2

 مدخؿ جغرافػي:
متر فكؽ سطح البحر كبجكار  400تقع مدينة تدمر عمى ارتفاع حكالي  

، كعمى بعد (1)ت حتى مشارؼ الشاـمنحدرات سمسمة جباؿ الحكار الممتدة مف الفرا
كيمكمتر إلى الشماؿ الشرقي مف دمشؽ في  150كيمكمتر مف حمص، ك 100

أم تتكسط تدمر الطريؽ الكاصؿ بيف  (2)منتصؼ المسافة تقريبان بيف دمشؽ كالفرات
الفرات الذم كاف عصب المكصبلت في شرؽ ببلد الشاـ، كسكاحؿ ببلد الشاـ التي 

ئيا المكان ، حيث كاف التجار منذ العصكر القديمة يسمككف كانت تكثر عمى شكاط

                                                 
، دار 1عزت زكي قادكس: "آثار العالـ العربي في العصريف اليكناني كالركماني القسـ اآلسيكم، ط -1

 .83ـ، ص2000المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
سبلـ"، دار المعرفة الجامعية، حسيف الشيخ، "دراسات في تاريخ الحضارات القديمة العرب قبؿ اإل -2

، دار الثقافة، 3، انظر كذلؾ.. ناجي معركؼ، "أصالة الحضارة، ط143ـ، ص1993اإلسكندرية، 
 .95ـ، ص1975بيركت، 
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الطريؽ القادـ مف الفرات عمى ظيكر الدكاب، بذلؾ البد مف المركر بتدمر إذ كانت 
 .(1)كجيتيـ مكان  ببلد الشاـ

 يكأصبحت القكافؿ المتجية مف الحيرة إلى دمشؽ تجعؿ طريقيا شماؿ غرب 
ثـ تتجو  ،تستريح ىناؾ كتتزكد بالمؤفعمى حدكد الفرات حتى تصؿ إلى تدمر ك 

ككذلؾ الحمبلت العسكرية منذ  ،كىذا كاف شأف القكافؿ التجارية ،جنكبان إلى دمشؽ
 .(2)القدـ

كىكذا نشأت كاجية تدمر التي تقـك في كسطيا قرية صغيرة كاستقرت فييا  
 (3)ثـ تطكرت ىذه القرية إلى مدينة بفضؿ الطرؽ التجارية ،بعض القبائؿ العربية

التي اشتير أمرىا في النصؼ األكؿ مف األلؼ األكؿ ؽ.ـ، حيث كانت القكافؿ 
ثـ تكاصؿ إلى ببلد ما  ،التجارية القادمة مف الحبشة كاليمف تمر بتدمر كتستريح فييا

 .(4)بيف النيريف كببلد فارس
( تألفت مف مجمكعات مف القبائؿ العربية كردت Palmyraكتدمر بمميرا ) 

لمدكنات الركمانية، فيي أسماء عربية مع أف بعضيا كاف يحمؿ أسماؤىا في ا
، فتدمر كغيرىا مف المدف الشامية تقمبت عمييا مكجات شعكب (5)أسماء إغريقية

الجزيرة العربية، كالكنعانييف كاألمكرييف كاآلرامييف كغيرىـ، حيث أخذ العنصر 
ى أصبح العرب العربي يغمب عمييا تدريجياِّ مف مطمع األلؼ األكؿ ؽ.ـ، حت

                                                 
1- Drivers, H.J.W., The Religion of Palmyra, Leiden, Brill, Copyright 1976, P.3.  

 .83ـ، ص1908ة اإلرشاد، القاىرة، ، مطبع1جرجى زيداف، العرب قبؿ اإلسبلـ، ج - 2
 .432ـ، ص1958، دار الثقافة، بيركت 2، ط1فيميب حتى، "تاريخ سكرية كلبناف كفمسطيف"، ج  -3
 .38ـ، ص1979، دار األندلس، سكرية، 2محمد أسعد طمس، "تاريخ العرب"، ط -4
 .238ـ، ص1975دمشؽ،  ، العربي لمطباعة كالتكزيع،7أحمد سكسة، "العرب كالييكد في التاريخ"، ج -5
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كامتزجكا مع السكاف األصمييف الذيف ينحدركف مف أصؿ  (1)األغمبية في تدمر
 .(2)سامي، كالعرب الناطقكف بالمساف اآلرامى كاستقركا فييا

كقد تألؼ أىؿ تدمر مف التجار كالمزارعيف داخؿ المدينة، أما في أطراؼ  
الجاليات اإلغريقية  المدينة فكانكا مف األعراب الرعاة، باإلضافة إلى كجكد

كالركمانية التي عاشت في تدمر، كفضمت السكف بيا، كما كانت ىناؾ جاليات 
ييكدية نزحت إلييا قبؿ سقكط القدس في أيدم الركماف، كتبيف أف اإلغريؽ كانكا 
يعتبركف أجانب بينما كاف الفرس في عداد االستقراطية المحمية كاعتبركا إلى حد ما 

 .(3)تدمرييف

 التجارية كاألسكاؽ كتأثيرىا عمى تكسع المدينة:الطرؽ 
كاف ىناؾ طريقاف برياف رئيسياف لمتجارة كالمكاصبلت يصبلف بيف ببلد  

الشاـ كببلد الرافديف خبلؿ األلؼ الثاني ؽ.ـ، كيمتداف مف ضفاؼ الفرات شرقان 
، الطريؽ األكؿ ينطمؽ مف منطقة الفرات (4)حتى سكاحؿ البحر المتكسط غربان 

سط بالقرب مف مارم كيسير بمحاذاة الفرات باتجاه الشماؿ الغربي حتى يصؿ األك 

                                                 
 .91ـ، ص1978عدناف البنى، "تدمر كالتدمرييف، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد، دمشؽ،  -1
 .105ىكرست كمينكؿ، مرجع سابؽ، ص - 2
)عبد الحمك، "صراع الممالؾ في التاريخ السكرم القديـ ما بيف العصر السكرم كسقكط المممكة التدمرية"، 3

 .329 – 328صـ، ص 1999، سكريا، 1ط
، كذلؾ 143ـ، ص1992فيكتكر سحاب، إيبلؼ قريش رحمة الشتاء كالصيؼ"، دار الفكر، بيركت  4- 

، 42انظر: فرانسك متيراؿ "تجارة تدمر كسيمة بيف الحضر كالبدك"، مجمة الحكليات األثرية السكرية، مج 
كلية حكؿ تدمر كطريؽ الحرير، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الد

 ـ.1996دمشؽ 
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)مسكنة( التي كانت تشكؿ خبلؿ األلؼ الثاني ؽ.ـ ميناءن ميماِّ  (1)إلى مدينة إيمار
 .(2)عمى الفرات لممكاصبلت البرية كالنيرية بيف شماؿ ببلد الشاـ كببلد الرافديف

د الشاـ الشمالية حتى يصؿ كمف ىناؾ كاف الطريؽ يخترؽ سيكؿ ببل 
مدينة يمحاض )حمب( حيث يتفرع إلى فرعيف يمتداف إلى سكاحؿ البحر 

، كمنيا إلى تؿ عطشانة )رأس الشمرة(، كمف يمحاض كاف ىناؾ طريؽ (3)المتكسط
رئيسي باتجاه الجنكب إلى المشرقة )قطنة( الكاقعة شماؿ شرؽ حمص كدمشؽ، 

 .(4)كمنيا إلى فمسطيف كمصر
لطريؽ الثاني الكاصؿ بيف ببلد الشاـ كببلد الرافديف، كاف يبدأ أيضان أما ا 

األكسط بالقرب مف مارل كينطمؽ عبر بادية الشاـ ماراِّ بتدمر  (5)مف منطقة الفرات

                                                 
مسكنة، إيمار عمى الفرات عند منطقة الغمر، محمد مادكف، تفاعبلت حضارية عمى طريؽ الحرير  -1

 .76ـ، ص1995كتدمر، كزارة الثقافة، دمشؽ، 
تصدرىا ، السنة الثالثة كالثبلثكف، 372محمد كحيد خياطة، "تدمر التجارة كالديف"، مجمة المعرفة، ع  -2

 .205ـ، ص1994كزارة الثقافة، دمشؽ، 
، تصدرىا المديرية 42خالد األسعد، "طرؽ القكافؿ التدمرية"، مجمة الحكليات األثرية العربية السكرية، مج  -3

ـ، 1996العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية، تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ 
 .85ص

ة عمى طريؽ القكافؿ خبلؿ األلؼ الثاني قبؿ الميبلد"، مجمة الحكليات األثرية عيد مرعي، "محطة ىام -4
، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية 42العربية السكرية، مج 

 .109ـ، ص1996تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ 
شامية، كتقسـ مف الناحية الجغرافية اإلقميمية إلى تعرؼ األصقاع الكاقعة يميف كغرب نير الفرات باسـ ال -5

الشامية الشمالية كالشامية الجنكبية أك البادية السكرية كيفصميا عارض تضاريسي يؤلؼ سمسمة الجباؿ 
الكسطى كسمسمة الجباؿ التدمرية، كعرفت قديمان ببادية السماكة ألنيا أ}ض مستكية ال صحر فييا كىي 

كتؤلؼ إقميما جغرافيا يمتد عمى الجزء الجنكبي الشرقي مف سكرية كعمى التي بيف الككفة كالشاـ 
المناطؽ الغربية مف العرؽ كالبقاع الشرقية مف األردف كشماؿ السعكدية كتعرؼ أيضا بالصحراء 
السكرية، عادؿ عبد السبلـ، "البيئة الجغرافية الطبيعية لمبادية التدمرية كطريؽ الحرير"، مجمة الحكليات 
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كالمشرفة )قطنو( كبمنخفض حمص حتى يصؿ إلى سكاحؿ البحر المتكسط عند 
شماؿ مف يمحاض )حمب( جبيؿ، كعند المشرفة كاف يصؿ مع الطريؽ القادـ مف ال

 .(1)المتجية جنكبان إلى دمشؽ كفمسطيف
كذلؾ بتحكيؿ طرؽ  ،ف الطريؽ الصحراكم المختصرك كقد أكجد التدمري 

القكافؿ نحك مدينتيـ بعد مسارىا عمى طكؿ النير لمكصكؿ مباشرة إلى مراف  البحر 
 .(2)المتكسط
ؾ طرؽ كبعد ذلؾ فإف الطرؽ التجارية تطكرت كاتسعت كأصبحت ىنا 

جديدة تنطمؽ مف تدمر إلى دمشؽ كعددىا ثبلثة طرؽ تبدأ مف تدمر، كتدؿ عمى 
النشاط التجارم المتبادؿ بيف دمشؽ كتدمر، كالطرؽ المباشرة بينيما تكازم جبؿ 
الركاؽ أك السبلسؿ الجبمية المتفرعة عف جبؿ لبناف الشرقي كتسير مف تدمر إلى 

كجيركدا  (4)مياراميا( ثـ إلى نزاال )القريتيف(فقصر الجبؿ الغربي )ى (3)مكقع البيضا
 .(5))جيركد( كاداريف القطيفة ثـ )دمشؽ(

دانابا  (6)كىناؾ اتجاه آخر يبدأ مف نزال )القريتيف( ثـ إلى مييف 
(Danaba ثـ تمؼ حكؿ كتمة صخرية لتمتقي بطريؽ حمص دمشؽ مارة بقارة )

                                                                                                                 

، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة 42ة العربية السكرية، مجاألثري
 .30ـ، ص1996الدكلية حكؿ تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ، 

أرنست فيؿ، "تدمر كطريؽ الحرم"، ترجمة إيماف سندياف، مجمة الحكليات األثرية العربية السكرية،  -1
ة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية، تدمر كطريؽ ، تصدرىا المديرية العام42مج

 .93ـ، ص1996الحرير، دمشؽ، 
 .93، ص42ارنست فيؿ، المرجع االسبؽ، مج  -2
 .76مكقع البيضاء مكقع آبار كسط الدك، محمد مادكف، مرجع سابؽ، ص  -3
 .77مد مادكف، المرجع نفسو، صالقريتيف )نزاال( نشاال، بمدة عمى طريؽ الحير الغربي بدمشؽ، مح -4
 .86، ص42خالد األسعد، مرجع سابؽ، مج  -5
 .77مييف حكاضر بيف القممكف كالسمسمة التدمرية الجنكبية، محمد مادكف، مرجع سابؽ، ص  -6
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ريف )القطيفة( كالقصير فدمشؽ، )كيييرا( كالنبؾ )كزاما( فالقسطؿ )ادامانا( كادا
كالطريؽ الثالث يبدأ مف تدمر كيعتمد عمى سمسمة مف الخانات كالحصكف الصغيرة 
المجيزة باآلبار كاألراضي الزراعية التي تكفي إلطعاـ القافمة كمكاشييا، كبقيت ىذه 
الحصكف مستخدمة كمحطات كخانات تبدأ مف الخاف األبيض الكاقع عمى السفح 

كىك  (2)ثـ خاف الحبلبات ،كيمكمتر غربي تدمر 20الذم يبعد  (1)بؿ ىيافالشرقي لج
)أكراكا(، كمنو يمتد الطريؽ  (3))مكقع برباركا(، كيستمر الطريؽ إلى خاف البصيرم

جنكبا إلى خاف عنيبة )خاف كممر( ثـ منو إلى خاف المنقكرة )خاف كممر( ثـ إلى 
تنحرؼ  (5)، كالطريؽ الديقمكسيانيوكمنو إلى الضمير فدمشؽ (4)خاف البك الشامات

قبؿ الضمير بقميؿ بفرع نحك الجنكب مارة بدير الشمالي كتؿ أصفر كشمقا كدير 
الكيؼ كالقصير األزرؽ ممتد إلى كادم السرحاف كيكازييا طريؽ آخر يمتد مف 

                                                 
جبؿ ىياؼ )صياؼ( جزء مف التدمرية الجنكبية مشرؼ عمى تدمر، محمد مادكف، المرجع نفسو،  -1

مر في الكسط االقتصادم كالسياسي في القرف الثامف عشر قبؿ الميبلد"، . فيصؿ عبد هللا "تد75ص
، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد 42مجمة الحكليات األثرية العربية السكرية، مج 

 .105ـ، ص1996خاص بكقائع الندكة الدكلية تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ 
2- Franz Cumont, the frontier provinces of the East, fourth impression, vol XI, 
Cambridge, Paris, 1936, P.635.  

البصيرم منطقة بيا سد خربقة بمكقع الباردة كالخربؽ لغة ىك األرض الصمبة، محمد مادكف، مرجع   -3
 .86، ص42، خالد األسعد، مرجع سابؽ، مج76سابؽ، ص

 .87جع نفسو، صأبك الشامات، غربى الصقؿ، خالد األسعد، المر  -4
 . 74الطريؽ الديقمكسيانية ما بيف الفرات كتدمر كدمشؽ، محمد مادكف، مرجع سابؽ، ص -5
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إلى الجنكب  (1)البنخراء، ثـ أبك الشامات متصبلن بالطريؽ الشمالي مف السبع بيار
 .(2)س فالزلفا ثـ التمارةفجبؿ سي
، حيث (3)كىناؾ طريؽ بيف تدمر كحمص تبدأ مف كادم القبكر فسيؿ الدك 

الكراسى كىك مفترؽ الطرؽ المتجو إلى البيضاء، تياس الفرقمس )بيت بريكميس( 
ؽ.ـ آبادة تذكارية في ىذا المكقع  114حمص، كقد أقاـ التدمريكف عاـ  –كعيفير 

عمى ثبلثة مذابح قدمتيا تدمر لئللو الذم تبارؾ اسمو تشير إلى الخصب كما عثر 
كيمكمتر غربي تدمر،  20لؤلبد، كال تزاؿ بعض األمياؿ في مكقعيا حالياِّ عمى بعد 

، كمف الكراسي (4)ـ(117ػػػػػ98كنقؿ أحدىا إلى متحؼ تدمر كىك مف عيد تراجاف)
سرياف،  (5)أيضان إلى بيار صجار، عقارب )عقاربة( ثـ قصر بف كرداف إسريا

كيمحاص )حمب( كانطاكية، كتمتد الطريؽ مف تدمر إلى خاف الحبلبات ثـ خاف 
 -القطار، خاف البصيرم، فقصير الحير الغربي المؤلؤة )مكقع ىمياراميا( الفرقمس 

 .(6)حمص

                                                 
كـ شرقى دمشؽ عمى طريؽ التنؼ المعبد، محمد  150السبع بيار، مجمكعة آبار كأكدية، عمى بعد  -1

 .85مادكف، مرجع سابؽ، ص
بي الرحبة كجد فيو قبر امرئ القيس بف عمر، محمد الزلؼ بئر ما كمكقع عند الرحبة، النمارة، مكقع جنك  -2

 .79 – 78مادكف، المرجع السابؽ، ص ص 
الدك، انسـ لؤلرض الفبله الكاسعة المستكية مف األرض، كقد كرد االسـ بصيغة دكاة بالخط المسند اليمنى  -3

بيف السمسمتيف القديـ كذلؾ في النقكش، كالدك ىذا يبدأ خمؼ الجباؿ التي تحد تدمر مف الغرب كما 
الشمالية كالجنكبية التدمرية كيمتد غربي الحير الغربي، كفيو اليكـ مجمكعة مف المزارع المستحدثة 

 .101، 100بضخ المياه الجكفية، محمد مادكف، مرجع سابؽ، ص ص 
 .87، ص 42خالد األسعد، مرجع سابؽ، مج  -4
 .77حمد مادكف، مرجع سابقف صاسريا، مكقع أثرم شماؿ السمسمة التدمرية الشمالية، م -5

6() Klengel, I.H, Geschiche Syriens in 2, Berlin, 1969, P.120.  
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كطريؽ تدمر الفرات ىي الطريؽ الممتدة نحك الشماؿ إلى سكريا، تدمر  
( فالرصافة )الرضاب( أما أكزيرا الطيبة )عرض(، ثـ  (1)أرؾ إلى الشكلة )مكقع الكـك

 (2)الطريؽ الثانية نحك الشرؽ تدمر أرؾ، البئر الجديدة، دكرا أكربكس )الصالحية(
، كمنيا إلى كرؾ (3)كيستمر فرع الطريؽ عمى ضفة الفرات حتى عانة )جيداف(

 .(4)ميساف فالخميج العربي
، كمنيا إلى مكقع (5)ـ العمدكتبدأ الطريؽ الثالثة مف تدمر البازكرية أ 

، ثـ منطقة ىيت عمى (7)، ثـ إلى أـ الصبلبيخ مقصير صكاب الكعرة(6)مميكة
الفرات، كمنيا إلى ميساف حيث يتفرع الطريؽ إلى طريؽ بحرية تصؿ إلى ميناء 

 .(8)باربايككس كطريؽ برية تجتاز ببلد فارس شرقا
لى دمشؽ، كاالسـ كالطريؽ الرابعة تدمر البخراء كىي مفترؽ طرؽ إ 

البلتيني ليا ىي ككرية أك غكرية، كمنيا طريؽ أخرل تستمر إلى مميكة، فمكقع جفو 

                                                 
، 42أرؾ أكاركة تقع شرؽ تدمر، كأرؾ ىي مكقع السخنة الحالى، خالد األسعد، مرجع سابؽ، مج  -1

 .88ص
 .74عانة )جيد أف( إحدل مكان  تدمر عمى الفرات، محمد مادكف، ص - 2
ريزكلز، "التجارة مع الشرؽ األقصى كالشركط السياسية لنمكىا"، مجمة الحكليات األثرية العربية ادمكف ف -3

، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية، تدمر 42السكرية، مج
 .121ـ، ص1996كطريؽ الحرير، دمشؽ، 

 .61كذلؾ: انظر، محمكد مادكف، مرجع سابؽ، ص - 4
أـ العمد، أقيـ فييا عمكدا تذكرايا لتكريـ سكادة بف مالؾ أحد رجاؿ القكافؿ المشيكرة الذم حمى قكافؿ  -5

التدمرييف مف المصكص كقطاع الطرؽ فكرمكه بإقامة العمكد التذكارم في ىذا المكقع كيحمؿ تمثاال 
األسعد، مرجع سابؽ،  لسكادة كأربعة تماثيؿ أخرل في معبد بؿ كاألجكر أك معبد بعمشميف، خالد

 .88، ص42مج
 .75مكقع مميكة فييا قصر قديـ كبئر ماء جنكب تدمر، محمد مادكف، مرجع سابؽ، ص -6
 .75الكعرة أك القيرة، ىي منخفض كاسع كثير المياه، محمد مادكف، المرجع نفسو، ص -7

8- Franz Cumont, op. cit, P.636.  
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فالسجرل ثـ إلى أـ الصبلبيخ فقصير صكب ثـ عانو عمى الفرات كمنيا إلى 
 . كما يتضح مف الخريطة.(1)ميساف

كبذلؾ اعتبرت تجارة القكافؿ ىي النشاط األكؿ األساسي في تدمر، كمنيا  
طمؽ عمييا اسـ مدينة القكافؿ، حيث ازدىرت سريعان خاصة في القرف الثاني أ

بؿ، فالشكارع التي شيء في تدمر كاف معدا لمقافمة كتسييؿ مركر اإل (2)الميبلدم
بؿ تتأذل بالمسير فكؽ الببلط، ككذلؾ األمر ألف اإل ؛تمر بيا القكافؿ غير مبمطة

بؿ، ككذلؾ جكرا كمحطة اإلحؽ األجكرا( كممبالنسبة ألرض السكؽ العامة )األ
جكرا كممحقاتيا، كالمخازف العالية كاألقكاس كميا مييأة األبكاب المشرعة في األ

لمركر الجماؿ بأحماليا، كمف خبلؿ النصكص فإف حكامؿ التماثيؿ في الشارع 
بؿ، حيث نجد شيئان خاصاِّ الرئيسي عالية كيصعب قراءتيا إال مف خبلؿ نقكش اإل

كىي أف بعض اليتيا كانكا  ،ر تكاد تنفرد بو عف غيرىا مف الدياناتبديانة تدم
، كالنصكص التدمرية (3)بؿ كالخيؿ خاصة في الجباؿ المحيطة بتدمريمثمكف عمى اإل

التدمرية المتعمقة بالقكافؿ كتجارة القكافؿ في تدمر كثيرة كجدت منقكشة في المعابد 
خمي، التي كانت تقـك عمى كاألسكاؽ، ككاف فييا ذكر قميؿ عف تنظيـ القافمة الدا

شيخ القافمة )رئيس القافمة(، كالحرس المقيميف عمى حماية القافمة كبضائعيا خكفان 
كاستخدمت قكافؿ تدمر نير الفرات نزكال مع التيار  .(4)مف إغارة البدك عمييا

المائي كذلؾ ألف مزاياه كثيرة خاصة أف آخر مرحمة مف السفر إلى خاركس )كرخا( 

                                                 
 .86ص، 42خالد األسعد، المرجع السابؽ، مج -1

2- Rostovtzeff. M. Cravan cities, Trans by Tablotrice Oxford, London, 1932, 
P.123. 

 .107 – 106عدناف البنى، مرجع سابؽ، ص ص  -3
4- Rostovtzeff. M, "the caravan Gods of Palmyra".  
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قة مستنقعات جنكب الرافديف التي ال يمكف اجتيازىا بغير طريؽ تمر في منط
 .(1)النير
نصاِّ يتعمؽ  34كيتضح مف النصكص أف عصر القافمة الذىبي مف أصؿ       

ـ، حيث تصادؼ ىذه الفترة 163ـ، 131نصاِّ مؤرخان بيف عامي  19بالقكافؿ منيا 
ـ( 161ػػػػ138) كانطكنينكس ،(ـ138ػػػػػ117زدىار عيد اإلمبراطكريف ىادرياف )افترة 

، (2)أم الفترة التي مرت بيا الحركب الفارسية التي قاـ بيا تراجاف كلكسيكس فيركس
كمف ذلؾ رأت تدمر أنو مف المصمحة أف تؤمف لمتجار جميع أنكاع الراحة لسير 

ـ، حيث 137قكافميـ، تبيف ذلؾ مف خبلؿ النص الجمركي الذم يعكد إلى عاـ 
سـك التي يدفعيا التجار عف كؿ سمعة تدخؿ أك تخرج إلى مدينة يحدد أنكاع الر 

تدمر، كحدد فييا نكع الحماية، كقاـ التدمريكف بإنشاء فرؽ مف اليجانة لتضبط 
األمف في تدمر كخارجيا مف المنطقة الممتدة مف الفرات إلى حماة )حميمة( كدمشؽ 

ناء لتدمر، حيث تدربت كدكرا أك ركبكس )الصالحية( عمى نير الفرات التي كانت مي
فرؽ اليجانة تدريبان تاماِّ مف أجؿ حماية القكافؿ ككاف أفرادىا يختاركف اختياران خاصاِّ 
كليـ مراكز في تدمر كخارجيا حيث يقيمكف في أبراج كقصكر محصنة لمراحة 

 .(3)كالتبديؿ

                                                 
لحكليات األثرية العربية ميشيؿ غاك ليككفسكى، "تدمر كتجارتيا التدمرية"، ترجمة عدناف البنى، مجمة ا - 1

، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية تدمر 42السكرية، مج
 .116ـ، ص1996كطريؽ الحرير، دمشؽ، 

 .117ميشيؿ غاكليككفسكي، المرجع نفسو، ص -2
، تصدرىا 42،  العربية السكرية، مجنقكال زيادة، "اإلجراءات األمنية في تدمر في القرنيف األكؿ كالثاني" -3

المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ 
 .124ـ، ص1996
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 أما البضائع فكانت تصؿ إلى مستكدعات ضخمة كالممحؽ التابع لبلجكرا 
، حيث تكزع عمى الحكانيت المنتشرة داخؿ األجكرا، كفي كؿ مكاف خاصة  )السكؽ(

شارع المسرح كالشارع الرئيسي الطكيؿ عمى امتداده، كفييا دكاكيف منتظمة كليا 
، كفييا آثار لسير العربات التي تنقؿ (1)كاجيات متقاربة، كفييا أيضا تمديدات لممياه
يا منقكشة عمى حجر كغالبية أصحاب البضائع، كنجد فكؽ الدكاكيف أسماء أصحاب

الدكاكيف ليسكا مف كبار التجار، بؿ مف الطبقة المتكسطة ككانت ليـ جمعيات 
، كلـ تكف الدكاكيف خاصة بتجار الجممة فقط بؿ ىناؾ حرؼ معدة (2)كأخكيات

، مف باعة األغذية كاألكاني الفخارة كالزجاجية كأصحاب (3)لتمبية الحاجات اليكمية
خرل مف النحاتيف كصانعي الجمكد كالقرب كالحداديف كشغيمة الذىب الحرؼ األ

كالفضة، كما تشير النصكص بأف ليـ نقابات كأخكيات لكؿ منيا كليمة خاصة 
تحت حماية سيد ليا، فكاف الممؾ أذنية الثانى كابنو مف حماة النقابات الحرفية 

 .(4)عرؼ ذلؾ مف خبلؿ النصكص المكتشفة حديثان 
ؿ التجارية تمر بتدمر منذ القرف السادس ؽ.ـ، كتحمؿ معيا كانت القكاف 

حاصبلت اليمف إلى ببلد الرافديف كتتجاكز مشارؼ الشاـ إلى تدمر كمنيا إلى ببلد 

                                                                                                                 

انظر كذلؾ: بشير زىدل، "طريؽ الحرير كتدمر مدينة القكافؿ"، مجمة الحكليات األثرية العربية 
ة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية، تدمر ، تصدرىا المديرية العام42السكرية، مج

 .139ـ، ص1996كطريؽ الحرير، دمشؽ، 
 .117عدناف البنى، مرجع سابؽ، ص -1
أخكيات، ىي جمعيات دينية تضـ في الغالب أصحاب مينة كاحدة كليا إلو مفضؿ رئيسي، مصطفى  -2

 .69ص ـ،1989، دار طبلس، دمشؽ، 1طبلس، زنكبيا ممكة تدمر، ط
3* Franz Cumont, op. cit, P.633. -5  

6 - Seyrig. H. "Palmyra and the East", les Annales Archeologibques Arabes 
Syriennes, Tom 1 et 2, vol. I, Publiee par la Direction Generale Antiquites et 
Des, Musees Repubique Arabe Syrierne, 1950, P.60. 
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، كمف المرجح أف تدمر كانت نقطة عبكر تمر بيا القكافؿ منذ القدـ كلـ (1)فارس
ـ، كلـ تكف تدمر 106تظير أىميتيا إال بعد سقكط البتراء عاصمة األنباط عاـ 

مجرد محطة تستريح فييا قكافؿ التجار، بؿ اشتغؿ التدمريكف أنفسيـ بالتجارة، 
ككانكا يجمبكف الحرير مف الصيف، كالتكابؿ مف اليند، كليـ محطات في البصرة 
)كاراكس( كفكلكجيسيا قرب بغداد عمى نير دجمة ككذلؾ في دكرا أكربكس 

 .(2))الصالحية( عمى الفرات
كتسبت تجارة المنسكجات أىمية كبيرة لسيكلة نقميا كخفة كزنيا، كقد ا 

كبفضؿ ىذه التجارة أصبحت تدمر أحد أىـ مراكز طرؽ الحرير التجارية حتى عاـ 
، كقد احتمت ىذه (3)ـ، عندما تمكف الركماف مف القضاء عمى مدينة تدمر273

 (4)ر أسرة ىافالتجارة مركزا ميماِّ عبر مسافات شاسعة امتدت مف الصيف في عص
مبراطكرية الفارسية )الفرثية( حيث قاـ الفرثيكف بنقؿ ـ( إلى اإل202 –ؽ.ؽ 206)

البضائع المنسكجات إلى مراكز التجارة في الغرب منيا تدمر كدكرا أك ربكس، كعثر 
عمماء اآلثار عمى منسكجات تتضمف ثيابان مف نسيج الصيف كثيابان أخرل مف نسيج 

 .(5)طة بياالشاـ كالمناطؽ المحي
كقد كانت التجارة مع الصيف مف أىـ الحكافز التي شجعت عمى إنتاج  

الحرير في ببلد الشاـ كببلد فارس، كذلؾ بدليؿ ما عثر عميو مف منسكجات حريرية 
في تدمر، كىي مف أقدـ المنسكجات المكتشفة التي كانت محاكة بأسمكب التػكيؿ 

                                                 
 .106مينكؿ، مرجع سابؽ، صىكرست ك -1
 .84جرجى زيداف، مرجع سابؽ، ص -2
 .207محمد كحيد خياطو، مرجع سابؽ، ص -3
ـ( اتخذت كؿ ما يمـز لحماية أمف كسبلمة القكافؿ التجارية في 202 –ؽ.ـ  206أسرة ىاف الخامسة ) -4

 .134، ص42طريؽ الحرير البرم، بشير زىدم، مرجع سابؽ، مج
 .138ـ، ص1977، كزارة الثقافة، دمشؽ، 65، مج 5ريخ تدمر"، مجمة العرفاف، عبشير زىدم "في تا -5
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مف ساحؿ ببلد الشاـ  (2)ر األرجكاني، كاستكردت تدمر الصياغ األحم(1)الدمشقي
خاصة مدينة صكر كالعطكر كزيت الزيتكف كالتيف كالجكز كاألكاني الزجاجية 
كالخمكر، كاستكردت ايضا التكابؿ كعطكر العاج كاألخشاب كاألحجار الثمينة مف 

 اليند التي عادت عمييـ بأرباح كثيرة.
كاألحجار كالعاج كبذلؾ أصبحت تدمر مركز لمنتجات الشرؽ مف اليند  

 .(3)كالتكابؿ كالخمكر
زدىارىا االقتصادم إلى أىمية مكقعيا اكمف ذلؾ أصبحت تدمر تديف ب 

عمى الطرؽ التجارية، منيا طريؽ الحرير الممتد مف ببلد الصيف شرقان حتى ركما 
 .(4)غربان، كبيف مدف حكض الفرات كمدف ساحؿ ببلد الشاـ

رات لمتجارة كالقكافؿ التجارية جعؿ باإلضافة إلى ذلؾ إف فتح حكض الف 
طريؽ الحرير عبر تدمر ىك الطريؽ األقصر مسافة، كاألكثر سيكلة كاألفضؿ 

 عبكران كأمنان كسبلمة لمقكافؿ التجارية كأصحابيا كبضائعيـ المختمفة.
كما أف تجارة البخكر قديمان كانت سببان في ازدىار التجارة خاصة بيف  

، حيث (5))اليمف( كسائر المدف المجاكرة ليا كببلد الشاـالمدف العربية الجنكبية 

                                                 
التكيؿ الدمشقى، عبارة عف نسيج متيف مضمع، محمد كحيد خياطة، "عبلقة تدمر الخارجية تجارياِّ  -1

 ، تصدرىا المديرية العامة لآلثار كالمتاحؼ،42كدينياِّ"، مجمة الحكليات األثرية العربية السكرية، مج
 .168ـ، ص1996عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ، 

 .168، ص42محمد كحيد خياطة، المرجع نفسو، مج -2
 .94، ص42ارنست فيؿ، مرجع سابؽ، مج -3
 .138، ص65، مج5بشير زىدل، في تاريخ تدمر، ع -4
ـ، 1968كمية لمطباعة كالنشر، القاىرة أحمد الحكفى، التيارات المذىبية بيف العرب كالفرس، الدار الق -5

؛ نعيـ فرح، "أضكاء عمى الصناعة كالتجارة في مدف ببلد الشاـ كدكرىا في التجارة العالمية في 17ص
، تصدرىا لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة 16 – 15العيد البيزنطي"، مجمة دراسات تاريخية، ع

 .159ـ، ص1984دمشؽ، 
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تتجمع أحماؿ البخكر كالطيكب في تمتع، كمنيا تبدأ طريؽ القكافؿ التجارية نحك 
ثـ البتراء غزة كاإلسكندرية،  ،الشماؿ إلى المدف المجاكرة منيا تدمر اإلسكندرية

ؿ ىناؾ لمحرؼ داخؿ كيصدر أيضا إلى ركما كغيرىا مف مدف البحر المتكسط ليستعم
المعابد حيث أف البخكر يشكؿ جزءان أساسياِّ في الطقكس كالشعائر الدينية في العالـ القديـ 
مصر كببلد الشاـ كببلد الرافديف، أما المباف فكاف يستخدـ في كثير مف األغراض الطبية، 

كبي شبو نف جكالبخكر كالمباف ىما السمعتاف األساسيتاف التي تحمميا القكافؿ التجارية م
 .(1)الجزيرة العربية إلى سكؽ مصر كالشاـ

 الخاتمة:

ة بشكؿ مناسب لنشاط طرؽ التجارة إذ أف مكقع ألقد كانت الصحراء السكرية ميي 
تدمر المتميز في قمب بادية الشاـ في منتصؼ الطريؽ بيف حكض الفرات شرقان كمدف 

طريؽ األقصر مسافة كاألكثر الساحؿ السكرم غربان جعؿ طريؽ الحرير عبر تدمر ىك ال
سيكلة كأمنان. كذلؾ طبيعتيا كسعة كاحتيا ساعد في ازدياد حركة التجارة كنمكىا السريع، 

 رغـ اتساع الصحراء، إالَّ أنو البد مف مركر القكافؿ التجارية بمدينة تدمر.
يا كمركز تجارم لتأميف ئإف اقتصاد مدينة تدمر ىك السبب الرئيسي في نشك  
سكاف، كنمكىا مف قرية بسيطة إلى مدينة تجارية، ساعد سكانيا عمى االشتغاؿ حاجات ال

بالتجارة، كالعمؿ عمى تنظيـ حركة القكافؿ، ككذلؾ ساىـ التدمريكف في إنشاء مجمكعات 
حبلؿ السبلـ  خاصة بحماية القكافؿ كطرؽ القكافؿ التجارية، مما ساعد عمى االستقرار كا 

األمر الذم فسح لتكسع فرص العمؿ بالمدينة كالمتاجرة بالسمع كالتكسع التجارم في المدينة 
نشاء نقاط خاصة الستقباؿ البضائع القادمة مف كؿ االتجاىات.  المختمفة كا 

أم أف شبكة الطرؽ التجارية القديمة ساىمت مساىمة كبيرة في تقدـ تدمر  
 العمراني كالفني كالثقافي كاالجتماعي كتزايد ثركات تجارىا.

                                                 
، تصدرىا المديرية 42الحرير"، مجمة الحكليات األثرية العربية السكرية، مج شكقي شعث، "طريؽ البخكر -1

ـ، 1996العامة لآلثار كالمتاحؼ، عدد خاص بكقائع الندكة الدكلية تدمر كطريؽ الحرير، دمشؽ 
 ـ.152ص
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 الكجكد االستعمارم الفرنسي في السنغاؿ
 ـ(1865ػ 1854في الفترة ما بيف )

 إعداد: د.الصادؽ أبكعجيمة أبكغنيمة
 عمي دعباجأحمد أ. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

عيرؼ الكجكد االستعمار الفرنسي في السنغاؿ تطكران ممحكظان بالتزامف مع بداية    
انكماش الحضارة العربية اإلسبلمية، كتراجع قكتيا االقتصادية منٌذ مطمع القرف 

كقد اشتممت ىذه الدراسة عمى ثبلثة محاكر خصص  الخامس عشر الميبلدم،
ـ، أما 19األكؿ لدراسة كتتبع  بدايات التنافس األكركبي عمى السنغاؿ قبؿ القرف 

المحكر الثاني فخصص لبحث االختراؽ االستعمارم الفرنسي خبلؿ فترة الدراسة، 
يث تـ كتطرؽ المحكر الثمث لبحث كتقصي ردكد الفعؿ المحمية عمى ىذا التغمغؿ ح

التركيز عمى حركة الحاج عمر الفكتػي ككنيا شكمت العقبة الحقيقية في كجو 
 األطماع الفرنسية بالسنغاؿ، كخطران كبيران عمى مراكز كجكدىا في المنطقة كميا.

كدراسة الباحث ليذه الفترة تبررىا مف كجية نظره األىمية الخاصة التي        
غاؿ الحديث، فعمى الصعيد الدكلي اتسمت ىذه تحظى بيا ىذه الحقبة في تاريخ السن

الحقبة بتغيرات اجتماعية كسياسية كبرل تجمت عمى الخصكص في تركيز النظاـ 
اإلمبراطكرم، الذم أفرز مدان استعماريان كبيران غطى بتأثيراتو معظـ أقطار القارة 

نيتو األفريقية بما في ذلؾ السنغاؿ، كالذم استمر خبلؿ ىذه الفترة متعمقان بب
االجتماعية كالسياسية التقميدية التي كانت قد اىتزت بعمؽ نتيجة احتكاكيا بمعطيات 

 كمؤشرات حضارة منطقة غرب أفريقيا.
تعند ىذه الفترة عمى المستكل المحمي منعطفان تاريخيان ميمان في حياة البمد، إذ حٌتمت 

مارية في ذلؾ القرف عميو الظركؼ التاريخية أف يكاجو فييا أحدل أكبر القكل االستع
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بعد أف عبرت الممالؾ السنغالية عف رفضيا ألم شكؿ مف أشكاؿ السيادة الفرنسية 
 ـ..1854عمى مجاليا الترابي حتى عاـ 

أما عف نياية الفترة المدركسة فأىـ حدث عمى المستكل المحمي  ىك إخماد نار 
عينيا نياية فترة المقاكمة جراء كفاة زعيميا الحاج عمر الفكتي، كتصادؼ الفترة 

حكـ الكالي فيديرب بعد أف أرسى قكاعد الكجكد الفرنسي ليس فقط في السنغاؿ بؿ 
 في معظـ أرجاء القارة األفريقية. 

 :أىمية السنغاؿ اإلستراتيجيةػ  المبحث األكؿ
السنغاؿ إحدل الدكؿ الكاقعة في غرب القارة األفريقية تحده مف الشرؽ جميكرية 

طمسي مف الغرب، كالجميكرية اإلسبلمية المكريتانية مف الشماؿ، مالي، كالمحيط األ
.كبيذا المكقع تعيد ذات (1)كالغينيتاف )غينيا ككناكرم، كغينيا بيساك( مف الجنكب

أىمية في غرب القارة األفريقية مف حيث المكقع اإلستراتيجي، كمف حيث الكثافة 
رؽ كالشماؿ، كالذم ينبع مف اإلسبلمية، كمف حيث كجكد النير الذم يحدىا مف الش

فكتاجالكف في غينيا ، كلككف مدينة سانت لكيس عاصمة لغرب أفريقيا الفرنسي قبؿ 
ـ 1960ـ التي أصبحت عاصمة الببلد بعد االستقبلؿ 1902نقميا إلى داكار عاـ 

. 
كعند الحديث عف أىمية السنغاؿ ال بد مف التطرؽ إلى نير السنغاؿ، كذلؾ ألىميتو 

االقتصادية في الببلد، كىك كاحد مف أىـ األنيار في أفريقيا حيت ينبع مف الحيكية ك 
المذيف ينحدراف مف غينيا كيمتقياف في مالي  Bafingك    Semefeالتقاء نيرم  

ـ، كيعكد تاريخ نير ك 1641حيث يمرا بالسنغاؿ، كمكريتانيا، كغينيا، كيبمغ طكلو 
ع عشر الميبلدييف عندما ازدىرت السنغاؿ الغني إلى القرنييف الثالث كالراب

إمبراطكرية منتجة لمذىب الشييرة عمى ضفافو حيث تتألؼ إمبراطكرية غانا، التي 

                                                 
 .21ـ، ص 2010ػ محمد سعيد باه، دكلة األئمة في فكتاتكرك، دار االتحاد لمطباعة، القاىرة، مصر، (1)
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سميت فيما بعد إمبراطكرية مالي، مف الكسطاء كالتجار الذيف يمارسكف التجارة عبر 
الصحراء أطمقكا عمى السنغاؿ نير الذىب  بسبب ركاسب الذىب اليائمة التي 

فتبادلكا الممح كالذىب كالعبيد، كاستخدمكا النير لنقميـ إلى الميناء كجدت بو، 
الساحمي، كقد انخفض استخداـ النير لمنقؿ منذ تراجع التجارة عبر الصحراء لممالؾ 

 غانا القديمة.
كعرؼ عند العرب كالمسمميف بنير صنياجة، كالنير يحتؿ كادم السنغاؿ بأكممو، 

ي غينيا، كتمثؿ المرتفعات مصدر جزء كبير مف كيرتفع في مرتفعات فكتاجالكف ف
مياه النير، ثـ يتـ نقميا مف خبلؿ األراضي المنخفضة، كالتي أصبحت قاحمة بشكؿ 
متزايد نحك مصب النير، كبعد ذلؾ يتدفؽ إلى الشماؿ الغربي، كمف ثـ إلى الغرب 

 كـ مف مسارىا فأنيا830ليصب في المحيط األطمسي، كبالنسبة لمساحة حكالي 
 تشكؿ الحدكد بيف مكريتانيا كالسنغاؿ مف الشماؿ إلى الجنكب.

كلنير السنغاؿ فكائد عظيمة كخاصة بالنسبة لدكلة مكريتانيا كالسنغاؿ فيك ينتيح ليـ 
الفرصة السنكية لزراعة محصكليف في السنة إلى جانب المراعي الطبيعية المكجكدة 

ف مكريتانيا كالسنغاؿ  إال أنو ال عمى ضفافو، كمع أف النير يمثؿ حدكدان طبيعية بي
يفصميما عف بعض  بؿ كاف بالنسبة ليـ نقطة التقاء في كثير مف نكاحي الحياة 
 فكؿ مف البمديف تجمعيما األجناس العربية كمتشابيكف في كثير مف الحياة العممية.
نير كيعتمد المزارعكف في الدكؿ األربع مكريتانيا كالسنغاؿ كمالي كغينيا عمى مياه ال

مف أجؿ رم محاصيميـ عمى ضفتي النير، كيشكؿ فيضاف النير نقطة تحكؿ في 
نجاح مكاسـ زراعة األرز كالخضركات كالقمح، حيث يتمكف المزارعكف بإمكانياتيـ 
المحدكدة مف نقؿ المياه إلى الحقكؿ البعيدة عف الضفتيف كسقي األراضي الخصبة، 

 مما يحقؽ ليـ كفرة كبيرة مف اإلنتاج.
ى الرغـ مف األىمية االقتصادية لنير السنغاؿ سكاء في تنمية اقتصاديات الدكؿ كعم

نجاز المشاريع  أك في حياة التجمعات الكاقعة عمى ضفتيو، فإف جيكد تطكير كا 
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الزراعية كالطاقية لـ تحط باىتماـ حككمات تمؾ الدكؿ، كأف عدـ تكافقيا ىذه الدكؿ 
في الخطط االستثمارية الخاصة بالنير، عمى استثماره ظؿ حاجزان يمنع التطكير 

حيث اتفقت في البداية كؿ مف مكريتانيا كالسنغاؿ كمالي، في حيف ظمت غينيا 
تعارض إنشاء ىذه المنظمة إلى أف أنظمت إلييا الحقان فتـ إنشاء اليياكؿ التابعة 
لممنظمة، كقد دعـ النير كالكادياف المحيطة بيما سكانيما بنسب مختمفة  عبر 

ركف في الظركؼ المناخية القاسية، فكانت كسائؿ كسب العيش التقميدية، كطرؽ الق
استخداـ النير في المسائؿ الدكرية الطريقة الكحيدة الممكنة إلى أف تـ إدخاؿ 

ـ إلى الكادم، ككانت ىناؾ دراسة تشير إلدخاؿ 1950الزراعة الحديثة في عاـ 
 التجارية لحكض نير السنغاؿ، كغرب أفريقيا .

كنظران ليذا المكقع المتميز فأف الغرب يطمؽ عمييا اسـ " بكابة أفريقيا "، ككانت   
. ككانت فرنسا (1)ىذه البكابة كال تزاؿ مدخبلن رئيسيان لمتنصير في منطقة غرب إفريقيا

تعتبر السنغاؿ جزء مف جميكريتيا حيثي أدل ىذا االعتبار إلى منح سكاف )داكار، 
ساف لكم( بطاقة الرعاية الفرنسية، كيؤدكف الخدمة كركفسؾ، كجزيرة غكريو، ك 

العسكرية اإلجبارية، كما ينتخبكف نكاباي عنيـ يمثمكنيـ في المجمس النيابي الفرنسي ) 
الجمعية الكطنية الفرنسية (، ككانكا ىـ الزنكج الكحيديف الذيف يتمتعكف بيذه 

غكر بخكض الحقكؽ، مما أدل إلى السماح لرئيس السنغاؿ األكؿ سيدار سن
االنتخابات كالمشاركة في البرلماف الفرنسي بصفتو نائباي فيو، كقد ساىـ في كضع 

 .(1)ـ1946دستكر الجميكرية الفرنسية عاـ 

                                                 
، جمادم 154، ج15سيدم غالي، التنصير في إفريقيا )السنغاؿ نمكذجان(، مجمة البياف، س(1)

 .80ـ، المنتدل اإلسبلمي، لندف، بريطانيا، ص2000ىػ، 1421اآلخرة
ػعبدهللا إسحاؽ ميغا، تأثير الفرنككفكنيةفي التكجو اإلسبلمي بغرب إفريقيا، مالي نمكذجاي، رسالة (1)

 .46ػ45، ص ص 2005عية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس، (، جمماجستير)منشكرة
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كلمسنغاؿ جبية بحرية طكليا حكالي ستمائة كيمك متر مطمة عمى المحيط      
الجنكبية األطمسي، كىك أقرب أجزاء الساحؿ األفريقي لسكاحؿ القارة األمريكية 

كالكسطى مما جعمو يكتسب أىمية إستراتيجية خاصة فيما يتعمؽ بخطكط النقؿ 
 كالمكاصبلت الجكية كالبحرية عبر األطمسػػي . 

لقد حاكؿ االستعمار الفرنسي، كمف قبمو المنصركف االستفادة مف مكقع السنغاؿ 
بلمػػي في % مف سكانو مسػػممكف ػ في مكاجية المد اإلس95كركز عميو عممان بأف 

غرب أفريقيا ػ كمحاكلة اعتباره حاجزان بيف أفريقيا البيضاء العربية كأفريقيا السكداء 
األفريقية، فقد استفادت فرنسا مف ىذه األىمية لمسنغاؿ، الف عف طريقو تغمؿ 

 االستعمار الفرنسي حتى شمؿ المنطقة بأسرىا.
كزان لمحاكـ العسكرم فإقميـ السنغاؿ إباف فترة االستعمار الفرنسي أعيد مر  

لسائر بمداف أفريقيا الغربية االستكائية )الكسطى( الخاضعة لمسيطرة الفرنسية، ككانت 
مدينة سانت لكم الكاقعة في أقصى الشماؿ الغربي لمسنغاؿ مقران دائمان لمحاكـ 

 .(2)العسكرم الفرنسي
دل كعندما انتقمت العاصمة مف )سانت لكم( إلى داكار اعيدت األخيرة إح 

طرفي الحزاـ األفريقي التي كػػانت فرنسا تطمح في مدة بيف ىذه العاصمة كجيبكتي 
حيث كانت ىذه العاصمة أكبر قاعدة جكية كبحرية لخدمة االستعمار الفرنسي، كما 
كانت داكار عاصمة المنطقة كميا، كمقر الحاكـ العاـ الفرنسي، كمف أجؿ ىذا 

ؿ أكثر مف عنايتو بالمناطؽ األخرل، فناؿ كانت عناية المستعمر الفرنسي بالسنغا
إقميـ السنغاؿ مف التقدـ ما لـ يحظ بو إقميـ آخر مف أقاليـ ىذه المستعمرات حيث 
استعممو الفرنسيكف عند تكغميـ داخؿ غرب أفريقيا، كسانت لكيس الكاقعة عمى 

ية، جزيرة في خميج النير ىي الميناء الرئيسي الفرنسي كالقاعدة الفرنسية الرئيس

                                                 
 .49ص المرجع،نفس  (2)
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كمنيا تكغؿ الفرنسيكف في السنغاؿ، كفي النيجر األعمى، كبعد قرنيف مف الزماف 
أنشأت  1885اختيرت داكار لتككف الميناء الرئيسي لمستعمرة السنغاؿ، كفي سنة 

، فإنشاء السكؾ (3)أكؿ سكة حديدية في غرب أفريقيا مف سنت لكيس حتى داكار
ة منو في شرقيا خاصة في مناطقيا الحديدية أتى بنتائج أعظـ في غرب أفريقي

الساحمية منيا كالسنغاؿ كالسكداف الغربي حيث تتمثؿ ىذه النتائج في سيكلة تصدير  
منتجاتيا مف خشب كالفكؿ السكداني كالكاكاك كمنتجات النخيؿ المر الذم أدل إلى 
انتعاش اقتصاد منطقة غرب أفريقيا. أما في شرؽ أفريقية فقد كاف عمى السكؾ 

يدية أف تقطع مئات األمياؿ في ببلد جافة مفقرة نادرة السكاف قبؿ أف تصؿ إلى الحد
 (1)المناطؽ الزراعية الجيدة الكثيفة السكاف في بحيرة فكتكريا

 المبحث الثاني: التنافس األكركبي عمى السنغاؿ
في منتصؼ القرف الخامس عشر ىبط البرتغاليكف عمى ساحؿ السنغاؿ      

الذم يفند زعـ الفرنسيكف بأنيـ أكؿ مف تاجركا مع غرب أفريقيا، كمكتشفيف، األمر 
كأف ذلؾ كاف سابقان عمى الكشكؼ التي قاـ بيا مبعكثك األمير ىنرم المبلح، كيبدك 
في حديث بعض الفرنسييف تفاخرىـ بالمكتشفيف الفرنسييف إلى درجة إىماليـ 

، كفي رأم آخر إف  (2)كباتكتحقيرىـ ألعماؿ المكتشفيف البرتغالييف كنعتيـ بالميكر 
 .(3)مبلحيف مف جنكا أبحركا إلى غرب أفريقيا في القرنييف الثالث عشر كالرابع عشر

كأيا كاف اختبلؼ الرأم حكؿ سبؽ الكصكؿ إلى سكاحؿ غرب أفريقيا فيجب التنفريؽ 
بيف الكصكؿ بسبب االستكشافات، أك المتاجرة، كفي ىذا يككف األرجح سبؽ كصكؿ 

                                                 
.203ـ، ص 1951ػ  االلؼ كتاب، االستعمار الحديث، دار سعد، القاىرة، مصر، (3)  
 .135ركالند أكليقر، كجكف فيج، مكجز تاريخ إفريقية، الدار المصرية لتأليؼ كالترجمة،د .ت، ص(1)1
       .Kingsley, Mary ,H Wast African Studies , pp, 213, 214ػػ (2)
 .Encyclopaedia, Britnnica  1959, vol  1 .  p330ػ (3)
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يف لسبؽ معرفتيـ بفنكف المبلحة، كالكصكؿ بمعنى االستيبلء الفعمي عمى النكرماندي
 مساحة مف األرض، كفي ىذا يككف األرجح سبؽ البرتغالييف.

اتبعت فرنسا اتصاالتيا بالساحؿ بتصميميا عمى ضركرة تمكيف نفكذىا سكاء في    
يكا، كفي أكركبا أك فيما كراء البحار بمحاكلة القضاء عمى قكة اإلسباف في أمر 

المحيط اليندم، ففي عالكاردنياؿ ريشميك( رئيس كزراء فرنسا في عيد لكيس الثالث 
ـ إلى شركات خاصة 1633عشر منح حقكؽ االحتكار لما كراء البحار في عاـ 

مساىمة بيدؼ تنمية تجارة فرنسا مع غرب أفريقيا، كاليند، كدكؿ المحيط اليندم، 
قامة الجيكش،  كسمح ليا ممارسة حقكؽ السيادة بما في ذلؾ بناء السفف الحربية كا 

كالتعامؿ مع الحكاـ المحمييف باسـ الممؾ كيطمب منيـ في مقابؿ ذلؾ المساعدة في 
أعماؿ التبشير، كالقياـ بالتجارة كاالستيبلء عمى األراضي، كتقديـ أعداد مف الرقيؽ 

رئيس الكزراء قدمت لممستعمرات الفرنسية في أمريكا، كفي عيد الكاردنياؿ مازاراف ( 
أعمف ككليبر)  كزير 1661فرنسا السياسات األكركبية عمى ما عداىا، كلكف في 

المالية اىتمامان بالسياسات ما كراء البحار معتقدان أف القكة السياسية لمممؾ يجب 
دعميا بالمبادرات التجارية، فأعطى تأييدان قكيان لمتجارة مع السنغاؿ، أما دكؽ شكازيؿ 

فقد قرر أف  (Due de Choise)زراء في عيد لكيس الخامس عشر رئيس الك 
تككف لمحككمة الفرنسية اإلدارة المباشرة لمستعمرات فرنسا، كلذلؾ كضع نياية 

 .(1)لمسالة منح حقكؽ االحتكار لمشركات الخاصة
كبصفة عامة فأف الشركات الفرنسية في غرب أفريقيا لـ تحقؽ نجاحان مماثبلن لما   

ركات األنجميزية، كاليكلندية، كمع ذلؾ فقد حققت مكاسب كبيرة مف كراء حققتو الش
تجارة الرقيؽ التي كانت عنصران ىامان في السياسات الممكية خبلؿ فترات طكيمة، 

                                                 
(1), Richerd :  op, cit.  p.132.Adloff 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

151 

  

 

كسببان رئيساي لحركب متصمة بيف فرنسا كانجمترا لعشرات السنيف كانت فييا 
 ممكيتيا فيما بينيما.ممتمكاتيما في أفريقيا، كفيما كراء البحار تنتقؿ 

ىذه السياسة االستعمارية الفرنسية كانت تجد ليا المؤيديف كالمدافعيف عنيا في   
  Poulداخؿ فرنسا، فكاف ممف يؤيدكنيا الجغرافي الفرنسي بكؿ جافا ريؿ) 

Gaffarel  االستاذ بجامعة ديجكف في فرنسا الذم نصب نفسو مدافعان متحمسان )
دمة كتابو المستعمرات الفرنسية انو ميما اختمفت اآلراء لمتكسع، كقد كتب في مق

كالمكاقؼ السياسية، فيجب عمى الفرنسييف أف يقدركا لمحككمات الفرنسية ما أنفقتو 
مف أمكاؿ مف أجؿ خدمة االستعمار الذم كصفو بأنو ىدؼ مفيد، كفي رأم 

رحبلت الفرنسييف أف الثركة الحقيقية لمتكسع تتمثؿ في التجارة، حيث كانت 
الفرنسييف كاإلنجميز األكلى إلى سكاحؿ غينيا محاكالت فردية لمتجارة، كلـ تحاكؿ أم 
مف الدكلتيف خبلؿ القرف السادس عشر أف يككف ليا كضع في غرب أفريقيا ينافس 
كضع البرتغاؿ البمد األكركبي الكحيد الذم لو مكضع قدـ في غرب أفريقيا آنذاؾ، 

نجميز كالفرنسييف مف إنشاء قكاعد مستديمة عمى الساحؿ كذلؾ لعدـ مقدرة التجار اإل
لمكاجية المقاكمة القكية مف الجانب البرتغالي التي ترل في محاكالت اإلنجميز 
كالفرنسييف عممية مضايقات أكثر مف ككنيا تحدم؛ ألنيا أدت إلى تيقظ السكاف 

فرنسيكف ثمنان لما األفارقة مف أف البرتغاؿ ال تدفع ليـ مثؿ ما يدفعو اإلنجميز كال
 يبيعكنو ليـ. 

فالعبلقات بيف السنغاؿ كفرنسا ترجع إلى أكائؿ القرف الرابع عشر الميبلدم عندما    
سافر التجار الفرنسيكف، كقامكا بالتجارة عبر الساحؿ السنغالي، حيث كانت فرنسا 
تصدر في أصناؼ مف المبلبس كالحديد كالبنادؽ لمسنغاؿ، كتستكرد منيا 

ـ أسست فرنسا مركزان تجاريان 1659جات كالعاج كالتكابؿ كالعبيد، كفي عاـ المنسك 
فيما ييعرؼ اليـك بسانت لكيس تحت إدارة شركة اليند الغربية الفرنسية، عنرفت الحقان 
باسـ شركة السنغاؿ، كمع بداية القرف السابع عشر لمميبلد دخمت كؿ مف فرنسا 
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نكمترا حمبة الصراع في السنغاؿ، ككا نت ىكلندا قد سبقتيما بعدة قركف مف الزمف كا 
غير أف قكة فرنسا كانكمترا جعمتيما تنفداف بحضكر متميز تدعـ مف خبلؿ إنشاء 
عدد مف الحصكف مثؿ حصف ساف جيمس عند مصب نير غامبيا األمر الذم زاد 
مف إبعاد ىكلندا مف حمبة الصراع، كلتدعيـ مكقع كؿ مف فرنسا كانكمترا عمى 

سنغالي تـ خمؽ عدد مف المؤسسات التجارية متمتعة بامتيازات ميمة الساحؿ ال
كاحتكار التجارة مع المنطقة تبعان لذلؾ ازداد كتنامى التنافس التجارم بيف فرنسا 
كغريمتيا انكمترا الشيء الذم أسيـ في بناء عدد مف الحصكف األخرل مثؿ حصف 

 ـ.1700سانت جكزيؼ الشيير عاـ 
نابميكنية في أكركبا كاف ليا كقع كبير عمى مكانة  فرنسا في عمى أف الحركب ال   

المنطقة الشي الذم حرميا لبضع سنيف مف ممارسة نفكذىا في المراكز كالحصكف 
التي أنشأتيا عمى الساحؿ األطمسي األفريقي، كلـ تتمكف مف استعادة ذلؾ النفكذ إال 

ديدة مف صفحات تاريخ ـ. لتبدأ بذلؾ صفحة ج1815بعد تكقيع معاىدة باريس عاـ 
 .(1)االستعمار الفرنسي في المنطقة

كبعد انتياء الحركب النابميكنية كاف الفرنسييف تكاقيف الستئناؼ نشاطيـ في غرب  
أفريقيا بعد أف فقدت فرنسا معظـ ممتمكاتيا في أمريكا كآسيا بعد حركب المائة عاـ، 

كىا خبلؿ الحركب النابمكنية ػ كما لـ يكف عمى الفرنسييف ػ بسبب األعباء التي تحمم
تكفير تأييد قكم لقياـ سياسة تكسع استعمارم، كلما يزيد عف ستيف سنة تنقمكا ما 
بيف دساتير جميكرية كممكية كامبراطكرية كاف لكؿ منيا مكقؼ ازاء اقامة 
امبراطكرية فيما كراء البحار. فقد كاف الدستكر الجميكرم يؤكد عمى الحرية كاآلخاء 

اة كينكر عمى فرنسا أف يككف ليا أم حؽ في أف تفرض حكميا عمى شعكب كالمساك 
انخرل، ككاف الدستكر الممكي متطمعان إلى أمجاد لكيس الرابع عشر، كنابميكف األكؿ ػ 

                                                 
ػ أحمد الشكرم، جياد الحاج عمر الفكتي في آعالي نير السنغاؿ، منشكرات معيد الدراسات األفريقية، (1)

 54ـ، ص1998الرباط، المغرب، 
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يعتقد أف الحضارة الفرنسية مف العظمة لدرجة ممكف فرضيا عمى الشعكب األقؿ 
( أحرزت 1870ػ  1848ثالث )حظاي مف أجؿ مصمحتيا، كفي خبلؿ عيد نابميكف ال

فرنسا بعض التقدـ مف أجؿ إقامة امبراطكرية ليا، أما في غرب أفريقيا لـ تبد فرنسا 
كىك الكقت الذم بدأت فيو دكؿ أكركبية  1879كمنافس قكم لبريطانيا إال بعد عاـ 

ايخرل مشركعات التكسع في أفريقيا كخاصة ألمانيا، كحيث بدأ التكالب األكركبي 
 مستعمرات.عمى ال

، كفي السنغاؿ عمى كجو     فالكجكد الفرنسي في غرب أفريقيا عمى كجو العمـك
الخصكص مرجعو إلى أسباب اقتصادية كدينية كسياسية أفرزتيا أنشطة أنصار 
االستعمار التي شكمت الكجو الحقيقي لبلستعمار الفرنسي في القارة كأثرت عمى 

ـ 1664ة اليند الشرقية الفرنسية عاـ حاضرىا كمستقبميا، كمع بداية تأسيس شرك
ازدادت مساحة اإلمبراطكرية االستعمارية الفرنسية، حيث تكزعت المستعمرات 
الفرنسية في أفريقيا عمى منطقتيف ىما غرب أفريقيا الفرنسية التي تشمؿ السنيغاؿ 
كالسكداف الفرنسي )مالي الحالية( كبنيف )داىكمي الحالية(، كالتكغك، كبكركينا 

سك)فكلتا العميا(، كغينيا، كمكريتانيا، كالنيجر، كنيجريا ػ أما أفريقيا االستكائية فا
الفرنسية كىك اتحاد مف أربع دكؿ مستقمة كىي جميكرية أفريقيا الكسطى، كتشاد، 

 .(11)كالككنغك الفرنسية، كالجابكف كمعظـ الناس في ىذه المنطقة أفارقة سكد
 

 ـ:19نغاؿ خالؿ القرف االختراؽ االستعمارم الفرنسي لمس
حينما استردت فرنسا مكقعيا في سانت لكيس كجذت نفسيا مندفعة لتأكيد    

حضكرىا كتكسيع نفكذىا بالمنطقة، كراىنت في ىذا الشأف عمى البعثات االستكشافية 
ألعالي نير السنغاؿ فأنشأت مف أجؿ ذلؾ الحصكف الداخمية عمى طكؿ نير 

                                                 
 .37ػ عبدهللا إسحاؽ ميغا، مرجع سابؽ، ص (1)
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ـ الذىب مع ربط مستعمراتيا تجاريان بالحكض السنغاؿ بيدؼ الكصكؿ إلى مناج
األكسط لنير النيجر، كقد شكمت الشركات التجارية الفرنسية المتمتعة بكؿ 
االمتيازات االحتكارية رأس الحربة في ىذا االختراؽ لمجسـ السنغالي كشركة )غالـ( 

نظر التجارية التي عممت عمى تكسيع مجاؿ نفكذىا بمساعدة إدارة سانت لكيس، كبال
إلى الضغط اإلنكميزم لمنع تجارة الرقيؽ فقد اضطرت فرنسا النتياج سياسة 
االستعمار الزراعي، كبذلؾ تصدرت مادتا الصمغ كالفكؿ السكدانػي قائمة المكاد 
المتداكلة في تجارتيا األطمسية، كعمى المستكل السياسي قررت فرنسا التخمص مف 

يدان إللغاء جميع أنكاع اإلتاكات السابقة، الفتاكات الممنكحة لمزعامات المحمية تمي
كبتذبذب السياسة الفرنسية في المنطقة تـ إنشاء مديرية لمشؤكف الخارجية سنة 

ـ عمى غرار تمؾ التي نشأت بالجزائر كمنح ىذا الجياز الصبلحيات الكاممة 1845
 لمسير عمى السياسة الفرنسية بالسنغاؿ.

سا لبسط نفكذىا في مناطؽ الساحؿ كأعالي نير ىذه الترتيبات تترجـ استعداد فرن   
السنغاؿ مف خبلؿ مشركع استيطاني الشيء الذم يؤكد رغبتيا في تجاكز مرحمة 

ـ 1848التردد السياسي إلى مرحمة االستعمار المباشر، إال أف ثكرة باريس عاـ 
عرقمت لبعض الكقت تنفيذ ىذا المخطط، كما أف تعييف الكالي الجديد بركتػػي 

ـ( لـ يساعد في حؿ المشكمة السنغالية، كمما زاد مف تأـز الكضع 1854ػ  1850)
، كلما فشمت (2)تيريب الخزينة الفرنسية قد عاؽ تمكيؿ المخطط االستعمارم الجديد

مشركعات فرنسا الزراعية في السنغاؿ ترؾ األمر لضابط مف ضباط الجيش اسمو 
ان كاسعان لؤلفريقييف المسمميف في لكيس فيدريرب، ككاف قد اكتسب خبرة حربية كفيم

الجزائر أم أف تمؾ الصعكبات كانت سبب  في بركز ىذه الشخصية االستعمارية  
ـ، كلـ 1854المحنكة كىي شخصية فيديرب الذم تـ تعيينو حاكمان عسكريان ليا عاـ 

                                                 
 .46ػ المرجع  نفسو، ص (2)
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. لمسيادة (1)تكف تمضي سنة كاحدة عمى تعيينو، حتى كجدناه يخضع مممكة )كالك(
 ة معمنا بذلؾ مرحمة جديدة مف تاريخ االستعمار الفرنسي لمسنغاؿ.الفرنسي

 : كمشركعو االستعمارم ( Faidherbeفيديرب  سيزار)  
ال يمكف الحديث عف تاريخ السنغاؿ االستعمارم، دكف ابراز الشخصيات   

االستعمارية الفاعمة فيو، كمف تمؾ الشخصيات التي طبعت تاريخ السنغاؿ بطابعيا 
نذكر ) لكيس سيزار فيديرب( الذم كصفو بعض الباحثيف بأنو ميندس الخاص 

السياسة االستعمارية في أفريقيا الغربية، كأكؿ مف أرسى أطماع فرنسا في المنطقة، 
 كبمكر أىدافيا االستعمارية.

( الفرنسية مف Lillـ  بمدينة ) ليؿ 1818كلد قيديرب في الثالث مف يناير عاـ    
ـ 1840ؿ تابع تعميمو بمدرسة البكليتكنيؾ التي تخرج منيا سنة أسرة متكاضعة الحا

ليمتحؽ بالمدرسة العسكرية تـ عمؿ ضابطان، كأكؿ احتكاؾ لو بالعالـ اإلسبلمي حيف 
 عيف بالجزائر التي عمؿ بيا لعدة سنكات.

ـ أيرسؿ إلى السنغاؿ، حيث عمؿ تحت إمرة الكالي بركتي، لكف 1852كفي سنة     
لتجارية عمى ىذا األخير عجمت بإقالتو، كأعطت الفرصة لفيديرب ليتقمد نقمة الدكؿ ا

ـ، كفي عيده 1861إلى  1854منصب كالي السنغاؿ، الذم شغمو مف سنة 
حصمت المشركعات الفرنسية التكسعية عمى دفعة قكية، كما تحددت خطكط 

كم حتى استراتيجية التدخؿ الفرنسي في غرب أفريقيا بالتقدـ نحك الشرؽ مف ساف ل
بحيرة تشاد ككاف القائد الجديد يحمـ بقياـ امبراطكرية فرنسية في أفريقيا مف 
األطمنطي إلى البحر األحمر إال أف السيطرة الفرنسية لـ تمتد شرقان أبعد مف تشاد 
كذلؾ لصعكبة اختراؽ منطقة الغابات المدارية مف جية، كعمى فيديرب مكاجية 

ج التكككلكر الثائريف في فكتاتكر كشماؿ السنغاؿ أعداء فرنسا مف األفارقة مف زنك 
                                                 

ػ كالك : ىي أحدل الممالؾ السنغالية برزت في القرف الرابع عشر عندما أنظمت إلمبراطكرية  جكلكؼ  (1)
 التي تككنت في ىذه الفترة في شرؽ السنغاؿ التي كانت جزءان مف االمبراطكرية الغانية.
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الذيف كانكا يعترضكف تجارة فرنسا كيياجمكف مراكزىا التجارية مف جية أخرل، 
باإلضافة إلى ظيكر في ىذه الفترة عدك خطير ىػػك الحاج عمر أكبر مجاىدم 

، كبعد مغادرتو لمسنغاؿ تكلى مناصب أخرل سكاء في الجيش أـ (2)التكككلكر
 (3)ـ1889ؤسسات االنتخابية، كقد تكفي سنة الم

 مربرنامج فيديرب االستعما
إف تعييف فيديرب عمى رأس اإلدارة في سانت لكيس جاء في كقت دقيؽ بالنسبة     

لفرنسا فمف جية شيدت ىذه تركيز النظاـ االمبراطكرم في شخص نابميكف الثالث، 
ى تنفيذ المخطط االستعمارم كمف جية ثانية عزمت القيادة الفرنسية الجديدة عم

 ـ.1850الذم تقرر عاـ 
كىكذا أككمت ىذه الميمة ػ في أكؿ األمر ػ إلى الكالي بركتي، غير أنو بعد أف   

 8تعذر عميو تنفيذىا أسندت إلى فيديرب الذم لخصيا الكزير في رسالتو بتاريخ 
 التالية:ـ في النقاط 1854ديسمبر 

 ل؛ لتككف نقطة ارتكاز ألسمكب التبادؿ الجديد.ػػ إنشاء مراكز عمى الضفة اليسر 
بداؿ أماكف بيا يختارىا التجار سكاء عمى  ػػ القضاء عمى محطات التبادؿ، كا 

 الضفة، أك اليسرل.
 .(1)1ػػ كضع مممكة " كالك" تحت الحماية الفرنسية، كالقضاء عمى ىيمنة الشناقطة 

لغاء اإل  تاكات.ػػ إقرار حرية المبلحة في نير السنغاؿ، كا 
 ػػ إلزاـ سكاف الضفتيف )الزنكج، كالبيضاف( االعتراؼ بسيادة حككمة السنغاؿ.

                                                 
 .Adloff، Richard،      op , cit , pp.147.148ػ (2)
 .77ـ، ص1981أككتاؼ(، باريس،  ىكداس)ت ػ عبد الرحمف السعدم، تاريخ السكداف، (3)
الشناقطة : كانت شنقيط مدينة كاحات، كمحطة ىامة مف محطات تجارة الصحراء، ككاف الحجاج 1 -(1)

حج فسمي سكاف ىذا القطر " الشناقطة" نسبة إلى يتجمعكف فييا ثـ ينطمقكف في قافمة كاحدة ألداء فريضة ال
ىػ حتى أصبحت العاصمة الثقافية لتمؾ 11مدينة شنقيط التي تعزز دكرىا التجارم كالديني في أكائؿ القرف

 الببلد لممجتمع الشنقطي.
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 ػػ االىتماـ بالسنغاؿ األعمى، كمحاكلة خمؽ نقط ارتكاز لغزك السكؽ السكدانػي.
نفيـ مف ىذا المشركع أنو جاء محكلة تطبيقية لرؤية جديدة، تيدؼ إلى المحافظة   

التي فقدت كثيران مف كزنيا بسبب فشؿ مشاريعيا عمى الكضعية المتفكقة لفرنسا 
 االستعمارية في السنغاؿ.

إف دراسة مكضكع مكقؼ القكل اإلسبلمية مف االستعمار الفرنسي في السنغاؿ   
ـ(، تبدك بالغة األىمية نظران لمجمكعة مف االعتبارات التي يمكف 1865ػ  1854)

 يمي:إجماليا فيما 
ىذا البمد كالذم تجمى في ككف السنغاؿ كاف ػ خصكصية الحضكر الفرنسي في 

ربت فيو مختمؼ أكجو السياسة االستعمارية، حيث تمكنت القيادة  بمثابة حقؿ جن
الفرنسية مف مكاكبة قدر كبير مف المعرفة الميدانية، استطاعت تكظيفيا فيما بعد 

 في بمداف أفريقية ايخرل.
إذ طبعتيا نزعة التكسع العسكرم ـ تعتبر منعطفان تاريخيان خطيران 1854ػ ككف سنة 

التي ستقضي في نياية المطاؼ إلى فقداف السنغاؿ استقبللو، مكرسة بذلؾ تحكؿ 
 الحضكر الفرنسي في المنطقة مف حضكر تجارم إلى احتبلؿ عسكرم كسياسي.

( ابتداء مف سنة Faidherbeػ إف سياسة الغزك التي دشنيا الكالي فيديرب )
ـ، بؿ ىي نتيجة إلخفاؽ 19نصؼ الثاني مف القرف ـ، لـ تكف ظرفية ال1854

 تجارب سياسية عديدة كانت بمثابة محؾ لمعقمية االستعمارية.
ػ كما شكؿ اإلسبلـ ػ خاصة حركة الحاج عمر الجيادية ػ عقمية حقيقية في األطماع 
الفرنسية بالسنغاؿ، كخطران كبيران عمى مستقبؿ كجكدىا في المنطقة ككؿ. كمما يزكي 

التخكؼ مف قبؿ الفرنسييف االنتصارات المتبلحقة، كسقكط األقاليـ الكاحد تمك ىذا 
اآلخر تحت نفكذ ىذه الحركة الفتية، األمر الذم دفع السمطات الفرنسية إلى 
استعماؿ كؿ ما بكسعيا الحتكاء الحاج عمر كدكلتو، بالكسائؿ السممية مف الكعد 

ة ىذا األخير، تمكنت فرنسا مف اإلجياز كالكعيد أكالن. ثـ استعماؿ القكة، كبعد كفا



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

157 

  

 

عمى الحاج عمر بنيج سياسة التفرقة بيف األمراء مف جية، كاستعماؿ لغة الحديد 
كالنار لدعـ المناىضيف ليا مف جية ايخرل مما مكنيا مف فرض استعمارىا عمى 

 ـ.19السنغاؿ بشكؿ نيائي مع بداية القرف
كبار الفقياء المتصكفيف في ـ( أحد 1864ػ  1796) عمر بف سعيد الفكتي

السنغاؿ، كغرب أفريقيا، كلد في مدينة ىمكار بفكتاتكرك ) السنغاؿ حاليان(، أعظـ 
األعبلـ الفكرية التي أنتجيا ىذا البمد، كيعد مف أبرز المجاىديف ضد الفرنسييف، كقد 

ـ في قرية خمكاز في منطقة فكتاتكرك شمالي السنغاؿ في 1797داع صيتو عاـ 
ماـ عبد القادر كاف مف أسرة أصيمة مف أىؿ الككمكر، كاسـ كالدتو ىي عيد اإل

شخف آدـ بنت عائشة تياـ بنت اإلماـ أنياـ بف سرم بف ألفا أنياـ، كأما كالده فيك 
الشيخ جيرف سعيد طاؿ بف عثماف بف مختار كىك مف زمرة الجيابذة الذيف تخرجكا 

ـ(التي 1603ـ )17بدايات القرف مف جامعة )بير( التي يعكد تاريخ نشأتيا إلى 
كاف يشرؼ عمييا القاضي عمر، إال أف المستعمريف الفرنسييف قامكا بإحراؽ مكتبة 

 ـ.1869( Pinet Lapradeالجامعة بقيادة االستعمارم بيني اليراد) 
ككممة فكتاطكرك مشتقة مف الطكر أم طكر سينا أف صح ذلؾ فيك تمكيح إلى أنيـ  

ة نزحكا منيا إلى فكتا كينتيي سمسمة نسبو إلى الصحابة ينحدركف مف أصكؿ مصري
 .(1)ىػ44الجميؿ عقبة بف عامر الذم كاله معاكية بف سفياف أمر مصر عاـ 

كعندما رجع مف مصر إلى مسقط رأسو فكتاتكرك عـز عمى ترجمة النصكص مف   
ثة التنظير إلى التطبيؽ فأسس لذلؾ حركة إصبلحية جيادية تنحصر أىدافيا في ثبل

 أمكر:
 ػػ ابعاد خطر النصارل دينيان كاقتصاديان كسياسيان.

 ػػ العمؿ عمى نشر اإلسبلـ كتصحيحو مف الشكائب كالبدع.

                                                 
 .21ـ، ص2014ق ػت 1435، 1ػ الشيخ محمد اليادم، الكاعظ في قناة كالفجر، ط(1)
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 ػػ إيجاد قكة مادية لحماية الكجكد اإلسبلمي.
ككانت حركتو امتدادان لدكلة األئمة في فكتا فجمع اتباعو مف فكتا كما حكليا   

يقكؿ: بني طكر سيناء فيو كاف أصكلكـ = ألجؿ كحثيـ عمى الجياد كفي ذلؾ كاف 
جياد جئتمك فكت بالذاؿ) بالسرعة( يعني بو أف قبيمتو طكرك مف أصكؿ مصرية، 
كأف سبب نزكحيـ إلى فكت ىك الجياد في سبيؿ هللا، كمف أىـ استراتيجياتو الحربية 

تبيف مكاجية العساكر باليجـك عمى القبلع كقطع خطكط التجارة، كحمبلت غعبلمية 
معركة  100خطكرة المستعمريف كأىدافيـ الخبيثة، كقد خاض الحاج عمر ما يقارب 

ضد المستعمر كنتب لو النصر في أكثرىا، كباليزيمة في بعضيا، فكاف المستعمركف 
يحاربكنو بطريقة مباشرة كغير مباشرة، ككانكا يؤلبكف عميو الكثنييف ليحاربكه 

 ي فيديرب الذم سنتاكلو في محاكر البحث.بالككالة، كقد حاربو القائد الفرنس
كعمى كؿ حاؿ الشيخ أقاـ دكلة إسبلمية عظيمة ككاسعة تمتد مف شرقي السنغاؿ   

، كظؿ 1849ػ  1835كغينيا إلى النيجر كمدينة تنبكت بمالي، كامتدت مدة جياده 
، حيث بمغت عدد 1864يحارب أعداءه لتكسيع رقعة دكلتو إلى أف تكفى عاـ، 

 .(1)ضد المستعمر اثنتاف كثبلثكف غزكة، كحكالي خمسكف سريةغزكاتو 
تعد الحركة العمرية التي قادىا عمر الفكتي مف أىـ الحركات السياسية الدينية   

التي عرفتيا منطقة غرب أفريقيا في القرف التاسع عشر، كالتي كانت في األساس 
فرنسييف خسائر حركة إصبلحية دينية، تـ تحكلت إلى حركة عسكرية ألحقت بال

فادحة، كأجبرت الساسة كأصحاب القرار الفرنسي عمى تغيير االستراتيجية العسكرية 
 في كثير مف األحاييف.

 الفرنسييف فيلقد قامت استراتيجية الحاج عمر عمى إثارة سكاف منطقة النير ضد   
إطار ما اصطمح عمى تسميتو بحرب العصابات، كتشديد الخناؽ االقتصادم عمى 

                                                 
ق ػ 1425قي، الجكاىر كالدرر في سيرة الحاج عمر، دار البراؽ لمنشر كالتكزيع، ػ الشيخ محمد المنت(1)

 .195ـ، ص2005
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ت لكيس عف طريؽ منع المتاجرة معيـ كضرب المصالح التجارية الفرنسية أينما سان
كجذت حيث ظيرت فعالية تمؾ االستراتيجية مف الخسائر المادية كالبشرية التي 
تمقاىا المستعمر، إال أنيا لـ تخؿ مف المكاجية العسكرية بيف الطرفيف األمر الذم 

 .(2)لمرحمة المقبمةجعؿ الحاج عمر يغير مف استراتيجيتو في ا
 (Medine)  معركة مديني  
كانت ىذه المدينة يحكميا القائد بكؿ ىكؿ، كعندما رجع الحاج عمر مف مدينة    

كاستعدادان منو ليذه المعركة نزؿ في ككندا الكاقعة في الجنكب مف مدينة ، كارطا
كعسكر ـ كفييا استقرت قيادتو العميا 1857ميدني، ككاف ذلؾ في أبريؿ مف عاـ 

ألؼ مجاىد، كدارت بيف الطرفيف معركة دامية  150جيشو الذم بمغ تعداده قرابة 
دامت ست ساعات، تمكف خبلليا المجاىدكف بقيادة عمر الفكتي مف فرض حصار 
عمى مدينة مكيدني التي كاف يدافع عنيا بكؿ ىكؿ، كاقتحاـ بعض حصكف المدينة  

ت راية اإلسبلـ، غير أنو مع مركر التي كادت أف تسقط بيد المجاىديف حيث رفع
الكقت استطاعت القكات الفرنسية أف تحسـ المكقؼ لصالحيا كبإحداث مجزرة 
شنيعة في صفكؼ المجاىديف  عمى أثرىا اضطر الفكتي إلى االنسحاب مع بقية 

 جنكده.
كعمى الرغـ مف اعتراؼ العدك ببسالة المجاىديف كرغبتيـ في االستشياد إال أف   

يمة شكمت نكسة حقيقية كىزيمة مرة لمحاج عمر الفكتي حممتو دكف شؾ ىذه اليز 
عمى إعادة حساباتو كتأجيؿ المكاجية حتى يعيد صفكفو كيرفع معنكيات جيشو 
كيسترجع ىيبتو التي كاف عمييا قبؿ ىزيمتو، مستغبلن في ذلؾ ما تبقى مف شيكر 

نت قكاتو سمسمة مف في الفصؿ الجاؼ الذم يحد مف حرية تحرؾ السفف الفرنسية فش
اليجمات ضد المكاقع الفرنسية أحدثت فييا بعض فقط دكف تحقيؽ انتصار حاسـ، 

                                                 
 . 135مرجع سابؽ ص  –عبد النبي السفيكم  – (2)
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كمرة أخرل يتمقى المجاىدكف ضربات مكجعة عمى يد العدك الذم رفع مف إيقاع 
حمبلتو العسكرية عمكدينا كأفقيان، كصار يركز مف خبلليا عمى أىـ المكاقع العمرية 

ج عمر الفكتي ػػ، فحطـ تحصينات ككنجكرك  بخاسك، ىذه المحصنة ػػ  مكاقع الحا
االنتصارات الفرنسية المتتالية خبلؿ الفصؿ المطير جعمت الحاج عمر يفضؿ 

 االنسحاب مف مدينة بخاسك كيأمر رجالو بالتخمي عف حصار مدينة ميدني .
 لقد شكؿ ىذ االنسحاب عف الفرنسييف باتجاه الجنكب آخر محاكلة مف قبؿ الحاج  

عمر إلنياض اليمـ كشحدىا استعدادان النتقاـ مف الفرنسييف، كقد تحقؽ بعض مف 
ىذه اآلماؿ لصالح المجاىديف عندما انتقمكا مف إقميـ بامبكؾ إلى إقميـ بكندم عبر 
نير الفاليمي دكف كثير مف العناء، كىذا مؤشر عمى تعاطؼ بمداف ىذه الجيات 

سية في معركة ضاربة بقرية رنمعيـ خاصة بعد نصرىـ عمى القكات الف
( الكاقعة جنكب بمدة حمكار كسط فكتا كذلؾ في منتصؼ فبراير Njum)نجـك

 ـ عمى الرغـ مف فصؿ الجفاؼ.1858
خمؼ ىذا االنتصار آثاران ايجابية في نفكس المجاىديف نتيجة لما خمفكه مف   

عيف شكؿ خسائر بشرية كمادية في صفكؼ العدك كما تمكنكا مف االستيبلء عمى مدف
اغتناميما مكسبان ماديان كدعمان عسكريان مؤثران، كبعد ىذه المرحمة اتجو الحاج عمر 
إلى فكتاتكر عمى الرغـ مف صعكبة الطريؽ خاصة بعد الترتيبات الفرنسية، كالخطر 

 الداخمي المتمثؿ بتحالؼ بعض الزعامات المحمية مع الفرنسييف.
ت السياسية كالعسكرية كاالقتصادية التي كاف الحاج عمر عمى عمـ بكؿ التطكرا    

كاف يديرىا الفرنسييف في مدينة فكتاتكر، في الكقت الذم كاف ييي  فيو السكاف 
لتعبئة شاممة تستطيع قمب األكضاع لصالح الجياد في المنطقة عف طريؽ تكزيع 
لقاء الخطب  الغنائـ التي حصؿ عمييا بعد اليجـك عمى المراكػػز التجارية ، كا 

ماسية، إال إف التفكؽ الفرنسي جعؿ الحاج عمر يغير خطابو بغية نيج تكسع الح
سياسي جديد يمكنو الخركج مف ىذا المأزؽ الذم كجد فيو فأخذ يحث الناس عمى 
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اليجرة مف فكتاتكر إلى كارطا لبلبتعاد عف الفرنسييف ماداـ أنيـ غير قادريف عمى 
نظران لتعدد المراكز العسكرية  مكاجيتيـ، ككانت ىذه اليجرة محفكفة بالمخاطر

الفرنسية مف فكتاتكر حتى أعالي نير السنغاؿ، ككعيان مف الحاج عمر بأف أعيف 
باتجاه  1859الفرنسييف ال تناـ، فقد انطمقت ىجرتو مف قرية نجـك  في فبراير 

كارطا مستغبلن فصؿ الجفاؼ الذم ساعد عمى كبح جماح القكات الفرنسية حيث 
ستراتيجية بالمركر عمى كؿ أراضي فكتا في اتجاه نير السنغاؿ ساعدتو ىذه اال

التي كقعت بيف الطرفيف إلى أف دخؿ  (1)بسبلـ، باستثناء بعض المكاجيات الصغيرة
 ـ.1859يكليك  28( عاصمة كارطا سمميان يـك Noroمدينة نيكرك)

كما يبلحظ عمى ىذه المرحمة أنو غمب عمييا الطابع السممي، كذلؾ بمكجب   
مقتضيات المصمحة، كبطبيعة الظركؼ الزمانية، فالحاج عمر كأف لـ يحقؽ خبلؿ 
ىذه المكاجيات ما كاف يرجكه مف صد العدك لكنو عمى األقؿ أقمؽ باؿ الفرنسييف 
كراحتيـ بمناكشات جنكده كىجماتيـ عمى الدكر التجارية كالعسكرية، كاعترافان مف 

سية بقدرتو عمى إمكاف تحقيؽ أىداؼ ببلده الكالي فيديرب كمعو كزارة البحرية الفرن
في المنطقة عاجبلن أـ آجبلن األمر الذم جعمو يسعى إلى تحقيؽ السمـ مع الحاج 
عمر في الكقت الحاضر عمى أف يترؾ لعامؿ الزمف مسألة تطكيؽ خصمو 

ـ إلى االتفاؽ عمى مشركع معاىدة 1860كاإلجياز عميو، فتكصؿ الطرفاف عاـ 
 ت البنكد التالية:السمـ التي تضمن

ػػ اعتبار نير السنغاؿ األعمى ابتداء مف يا كؿ شماالن كركافده نير البافنيؾ جنكبان  
حدان طبيعيان فاصبلن بينيما. بشكؿ يتيح لفرنسا السيطرة عمى كؿ ما يكجد مف أراضي 

 عمى الضفة الييسرل لمنير.
                                                 

ػ ىذه االاستراتيددجية قد كضعيا القائد القرطاجي ىانيباؿ عندما سمؾ جباؿ األلب حيث المسالؾ الكعرة (1)
أجؿ الكصكؿ إلى ىدفو المنشكد ركما الذم لك  الطريؽ مفالركمانية في  كالثمكج كي ال يصطدـ بالفصائؿ

 تحقؽ لتغيرت خريطة أكركبا بأف أصبح لمحضارة العربية اإلسبلمية جذكر فييا.
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ك ككارطا، كمف مف أراض مثؿ ديكمبكخ الحدكد نفسياػػ كؿ ما يكجد عمى يميف 
 كالىا شرقان يخضع لمنفكذ العمرم باستثناء إقميـ جيد بماخا.

 ػػ ال يسمح لمحاج عمر بناء قبلع كال قرل حربية.
ػػ الكؼ عف شف الحمبلت العسكرية كال القياـ بأعماؿ السمب كالنيب لمطرفيف 

 كمييما.
 (.Medineػػ قبكؿ الحاج عمر بإرجاع السمع التي اخذىا مف مدينة ) 

رية التجارة بيف البمديف كسنبيع لمحاج عمر كؿ ما يطمبو منا.  ػػ حن
ػػ كؿ بمد يحتفظ برعاياه كأسراه كما يريد، كال يجكز إرجاع الرعايا كاألسرل الذيف 

 آلخػر.يفركف مف بمد 
ال يحتاج الباحث إلى عناء كبير ليستنتج بعد االطبلع عمى ىذه االتفاقية، أف   

مصالح الفرنسية بالدرجة األكلى، كىكذا كمع انتياء القرف بنكدىا صيغت لخدمة ال
فرنسا مف إخضاع كامؿ إفريقيا الغربية لنفكذىا مع  الميبلدم، تمكنتالتاسع عشرم 

إسقاط الدكلة العمرية التي شكمت كفاة شيخيا الحاج عمر أكؿ مسمار ذؽ في 
ي جيات أخرل نعشيا محققان ىناؾ تقدمنا عمى إنكمترا التي كانت تصكؿ كتجكؿ ف

مف إفريقيا، عمى غرار دكؿ أكركبية أخرل تطبيقان لمقرارات مؤتمر برليف، التي 
 ـ.1885أطمقت يدىا بشكؿ قانكني منذ فبراير 

ـ كخمفو في مقاكمة االستعمار أكالده 1865تكفي الحاج عمر جنكب تنبكت عاـ   
األفريقييف، حيث  الذيف لـ يكنكا عمى مستكل أبييـ الفكرم كالعقائدم ككسبو لقمكب

ـ أف يقكم مركز اإلسبلـ أماـ 1893ػ  1865لـ يستطع ابنو أحمد الذم حكـ مف 
االستعمار بسبب التنازع عمى السمطة بيف أفراد عائمتو مف جية، كبسبب االنتعاش 

 (1)الكثني المدعـك باالستعمار مف جية أخرل.
                                                 

، د.ت، 2ػ نعيـ قداح، أفريقيا الغربية في ظؿ اإلسبلـ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط(1)
 .122ص
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 :الخػػاتمػػة
 يمكف استنتاج النتائج التالية :   

السنغاؿ كبحكـ المكانة التاريخية التي يمعبيا اإلسبلـ في نسيجو االجتماعي، ػػ إف 
كفي االستقرار السياسي لمببلد يقدـ نمكذجان ميمان جدان لمعبلقات بيف السمطتيف 

 الدينية، كالسياسية.
ـ مقتصران عمى 19ػ كاف الكجكد األكركبي عمى الشكاط  السنغالية قبؿ القرف 

كالثقافي ) كمحاكلة لنشر النصرانية(، ككاف ىمو األكبر تحقيؽ الجانبيف االقتصادم 
أكبر قدر ممكف مف األرباح، كبطبيعة الحاؿ لـ يصطحب ىذا الحضكر أم كجكد 

 عسكرم مكثؼ عمى األراضي السنغالية.
ـ، 10ػػ يتضح أيضان إف التكسع االستعمارم الفرنسي لـ يكف كليد ظرفية القرف 

ت فرنسا كؿ الكسائؿ المتاحة قانكنية كانت أك غير كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استعمم
 قانكنية.

ػػ بدأ مسمسؿ تثبيت السيادة الفرنسية عمى الممالؾ السنغالية مع تعييف فيديرب عاـ 
ـ كاليان عمى مستعمرة السنغاؿ، كقد استطاع تحقيؽ حمـ فرنسا في جعؿ 1854

الغربية بالكامؿ، كذلؾ بعد السنغاؿ مستعمرة فرنسية لتككف بكابة الدخكؿ إلى أفريقيا 
 استعماؿ فيديرب استراتيجية القكة العسكرية.

ػػ كما تبيف أيضان أف الحركة العمرية كاف ليا دكر كبير في تكحيد منطقة السنغاؿ 
سياسيان، كما استطاعت عمى مف ضعؼ إمكانياتيا تعميؽ تجربة اإلسبلـ القاعدم، 

ػػ   (1)المصالح الفرنسية في المنطقة. ىذا فضبلن عف دكرىا بالغ األىمية في تيديد
يمكف مبلحظة أف أىـ ما جاء في مشركع فيديرب االستعمارم إف القكة ىي ػػ

 العنصر األساسي فيو.

                                                 
 .46ػ 40جياد الحاج عمر في أعالي نير السنغاؿ، مرجع سابؽ،ص صػ أحمد الشكرم، (1)
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ال يعني إخماد  1857ػػإف تفكؽ الجانب الفرنسي عمى الحركة الجيادية خبلؿ 
نما استمرت إلى حدكد   .ـ1859الحركة كا 

اف أحد القادة الفرنسييف أكبر مميد لمف أتكا بعده مف ػػ لقد كاف الحاج عمر عمى لس
الزعماء األفريقييف الذيف قاكمكا، عمى غراره، االستعمار الفرنسي، ألنو كاف يمثؿ 
الطمكح كالحماس لدل المجاىديف، كقد اػستطاع بنفكذه كقكة شخصيتو أف يقكم 

 ختمفة.رابطة الكحدة األفريقية بيف أتباعو المنتسبيف إلى القبائؿ الم

كفي ىذا الصدد يقكؿ مكالرد إنو لكال االستعمار الفرنسي لنجح الحاج في إقامة دكلة كاحدة  
 إسبلمية في أفريقيا الغربية 

أف تنامي الكعي القكمي لدل األفارقة عمى كجو العمـك تكلد عنو ظيكر شخصيات أفريقية 
ككامي في السنغاؿ، ك ليبكلد سنجكر أحمد  قادة حركات المقاكمة ضد االستعمار أمثاؿ

كغيرىـ ممف سطركا  ،نكركما في غانا، كأحمد سيككتكرم في غينيا، كمكديبككيتا في مالي
تاريخ بمدانيـ في مبلحـ بطكلية أجبرت مف خبلليا السمطات االستعمارية إلعادة حساباتيا 

 كتغيير سياساتيا اتجاه ىذه الدكؿ.
انتصاراتو، لمجماىير العريضة سببان في  عمى عامة الشعب ككسبو الحاج عمركاف اعتماد ػ 

عادة المستعمر حساباتو معو.  كا 

ػ كفاة الحاج عمر كمف ثـ اسقاط الدكلة العمرية حقؽ تقدما لفرنسا عمى انكمترا في 
 المنطقة.
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 لدكر الطبيبالتحميؿ السكسيكلكجي 
 إعداد: د. فاطمة محمد أبكراس

 د. أمػػػػػػػػػػؿ إمحمد إقيمع                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :مقدمػػةال
تعتبر الصحة كالمرض انعكاسان لمكضع االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي كالجسمي 
ألم فرد أك مجتمع، كيرتبط تطكرىما كتقدميما أك تأخرىما كتخمفيما بتقدـ أك تأخر 

المجتمع أك ذاؾ، كالجانب الصحي ألم مجتمع يرتبط بالمكاقؼ اإلنسانية كالقيـ ىذا 
كالعادات كمستكل المعيشة الذم ال مناص لمطب مف أف يأخذىا في اعتباره لزيادة 

 كفاءتو كفاعميتو كرفع المستكل الصحي كالرعاية الصحية لؤلفراد.
لمكضكعية التي تتناكؿ البعد كجاء عمـ االجتماع الطبي باعتباره الدراسة العممية كا

يجاد العبلقة بيف مجاؿ ممارسة مينة الطب كالكاقع االقتصادم  االجتماعي لمطب كا 
يضاح السمات المميزة لتمؾ الصمة بيف  كاالجتماعي كالسياسي كاالنثركبكلكجي، كا 

إذان مبحث كسط يأتي بيف عمـ االجتماع العاـ كعمـك  االجتماع فيكالطب كعمـ 
 ( 1) . الطب

كبذلؾ ييدؼ عمـ االجتماع الطبي في البحث عف العبلقة المتبادلة بيف الميف 
الطبية المختمفة مف حيث أىميتيا ككفاءة المشتغميف بيا كبيف ما يحاط بيذه الميف 
مف قيـ اجتماعية كثقافية منطبعة في أذىاف الناس، كلذلؾ فإف عمـ االجتماع الطبي 

بية تأثران بقيـ المجتمع كأعرافو لذا تيدؼ ىذه يعتبر مينة الطب مف أكثر الميف الط
الدراسة لتقديـ تحميبلن اجتماعيان كثقافيان لمينة الطب كىي المينة التي يمكف اعتبارىا 

                                                 

( الكحيشي بيرم كعبدالسبلـ بشير الدكيبي، مقدمة في عمـ االجتماع الطبي، منشكرات مكتبة طرابمس  1) 
 .. 3العممية العالمية، دار المكتب الكطنية، بنغازم، ص
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عممان أك فنان يقـك بو شخص أك مجمكعة أشخاص يقدمكف الرعاية كالعناية لمجمكعة 
 أشخاص آخريف أثناء فترة المرض.

اسة إلى تعريؼ الطبيب كتحديد مكاصفاتو حسب نكعية كما تحاكؿ كتسعى ىذه الدر 
 عمىالتنشئة التي يتعايش معيا الطبيب، أم حسب نكعية كطريقة إعداده كتقكيمو 

 ( 1 ) األطباء.االطبلع بدكر الطبيب كممارسة مينة الطب كاالنتماء إلى طائفة 
لقيكد التي كيتـ ذلؾ بااللتزاـ التاـ بالطرؽ الرسمية كغير الرسمية بالكظائؼ كا

يختارىا الطبيب كالتي تفرضيا عميو الظركؼ كيفرضيا عميو العامة مف الناس، 
حيث تمعب ثقافة كأخبلقيات المجتمع دكران رئيسيان في ممارسة مينة الطب، لذلؾ فإف 

 الثقافة ليا تأثير فعاؿ ككبير في مجاؿ العمؿ الطبي لمطبيب.
المجتمعات النامية أك المجتمعات كمف ىنا نجد أف أعضاء أم مجتمع سكاء أكانت 

المتقدمة يتشابيكف في كثير مف القيـ كالمعايير االجتماعية كاألخبلقية كالثقافية التي 
يمتزمكف بيا، فمثبلن عندما يعبر الشخص الميبي عف نفسو فإنو يتحدث في إطار 

ذلؾ  الثقافة الميبية كأف ثقافة األـ ىذه تحتكم عمى ثقافات أخرل فرعية، كمف خبلؿ
 كالصحي.فإف الطبيب يمثؿ ثقافة فرعية خاصة بجماعة األطباء في الحقؿ الطبي 

أىمية دكر الطبيب كجكانب الصراع  عمىكمف ىنا تحاكؿ ىذه الدراسة إلقاء الضكء 
العبلقة المتبادلة بينو كبيف المرضى؛ ألف دكر الطبيب  إلىفي ىذا الدكر باإلضافة 

نما يرتبط بمجمكعة القيـ كالمبادئ ال ينحصر في تقديـ العبلج لمرضا ه فقط، كا 
كالعادات التي تعتبر جزء مف ثقافة المجتمع، فدكر الطبيب مف األدكار المينية 
الرفيعة في المجتمع؛ ألنو يرتكز عمى االىتماـ بالمريض كالكصكؿ بو ألفضؿ حالة 

كر ال صحية ممكنة، كذلؾ مف خبلؿ التحاكر معو كاالستماع إليو، إال أف ىذا الد
 ينفى عف الطبيب إذا لـ يدرؾ معناه أك يتجاىمو عف قصد.

                                                 

لمسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، ( محمد الجكىرم كآخركف، عمـ االجتماع الطبي، دار ا 1) 
 . 19ـ، ص2009
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كمف ىنا يمكف القكؿ بأف التفاعؿ بيف الطبيب كالمريض تمكف الطبيب مف معرفة 
 األسباب التي أدت إلى حدكث المرض ككيفية معالجتو بشكؿ أسرع كأنجع.

جية لمريضو قد كالطبيب الذم ال يعير ليذا التفاعؿ أم اىتماـ أثناء العممية العبل
 معدكمة.يجعؿ ىذه العممية ناقصة كغير مكتممة كأحيانان 

 دكر الطبيب: ػ تعريؼ
قبؿ التطرؽ إلى صمب المكضكع أك إلى مكضكع الدراسة البد أف نكضح بعض 
المفاىيـ التي ليا عبلقة بمكضكع دراستنا بشكؿ مباشر، كمف ىنا ينصب اىتمامنا 

ر أف الدكر مف أىـ أدكات عالـ االجتماع داخؿ مفيـك الدكر االجتماعي باعتبا عمى
 المنظكر المجتمعي.

فالدكر كما عرفو البعض ىك " تحديد لسمكؾ المكانات االجتماعية، أك ىك عممية 
 ( 1) تحكيؿ الحقكؽ كالكاجبات الخاصة بمكانة معينة إلي كاقع مممكس".
ة االجتماعية التي كمف ىنا فإف الدكر قد يتغير بتغير الفرد كمكقعو أك حسب الحاج

ينخرط فييا، فكؿ فرد في المجتمع لو دكر يقـك بو أك يؤديو كيختمؼ ىذا الدكر 
باختبلؼ المكانة التي يرتادىا، كقد تتأثر األدكار بسبب تأثر المكانة، مما يؤدم إلى 

 ( 2 ) الفرد.تغير في األداء، كىذا بدكره ينعكس سمبان عمى دكر 
الدكر عمى أنو يرتكز عمى الطاعة كالسمبية التي كقد كصؼ _ بارسكنز _ مفيـك 

يتسـ بيا دكر المريض مف ناحية، كمف ناحية أخرل نجد الطبيب ىك المسؤكؿ 

                                                 

ـ،  2011(  محمد عمي محمد كآخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، دار المعرفة الجامعية  1) 
 .87ص
(  سامي عبد الكريـ األزرؽ، العبلقات االجتماعية بيف األطباء كالمرضي، دار الشجرة لمنشر كالتكزيع،  2) 
 . 120ـ، ص2008، 1ط
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الكحيد عف عممية التشخيص كالعبلج، كىذا ىك النمكذج التقميدم الذم يحدد دكر 
 ( 1) المريض كدكر الطبيب كما كصفو بارسكنز.

دكر يربط االتجاه النفسي باالتجاه االجتماعي أم ككما أشار بارسكنز أيضان بأف ال
أنو ذلؾ العنصر المشترؾ بيف البناء االجتماعي كالشخصية أم ما يفعمو الشخص 

 ( 2 ) االجتماعي.في أثناء عبلقاتو مع اآلخريف في داخؿ النظاـ 
محكر أداء النسؽ الطبي بكجو عاـ، كيعد   physician  Roleكيمثؿ دكر الطبيب 

ف إدراؾ الطبيب مؤشران ك  اضحان في نجاح برامج الرعاية الصحية في أم مجتمع، كا 
لدكر العبلقات االجتماعية كالثقافية يعد بمثابة نصؼ العبلج بالنسبة لطرفي العممية 

، التي تؤثر عمي صحة المريض كينطمؽ منيا ( 3) العبلجية ) الطبيب كالمريض (.
عكامؿ إذا أراد الطبيب النجاح في كأساس في العبلج الطبي الذم يتأثر بيذه ال

 ( 4) عمميتو العبلجية مع المريض.
لذلؾ فدكر الطبيب يعتبر مف األدكار اليامة؛ ألنو يحتكم عمى جانبيف، الجانب 
األكؿ: ىك الجانب الطبي المتخصص، أما الجانب الثاني: فيك الجانب االجتماعي، 

مم  عمى الطبيب القياـ كما يحكم دكر الطبيب عمى قيـ كمعايير كأخبلقيات ت
بكاجبو الذم يجب عميو احتراميا كتنفيذىا، حيث يرتبط دكر الطبيب ارتباطان كثيقان 

                                                 

(  نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضي، دراسة في عمـ االجتماع الطبي، دار المعرفة الجامعية،  1) 
 . 80ـ، ص1993اإلسكندرية، 

ـ،  2007(  عثماف عمي إميمف، المرجع في عمـ النفس االجتماعي، دار الكتب الكطنية، بنغازم،  2) 
 . 258ص
 . 117ألزرؽ ، مرجع سابؽ، ص(  سامي عبد الكريـ ا 3) 
 .  153(  المرجع نفسو، ص 4) 
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بدكر المريض الذم البد مف استغبلؿ ىذا الدكر في نشر كتنمية الكعي الصحي 
 ( 1 ) المريض.لدل 

صحي بحيث يمثؿ األطباء القاعدة الرئيسية لتقديـ الخدمات الصحية كنشر الكعي ال
في المجتمع كيعتمد ذلؾ عمى مستكل الخدمات الطبية كالكعي الصحي كعمى مدل 
التأىيؿ العممي لمطبيب، باعتبار أف دكر الطبيب مف العناصر الفعالة في داخؿ 
النسؽ الطبي كالذم يمعب دكران فعاالن في نجاح كافة البرامج الطبية كالرعاية الصحية 

 جتماع تحميبلت مختمفة لجكانب دكر الطبيب.في أم مجتمع، لذلؾ قدـ عمماء اال
كربما يعتقد البعض أف دكر الطبيب ينحصر في تقديـ العبلج لمرضاه الذيف يعانكف 
بسبب اختبلؼ فيزيقي معيف، كبالرغـ مف ككف ىذه الحقيقة كاردة في ذىف الطبيب 
يد إال أنو في مجتمعاتنا تمعب القيـ االجتماعية دكران محكريان في تعريؼ كتحد

المفاىيـ الطبية كتحديد دكر الطبيب الذم يمقى عمى عاتقو الجانب األكبر مف 
 ( 2 ) المريض.المسؤكليات االجتماعية لممريض، بحسب تكقع 

تحميبلن لدكر الطبيب في إطار   tallcot  parsonsكلقد قدـ _ تالككت بارسكنز 
ة باعتباره أحد كتابو " النسؽ االجتماعي " حيث نظر إلى نسؽ الممارسة الطبي

األنساؽ التي يتككف منيا البناء االجتماعي، فيك يرل أف دكر الطبيب ينتمي إلى 
مجمكعة األدكار المينية كالفنية الرفيعة، فاالىتماـ بالمريض لـ يعد نشاطان عشكائيان 
كعرضيان، كلكنو أصبح تخصصان كظيفيان مينيان ثابتان كمستمران، فدكر الطبيب باعتباره 

مينيان يتـ أداؤه مف خبلؿ المضمكف الفني لمينة الطب، كيتـ أداء الطبيب لدكره دكران 
كباالعتماد أيضان عمى العمكمية  Achierementباالعتماد عمى اإلنجاز 

                                                 

(  نادية محمد السيد عمر ، عمـ االجتماع الطبي ) المفيكـ كالمجاالت ( ، دار المعرفة الجامعية ،  1) 
 . 203ـ، ص 1996اإلسكندرية 

 .  122 -121(  سامي عبد الكريـ األزرؽ ، مرجع سابؽ، ص  2) 
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universality  كالتحديد الكظيفيfunctinonal  specific    كالحياد الكجداني
effectire neutral. (1 ) 

ى دكر الطبيب باعتباره متصبلن يضـ مسؤكليات عالية كما يشير _ بارسكنز _ إل
مف الكفاءة الفنية البلزمة لؤلداء، كالمعرفة كالميارة الطبية كالتدريب الكثيؼ كعمى 
الطبيب أف يسخر كؿ معرفتو التخصصية كمياراتو المتاحة لعبلج المريض، كىذا 

  ( 2 ) كالتأثير.يضعو في مكضع القكة 
اسي الذم يمارسو يتركز بصفة أساسية حكؿ مسؤكليتو في ألف الطبيب كبدكره األس

رعاية المريض حتى يتـ شفاؤه مف مرضو كالكصكؿ بو إلى أفضؿ حالة صحية 
ممكنة كلكي يتـ ذلؾ ينبغي عمى الطبيب أف يحسف باستخداـ الكسائؿ الطبية 

  ( 3 ) المعالجة.
ممو عمى عبلج فدكر الطبيب ليس أمران ىينان كخصكصان أف الطبيب ال يقتصر ع

نما يعتمد في دكره  نما يذىب دكره إلى أبعد مف عبلج المرضى، كا  المرضى فقط، كا 
كطبيب الحفاظ عمى الصحة كالمشاركة في االرتفاع بالمستكل الصحي ألفراد 
المجتمع جسديان كعقميان، كنفسيان كاجتماعيان، كىك دكر يجب أف يككف الطبيب مييئان 

  ( 4 ) كتدريبو.ؿ دراستو لو في المجاؿ الصحي مف خبل
كيجب عمى الطبيب أف تككف لديو القدرة عمي تيدئة المريض كاالستماع لمشاكمو 
مكانياتو في عبلجو اجتماعيان كطبيان، ألف ىذا الدكر ينفي عف الطبيب إذا لـ يدرؾ  كا 

                                                 

العظيـ ، دكر الطبيب في المجتمع الريفي ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب القاىرة  (  حسني إبراىيـ عبد 1) 
 . 125ـ ، ص1995، فرع بني سكيؼ، 

(  فيصؿ صالح السميماني ، التعددية الثقافية كالعبلقة بيف الطبيب كالمريض ، رسالة ماجستير ، كمية  2) 
 .  77ـ، ص 1998اآلداب القاىرة ، 

 . 125ـ عبد العظيـ ، دكر الطبيب في المجتمع الريفي ، مرجع سابؽ، ص (  حسني إبراىي 3) 
ـ ،  2011،  5(  زىير أحمد السباعي كمحمد عمي البار ، الطبيب أدبو كفقيو ، دار القمـ دمشؽ ، ط 4) 
 .121ص
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معناه أك يتجاىمو عف قصد لمتخفيؼ مف األعباء التي يتحمميا عمى عاتقو كالتي 
ثير مف األحياف عمى طمكحاتو الشخصية كطمكحاتو المادية تغمب في ك

كاالجتماعية أحيانان أخرل ، فمف كجية نظر اآلخريف " إذا كنت طبيبان يجب أف 
تككف ممكان لآلخريف ممبيان رغباتيـ، سببان في شفائيـ، أنت بالنسبة ليـ بريؽ األمؿ 

 ( 1) خيبة األمؿ .كجالب الشفاء، كتنصؿ الطبيب مف ىذا الدكر يشعر المريض ب
فدكر الطبيب كما كضحو بارسكنز ىك مكجيان لخدمة الجماعة كليس مكجيان تكجييان 
ذاتيان، حيث إف سمكؾ الطبيب يحكـ بقكاعد عامة تحدد سمككو كتصرفاتو كىذه 

 ( 2) القكاعد ىي التي تحمي الطبيب كالمريض معان.
دكر الطبيب كالتي طرحيا كمف ىنا يمكف اإلشارة إلى بعض التعريفات المتعمقة ب

 ( 3 ) الطبي.بعض عمماء االجتماع 
_ يعرؼ بارسكنز دكر الطبيب بأنو المسؤكلية التي يتحمميا الطبيب في عمؿ ما 
يستطيعو مف أجؿ الشفاء العاجؿ كالكامؿ لممريض " يتضح أف بارسكنز ينظر لدكر 

نظاـ المجتمع الطبيب في ضكء الكظائؼ التي يؤذييا المريض، كذلؾ لمحفاظ عمى 
كاستقراره كيؤخذ عمى ىذه النظرة أنيا تفترض االنسجاـ المتبادؿ بيف الطبيب 

 العبلج.كالمريض، كىذا ينفي الصراع الذم يحدث بينيـ في مكاقؼ 
أف ىناؾ ستة كظائؼ أساسية يقـك بيا الطبيب    p.tuckett_ كيرل ديفيد تاكيت  

ض معيف، كفيـ أسباب ىذا في أداء دكره كىي: تشخيص الشخص المصاب بمر 
المرض كتحديد كيفية الكقاية منو كالتعرؼ عمى طريقة عبلجو فضبلن عف تكقع 
اآلثار المحتممة لو، كأخيران محاكلة تخفيؼ ىذه اآلثار، فكؿ ىذه الكظائؼ متكاممة 

 مع بعضيا بعض كتكامميا ىذا يمثؿ جكىر دكر الطبيب.
                                                 

 . 122(  سامي عبد الكريـ األزرؽ ، مرجع سابؽ، ص  1) 
 . 109طباء كالمرضي ، مرجع سابؽ، ص (  نادية عمر السيد ، العبلقات بيف األ 2) 
 .126(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، دكر الطبيب في المجتمع الريفي ، مرجع سابؽ ، ص 3) 
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ية ) بارسكنز ( عندما ربط ) تاكيت(  مف رؤ  )تاكيت(كمف ىنا نبلحظ اقتراب رؤية 
بيف كظائؼ الطب بكجو عاـ كدكر الطبيب، عمى اعتبار أف الدكر ينبع مف كظائؼ 
الطب، فحيف يركز _ تاكيت _ عمى الجكانب الفنية كذلؾ مف خبلؿ تعاممو مع 
المرض تعامبلن عمميان خالصان، كيؤخذ عمى ىذه الرؤية إىماليا لمجكانب االجتماعية 

 بطة بالممارسة.المرت
إلى أىمية الجكانب االجتماعية   D.mechanic -ديفيد مكانؾ -كما يشير  -

المرتبطة بدكر الطبيب فيك يرل أف ىذا الدكر ال يعتمد فقط عمى التكجييات العممية 
كاألخبلؽ المينية بؿ يعتمد عمى التكقعات االجتماعية كالمسؤكليات التي يحمميا 

طبيب يتـ تعريفو اجتماعيان مف خبلؿ رؤية أفراد المجتمع المجتمع لمطبيب، فدكر ال
ليذا الدكر، كما تمعب القيـ االجتماعية دكران ىامان في التحديدات الطبية كتقديـ 

 الرعاية الصحية المطمكبة كالبلزمة.
كيتضح مف ذلؾ أف لمطبيب أىمية خاصة في المجتمع، فالمريض عندما يمجأ 

عرفة كالعمـ كالقادر عمى مكاجية األعراض المرضية لمطبيب ليس باعتباره رجؿ الم
نما باعتباره الشخص الرحيـ المفكر الكاثؽ، كالميتـ أساسان بالمريض  الخطيرة، كا 

 ( 1 ) راحتو.الفرد الممتـز بتحقيؽ 
فدكر الطبيب يعني مجمكعة األنشطة التي يقـك بيا الطبيب مف أجؿ تشخيص 

اية منو، كاالىتماـ بالجكانب االجتماعية المرض كفيـ أسبابو كعبلجو كطرؽ الكق
المرتبطة بيذه األنشطة، كتتـ ىذه األنشطة في ضكء التكقعات االجتماعية التي 

 ( 2 ) لممجتمع.يقررىا البناء االجتماعي كالثقافي 

                                                 

 .  78(  فيصؿ صالح السميماني ، التعددية الثقافية كالعبلقة بيف الطبيب كالمريض ، مرجع سابؽ،ص 1) 
مـ االجتماع الطبي ، كمية اآلداب ، بني سكيؼ ، (  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، محاضرات في ع 2) 

 .1ـ، ص 2001جامعة القاىرة 
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كىناؾ تعريؼ آخر لدكر الطبيب في المجتمع كالذم مفاده " أنو أىـ القكل المؤثرة  -
لمريض كاىتمامو بو كاستجابتو لو، فما يقدمو الطبيب في تعامؿ الطبيب مع ا

لممريض ال يتكقؼ عمى المستكل العممي لمطبيب أك عمى مدل تمسكو بأخبلؽ 
نما يتأثر أيضان بما يتكقعو المجتمع مف سمكؾ الطبيب كما يمقيو عميو مف  المينة، كا 

 ( 1 ) مسؤكليات.
مى تقميؿ حدة المرض التي كيعرؼ أيضان عمى أنو الدكر الذم يتمثؿ في قدرتو ع

يعاني منيا الشخص المصاب بالمرض فيك يرغـ المريض عمى الشفاء، كذلؾ 
 ( 2 ) الطبيب.باتباع نصائحو كالسير عمى النظاـ العبلجي الذم يحدده لو 

كىناؾ تعريؼ لدكر الطبيب الذم مؤداه " ىك العمؿ الذم يقـك بو الطبيب انطبلقان 
ف تشخيص المرض كمعرفة أسبابو كاستخداـ الكسائؿ مف الجانب العممي الميني م

الطبية لذلؾ، ككصؼ العبلج لو كطرؽ الكقاية منو، باإلضافة األخذ بالجانب 
االجتماعي مف خبلؿ لقائو مع المرضى كتفاعمو معيـ، خصكصان أف التكقعات 
كالقيـ كالمعايير االجتماعية ليا دكر فعاؿ في تحديد دكر الطبيب، كمف خبلؿ ىذا 

 التعريؼ كالتعريفات السابقة يتضح أف دكر الطبيب لو جانباف ميماف ىما: 
 الجانب االجتماعي .... -ب الجانب الطبي....  -أ
 الجانب الطبي: -أ

كفي ىذا الجانب يتحمؿ الطبيب المسؤكلية الكاممة عف مرضاه كما يصيبيـ مف 
مامان كامبلن بجكانب أمراض، كذلؾ مف أجؿ شفائيـ، كالبد أف يككف الطبيب مممان إل

مينتو، كأف يككف عمى درجة عالية مف الكفاءة الفنية، كأف يحسف استخداـ الكسائؿ 
الطبية، كلكي يؤدم الطبيب دكره بنجاح يجب عميو القياـ بست عمميات متتابعة 

                                                 

، 1(  عبد المجيد الشاعر كآخركف، عمـ االجتماع الطبي، دار البازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، ط 1) 
 . 121ـ، ص2000

 . 108(  نادية عمر السيد ، العبلقات بيف األطباء كالمرضي ، مرجع سابؽ، ص 2) 
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ىي: تشخيص المرض_ فيـ أسبابو_ تحديد كيفية الكقاية منو _ إيجاد الطرؽ 
محتممة كمحاكلة تجنبيا _ كالعمؿ عمى تخفيؼ مف حدة لعبلجو _ تكقع اآلثار ال
  ( 1) ىذه اآلثار كالتقميؿ منيا.

 الجانب االجتماعي: -ب 
كىك الجانب الذم ينبغي أف يككف فيو الطبيب عمى معرفة تامة بكافة النكاحي 
النفسية كاالجتماعية حتى يدرؾ العبلقة بيف أم اضطراب عضكم كأم اضطراب 

يب الناجح ىك الذم يتمتع بحس طبي كاجتماعي قكم يمكنو مف نفسي لمفرد، فالطب
عبلج المشكمة بالشكؿ الصحيح، كمعرفة األسباب قبؿ التشخيص الطبي، كلكف ذلؾ 

  ( 2) ال ينطبؽ عمى كافة األمراض كخاصةن العضكية منيا.
كبذلؾ يرل عمماء االجتماع الطبي أف دكر الطبيب ال يتكقؼ فقط عمى إمكانيتو في 

نما يتكجو بدكره إلى ما ىك تشخي ص المرض كعبلجو أك عمى التكجييات العممية، كا 
أكبر مف ذلؾ بكثير، بؿ عميو االعتماد في أدائو لدكره عمى التكقعات االجتماعية 
كالمسؤكليات التي يكجييا إليو المجتمع؛ ألف المريض عندما يذىب إلى الطبيب ال 

العدد أك الكـ اليائؿ مف المعمكمات  يذىب إليو باعتباره الشخص الذم يممؾ ذلؾ
نما يمجأ إليو المريض باعتباره  كالمعارؼ الطبية التي ربما تككف مناسبة لمرضو، كا 
ذلؾ الشخص المكثكؽ فيو في كقت الشدة كالمرض التي يمر بيا المريض، كمف 
ذلؾ أكد عمماء االجتماع الطبي كالباحثكف عمى تأثير الجانب االجتماعي لدكر 

 ( 3) كالذم يتحقؽ مف خبلؿ ممارسة الطبيب األنشطة اآلتية: الطبيب

                                                 

، 111(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي ، مرجع سابؽ، ص  1) 
 .112ص
 . 123(  سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .114، ص113(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص  3) 
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التفاعؿ االجتماعي بيف الطبيب كالمريض، حيث تؤثر العبلقة بينيما عمى  -1
عمميتي العبلج كالشفاء، حيث كشفت إحدل الدراسات أف أكثر مف ثمث نسبة نجاح 

 كالمريض. أم عقار أك جراء طبي ترجع إلى تأثير العبلقة الطبية بيف الطبيب
قياـ الطبيب بدراسة المشكبلت الصحية في المجتمع كحميا، كأف يككف عمى  -2

كعي بالمشكبلت التي يعاني منيا مجتمعو، كخاصةن تمؾ المشكبلت المرتبطة 
باألمراض المعدية كالمتكطنة، كضعؼ الكعي الصحي لدل أفراد المجتمع كالعادات 

 ض.االجتماعية السيئة التي تؤدم لحدكث المر 
قياـ الطبيب بدكره في إحداث التغيير االجتماعي في البيئة المحيطة بو، فمف  -3

خبلؿ سمطتو يمكنو أف يغير االتجاىات كالمفاىيـ الخاطئة لدل المرضى، كرفع 
درجة الكعي الصحي في المجتمع، كما أف أداء الطبيب لدكره يسيـ في تخفيض 

عمى المشاركة اإليجابية في عمميات  نسبة المرضى كارتفاع نسبة األصحاء القادريف
 اإلنتاج كالتنمية.

كيرل بارسكنز أف ىناؾ مجمكعة مف التكقعات التي يجب أف يمتـز بيا الطبيب إلي 
حد ما، مف أجؿ أف يتكافؽ سمككو مع ما يتكقعو منو المجتمع، كتتمثؿ ىذه 

 التكقعات في كاجبات الطبيب كحقكقو. كسكؼ نعرض فيما يأتي: 
 ات الطبيب:كاجب –أ 

 كتتمثؿ كاجبات الطبيب عند القياـ بدكره داخؿ النسؽ الطبي في اآلتي: 
التعامؿ مع مشكبلت كحاالت المرض بقدر كبير مف الخبرة الطبية كالكفاءة  -1

العممية كتمبية حاجات المريض كمتطمباتو، أكثر مف تمبية احتياجات الطبيب 
 ( 1) كمتطمباتو.

                                                 

 .  77سابؽ، ص(  فيصؿ صالح السميماني ، مرجع  1) 
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لمريض، كتقديـ ذلؾ عمي المصالح الذاتية كالشخصية العمؿ مف أجؿ رفاىية ا -2
  ( 1) لمطبيب كرغبتو في تحقيؽ الماؿ كالشيرة.

عمى الطبيب أف يتسـ بالمكضكعية كالحياد الكجداني، فبل يحكـ عمى سمكؾ  -3
المريض بمعايير شخصية أك عاطفية مما قد يؤثر في قدرتو عمى أداء دكره أثناء 

 ( 2) تأدية عممو.
 ( 3) الطبيب أف يمارس دكره انطبلقان مف القكاعد األخبلقية لمينة الطب.عمى  -4
 حقكؽ الطبيب: -ب

 مف أىـ الحقكؽ المرتبطة بدكر الطبيب تتمثؿ في اآلتي:
مف حؽ الطبيب القياـ بالكشؼ عف جسـ المريض باعتباره الحالة المرضية  -1

سكاء المتعمقة التي يتعامؿ معيا لتشخيص المرض، كأف يسألو عف خصكصياتو 
 ( 4) بحالتو الجسمية أك بحياتو الشخصية كالنفسية.

االستقبلؿ الذاتي في األداء الميني، كرفع المستكل المادم لمطبيب، بشكؿ  -2
 ( 5) كاضح يستحؽ االعتبار.

لمفيـك _ ماكس   charismaامتبلؾ الطبيب سمطة تشبو السمطة الكاريزمية  -3
سمطة مف المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ الطبيب، . كتنبع ىذه الm.webberفيبر_ 

 ( 6) كقدرتو عمى إنقاذ المريض مف الخطر كالمكت.

                                                 

 .  111(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي ، مرجع سابؽ، ص 1) 
ـ،  1985(  فكزية رمضاف أيكب ، دراسات في عمـ االجتماع الطبي ، مكتبة نيضة الشرؽ ، القاىرة ،  2) 
 . 95ص
 .  121طبي ، مرجع سابؽ، ص(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، محاضرات في عمـ االجتماع ال 3) 
 . .121(  عبد المجيد الشاعر كآخركف ، مرجع سابؽ، ص 4) 
 . 77(  فيصؿ صالح السميماني ، مرجع سابؽ، ص 5) 
 . 121(  حسني إبراىيـ عبد العظيـ ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي ، مرجع سابؽ، ص 6) 
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كبالرغـ مف ىذا التحميؿ الذم قدمو بارسكنز_ لدكر الطبيب كما يحتكيو ىذا التحميؿ 
مف كاجبات كحقكؽ كالذم أقره أيضان عمماء االجتماع فإنو كال شؾ قد تعرض ىذا 

العكامؿ االجتماعية كالعممية التي تؤثر بشكؿ فعاؿ في تفاصيؿ  التحميؿ لمعديد مف
 ىذا الدكر، كمف أىـ ىذه العكامؿ متمثمة في اآلتي:

تغير نكعية األمراض كالمشكبلت السائدة داخؿ المجتمعات التي تتطمب  -1
 ( 1) إمكانيات في معرفتيا كتشخيصيا ككيفية التعامؿ معيا كالكقاية منيا.

البيئية كالضغكط االجتماعية كالنفسية ليا األثر األكبر في تغير إف لمعكامؿ  -2
 ( 2) نكعية األمراض داخؿ المجتمعات الحديثة.

إف دكر الطبيب مكمؿ لدكر المريض، لذلؾ عمى الطبيب أف يساىـ في نشر  -3
الكعي الصحي بيف األفراد مف خبلؿ استغبلؿ ىذا الدكر، كارتباطو بشكؿ فعاؿ مع 

ألف أم تغير في دكر الطبيب يصاحبو تغير تمقائي في دكر دكر المريض، 
 ( 3) المريض.

إف الجانب االجتماعي مف أىـ العكامؿ التي يستند عمييا شاغؿ الدكر، بحيث  -4
ييتـ بالكضع االجتماعي لممجتمع كيمتـز بالقيـ كالمعايير كاألخبلقيات التي مف 

 ( 4) كاجبو احتراميا كتنفيذىا.
األمراض فيناؾ األمراض الخطيرة كاألمراض األقؿ خطكرة لذلؾ االختبلؼ في  -5

عمي الطبيب معالجة األمراض األكثر خطكرة؛ ألف في ذلؾ مصمحة المريض، 
يجابي لدكر الطبيب بشكؿ متزف.  ( 1) كأداء ميني كا 

                                                 

 .  122(  عبد المجيد الشاعر كآخركف ، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .  98(  فكزية رمضاف أيكب ، مرجع سابؽ، ص  2) 
 . . 203(  نادية محمد السيد عمر ، عمـ االجتماع الطبي ) المفيـك كالمجاالت ( مرجع سابؽ، ص 3) 
 . 203(  المرجع نفسو ، ص 4) 
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كمف خبلؿ ما سبؽ، فإف دكر الطبيب يتمثؿ في القياـ بتشخيص المرض كمعرفة 
و، كالكقاية منو، كاستخداـ الكسائؿ الطبية إف أمكف ذلؾ، أسبابو ككصؼ العبلج ل

ىذا مف الناحية المينية، أما مف الناحية األخرل كىي الناحية االجتماعية فيجب 
عمي الطبيب ىنا االىتماـ بالجكانب االجتماعية المتنكعة كالمتعمقة بمينتو مف خبلؿ 

قامة عبلقة اجتماعية معيـ، تستند  عمي التفاعؿ بينو كبيف لقائو مع المرضى كا 
المريض، كالتعرؼ عمى الجانب النفسي كاالجتماعي، كمدل تأثره عمي المريض، 
كما يجب عمى الطبيب أف يكتسب الخبرة البلزمة، كأف يككف عمي مستكل عالي مف 
الكفاءة الطبية كالعممية، كمعرفة الكضع الذم يجب أف يككف عميو المريض، 

افتو كمعارفو كمعاييره التي يحمميا داخؿ المجتمع باإلضافة إلي التعرؼ عمي ثق
 المتكاجد فيو.

 ػ العالقة اإلنسانية بيف الطبيب كالمريض كالرعاية الصحية:
إف البحث في كاقع العبلقات اإلنسانية بيف الطبيب كالمريض يستند عمى نظرية مف 

 theory socialنظريات عمـ االجتماع الحديثة، كىي نظرية التبادؿ االجتماعي 
exchange  التي ليا أىميتيا في فيـ كتحميؿ عناصر العبلقة التي تربط األطباء

بالمرضى، إف نظرية التبادؿ االجتماعي تحاكؿ تفسير كتحميؿ السمكؾ كالعبلقات 
ف العبلقة بيف الطرفيف تعتمد  االجتماعية بيف األفراد كالجماعات كالمؤسسات، كا 

ألطباء لممرضى، كتعتمد أيضان عمى الدعـ عمى طبيعة الكاجبات التي يقدميا ا
 .( 2) كاالحتراـ كالتقدير كالتعاكف الذم يمنحو المرضى لؤلطباء 

                                                                                                                 

، 1(  قدرم الشيخ عمي كآخركف، عمـ االجتماع الطبي، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، ط 1) 
 . 154ـ، ص2008

( إحساف محمد الحسف، عمـ االجتماع الطبي، دراسة تحميمية في طب المجتمع، دار كائؿ لمنشر، عماف،  2) 
 .288ـ، ص 2008، 1ط
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كقد تككف طبيعة العبلقة بيف األطباء كالمرضى إيجابية كقد تككف سمبية أم ىامشية 
حيث إف كانت إيجابية أك سمبية فإف ىذه العبلقة قد تعتمد عمى المكاقؼ التي 

مف األطباء كالمرضى إزاء بعضيما البعض، فإذا كانت المكاقؼ إيجابية يحمميا كؿ 
تككف العبلقة إيجابية بيف الطرفيف، كالعكس إف كانت سمبية فإف العبلقة حتمان تككف 

 .( 1) سمبية بينيما 
لقد أثار مكضكع العبلقة بيف الطبيب كالمريض كمدل التفاعؿ بينيما أثناء العبلج 

باحثيف في عمـ االجتماع الطبي، فالتفاعؿ بيف األطباء اىتماـ العديد مف ال
 –كالمرضى يمكف أف يككف لو تأثيره الكاضح عمى صحة المريض، فقد قدـ كؿ مف 

تحميبلن لطبيعة العبلقة بيف األطباء  Hollinder- Szas -سكزاس كىكلندر
كالمرضى كدكرىما في مكقؼ التفاعؿ االجتماعي أثناء العبلج كذلؾ مف خبلؿ 

 بلثة أنكاع مف العبلقة العبلجية.ث
 ...Activity- Passivity. اإليجابية _ السمبية:  1

ففي ىذا النكع يككف الطبيب إيجابيان كالمريض سمبيان، كيظير ذلؾ في حاالت 
الغيبكبة كغيرىا مف  –اليذياف  –النزؼ الشديد  –الشديدة  )اإلصاباتالطكارئ 

عاجز تمامان، بينما العبلج في ىذه الحالة  األمراض األخرل(، فالمريض يكاد يككف
 .( 2) يجرم دكف اعتبار أك تفاعؿ مع المريض 

 
 . التعاكف المكجو: 2

في ىذا النكع تككف الظركؼ أقؿ خطكرة مف األكلى كىك ينطبؽ عمى معظـ 
االضطرابات المرضية الشديدة، كخاصة ذات النكع المعدم، كالمريض في ىذه 

                                                 

 .289( المرجع نفسو، ص 1) 
 .278-277( محمد عمي محمد كآخركف، مرجع سابؽ، ص 2) 
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ديد بما يجرم مف حكلو، كىك قادر عمى تمقي التعميمات الحالة يككف عمى كعي ش
 .( 1) كممارسة الحكـ عمى األشياء 

 . المشاركة المتبادلة: 3
في ىذا النكع يتـ تنفيذ العبلج عمى المريض مف خبلؿ التعميمات التي يتمقاىا دكريان 
مف الطبيب كما ىك الحاؿ في بعض األمراض المزمنة، كالطبيب ىنا يساعد 

ض عمى مساعدة نفسو مف أجؿ نجاح العبلج كشفاؤه، كيككف الطبيب في ىذا المري
 .( 2) المكقؼ بحاجة لممريض كالمريض بحاجة لمطبيب أيضان 

قد ركز اىتمامو بشكؿ كبير عمى  -بارسكنز –كمف خبلؿ ىذه النماذج نبلحظ أف 
أف العبلقة بيف األطباء كالمرضى قد تككف متمثمة في مجمكعة مف األنماط 
السمككية، كنظر إلى الطبيب عمى أنو رجؿ العمـ كالمعرفة كأف المريض ىك 

قد كصؼ سمكؾ المريض عمى أنو أحد أنكاع  -بارسكنز –الشخص المنحرؼ، ألف 
إطاره النظرم  -بارسكنز–السمكؾ االنحرافي كعمى أساس ىذه األطركحتيف بناء 

المختمفة التي أشارت  لمعبلقة عمى الرغـ مف أىمية النظر في االتجاىات األخرل
إلى التفسير البنائي الكظيفي لمعبلقة بيف األطباء كالمرضى، لذلؾ نرل بأف البعض 

كالبعض اآلخر نقد  -ىكلندر كسكزاس–مف أمثاؿ  -بارسكنز–حاكؿ تطكير أفكار 
 .( 3) ىذه األفكار مثؿ " فريدسكف" 

يف حاكال تطكير ىذه مف ىنا نشير في بداية األمر إلى آراء "سكزاس ك ىكلندر" الذ
األفكار مف خبلؿ عرض األشكاؿ المختمفة لتفاعؿ القائـ عمى العبلقة بيف الطبيب 
كالمريض، المتمثمة في اإليجابية كالسمبية كالتعاكف كالتكجيو، باإلضافة إلى العبلقة 

                                                 

 .137ابؽ، صمرجع س –( الكحيشي بيرم، عبد السبلـ بشير الدكيبي  1) 
 .278( محمد عمي محمد كآخركف، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .93( نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى، مرجع سابؽ، ص 3) 
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المتبادلة، بحيث يتكقؼ ظيكر ىذه النماذج أك األنماط عمى حسب الحالة الصحية 
 .(1) لممريضلنسبة لممريض، كما يقدمو الطبيب في عبلج مناسب كالمرضية با

 -بارسكنز–اإلضافات عمى نمكذج  بعض-كسكامبمرباتريؾ –كما أضاؼ كؿ مف 
كخاصة تمؾ النماذج التي تحدد دكر الطبيب، ككيؼ تككف عبلقتو مع مرضاه أثناء 

قيو العبلج، أم إعطائو العبلج ليـ كالمتمثمة أيضان فيما يقـك بو المريض أثناء تم
 .( 2) يشير ىؤالء إلى نكع الدكر المتعمؽ بكؿ مف الطبيب كالمريض 

كنشير أيضان إلى النقد الذم كجو لمنمكذج السابؽ مف العديد مف عمماء االجتماع 
مف أف ىذا النمكذج  -D fridsonالطبي ككاف أبرزىا ما أثاره "اليكت فريدسكف" 

، كما أف النمكذج يتجاىؿ ناقص منطقيان، فالعبلقة ال تككف بم ثؿ ىذا التحديد الصاـر
أنماطان أخرل ليا صمة بالعبلقة الطبية المرضية، فقد يككف المريض إيجابيان 
كالطبيب سمبيان، كيمكف أف يككف الطبيب مرشدان كالمريض متعاكنان، أم أف ىذه 

 ..( 3) العبلقة يككف فييا نكع مف التكتر بيف الطرفيف 
كالمريض كيحمؿ كؿ منيما أفكاران خاصة عف المرض، فالطبيب  كقد يمتقي الطبيب

ينظر لممرض مف الزاكية الطبية التي درسيا في كمية الطب كيمارس مف خبلليا 
دكره في العبلج، أما المريض فقد ينظر لممرض مف خبلؿ المنظكر االجتماعي 

كبالرغـ مف كالفيـ الثقافي، إف تمؾ العبلقة بيف الطبيب كالمريض عبلقة مؤقتة، 
ككنيا مؤقتة إال أنيا تحمؿ طابعان خاصان مف األلفة كالثقة بيف الطرفيف، كمف أىـ 
مميزات المقاء بيف الطبيب كالمريض ىك استماع األكؿ لشككل الثاني كعدـ إىماؿ 

                                                 

 .114( فكزية رمضاف أيكب، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 1) 
ـ،  2008ة، اإلسكندرية، ( طارؽ السيد، أساسيات في عمـ االجتماع الطبي، مؤسسة شباب الجامع 2) 
 .136ص
 .128( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، دكر الطبيب في المجتمع المريض، مرجع سابؽ، ص 3) 
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.ألف اإلصغاء كاالستماع لشككل المريض مف قبؿ الطبيب ( 1) كمماتو ميما كانت 
المقاء كالمقابمة الطكيمة مع المريض تسيـ بشكؿ فعاؿ في  أثناء فترة العبلج كأيضان 

 .( 2) الشفاء بحيث يمثؿ الجزء األكبر مف عممية العبلج النفسي 
إف تجاىؿ األطباء ألىمية العبلقة مع المرضى، كاكتفائيـ بالعبلقة المينية التي 

يقة تفشؿ في كثير األحياف في اإلحاطة بمشكبلت المرضى الصحية، فيـ في الحق
لماـ الطبيب ألىمية العكامؿ االجتماعية  يتجاىمكف أىـ ما في العممية العبلجية كا 

. لذلؾ ينبغي عمى األطباء إعطاء اىتمامان كبيران لمخمفية الثقافية ( 3) كالثقافية 
كاالجتماعية لممريض سكاء أكانت ىذه الخمفية منبثقة مف أماكف حضارية أك ريفية 

نما ىي فقط   .( 4) لتعامؿ مع المريض كإنساف أك بدكية، كا 
كفي ىذه المسألة أمر في غاية األىمية، فالطبيب محط أنظار المرضى بحيث 
يتكقعكف منو ما يعجزكف عف إيجاده في العالـ الخارجي، كينظركف إليو عمى أنو 
ممـ بجميع أمكر الحياة االجتماعية كالثقافية كغيرىا، فالطبيب يجب أف يحضى 

و بمريضو كيمـ بالجكانب االجتماعية كالثقافية فضبلن إلى العمؿ بالثقة في عبلقت
 .( 5) الميني كالكفاءة الطبية 

كقد بينت إحدل الدراسات أف غالبية األطباء لدييـ كعي بالجانب االجتماعي لدكر 
الطبيب كييتمكف بو بنفس درجة اىتماميـ بالجانب الطبي، كذلؾ مف خبلؿ متابعة 

اء، كالتعرؼ عمى المشكبلت التي قد يعاني منيا في حياتو حالة المريض بعد الشف
الشخصية، كما أنو يشارؾ المريض مناسباتو الخاصة، مما يؤدم ذلؾ إلى تقكية 

                                                 

 .127-126( سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .293(  محمد عمي محمد كآخركف، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .133-132( المرجع نفسو، ص 3) 
 .80ني، مرجع سابؽ، ص( فيصؿ صالح السميما 4) 
 .133( سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 5) 
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العبلقة بينيما، كما بينت الدراسة أيضان أف معظـ األطباء يتدخمكف في المشاكؿ 
ية أك الغير طبية التي يعاني منيا المريض، سكاء أكانت مشكبلت اجتماع

 .( 1)  اقتصادية، كما أف األطباء يقكمكف بدكر ميـ في إحداث تغير اجتماعي
كيجب أف يدرؾ األطباء أف معظـ المرضى يرغبكف في التحدث عف مشاكميـ 
كمخاكفيـ لمكصكؿ إلى حؿ لمشاكميـ بدالن مف استخداـ العبلج الطبي البدني، الذم 

ماعي أك نفسي أك اقتصادم أك ربما يككف السبب كراء ىذا المرض ىك سبب اجت
حتى أسرم، لذلؾ عمى الطبيب أف يككف مدركان تمامان ليذه الجكانب المختمفة، كعميو 
أف يتعمـ كيؼ يجعؿ المريض يشعر بالراحة كالطمأنينة مف خبلؿ إعطائو الكقت 

 .( 2) الكافي لمتكمـ عف مشاكمو بحرية تامة 

قة الطبيب بالمريض كالتي قاـ بيا كقد أشار إلى العديد مف المبلحظات حكؿ عبل
 في إحدل المستشفيات بالكاليات المتحدة كىي: -ىكلنقشيد -دافد –كؿ مف 

إف إىماؿ الجكانب االجتماعية كالنفسية كالتركيز فقط عمى المرض باعتباره  . 1
مرض عضكم، فإف ىذا بدكره يؤدم إلى نتائج سمبية كغير مرغكب فييا في عبلج 

 المرضى.
إلصابة بإحدل األمراض الجسمية يترتب عميو تغييران في الحالة النفسية إف ا . 2

كالعقمية لشخص المصاب بالمرض، كقد تككف ىذه الحالة مؤقتة كقد تككف مستمرة 
 حتى بعد عبلج المريض كشفاؤه.

إف إىماؿ الجكانب العاطفية كالنفسية يؤدم ذلؾ إلى فشؿ عممية االتصاؿ  . 3
المريض، مما ينتج عنو قصكر في عممية العناية كالرعاية كالتفاعؿ بيف الطبيب ك 

 .( 3) الصحية 
                                                 

 .131-130( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، دار الطبيب في المجتمع الريفي، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .140( الكحيشي بيرل كعبد السبلـ الدكيبي، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .141سابؽ، ص( الكحيشي بيرل كعبد السبلـ بشير الدكيبي، مرجع  3) 
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إف العبلقة التي تربط األطباء بالمرضى تتفاكت كما بينا فيما سبؽ بيف اإليجابية 
كالسمبية اليامشية، فيذه العبلقة تعتمد عمى المكاقؼ التي يحمميا كؿ طرؼ إزاء 

قة فبعضيا يرجع إلى األطباء الطرؼ اآلخر، فيناؾ مشكبلت تصيب ىذه العبل
 .( 1) أنفسيـ كبعضيا يرجع إلى المرضى 

 أكالن: المشاكؿ التي ترجع أسبابيا إلى األطباء:
 / سكء المعاممة كخشكنة األسمكب: 1

تتمثؿ سكء المعاممة التي يتمقاىا المرضى مف األطباء في انتظارىـ الطكيؿ قبؿ 
رشادات مقابمة الطبيب كغضب الطبيب منيـ لكثرة عدد ىـ، كلعدـ التزاميـ بكصايا كا 

الطبيب، أما خشكنة أسمكب األطباء تتجسد في استعماؿ بعض الكممات غير البلئقة 
كتكذيبيـ، كالتعامؿ معيـ بشدة، كبأسمكب ال يميؽ بالطبيب باإلضافة إلى األجكر 

 العالية.
 / ضعؼ اىتماـ األطباء بالمرضى: 2

عند فحصيـ كتشخيص أمراضيـ، كال  إف معظـ األطباء ال ييتمكف بالمرضى
يرشدكىـ حكؿ الغذاء كالعقاقير التي ينبغي أخذىا، فكؿ ما يفعمو الطبيب ىك فحص 
المريض بسرعة خاطفة كتكجيو األسئمة إليو بخصكص مرضو، التي ينبغي اإلجابة 

 عمييا حاالن، حيث يشعر المريض ىنا أنو عبئان ثقيبلن عمى الطبيب.
 
 بالمادة كالربح أكثر مف اىتماميـ بالمريض: / اىتماـ األطباء 3
نبلحظ بشكؿ عاـ إف األطباء ال ييتمكف بالمريض كال بالمرض الذم يعاني منو  

الشخص المصاب، إنما يركزكف بشكؿ أساسي عمى الربح المادم كالمكافآت التي 
 يحصمكف عمييا.

                                                 

( إحساف محمد الحسف، عمـ االجتماع الطبي، دراسة تحميمية في طب المجتمع، دار كائؿ لمنشر، عماف،  1) 
 .198-191ـ، ص2008، 1ط
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 / كصؼ الدكاء دكف تشخيص المرض: 4
المريض عف سبب مرضو، كىنا يصؼ الطبيب لو كيتـ ذلؾ بعد أف يسأؿ الطبيب 

الدكاء دكف أف يقـك بإجراء أم فحكصات أك اختبارات طبية دقيقة، كىنا ال يشخص 
 الطبيب المرض كيستمر المريض في مرضو.

 / عدـ صرؼ كقت كاؼ مع المريض: 5
مف سمبية العبلقة بيف الطبيب كالمريض عدـ صرؼ الكقت الكافي لممريض، 

، باإلضافة إلى عدـ فالمريض عند  لقائو بالطبيب ال يمقى العناية كاالىتماـ البلـز
 التعرؼ عمى المرض باألشعة كالتحاليؿ.

 الطبيب عف تشخيص المرض كمعالجة المريض كذلؾ بسبب الكقت عجز/  6
األمر الذم ال يمكف الطبيب مف تشخيص المرض باإلضافة لككنو  القصير بينيما

لمراجعيف، فضبلن عف ضعؼ التخصص العممي كالطبي، مرىقان بسبب العمؿ كعدد ا
كعدـ تكفير األجيزة الطبية التي يستعمميا الطبيب في تشخيص كعبلج المرض، لذا 

 يفشؿ الطبيب في تحديد المرض الذم يعاني منو المريض.
 

 ثانيان: المشاكؿ التي ترجع أسبابيا إلى المرضى:
طباء، فالمريض في الغالب ال يتقيد عدـ تقيد المرضى بنصائح أك إرشادات األ . 1

 بنصائح الطبيب كيتصرؼ بشكؿ يتناقض مع ما يريده الطبيب.
 شكاكل المرضى ضد األطباء: . 2

يعتمد المرضى ىنا عمى تقديـ الشكاكل ضد األطباء، كتثار الشكاكل أماـ الجيات 
 المختصة كىذه الشكاكل تتعمؽ بتعالي األطباء عمى المرضى كغركرىـ كتكبرىـ

 كخيانتيـ لؤلمانة المعيكدة ليـ.
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 تدني المستكل الثقافي لممرضى: . 3
إف تدني المستكل الثقافي لممرضى كما يقكؿ عدد مف األطباء يجعميـ يتصرفكف 
تصرفان يتعاكس مع تعاليـ كأخبلؽ مينة الطب، ككذلؾ ضيؽ تفكيرىـ ككثرة 

 األخطاء كاليفكات التي يقكمكف بيا في المؤسسة الصحية.
 عدـ اىتماـ المرضى بنظافتيـ كمظيرىـ الخارجي: . 4

يتمثؿ ذلؾ في عدـ اىتماـ المرضى بمياقتيـ كمظيرىـ الخارجي، كعدـ االعتناء 
 بنظافتيـ، باإلضافة إلى رمي النفايات في المستشفى الذم يتكاجدكف فيو.

 سكء تصرؼ المرضى: . 5
ـ أساليب سكء سكء تصرؼ المرضى داخؿ المؤسسة الصحية كخارجيا كمف أى

التصرؼ: )عدـ االلتزاـ بالقكانيف كالتعميمات لممؤسسة الصحية ك التصرفات السيئة 
 كتمفظيـ ببعض الكممات التي تثير سخط األطباء عمى المرضى(.

 قمة أك عدـ احتراـ المرضى لؤلطباء: . 6
كيتمثؿ ذلؾ في خشكنة المعاممة مف قبؿ المرضى، ككذب بعض المرضى عمى 

 عدـ تقييـ جيكد األطباء، األمر الذم يجعؿ األطباء ينفركف مف المرضى.األطباء ك 
صعكبة تحديد معاني الكممات التي يقكليا المريض كمدل قدرة الطبيب عمى  . 7

 فيـ كمعرفة ذلؾ.
اختبلؼ الثقافة بيف الطبيب كالمريض، حيث نجد المريض يصؼ المرض مف  . 8

 . ( 1) ختمؼ عف كجية نظر الطبيب خبلؿ ثقافتو كأحكامو االجتماعية التي ت
كىنا يمكف اإلشارة إلى أىمية عممية االتصاؿ بيف األطباء كالمرضى التي تمعب دكران 
فعاالن في العممية العبلجية، حيث تجعؿ المريض يشعر بالتحسف صحيان، ألف ذلؾ 
االتصاؿ السميـ لو تأثير كفاعمية عمى المريض كيجعمو يقدـ أفضؿ ما لديو مف 

                                                 

 .67( فيصؿ صالح السميماني، مرجع سابؽ، ص 1) 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

188 

  

 

يجاد معم كمات لمطبيب، كىذا يساعد الطبيب عمى اتخاد التشخيص المناسب كا 
. كلكف مشكمة االتصاؿ بيف ( 1) العبلج الطبي الذم يسيـ في سرعة شفاء المريض 

الطبيب كالمريض التي نراىا في بعض المستشفيات المختمفة قد تعكد أسبابيا إلى 
ؾ مستكل التعميـ باإلضافة إلى ثقافة كؿ منيما فضبلن عف الطبقة االجتماعية ككذل

قمؽ المريض كعدـ ارتياحو اتجاه الطبيب، لذلؾ كجب عمى الطيب أف يككف مممان 
َى بالمريض كإنساف، كأف تككف لديو الميارة كالتفاىـ كالحكمة؛ ألف ذلؾ  إلمامان كامبلن
يساعد في إثراء العبلقة بينيما كيجعميا إيجابية، كتعكس بذلؾ قدرتيا عمى نجاح 

 . ( 2) تأثير العبلجي كمدل سرعتو في شفاء المرضى ال
كما أف المناقشة كالحكار مف أىـ كسائؿ االتصاؿ كيتكقؼ ذلؾ عمى قدرة الطبيب 
عمى معرفة نكع المرض الذم يعاني منو المريض، كتعرفو عمى جميع تفاصيؿ حياة 

كدرجة  المريض مف حيث مستكاه العممي، كمستكاه االقتصادم كالحالة االجتماعية
ثقافتو؛ ألف في ذلؾ تحقيؽ قدرة إمكانية الطبيب في استعماؿ الجمؿ كالكممات 
المناسبة التي تساعده في كسب ثقة المريض، كىذا بدكره يساعد المريض في 

 . ( 3) استيعاب الطبيب بشكؿ مباشر كتمقائي كاالنصياع ألكامره كتعميماتو الطبية 
ى حاجة المريض الجسمية كالنفسية كرغبتو كألف االتصاؿ غالبان ما يتـ بناء عم

كما أف العبلقة بيف  ( 4) كاختياره سكاء يخالؼ ذلؾ أك يكافؽ ذكيو أك المحيطيف بو 
الطبيب كالمريض تعتمد بشكؿ كبير عمى نكعية التفاعؿ االجتماعي الذم يحدث 
نم ا بينيما كال يتـ ذلؾ في إطار االىتماـ بالجكانب التكنكلكجية لمطب فقط، كا 

                                                 

 .69( نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .87-86(المرجع نفسو، ص 2) 
 .80( فيصؿ صالح السميماني، مرجع سابؽ، ص 3) 
 .108( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 4) 
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بالتركيز عمى العبلقات اإلنسانية التي تقـك بيف الطبيب كالمريض ككؿ ما تحكيو 
 . ( 1) ىذه العبلقة مف جكانب مختمفة ليا عبلقة بالطبيب كالمريض 

كاالتصاؿ بيف الطبيب كالمريض يتـ بكجكد نكع مف الركابط الشخصية كعمى التكازف 
خر، كال ينصب االىتماـ كالتركيز في الكاجبات كالتزامات كؿ طرؼ اتجاه الطرؼ اآل

عمى الطابع الرسمي فقط كاستغبلؿ الطبيب لمكانتو العممية كالطبية كسمطتو 
 . ( 2) المرمكقة 

كنجد أف العبلقة اإلنسانية بيف الطبيب كالمريض تحكميا عكامؿ كثيرة منيا الجماعة 
نس كاألصؿ المرجعية التي ينتمي إلييا الطبيب كالمريض كالطبقة كالديانة كالج

كمف  ( 3) العرقي، كليذه العكامؿ دكران ىامان في نجاح أك فشؿ ىذه العبلقة اإلنسانية 
 . ( 4) التي تؤثر في العبلقة بيف الطبيب كالمريض ما يمي: بيف ىذه العكامؿ

طبيعة كنكع المرض كمدل خطكرة الحالة المرضية، مما يزيد ىذا مف اىتماـ  . 1
لرعاية الصحية البلزمة لو نتيجة مخاكؼ المريض مف الطبيب بالمريض كتقديـ ا

 ىذا المرض.
تقييـ قدرات الطبيب كمؤىبلتو المينية مف قبؿ المريض كذلؾ مف خبلؿ  . 2

التصكرات كالخبرات التي يستخدميا الطبيب في طرؽ عبلجو، كالتي تككف سببان في 
 تعاكف المريض مع الطبيب أثناء فترة العبلج.

المرض بيف الطبيب كالمريض عمى حسب كعي كثقافة كؿ  اختبلؼ مفيـك . 3
منيما فالطبيب ينظر لممرض مف منظكر خبراتو الطبية، بينما ينظر المريض 

                                                 

 85( نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .69( فيصؿ صالح السميماني، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .83( نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى، مرجع سابؽ، ص 3) 
 .113-108(فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 4) 
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لممرض مف منظكره الخاص أم يعتمد في كصفو لممرض عمى ما يشعر بو مف ألـ 
 كمدل حاجتو لمعبلج كعمى ميكلو الثقافية كاالجتماعية.

رضى فيما بينيـ كيتكقؼ اختبلؼ المريض عف المريض اختبلؼ األطباء كالم . 4
 1) اآلخر مف خبلؿ إدراكو لممرض ككضعو االجتماعي كقيمو كمعتقداتو بيذا الدكر 

) . 
االىتماـ بأسمكب االتصاؿ بيف األطباء كالمرضى بحيث يحاكؿ األطباء .  5

تكصيؿ المعمكمات إلى المرضى بطريقة سمسة مما يساعد ذلؾ المرضى عمى 
يجاد نكع مف التكافؽ بيف حاالتيـ المرضية كبيف ض بط أنفسيـ اتجاه المرض كا 

جكانب حياتيـ الشخصية، فكجكد عبلقة كدية كقكية بيف األطباء كالمرضى تساعد 
عمى إعطاء الشيء الكثير بالنسبة لممريض بحيث تساعده في الشفاء كاستيعاب نكع 

متكترة بينيما يعتبر سببان رئيسان  كحجـ المرض الذم يعاني منو، كلكف بكجكد عبلقة
في إصابة المرضى بأمراض نفسية كاجتماعية متراكمة أكثر مف مساىمتيا في 

 . (2)عبلج المرضى
بحيث يحدث نكع مف الصراع في دكر الطبيب كدكر المريض كيؤثر ىذا عمى 
العبلقة القائمة بيف الطرفيف مف خبلؿ الضغكط التي يتعرض ليا كؿ منيما مما 

 كالمرضىر عمى إنجازىـ لدكرىـ كبالتالي تؤدم إلى حدكث الصراع بيف األطباء يؤث

(3) . 
كمما ال شؾ فيو أف الفجكة بيف الطبيب كالمريض تزيد في العبلقة اإلنسانية بينيما 
إذا كاف المريض جاىبلن بالعمـك اإلنسانية كالطبيعية، فالمريض الذم ال يعرؼ 

معرفة كفيـ طبيعة عمؿ أعضائو الحيكية كالجسمية  القراءة كال الكتابة كال يستطيع
                                                 

 .93( نادية عمر السيد، عمـ االجتماع الطبي )المفيكـ كالمجاالت( مرجع سابؽ، ص 1) 
 .147( سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .125( نادية عمر السيد، عمـ االجتماع الطبي )المفيكـ كالمجاالت( مرجع سابؽ، ص 3) 
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كال يفيـ ما يقكلو األطباء عمى الرغـ مف محاكلة األطباء تبسيط المعاني 
كالمعمكمات لممريض، كلكف بكجكد ىذه الفجكة تتسع كتزداد المشكمة االجتماعية 

كىذا يؤدم المتمثمة في عدـ التكافؽ بيف األطباء كالمرضى اجتماعيان كعمميان كطبقيان 
. مما يسيـ ذلؾ ( 1) بطبيعة الحاؿ إلى عدـ حصكؿ المرضى عمى العبلج الكامؿ 

بكجكد نكع مف الصراع داخؿ دكر كؿ مف الطبيب كالمريض كىذا الصراع يؤثر سمبان 
عمى العبلقة القائمة بينيما كالتي مفادىا األساسي إيجاد العبلج كتشخيص المرض 

 ره السيئة.كالقضاء عميو كالتقميؿ مف أثا
 ػ جكانب الصراع في دكر الطبيب

إذا نظرنا إلى دكر الطبيب لكجدنا أف الطبيب شأنو شأف أم شخص آخر يتعرض 
في أدائو لدكره لصراع األدكار، سكاء بالنسبة ألدكاره الخاصة كدكره الطبي أك كدكره 
األسرم، كربما تككف لو أدكار مختمفة في المؤسسات االجتماعية أك الييئات 
المختمفة، أك بالنسبة ألدكاره مع أدكار أفراد آخريف، كلكف الطبيب دكف غيره مف 
العامميف في مجاؿ النسؽ الطبي قد يتعرض لمعديد مف التحديات كالصعكبات 
كالصراعات المختمفة بينو كبيف زمبلئو في العمؿ، أك مع المرضى أك المستشفى 

 .( 2) كنسؽ عبلجي 
بكجو عاـ إلى التناقض الذم يحدث في  Role couflictكيشير مفيـك صراع الدكر 

 األدكار التي يقـك بيا الشخص، كيحدث ىذا التناقض عمى مستكييف:
 المستكل األكؿ:

 الصراع الذم يحدث داخؿ نطاؽ األدكار التي يقـك بيا الفرد.
 

                                                 

ير األعرجي، النظاـ الصحي كالسياسة الطبية في اإلسبلـ، بحكث في عمـ االجتماع اإلسبلمي كنقد ( زى 1) 
 .45ىػ، ص 1413النظرية االجتماعية الغربية، 

 .101( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 2) 
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 أما المستكل الثاني:
خركف، كيعد دكر فيك صراع الدكر الذم يقـك بو الفرد كاألدكار التي يؤدييا اآل

الطبيب مف أكثر األدكار االجتماعية عرضة لمصراع، حتى أصبح ىذا الصراع جزءان 
مف مككنات الدكر، فالطبيب يكاجو أنماطان مف الصراع سكاء كانت ىذه األنماط 
داخؿ الدكر نفسو، أـ كانت صراعان بيف دكر الطبيب كاألدكار االجتماعية األخرل 

 . ( 1) في اآلتي:  ذات الصمة بو، كيتضح ذلؾ
 . الصراع الناجـ عف ضعؼ المكارد المادية: 1

حيث يكاجو الطبيب صعكبة في أداء الدكر نتيجة ضعؼ اإلمكانيات كاألجيزة 
كالكسائؿ المتاحة لرعاية المرضى مف أجؿ إشباع حاجاتيـ جميعان بطريقة متساكية 

المرضى في حدكد  ، كما تحاكؿ المستشفيات بقدر اإلمكاف مساعدة( 2) كفعالة 
القكاعد كاإلجراءات المحددة ليا أف تضمف لكؿ مريض حقو في العبلج المناسب لو 

 . ( 3) كتكفير التكنكلكجيا المبلئمة التي يستطيع بيا الطبيب شفاء المريض
كنتيجة ذلؾ يحاكؿ الطبيب تكزيع بعض المصادر النادرة ككقتو كميارتو كالمكاد 

يزات الطبية المتكفرة في المستشفى كالمرفؽ المستخدمة في الكشؼ كالتجي
 . (4)الصحي

بيف مصالح أم مريض فرد  الصراع الذم يجب عمى الطبيب أف يحسمو.  2
.  ( 5) كمصالح المرضى كمجمكعة، كفي حالة المريض الذم يشرؼ عمى المكت 

كىنا يصادؼ الطبيب ضغكطان كبيرة حينما يحاكؿ التكفيؽ بيف اىتمامات المريض 
                                                 

 .117-116( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .102( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 2) 
( عمي عبد الرازؽ جمبي، حسف محمد حسف، عمـ االجتماع الطبي، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  3) 

 .208ـ ص 2000
 .135( نادية عمر السيد، العبلقات بيف المرضى كاألطباء، مرجع سابؽ، ص 4) 
 .266( المرجع نفسو، ص 5) 
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دية كبيف اىتمامات المرضى كجماعة، ألف الطبيب ال يعالج كال يشرؼ عمى الفر 
نما يقـك بعبلج عدد مف المرضى، ككعممية تنظيمية يخضع  عبلج مريض كاحد كا 
الطبيب في عبلجو لركتيف خاص يساعده عمى تنظيـ عممو كتكزيع كقتو كجيده 

  .( 1) عمى عدد ال بأس بو مف المرضى مف أجؿ عبلجيـ جميعان 
. الصراع بيف كاجب الطبيب كدكره المعركؼ كالمتكقع كىك مساعدة كمعالجة  3

 2) المريض كبيف كاجباتو كأخبلقيات مينتو كعامؿ أك مكظؼ يتبع جية رسمية أخرل

فعمى عاتؽ األطباء تقع مسؤكليات معينة مستمدة مف أعماؿ كتصرفات محددة مف  (
السمطة في أف يحكـ عمى شخص معيف  ناحية المينة، فطبيب األمراض العقمية لديو

بأنو مجنكف أك ليس سميمان تمامان مف الناحية العقمية، كيدلي بشيادتو في المحكمة 
عمى ذلؾ، كيظير الصراع عندما تطرح األسئمة التالية، متى يكسر الطبيب حاجز 
الثقة بينو كبيف مريضو كيبمغ عنو الشرطة،؟ كمتى يستطيع أال يعطي مدعي 

شيادة طبية،؟ كأم المصالح ينبغي االىتماـ بيا أكالن مصمحة  malingererالمرض 
المريض أك مصمحة الدكلة، فكؿ ىذه األسئمة تجسد أنماطان لصراع في ىذا المكقؼ 

 (3 ) . 
 . الصراع بيف األجياؿ: 4

ىك ذلؾ الصراع بيف الجيؿ الجديد، كالجيؿ القديـ مف األطباء، فقد يحدث الصراع 
لعبلقة بينيما بسبب عدـ التفاىـ مما يعيؽ بالتأكيد عممية العبلج، عندما تتأثر ا

كتككف طبيعة العبلقة بيف األطباء القدماء كاألطباء الشباب عبلقة مينة كعبلقة 
مؤقتة في أغمب األحياف، حيث يشعر الطبيب الجديد بأنو أقؿ درجة كأقؿ خبرة طبية 

                                                 

 .101ضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص( فكزية رم 1) 
 .133( الكحيشي بيرل كعبد السبلـ بشير الدكيبي، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .116-115( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 3) 
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ة مف األطباء بطبعيا إلى المحافظة بحيث تميؿ األجياؿ القديم (1)مف الطبيب القديـ
تباع األساليب كاإلجراءات التي نشأت عمييا منذ بداية عمميا، في  كاالستقرار، كا 
حيف يميؿ األطباء الجدد مف الشباب إلى التجديد كالتغيير، كيبدك أف ذلؾ ال ينفي 

 ، باإلضافة إلى مقدار(2)كجكد قدر مف الخبرات المتراكمة ألطباء الجيؿ القديـ
المكافأة المادية في الطب بصفة عامة بحيث ال يعمؿ عمى تشجيع األطباء الجدد 
الذيف تدفعيـ الرغبة في النجاح كالتقدـ كالتقميؿ أيضان مف اىتماميـ بالرعاية الطبية، 
لذلؾ عمى األطباء الشباب أف يدرككا أف الكظيفة كالميمة األساسية لمطبيب ىي 

مييـ إذان أف يتعممكا كيؼ يككنكا أطباء قبؿ أف معالجة كمعاينة المرضى فتكجب ع
 .( 3) يتمكنكا مف معالجة الناس 

كيتمثؿ في اىتماـ الطبيب بمصالح المريض في  الصراع الذم يكاجو الطبيب.  5
مقابؿ اىتمامو بأسرة المريض أك أقاربو، ألف في بعض المكاقؼ أك حاالت المرض 

كمصالح أسرتو، كفي الكقت ذاتو  يجد المريض نفسو في تعارض ما بيف مصالحو
يجد الطبيب المشرؼ عمى عبلج المريض في صراع بيف ما يجب أف يفعمو في 
دكره كطبيب كبيف ما أف تككف مصمحة المريض فكؽ كؿ اعتبار كبيف ما تمميو 

  ( 4)  عميو اعتبارات إنسانية أخرل، في أف يعمؿ عمى تحقيؽ مصمحة أسرة المريض
كأدكاره االجتماعية األخرل كىذا الصراع قد  ،الشخص كطبيبالصراع بيف دكر .  6

ينشأ في أم دكر ميني، كربما في أم دكر عمى اإلطبلؽ، كىك الصراع بيف ىذا 
 5) الدكر النكعي المتميز كبقية األدكار التي قد يمارسيا الشخص في حياتو اليكمية 

                                                 

 .157-156( سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .116حاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص(  حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، م 2) 
 .276-275( محمد عمي محمد كآخركف، مرجع سابؽ، ص 3) 
 .106( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 4) 
 .277( المرجع نفسو، ص 5) 
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يطغى دكره كطبيب مثؿ دكره كأب أك زكج أك صديؽ، كتزداد حدة الصراع عندما  (
عمى أدكاره االجتماعية األخرل، كذلؾ ألف ظركؼ المرض كالمكت ال تأخذ في 
اعتبارىا إجازات نياية األسبكع أك العطبلت الرسمية، كغالبان ما يتـ استدعاء الطبيب 

 .( 1) في أم كقت كخاصة في ظركؼ الطكارئ 
 . الصراع الناجـ عف ضعؼ العائد المادم لمطبيب: 7

دخؿ الذم يحصؿ عميو الطبيب رمزان ىامان لنجاحو، ينتاب األطباء القمؽ في يعد ال
الكقت الراىف جراء تدني مستكل الدخؿ الذم يحصمكف عميو رسميان، كىذا ما يدفعيـ 
إلى البحث عف الكسائؿ األخرل لزيادة ىذا الدخؿ كيؤدم ذلؾ إلى تأثر دكر الطبيب 

مما يؤدم ذلؾ إلى  ( 2) ر كما يجب بالعامؿ االقتصادم الذم يضر بأداء الدك 
تضاعؼ حدة الصراع بيف المريض كالحياة العممية المينية لمطبيب ألف مقدار أك 
العائد المادم بالنسبة لمطبيب ال يساعد األطباء كخاصة األطباء الشباب في أداء 
دكرىـ عمى أكمؿ كجو. ألف المكافأة المالية التي كاف يتكقع الطبيب أف يحصؿ 

في مجاؿ عممو غير متكقع مما ساىـ ذلؾ في تفجير الصراع الذم ضرب عميو 
 .(3)بمصالح الطبيب كمصالح المريض عمى السكاء

 . الصراع بيف الطبيب كالمريض: 8
يحدث ىذا الصراع نتيجة االختبلؼ بيف الطبيب كالمريض في العمـ كالثقافة كالخبرة 

المجكء إلى الطبيب  كذلؾ عندما يحاكؿ المريض تشخيص حالتو بنفسو دكف
لمساعدتو في عبلج كتشخيص الحالة المرضية لديو، فضبلن عف ذلؾ عندما يبدأ 
المريض في تكجيو النقد لمطبيب في قدرتو ككفاءتو الطبية كيرجع االختبلؼ بيف 
الطبيب كالمريض فيما يتعمؽ بالتشخيص إلى اختبلؼ الرؤية الطبية لكؿ منيما 

                                                 

 .116( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .117-116يـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص(حسنى إبراى 2) 
 .276-275(محمد عمي محمد كآخركف، مرجع سابؽ، ص 3) 
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 1) ير في الخبرة الشخصية لكؿ مف المريض كالطبيب باإلضافة إلى االختبلؼ الكب

). 
كما أف االختبلفات الثقافية بينيما قد تككف أحد األسباب الرئيسية لحدكث نكع مف 
التكتر في العبلقة القائمة بيف الطبيب كالمريض، فعندما يككف الطبيب مف بيئة 

ذا يعتبر سببان تختمؼ عف بيئة المريض كعمى ثقافة مختمفة عف ثقافة المريض في
كجييان في عدـ تشخيص المرض كعبلجو بشكؿ سريع بحيث تككف رمكز التحاكر 
بيف األطباء كالمرضى غير كاضحة كناقصة مما يمكف اعتبارىا نقطة أساسية في 
مشكمة عدـ تفيـ األطباء لممرضى كلكي تككف العممية العبلجية كالتشخيص سميـ 

ؿ مف المريض كالطبيب كاحدة حتى نتحصؿ البد مف أف تككف البيئة الثقافية لك
 .( 2) عمى نتائج مميزة كسميمة 

كما أف المغة تمعب دكران كبيران في حدكث التكتر في العبلقة بيف الطبيب كالمريض 
فمثبلن عندما يككف الطبيب أجنبيان كالمريض عربيان حيث تختمؼ لغة كؿ منيما عف 

ىـ كتكطيد العبلقة بينيما كىذا يعتبر اآلخر، يؤدم ىذا بدكره إلى صعكبة في التفا
 .( 3) عائقان في عممية العبلج كالكشؼ كاالستشارة الطبية 

كما تبدك االستشارة الطبية أحد العكامؿ التي تؤدم إلى حدكث الصراع بيف الطبيب 
كالمريض، كذلؾ عندما تككف االستشارة غير قادرة عمى تحقيؽ التعاكف بيف الطبيب 

كف عاجزة عف القياـ بكظيفتيا، بسبب سمبية الطبيب اتجاه كالمريض، كحيث تك
مرضاه كعندما يككف الكقت المخصص لبلستشارة قميبلن، بحيث ال يستطيع الطبيب 

 .(4)الحصكؿ عمى كافة المعمكمات التي قد تفيده في تشخيص كعبلج المريض

                                                 

 .142(طارؽ السيد، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .150( سامي عبد الكريـ األزرؽ، مرجع سابؽ، ص 2) 
 .216( فيصؿ صالح السميماني، مرجع سابؽ، ص 3) 
 .207رازؽ حمبي، مرجع سابؽ، ص( عمي عبد ال 4) 
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مكانية الطبيب عمى تكجيو األسئمة الضركرية كالكافي ة لممريض كما أف عدـ قدرة كا 
أىـ أسباب حدكث التكتر بينيما بحيث تككف بعض األسئمة التي يكجييا الطبيب 
لممريض بعيدة كؿ البعد عف أسباب شككل كمعاناة المريض، كىذا يقكد الطبيب 
لمكقكع في الخطأ بسبب نقص أك قمة المعمكمات التي يحصؿ عمييا الطبيب مف 

 .( 1) مريضو 
 رضة:. الصراع بيف الطبيب كالمم 9

ثمة عبلقة كاضحة بيف الطبيب كىيئة التمريض، كاتصاالن مستمران بينيما، كيتجو 
االتصاؿ أساسان مف األطباء إلى ىيئة التمريض، كخاصة في حاالت العناية 
المركزة، كالجراحة، كيرل األطباء في الممرضات )مستقببلت( لتعميماتيـ ككاجبيف 

الكاجب يشرؾ الممرضات في مسؤكلية عبلج الطاعة كالتنفيذ بكؿ دقة كعناية، كىذا 
المرضى، فإذا كانت مسؤكلية العبلج مشتركة بيف األطباء كىيئة التمريض فإف أم 
خطأ في العبلج يعرض الممرضات لممساءلة كالعقاب، فالطبيب يتكقع مف الممرضة 
أف تعترؼ بمسئكليتيا الكاممة عف خطأ ىك في الكاقع خطأ مشترؾ بينيما، 

بيف الطبيب كالممرضة مميء بما يسميو البعض )لعبة الطبيب  كاالحتكاؾ
كالممرضة ( كالمقصكد بذلؾ نكع مف التعامؿ بينيما تستخدـ فيو بعض التعبيرات 
كاإلشارات بينيما ال يفيميا اآلخركف، كعف طريؽ ىذه المعبة تستطيع الممرضة أف 

عديؿ شيء ما في تكحي لمطبيب بمبلحظاتيا حكؿ ما كصفو مف عبلج كاقتراحات لت
خطة العبلج كتعد مبلحظات الممرضة ىامة لمغاية ألنيف أكثر تكاجد مع المرضى 
مف األطباء، كلذلؾ فمف الضركرم أف تنقؿ الممرضات مبلحظاتيف لؤلطباء، كمف 
الضركرم أيضان أف يستمع األطباء ليف، غير أنو كفقان ألصكؿ المعبة، فعمى 

ؿ عمى اإلطبلؽ في عممية التشخيص، كأنيا الممرضة أف تتظاىر بأنيا ال تتدخ

                                                 

 .120( نادية عمر، عمـ االجتماع الطبي )المفيـك كالمجاالت( مرجع سابؽ، ص 1) 
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غير قادرة عمى اإلدالء بأية تكصية، كمف مظاىر ىذه المعبة أيضان ذلؾ الصراع 
الخفي بيف الممرضة كالطبيب، كرغبة الطبيب في السيطرة عمى الممرضة كتحجيـ 
دكرىا، كممارسة سمطتو عمييا، كىك ما قد ينعكس سمبان عمى أداء الممرضة التي 

أف الطبيب يعامميا باستعبلء، كرغـ كؿ ذلؾ فإف دكر الممرضة يعد دكران حيكيان ترل 
يغمب عميو التساند مع األدكار األخرل، بؿ أف نجاح الممرضة في االطبلع بدكرىا 

 .( 1) مرىكف بإدراكيا ألىمية دكرىا كضركرتو 
 . الصراع بيف دكر الطبيب كمعتقداتو الدينية: 10

اعان بيف دكره كطبيب كبيف ما يؤمف بو مف معتقدات كعقائد بحيث يكاجو الطبيب صر 
كقيـ دينية، فمثبلن ما يحصؿ مع الطبيب عندما يقدـ استشارات طبية لمجمكعة مف 
النساء المتزكجات بإمكانية استخداـ كسائؿ منع الحمؿ أك إجراء عممية إجياض 

تقدات الدينية لغرض التخمص مف الجنيف التي تككف ضد مبادئو الدينية كضد المع
 .(2)التي يؤمف بيا، كىذا يؤدم إلى صراع في دكره ما يؤثر سمبان عمى عممية الطبيب

 
 . الصراع بيف الطبيب كاألخصائييف: 11

إف تكتر العبلقة بيف األطباء كبيف أعضاء الميف الطبية المعاكنة يحدث عندما 
ثبات مكانتيـ م ف خبلؿ التزايد يحاكؿ أصحاب الميف المعاكنة تأكيد كجكدىـ كا 

المستمر في خبراتيـ كثقافتيـ كمياراتيـ الخاصة في كيفية استخداـ الكسائؿ 
كاألجيزة الحديثة داخؿ المستشفى، كىذا بدكره يؤدم إلى نكع مف الصراع بينيـ كبيف 
األطباء، ألف األطباء في ىذه الحالة يشعركف بأف ىناؾ مف ييدد مكانتيـ المتفكقة 

ؼ الطب كالعبلج ، فاألطباء ال يرغبكف في أف يشاركيـ أحد كالمسيطرة عمى مكاق

                                                 

 .128-127( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص 1) 
 .133( الكحيشي بيرل كعبد السبلـ بشير الدكيبي، مرجع سابؽ، ص 2) 
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في المجاؿ الطبي بالرغـ مف أنيـ يعترفكف بأىمية كجكد ىؤالء المعاكنيف كيعترفكف 
 .( 1) بقدراتيـ كمدل استفادة المرضى مف ىذه القدرات كالخبرات في العبلج 

. الصراع بيف الطبيب كبيف إمكانيات المستشفى المادية: 12  

يحدث مثؿ ىذا الصراع عندما تمنع إدارة المستشفى الطبيب مف االستمرار في ك 
محاكلة عبلج بعض المرضى، كذلؾ بسبب االرتفاع الكبير في تكاليؼ العبلج 
كتشخيص بعض األمراض التي تحتاج إلى أجيزة تكنكلكجية طبية متقدمة باىظة 

كثفة، نظران إلمكانيات الثمف باإلضافة إلى المرضى الذيف يحتاجكف خدمات طبية م
 .( 2) المستشفى المحدكدة التي ال تسمح بعبلج جميع الحاالت التي تفد إلييا لمعبلج 

تمؾ أىـ جكانب الصراع في دكر الطبيب في نسؽ الخدمة الصحية، كيتمثؿ نجاح 
 الطبيب في أداء الدكر في مدل قدرتو عمى التغمب عمى ىذه األنماط مف الصراع.

إلى أىمية دكر الطبيب في المجتمع المعاصر، كيتضح أىمية كيمخص مما سبؽ 
التكامؿ بيف الجانبيف الطبي كاالجتماعي ليذا الدكر، كتزداد أىمية دكر الطبيب 
عندما يسيـ في إحداث التغير االجتماعي في مجتمعو، في ظؿ ما يتمتع بو 

كعة مف عالية كما اتضح لنا أف الطبيب يكاجو مجم الطبيب مف مكانة اجتماعية
أنماط الصراع في أثناء أداء دكره، كىذا الصراع أحد سمات دكر الطبيب في حياتو 

 .(3)المعاصرة 

                                                 

 .125-124( فكزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص1)
 .151كزية رمضاف أيكب، مرجع سابؽ، ص( ف2)
 .117( حسنى إبراىيـ عبد العظيـ، محاضرات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 3) 
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 كشؼ العٌمة بالتفرد عند اإلماـ أبي حاتـ الرازم
   حميد الفطيسيد. فارس عبد ال إعداد:                                     

                                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :قدمةمال

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات 
أعمالنا، مف ييده هللا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال 

 بعد: هللا، كأشيد أف محمدا صمى هللا عميو كسمـ عبده كرسكلو، أما 
فإف دراسة منيج األئمة النقاد مف المياديف الخصبة كالغنية في عمـك الحديث، كالتي 
تحتاج إلى دراسات معٌمقة حتى تعكد بالنفع الكبير، فإف ليؤالء العمماء الفضؿ 
الكبير في تدكيف أصكؿ ىذا العمـ، كتقعيد قكاعده، كتفريع جزئياتو بعد ضبط كمياتو، 

دراؾ مكاطف تباينيا كاتفاقيا، كمحؿ الخبلؼ  كلذا فإف جمع أقكاليـ، كالتأليؼ بينيا، كا 
فييا، كمف بعد ذلؾ التكٌصؿ إلى ما ىك الراجح، كما ىك المعمكؿ بو، كمقارنتو مع 
 التطبيؽ العممي لو؛ ىذا كحده مجاؿ رحب جدا يحتاج إلى صبر كبير، كجيد كثير.

ي أحكامو الحديثية عف كميما يكف مف شيء فإف الحافظ أبا حاتـ الرازم كشؼ ف
قضية ميمة جدا أال كىي قضية )التضعيؼ بالتفٌرد(، كىذه القضية مف القضايا 
الجكىرية في عمـك الحديث كمباحثو، فيي داخمة في التصحيح كالتضعيؼ دخكال 
بٌينا، فالتفٌرد لو صمة قكية بعمـ العمؿ فيك كاشؼ لكثير مف عمؿ الحديث، كلذا ترل 

بشكؿ كثيؽ بعدد مف أىـ أنكاع عمـك الحديث كػ)الحديث  مسألة التفٌرد تتصؿ
الغريب(، )الشذكذ(، ك)النكارة(، ك)زيادة الثقة(، كالتي يحكـ الترابط بينيا تفرد الراكم 

 إما بأصؿ الحديث، أك بجزء منو.

                                                 
   جامعة طرابمس. -أستاذ الحديث كعمكمو بكمية العمكـ الشرعية 
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فيذا البحث يشارؾ مشاركة متكاضعة في بياف كشؼ العمة بالتفرد عند أحد نقاد 
أبك حاتـ الرازم، كذلؾ مف خبلؿ صناعتو الحديثية،  الحديث أال ىك الحافظ

كتطبيقاتو العممية التي تكضح طريقة استخبلص المنيجية التي يستند إلييا النقاد في 
 إعبلؿ ركاية المتفٌرد أك قبكلو.

 ىيكمية البحث:-
 قسمت ىذا البحث إلى مقدمة كتمييد كمبحثيف عمى النحك التالي:

 ئلماـ أبي حاتـ الرازم.التمييد تضمف ترجمة مكجزة ل
 كالمبحث األكؿ: التفرد كأسبابو، كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: التفرد لغة كاصطبلحا.
 المطمب الثاني: أسباب التفرد.

 كالمبحث الثاني: كسائؿ الترجيح كالكشؼ بالتفرد عند أبي حاتـ، كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: كسائؿ ترجيح قبكؿ التفرد أك رده.

 الثاني: كشؼ العٌمة بالتفرد عند الحافظ أبي حاتـ الرازم.المطمب 
 خاتمة: ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.

 ذيمتي البحث بفيرس لممصادر كالمراجع.
 تمييد

اًتـو الرَّاًزمًٌ  مىة مكجزة ألبىًبي حى  تىٍرجى
 اٍسميوي، كًكالىدىتيوي، كطىمىبيوي:

ٍنظىًمٌي الرازم.  ىك محمد بف إدريس بف الميٍنًذر  بف داكد بف ًمٍيراف، الحى
ٍمسو كًتٍسعيف كمئة، كبدأى في كتابة الحديًث كىك ابفي أربعى  ًلدى ىذا اإلماـ في سنىة خى كي
ؿى ًرٍحمتىيف األكلى كىك ابفي ثمافى عىٍشرىةى سنةن؛ كمضى في رحمتو ىذه  عىٍشرىةى سنةن؛ كرحى

ؿى رحمةن ثانية ف ي سنة اثنتىٍيًف كأربعيف. كالقى الشدائدى في أكثىرى مف سبع سنيف، كرحى
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ٍيًو في أكؿ رحمة، فكجد أنو بىمىغى ما يقريبي  رحمتيو، بؿ إنو أحصى ى ما مشى عمى قىدىمى
، ثـ ترىؾى العىدَّ. ادًٌ ٍيرى الجى  مف مسيرًة أربعًة أشييرو سى

وي: ييكخي ًعيد، كمحمدي بف  كًمٍف ىؤالًء الشيكخ: عمرك بف عميٌو الفىبلَّس، كقيتىٍيبةي ابف شي سى
ـي بفي  ار بيٍندىار، كيحيى بف مىًعيف، كيكنس بف عبد األعمى، كأحمدي بفي حنبؿ، كآدى بىشَّ
ًعيدي بف أبي مىٍريىـ، كعبد هللا بف صالح،  مىٍيماف الميرىادم، كسى ًبيعي بف سي أبي إياس، كالرَّ

ٍيبو كغيرىـ كثير. ًمًؾ بفي قيرى  كعبديالمى
مىٍشًقٌي،  حدَّث عنو :تىالىًميذيهي  ٍرعة الدًٌ ٍمؽه كثيره منيـ: أبك داكد السجستاني، كأبك زي خى

ٍربي، كابف  ـي الحى براىي ائي، كابف صاعد، كا  كعبد الرحمف بف أبي حاتـ ابنو، كالنَّسى
 ماجو، كأبك بكر بف أبي الدٍُّنيىا كغيرىـ كثير.

مىٍيوً  ابكر  :ثىنىاءي اٍلعيمىمىاًء عى مىمة النٍَّيسى م: ما رأيتي بعد إسحاؽى كمحمًَّد بف قاؿ أحمدي بف سى
ـى بمعانيو.  يحيى أحفىظى لمحديًث مف أبي حاتـو الرازم، كال أعمى

ٍرعةى كأبك حاتـو إماما خراساف. كدعا ليما، كقاؿ:  قاؿ يكنس بف عبد األعمى: أبك زي
 بقاؤيىيمىا صبلحه لممسمميف.

ثيف ـي الحافظي الناقد، شيخي المحدًٌ ، كاف مف بحكًر الًعٍمـ، طىكَّؼى قاؿ عنو الذىبي: اإلما
حى كعمَّؿ. حَّ رىحى كعدَّؿ، كصى  الببلدى، كبىرىعى في المىٍتف كاإلسناد، كجمىعى كصنَّؼ، كجى

قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: سمعتي مكسى بف إسحاؽى القاضي يقكؿ: ما رأيتي 
 أحفىظى ًمٍف كالدؾ. 

فىاتيوي: ٍعباف سنةى  مات الحافظي أبك حاتـو  كى ٍبعو كسبعيف كمئتيف، كقيؿ: عاش  في شى سى
  (1)ثبلثنا كثمانيف سنة.

   
                                                 

-2/73(، كتاريخ بغداد لمخطيب )7/204(، )375-1/349الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) ينظر: (1)
( كطبقات 263-13/247(، سير أعبلـ النببلء لمذىبي )390-24/381(، كتيذيب الكماؿ لممزم )77

 (.211-2/207الشافعية الكبرل لمسبكي )
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 المبحث األكؿ: التفرد كأسبابو.
 المطمب األكؿ: التفرد لغة كاصطالحا

 التفرد لغة: -1
ٍتر، كالفارد " الفاء كالراء كالداؿ أصؿه صحيحه يدؿُّ عمى كيٍحدة، مف ذلؾ الفىٍرد كىك الكى

درة الفاردةي، كالفىٍرد: الثَّكر المنفًرد. كظ بيةه فارده: انقطعت عف القىطيع، ككذلؾ السًٌ
در". دىٍت عف سائر السًٌ انفرى
(1)

  
ٍمتيو كاحدان". عى ٍدتيو: جى دى انًفرادان، كأفرى دى يىفريدي كانفىرى "الفىٍردي ما كافى كحدىه يقاؿ: فىرى
(2)

 
"كتفردت بكذا كاستفردتو: إذا انفردت بو".
(3)

  
دى بو، كجاؤيكا فيرادان كًفرادان كفيرادل كفىردى باألىٍمًر مثمَّ  " دى: تىفىرَّ دى كاٍستىٍفرى دى كاٍنفىرى ثىةى الراًء كأٍفرى

" ٍكرىل أم: كاحدان بعدى كاحدو .كفيراد كفىراد كفىٍردىل كسى
(4)  

ٍدتيوي  دى الرجؿ بنفسو، كتىفىٌردى بالماؿ، كأىٍفرى  "الفىٍردي: الكتر كىك الكاحد كالجمع أىٍفرىاده... كٍانىفىرى
ٍدتي إليو رسكال". بو، كأىٍفرى
(5)  

 التفرد اصطبلحا: -2
عرفو الميانشي
(1)

"ما انفرد بركايتو بعض الثقات عف شيخو، دكف سائر الركاة  بقكلو: 
عف ذلؾ الشيخ".
(2)

   

                                                 
 (، مادة )فرد(.4/500معجـ مقاييس المغة البف فارس )( 1)

  ( مادة )فرد(.8/24كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) ( 2)
 ( مادة )فرد(.3/81الصحاح لمجكىرم )( 3)

 ( مادة )فرد(.305القامكس المحيط لمفيركز آبادم ص ) (4)

  (.( مادة )فرد242المصباح المنير لمفيكمي ص ) (5)
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إٌف الميانشي حصر التفرد في حديث الثقة فقط، بينما التفرد يشمؿ الثقة كمف ىك 
ما أف يككف أقؿ منو، ككذلؾ أىمؿ التفرد الن سبي، كالتفرد إما أف يككف مطمقا كا 

نسبيا
(3)

، ربما الذم دفع الميانشي لحصر التفرد في حديث الثقة ككف ركاية 
الضعيؼ ال يعتد بيا أصبل إف لـ تجد ما تعضدىا، بؿ ربما ىذا الراكم الضعيؼ 

ند إطبلقيـ ركايتو ال تقبؿ التقكية كاالنجبار، كلكٌف المحدثيف لـ يفرقكا ىذه التفرقة ع
لمفظة التفرد بؿ ىي تشمؿ حديث الثقة كالضعيؼ كما سيأتي بيانو، كلذا فالذىبي
(4)

 
دى كاف أدؽ إذ قاؿ: " دى بو الراكم إسنادان أك متنان، كيككفي لما تىفىرَّ دي يككفي لما اٍنفىرى كالتفرُّ
بو عف شيخو معيَّف".
(5)

  
  التفرد المطمؽ كالنسبي.فيذا التعريؼ شمؿ تفرد الثقة كمف دكنو، كذيكر فيو 

كمما يجب أف يعمـ في ىذا المقاـ أف مطمؽ التفرد ال يعٌد عمة بؿ التفرد مظنة 
لكجكد العٌمة، كىي سبيؿ لمكشؼ عف مكطف الكىـ كالخطأ، كقد يقبؿ التفرد في 
الركاية بعد النظر في مكطف التفرد، كمكانة المتفرًٌد، كطبقة التفرد كقد يككف التفرد 

كشؼ عف العمة بعد النظر في األمكر السابقة كغيرىا فيرٌد، فميس لقبكؿ سبيبل لم
التفرد أك رٌده قانكف أك ضابط، بؿ القبكؿ كالٌرد مرجعيما إلى القرائف المحتفة بالتفرد 

                                                                                                                 
ىػ مف تآليفو " كراس" في  581سنة ، مف أىؿ الحديث، تكفي أبك حفص عمر بف عبد المجيد الميانشي (1)

عمـ الحديث سماه )ماال يسع المحدث جيمو( ك)تعميقات عمى الفردكس(. ينظر: العبر في أخبار مف عىبىر 
 (.5/53األعبلـ لمزركمي )، ك (2/255لمذىبي )

  (.29( ما ال يسع المحدث جيمو لمميانشي ص )2)
 (.80ك79ك70نزىة النظر البف حجر ص ) ينظر:( 3)

ق(، 673، مف كبار المحدثيف كالمؤرخيف في عصره، كلد سنة )أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف الذىبي (4)
بلـ". ينظر: الدرر ق(، مف كتبو: "سير أعبلـ النببلء"، ك"تذكرة الحفاظ"، ك"تاريخ اإلس748كتكفي سنة)

 (.68-5/66الكامنة البف حجر )

 (.7المكقظة ص)( 5)
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فتارة تقكد لقبكؿ التفرد كتارة لمرٌد، قاؿ الحافظ  ابف رجب
(1)

أما أكثر الحفاظ : "
ف لـ يرك الثقات خبلفو أنو المتقدميف فإنيـ يقكلكف في الح ديث إذا انفرد بو كاحد كا 

كيجعمكف ذلؾ عمة فيو، الميـ إال أف يككف ممف كثر حفظو، )ال يتابع عميو(، 
كاشتيرت عدالتو، كحديثو كالزىرم كنحكه، كربما يستنكركف بعض تفردات الثقات 
الكبار أيضان، كليـ في كؿ حديث نقد خاص، كليس عندىـ لذلؾ ضابط 

".يضبطو
(2)

  
 المطمب الثاني: أسباب التفرد

ال شؾ أٌف مما يساعد عمى الحكـ عمى التفرد معرفة سببو كمنشئو، فمعرفة سبب 
التفرد ىي أكلى خطكات الحكـ عمى التفرد، فالنٌقاد يدرسكف مبلبسات كٌؿ تفرد عمى 
ة حدة، كىذه الدراسة منيـ قائمة عمى ساؽ الممكة النقدية التي تنظر بنظرة ىي غاي

في العمؽ كالغمكض، لكف ال تخمك تمكـ النظرة مف مقدمات كمميدات، فالتفرد لو 
أسباب كمسبًٌبات ىي أحد تمؾ المقدمات لتمكـ النظرة الناقدة إلى التفٌرد، كأىـٌ أسباب 

 التفرد ىي:
 عدـ شيرة المركم عنو: -السبب األكؿ 

ٌصاده، فإذا قمَّت إف شيرة الراكم بالركاية تجعؿ منو مقصدا لطبلب الحديث كق
ركايتو قٌؿ القصد إليو كالتحمؿ عنو؛ فمذا قد ينفرد بعض الركاة عنو ببعض القميؿ 

 الذم يركيو بؿ قد ينفرد أحد الركاة بحديث أك أكثر مف ذاؾ القميؿ.

                                                 
ىػ(، كتكفي سنة 736الحنبمي، محدث فقيو، كلد سنة ) أبك الفرج عبد الرٍَّحمىف بف أىٍحمد بف رىجىب (1)
(، ك)جامع العمكـ كالحكـ(، ك)فتح اٍلبىاًرم ًفي شرح صحيح ىػ(، مف كتبو: )شرح عمؿ التًٌٍرًمًذمٌ 795)

اًرٌم(. ينظر: المقصد األرشد لبرىاف الديف ابف مفمح )  (.82ك2/81البيخى

 (.2/582شرح عمؿ الترمذم )( 2)
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تفرد الزىرم عف نيؼ كعشريف رجبل مف التابعيف لـ يرك عنيـ : "(1)قاؿ الحاكـ
  (2)ثر".غيره كذكرىـ في ىذا المكضع يك

السؤاؿ ىنا: كيؼ استطاع الزىرم أف ينفرد بالركاية عف أكثر مف عشريف راكيا في 
 عصر تضرب فيو أكباد اإلبؿ ألجؿ عمك السند؟!!

قد ال يقبؿ المدافعة قكلي بأف كثيرا مف ىؤالء قد كانكا مغمكريف في باب الركاية 
ف ىك اإلماـ الزىرمكاألداء فقٌؿ عنيـ المتحٌممكف بؿ صار الراكم عنيـ كاحدا  ، كا 

نظرت إلى ىمة أكلئؾ الرجاؿ في ذلؾ الكقت لكاف ليس مف جزاؼ القكؿ أف أقكؿ 
 إف أكثر ىؤالء مف غير المشاىير في باب الركاية.

 مثاؿ ىذا السبب:
: يىا ما ركاه أىؿ السنف مف طريؽ حمَّاد بف سممة عف أبي العيشراء عف أبيو  أىنَّوي قىاؿى

كؿ هللا صمى هللا : فىقىاؿى  (3) عميو كسمـ أىمىا تىكيكفي الذَّكىاةي ًإالَّ ًمفى المَّبَّةً رىسي ٍمًؽ قىاؿى أىًك اٍلحى
كؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ:    (4).((ٍك طىعىٍنتى في فىًخًذىىا ألىٍجزىأى عىٍنؾى لى ))رىسي

ىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف حديث حماد بف سممة، كال  :"(1)قاؿ الترمذم
  (2)".سـ أبي العشراءنعرؼ ألبي العشراء عف أبيو غير ىذا الحديث كاختمفكا في ا

                                                 
ق 321ؼ بابف البىيًٌع، مف أئمة الحديث، كلد سنة المعرك  أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا ابف حمدكيو (1)

ينظر: تاريخ بغداد لمخطيب  )معرفة عمكـ الحديث(. ػ، لو تصانيؼ منيا:)المستدرؾ(،ى405كتكفي سنة 
 (.177-17/163(، سير أعبلـ النببلء لمذىبي )5/473)

 (.229معرفة عمكـ الحديث لمحاكـ ص)( 2)

 (. 4/223لمجزرم )ريب الحديث التي فكؽ الصدر كفييا تنحر اإلبؿ. ينظر: النياية في غ ( ىي اليٍزمة3)

(، رقـ 3/62أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية كالمفظ لو، )( 4)
(، 1481(، رقـ )4/75ي الجامع، كتاب الصيد، باب في الذكاة في الحمؽ كالمبة، )(، كالترمذم ف2827)

(، كابف ماجو في 4413( رقـ )7/228كالنسائي في الكبرل، كتاب الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر، )
 (.3184(، رقـ )2/1063سننو، كتاب الذبائح، باب ذكاة الناٌد مف البيائـ، )
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قاؿ الحافظ ابف حجر
(3)

دى : " قىٍد تىفىرَّ ًفي اٍسـً أىًبيًو، كى رىاًء ميٍختىمىؼه ًفي اٍسًمًو كى كىأىبيك اٍلعيشى
اليوي". ًحيًح، كىالى ييٍعرىؼي حى مىى الصَّ كىايىًة عىٍنوي عى مىمىةى ًبالرًٌ مَّادي بف سى حى
(4)  

 السبب الثاني: الكىـ كالخطأ:
ير كقكعو مف الضعفاء، قميؿ حدكثو مف الثقات، فكقكع الكىـ مف كىذا سبب كث

 الراكم كالذىكؿ يقكداف لمخطأ في الركاية، كمثاؿ ىذا السبب:
مقمة بف كائؿ عف  ٍجر أبي العىٍنبس عف عى ما ركاه شعبة عف سممة بف كييىيؿ عف حي

مَّـ قىرىأى ))أأبيو:  ميًو كسى مَّى هللاي عى يًر المى فَّ النَّبي صى الًٌيف{ }غى ـٍ كىالى الضَّ مىيًي كًب عى غضي
كتىو(( [7]الفاتحة: فىضى ًبيىا صى .فقاؿ: آميف، كخى

(5)  
قاؿ اإلماـ مسمـ 

(6)
كتو" كىايىة ًحيف قىاؿى كأخفى صى ٍعبىة ًفي ىىًذه الرًٌ : "أىخطىأ شي
(7)

. 

                                                                                                                 
كتكفي  209، مف أئمة عمماء الحديث كحفاظو، كلد سنة ف عيسى بف سكرة الترمذمأبك عيسى محمد ب (1)

(، كشذرات الذىب البف 635 -2/633ىػ، لو )الجامع( ك)العمؿ(. ينظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي ) 279سنة 
 (.2/173العماد )

 (.4/75الجامع ) (2)

مٌي ابف حجر العسقبلنيأ (3) ىػ 852، كتكفي سنة 773، مف حفاظ الحديث، كلد سنة بك الفضؿ أىٍحمد بف عى
مف كتبو: )الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة(، ك)لساف الميزاف(، ك)تيذيب التيذيب(. ينظر: الضكء 

 (.1/178(، كاألعبلـ لمزركمي )40-2/36اكم )البلمع لمسخ

 (.4/331التمخيص الحبير )( 4)

، كعنو البييقي في السنف (2/360(، كالطيالسي في مسنده )4/316أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده )( 5)
 ( عف شعبة بو.2/57الكبرل )

ىػ، لو  261كتكفي سنة  204، مف أئمة المحدثيف، كلد سنةمسمـ بف الحجاج القشيرلأبك الحسيف  (6)
 مصنفات منيا: )المسند الصحيح(، ك)الكنى كاألسماء(، ك)األفراد كالكحداف(. ينظر: سير أعبلـ النببلء

 (.7/221كاألعبلـ لمزركمي )(، 580-12/559لمذىبي )

 . (181التمييز ص)( 7)
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سحاؽ بف إبراىيـ فىقىاليكا ثىنىا ثـ قاؿ: "  ٍرب كا  دثنىا أىبيك بكر بف أبي شيبىة كىزيىىٍير بف حى حى
ممىة بف كييؿ عىف حج ٍفيىاف عىف سى ًكيع ثىنىا سي ًمعت كى : سى ٍنبىس عىف كىاًئؿ قىاؿى ر بف عى

الًٌيف{ النًَّبي صمى هللا عميو كسمـ قىرىأى  قىاؿى آميف يمد بيىا  [7]سكرة الفاتحة:}كىالى الضَّ
كتو  .صى

ٍمقىمىة عىف أىًبيو قىاؿى  ريؾ عىف ًسماؾ عىف عى دثنىا أىبيك كريب ثىنىا أسكد بف عىامر ثىنىا شى حى
كؿ هللا صمى هللا ًمعت رىسي  عميو كسمـ يٍجير بآميف. سى

كىايىات كميىا أىف النًَّبي صمى هللا عميو كسمـ جير بآميف".  ٍت الرًٌ قد تىكىاتىرى
(1)  

 الركاية بالمعنى: -السبب الثالث 
مف المتقرر في عمـ الحديث أف الراجح جكاز الركاية بالمعنى غير أف ىذا الجكاز 

نما يجكز ذلؾ ل مف ىك عالـ بمغات العرب، بصير مقٌيد بشركط، قاؿ ابف رجب: "كا 
بالمعاني عالـ بما يحيؿ المعنى، كما ال يحيمو".
(2)

  
كىذه الركاية بالمعنى قد ينشأ عنيا تفرد، كذلؾ أف الراكم الذم ركل بالمعنى إنما 
ىك يركم المعنى الذم فيمو مف الحديث، فقد يقع أف يفيـ الحديث فيما غير 

يٍحديث تفرده بيذه الركاية الصادرة عف فيـ صحيح، ثـ يركم المعنى الذم فيمو ف
 خاط ، كلكف التفرد كاف قرينة تدؿ عمى الفيـ الخاط ، كالركاية الخاطئة.

دَّثىنىا الزٍُّىًرمُّ عىٍف مىٍحميكًد ٍبًف مثاؿ ىذا السبب:  ٍفيىافي بف عيينة قىاؿى حى ما ركاه سي
كؿ اًمًت أىفَّ رىسي ًبيًع عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ ةى  الرَّ الى هللا صمى هللا عميو كسمـ قىاؿى: ))الى صى

ًة اٍلًكتىاب ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى  ((.ًلمىٍف لى
 كىذا الحديث محفكظ بيذا المفظ ركاه سفياف عف الزىرم، كركاه أصحاب سفياف عنو 

                                                 
 (.182ك181التمييز ص)( 1)

 (.1/427شرح عمؿ الترمذم )( 2)
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ىكذا، منيـ: اإلماـ أحمد
(1)

، كابف المديني
(2)

، كأبك بكر بف أبي شيبة، كعمرك 
سحاؽ بف راىكيو  الناقد، كا 

(3)
، كمحمد بف يحيى بف أبي عمرك، كعمي بف حيجر 

(4)
 ،

 كغيرىـ.
كتابع أصحابي الزىرم ابفى عيينة عمى ىذا المفظ منيـ: معمر، كصالح بف كيساف، 

 كيكنس 
ابف يزيد
(5)

 ، كغيرىـ.
لكف محمد بف خبٌلد اإلسكندراني
الزٍُّىًرمًٌ عىٍف ركاه عف أشيب عف ابف عيينة عف  (6)

كؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ مىٍحميكدً  اًمًت عف رىسي ًبيًع عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ بمفظ:  اٍبًف الرَّ
(())أ ا ًمٍنيىا ًعكضه مى يًرىىا كى .ُـّ القيرآًف عكضه ًمف غى

(7)
 

قاؿ الدارقطني
(1)

تفرد بو محمد بف خبٌلد عف أشيب عف ابف عيينة": "
(2)  

                                                 
 (.22729(، رقـ )5/314المسند )( 1)

البخارم في صحيحو، كتاب األذاف، باب كجكب قراءة لئلماـ كالمأمـك في الصمكات كميا، ( 2)
  (.756(، رقـ)168ك2/167)
(، رقـ 2/8ركاه عف ثبلثتيـ مسمـ في صحيحو كتاب الصبلة، باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، )( 3)
 .(، دار الجيؿ كدار اآلفاؽ الجديدة ػ بيركت900)
(، 2/25ركاه عنيما الترمذم في الجامع، كتاب الصبلة، باب ما جاء أنو ال صبلة إال بفاتحة الكتاب، )( 4)

 (.247رقـ)

(، 2/9أخرجو عف ثبلثتيـ مسمـ في صحيحو، كتاب الصبلة، باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، )( 5)
 (.903(، )902(، )901رقـ)

ندرانى، قاؿ الذىبي: "ال ييدرل مىف ىك؟"، كقاؿ ابف يكنس: "يركم مناكير"، محمد بف خبلد بف ىبلؿ اإلسك (6)
 كقد كثقو العجمي، كذكره ابف حباف في الثقات، قاؿ ابف حجر:" كقكؿ الذىبي ال يدرم مف ىك؟ مع مف ركل
عنو مف األئمة ككثقو مف الحفاظ عجيب، كما أعرؼ لممؤلؼ سمؼ في ذكره في الضعفاء سكل قكؿ ابف 

 (.5/155(، كلساف الميزاف )3/537. ينظر: ميزاف االعتداؿ )يكنس"

 (.1/363أخرجو الدارقطني في سننو )( 7)
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كقاؿ الذىبي: "انفرد بيذا الخبر مف حديث عبادة بف الصامت".
(3)  

ىذا المفظ تفرد بو ... عف ابف عيينة كالمحفكظ مف ركاية الحٌفاظ  قاؿ ابف حجر:"
ركاه عنو أحمد بف حنبؿ،  عف ابف عيينة: )ال صبلة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب( كذا

سحاؽ بف راىكيو، كابف أبي عمر، كعمرك الناقد كخبلئؽ، كبيذا  كابف أبي شيبة، كا 
المفظ ركاه أصحاب الزىرم عنو معمر، كصالح بف كيساف، كاألكزاعي، كيكنس بف 

".أف ركاية ... أشيب منقكلة بالمعنىيزيد كغيرىـ، كالظاىر 
(4)

  
 سرقة الحديث:الكذب كالكضع ك  -السبب الرابع

إف الكشؼ عمى كضع الحديث أك الكذب، أك سرقة الحديث لو كسائؿ منيا تفٌرد 
الكاضع أك الكاذب أك السارؽ بالحديث الذم ركاه كؿ كاحد منيـ، كطرح ما كضعو 
الراكم أك كذبو أك سرقو ال يككف ألجؿ التفٌرد، بؿ التفرد أمر كاشؼ لمكضع 

يككف لو متابع غالبا في كذبو، أك كضعو، أك كالكذب، كالسرقة، فإٌف الراكم ال 
 سرقتو.

قاؿ الذىبي: "سرقة الحديث أىكف مف كضعو كاختبلقو، كسرقةي الحديث أف يككف 
دث  ا مف شيخ ذاؾ ينفردي بحديثمحًٌ ، فيجيء الٌسارؽ كيدًَّعي أنو سمعو أيضن

ث، كليس ذاؾ بسرقة األجزاء كالكيتيب، فإنَّيا أنحسي بكثير مف سر  قة الركاية، المحدًٌ
كىي دكف كضع الحديث في اإلثـ".
(5)

 

                                                                                                                 
ىػ، مف 385كتكفي  306، إماـ عصره في الحديث، كلد سنةأبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني (1)

(، األعبلـ 12/34)لمخطيب البغدادم  ينظر: تاريخ بغدادمؼ كالمختمؼ(. تصانيفو: )السنف(، ك)العمؿ(، ك)المؤت
 (.4/314لمزركمي )

 (.1/322السنف )( 2)

 (.3/537ميزاف االعتداؿ ) (3)

 (.5/155لساف الميزاف )( 4)

 (.5/812تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )( 5)
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 مثاؿ ىذا السبب:
ما ركاه ابف عدم في الكامؿ مف طريؽ جعفر بف عبد الكاحد الياشمي قاؿ: قاؿ لنا 

ٌيار عف الشعبي عف أبي ىريرة عف النبي صمى هللا رٍكح  بف عبادة عف شعبة عف سى
.اًة(( تىبىايعكا ًبإٍلقىاًء اٍلحىصى عميو كسمـ قاؿ: ))ال

(1)
 

قاؿ ابف عدم 
(2)

كىذا الحديث معركؼ بركح بف عبادة عف شعبة حٌدث بو معقبا: "
عف ركح أحمد بف حنبؿ كعبد هللا بف ىاشـ الطكسي، كجعفر سرقو منيما، ككذلؾ 

ضا محمد ابف الكليد بف أباف مكلى بني ىاشـ بغدادم كغيرىما".سرقو أي
(3)

  
ثـ قاؿ: "كىذه األحاديث التي ذكرتيا عف جعفر بف عبد الكاحد كٌميا بكاطيؿ، 
، كلو غير ىذه األحاديث مف المناكير، ككاف يتيـ بكضع  كبعضيا سرقو مف قـك

الح كمتف منكر فبل الحديث، كأحاديث جعفر إما أف تككف تيركل عف ثقة بإسناد ص
ما يككف سرؽ الحديث مف ثقة يككف قد تفرد بو  يككف إسناده كال متنو محفكظا، كا 
ما أف يجازؼ إذا سمع  ذلؾ الثقة عف الثقة فيسرؽ منو فيركيو عف شيخ ذلؾ الثقة، كا 
بحديث لشعبة أك مالؾ أك لغيرىـ كيككف قد تفرد عنيـ رجؿ فبل يحفظ الشيخ ذلؾ 

إنساف غيره، كال يككف لذلؾ الرجؿ في ذاؾ الحديث ذكر كال الرجؿ فيمزقو عمى 
".يركيو

(4)
  

كىذا تفصيؿ يعقد عميو بالخناصر بٌيف فيو الحافظ ابف عدم صكر الكذب كالسرقة 
 كاالنتحاؿ.

                                                 
 (.2/154الكامؿ )( 1)

ىػ، مف  365كتكفي سنة  277،عالـ بالحديث كرجالو، كلد سنة  أبك أحمد عبد هللا بف عدم الجرجاني (2)
(، 16/154مصنفاتو:)الكامؿ في معرفة الضعفاء(، ك)أسماء الصحابة(. ينظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي )

 (.4/103كاألعبلـ لمزركمي )

 (.2/155الكامؿ )( 3)

 (.2/155المصدر السابؽ )( 4)
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 المبحث الثاني: كسائؿ الترجيح كالكشؼ بالتفرد عند أبي حاتـ الرازم.      
 د أك رده.المطمب األكؿ: كسائؿ ترجيح قبكؿ التفر 

ال  نما ىك سبب يشير لكجكد عمة في الحديث كا  مـ أف التفرد ليس عمة بنفسو، كا  قد عي
فكـ مف تفرد مف الحفاظ قد قبؿ، ككـ مف تفرد مف النقد قد سمـ، كعمى كٌؿ إف كاف 
التفرد ىذا ىك حالو حيث ليس ىناؾ ضابط مطرد لقبكلو أك رده، فإف األمر ال يخمك 

قبكؿ التفرد أك رده، كقرائف القبكؿ نفسيا أك الرٌد ليست مطردة بعدئذ مف قرائف ترجح 
في كؿ تفرد، بؿ قد يعمؿ بيا في مكطف، كقد يتعذر العمؿ بيا في مكطف آخر، 
كىذا شأف القرائف في الغالب، كلكف ال شؾ أف النظر فييا مما سييدم الناقد ألحد 

 األمريف القىبكؿ أك الرد.
 بعض قرائف قبكؿ التفٌرد: -1
 طبقة المتفرًٌد.-أ

مما ىك معمـك في عمـ الحديث أف كٌمما عمٍت طبقة الراكم كاف ذاؾ مظنة قمة 
الخطأ كالكىـ، كلزـك الصدؽ كمجانبة الكذب، كىذا كغيره يؤثر ببل شؾ في قبكؿ 
ليؾ ىذا النص مف الحافظ الذىبي حتى يتضح لؾ األمر بجبلء، إذ قاؿ:  التفرد، كا 

فَّاظي " (، فحديثوي: )ًمف التابعيفالثقات: إذا انفردى الرجؿي ًمنيـ ... فيؤالء الحي
ف كاف ًمف أصحاب  ( كا  ، غريبه ف كاف ًمف األتباًع، قيؿ: )صحيحه (.، كا  )صحيحه
ـى ًمنيـ عندهى ًمئتا ألؼ  دىـ، فتجدي اإلما ، فىٍرده(، كيىٍنديري تفرُّ األتباع، قيؿ: )غريبه

ًمٍمتيوي،  حديث، ال يكادي ينفرد بحديثيًف ثبلثةه! كمىف كاف بعدىىـ: فأيف ما يىنفًردي بو؟ ما عى
د". كقد يكيجى
(1)  

ًط المعرفًة كالطَّمىًب فيك الذم ييطمىؽي عميو  ثـ قاؿ: "ثـ ننتقؿ إلى اليىًقظ الثقة، المتكسًٌ
رًٌجى حديثيو  د بالمتف، خي ميكري رجاًؿ "الصحيحيف"، فتاًبًعيُّيـ إذا انفىرى ـٍ جي أنو: )ثقة(، كىي

                                                 
 (.77المكقظة ص)( 1)
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لصحاح، كقد يىتكقَّؼي كثيره مف النقَّاد في إطبلؽ الغرابة مع الصحة في ذلؾ في ا
دي بعضي ذلؾ في الصحاح دكف بعض، كقد ييسمًٌي  حديًث أتباًع الثقات. كقد ييكجى
: )منكران(،  ٍيـ، كحفص بف ًغياثو جماعةه مف الحفاظ الحديثى الذم ينفرد بو مثؿي ىيشى

مىى ما انفردى بو مثؿي فإف كاف المنفردي ًمف طبقة مشيخة األئ مة، أطمقكا النكارةى عى
مىمة التَّبيكذىًكٌي، كقالكا: )ىذا منكر(" عثماف بف أبي شيبة، كأبي سى
.(1)

  
فأنت ترل في ىذا النص أثر الطبقة في قبكؿ التفٌرد أك رده، إذ كمما عمٍت طبقة 

 المتفرًٌد كاف ذاؾ أدعى لقبكؿ تفرده.
 و.خصكصية المتفٌرد فيمف تفرد عن-ب

قد أكلى النقاد تمييز الركاة كبياف حاالت تماـ ضبطيـ كمكاطف ضعفيـ عناية فائقة، 
حتى إف الكاحد تعتريو الدىشة العارمة مف ىذه الدقة المنقطعة النظير، فيـ قد عممكا 
أف الركاة أنفسيـ ليسكا عمى درجة كاحدة في التحمؿ مف بعض شيكخيـ، بؿ ترل 

ربما كاف أثبت الناس في ذلؾ الشيخ كقد ترد في الراكم تقبؿ ركايتو عف شيخ ك 
آخر، ككذا الشيكخ أنفسيـ ليسكا عمى درجة كاحدة في األداء لبعض طبلبيـ، فمنيـ 
مف يحدث أحد طبلبو أكثر مف طبلبو اآلخريف، بؿ إف مكاطف التحمؿ ليست 
كاحدة، فمف الركاة مف تحمؿ في مكسـ الحج مثبل مف أحد األئمة كمعركؼ ما في 

ه المكاسـ مف االنشغاؿ، كالسرعة في التحمؿ كاألداء التي قد تخؿ بالركاية، إذف ىذ
ال شؾ أف ثمة أسبابا كثيرة تجعؿ مف الراكم ذا خصكصية فيمف ينفرد عنو بالركاية 
مف قرابة، أك طكؿ مبلزمة كغيرىما، كبعدئذ ال يخامر الناقد غالبا غرابة إذا ما انفرد 

لو خصكصية معو جعمتو ينفرد بركاية ما، قاؿ اإلماـ ىذا الراكم بحديث عف شيخو 
الو الًَّذيف مسمـ:  قد يككف مف ًثقىات اٍلميحدثيف مف يضعؼ ًركىايىتو عىف بعض ًرجى "كى

قت ... كىالدًَّليؿ عمى مىا بىينَّا مف ىىذىا اٍجًتمىاع أىؿ  حمؿ عىٍنييـ لمتثبيت يككف لىوي ًفي كى

                                                 
 (.78المصدر السابؽ ص) (1)
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مىمىائيـٍ عمى أى  ًمف عي ًديث كى كىذىًلؾى الحى ممىة، كى مَّاد بف سى ف أثبت النَّاس ًفي ثىابت اٍلبناًنٌي حى
ٍنبىؿ كىغىيرىـ مف أىؿ اٍلمعرفىة،  يحيى بف مًعيف، كىأحمد ابف حى قىاؿى يحيى اٍلقطَّاف، كى
د  دىاكي ييكنيس، كى مَّاد يعد ًعٍندىـ إذا حٌدث عىف غير ثىابت كحديثو عىف قىتىادىة كىأىيكب، كى كىحى

يحيى بف سعيد، كىعىٍمرك بف ًدينىار كأشباىيـ، فىًإنَّوي يخطىء بف أبي ًىٍند ريرم، كى ، كالجى
ًء أثبت ًعٍندىـ كحماد بف زيد كىعبد اٍلكىاًرث،  مَّاد ًفي ىىؤيالى ًديثيـٍ كثيرا، كىغير حى ًفي حى

مية". ٍيع، كىاٍبف عي رى يًزيد بف زي كى
(1)

  
مى ىىذىا اٍلمقىاؿ الًَّذم كىصفنىا عىف  بطو عىف ثـ قاؿ: "كعى ًديثو، كىضى مَّاد ًفي حسف حى حى

يًزيد بف  ٍعفىري بف بيٍرقىاف عىف مىٍيميكف بف مٍيرىاف، كى ار أثبتيـ ًفيًو، جى تَّى صى ثىابت حى
لىك ذىبت تزف جعفرا ًفي  مىٍيًو، كىاٍلعمـ بيما كبحديثيما، كى األصـ، فىييكى أغمب النَّاس عى

ًديث تٍعتىبر حى و عىف غىيرىمىا، كالزىرم، كىعىٍمرك بف ًدينىار، غير مىٍيميكف، كىاٍبف األصـ كى
كىايىة عىٍنييـ". ٍبط كىالرًٌ ًدمء الضَّ ًعيفا رى اؿ لكجدتو ضى اًئر الرًٌجى سى كى
(2)  

لقد مٌثؿ اإلماـ مسمـ لما ذكرت مف خصكصية بعض الركاة في بعض شيكخيـ 
ر براكييف ىما حماد بف سممة، كجعفر بف بيرقاف، كىذه الخصكصية ىي أحد أكب

 القرائف التي تحمؿ الناقد عمى قبكؿ التفرد مف الراكم صاحب الخصكصية المذككرة. 
أف يركم الراكم الحديث بإسناد يكافؽ بو الجماعة كيركيو بإسناد آخر ينفرد -ج

 بو عنيـ:
إف الراكم إذا تفرد بشيء قد خالؼ فيو غيره فإف ىذا مظنة لكجكد العمة فيما ركل، 

كالتحقيؽ ليؤكؿ األمر إما لقبكؿ أك رٌد، كلكف ثمة قرائف قد فبلبد عندئذ مف النظر 
تحمؿ الناقد عمى قبكؿ ذاؾ التفرد المصحكب بالمخالفة، كمف تمكـ القرائف أف يركم 

                                                 
 (.218ك217التمييز ص )( 1)

 (.218المصدر السابؽ ص)( 2)
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الراكم الحديث بإسناد يكافؽ بو الجماعة كيركيو بإسناد آخر ينفرد بو عنيـ؛ إلف ىذا 
الفة التي تفرد بيا، فقد ركل ما مشعر بتيقظ الراكم كأنو عمى عمـ بصحة ىذه المخ
 كافؽ بو الجماعة كركل مخالفا فالسيك عنو بيذا بعيد.

ٍينىا أىنىا أىٍمًشي مىعى النًَّبي صمى هللا عميو كسمـ ))بى  مثالو: حديث عبد هللا بف مسعكد:
مىى عىًسيبو مىعىوي فىمىرَّ ًبنىفىرو ًمٍف ا كَّأي عى ًدينىًة كىىيكى يىتىكى ًرًب اٍلمى : ًفي خى ييـٍ ٍليىييكًد، فىقىاؿى بىٍعضي

ٍيءو تىٍكرىىيكنىوي، فىقىاؿى  : الى تىٍسأىليكهي الى يىًجيءي ًفيًو ًبشى ييـٍ قىاؿى بىٍعضي كًح، كى ٍف الرُّ ميكهي عى ًلبىٍعضو سى
 ، كىتى ؟ فىسى كحي ا الرُّ : مى ، فىقىاؿى يىا أىبىا اٍلقىاًسـً ؿه ًمٍنييـٍ : لىنىٍسأىلىنَّوي فىقىاـى رىجي ييـٍ : ًإنَّوي بىٍعضي فىقيٍمتي

مىى عىٍنوي(( ا اٍنجى ، فىمىمَّ ى ًإلىٍيًو فىقيٍمتي كحي ًمٍف أىٍمًر } قىاؿى : ييكحى كًح قيًؿ الرُّ ًف الرُّ يىٍسئىميكنىؾى عى كى
ما أيكًتيتيـٍ ًمفى اٍلًعٍمـً ًإالَّ  بًٌي كى .كىذىا ًفي ًقرىاءىًتنىاقىاؿى اأٍلىٍعمىشي ىى  [85]سكرة اإلسراء:{ رى

(1)  
الحديث ركاه األعمش عف إبراىيـ النخعي عف عمقمة بف قيس عف عبد هللا بف 
مسعكد، ىكذا ركاه جماعة مف الركاة عف األعمش مثؿ: حفص بف غٌياث، كعيسى 
بف يكنس، كككيع، كعبد الكاحد بف زياد، كانفرد عبد هللا بف إدريس في ركاية لو 

عف عبد هللا بف ميٌرة عف مسركؽ عف عبد هللا بف مسعكد، بركايتو عف األعمش 
 كلكف عبد هللا بف إدريس لو ركاية أخرل كافؽ بيا ركاية الجماعة.

بًد هللا بًف ميرَّة، عىف  ًف األىعمىًش، عىف عى قاؿ الدارقطني:" يىرًكيًو عىبد هللا بف ًإدًريس، عى
كؽو، عىف كهي عىبًد هللا، كىخالىفىوي كًكيعه، كًعي مىسري كى ، فىرى ًميُّ بف ميسًيرو ى بف ييكنيس، كعى سى

مقىمىة، عىف عىبًد هللا.  عىًف األىعمىًش، عىف ًإبراًىيـ، عىف عى

                                                 
( مف ركاية ( 1) ا أيكًتيتيـٍ ًمٍف اٍلًعٍمـً ًإالَّ قىًميبلن مى أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب قىٍكًؿ هللا تىعىالىى: )كى

(ككذلؾ مف ركاية حفص بف غياث، كعيسى بف 7024(، رقـ)6/2714، )عبد الكاحد بف زياد كىذا لفظو
يكنس، كككيع، كأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صفات المنافقيف، باب سؤاؿ الييكد النبي صمى هللا عميو 

( مف ركاية حفص بف غياث، كعيسى ابف يكنس، كككيع عف األعمش 723(، رقـ )8/128كسمـ عف الركح )
عف عبد هللا، كركاه مف طريؽ ابف إدريس يقكؿ: سمعت األعمش يركيو عف عبد هللا  عف إبراىيـ عف عمقمة

 بف مٌرة عف مسركؽ عف عبد هللا بنحكه.
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ًحيحافً  ،كىىيك المىشييكري  مىى ىىذا ، كابف ًإدًريس ًمف األىثباتً ، كلىعىمَّييما صى كلىـ ييتابىع عى
(1)القىكًؿ".

  
عمش، كخرجو مسمـ مف فصححت طائفة الركايتيف عف األقاؿ ابف رجب:"

"الكجييف
(2)

 
كمما يشيد لصحة ذلؾ أف ابف إدريس ركل الحديث باإلسناد األكؿ أيضان، ثـ قاؿ: "

كىذا مما يستدؿ بو األئمة كثيران عمى صحة ركاية مف انفرد باإلسناد إذا ركل 
فخرجو ابف أبي خيثمة في كتابو، ثنا عبد  ،الحديث باإلسناد الذم ركل بو الجماعة

بف محمد أبك عبد الرحمف الكرماني، ثنا عبد هللا بف إدريس، عف األعمش، عف  هللا
إبراىيـ عف عمقمة عف عبد هللا قاؿ: إني ألمشي مع النبي صمى هللا عميو كسمـ 

فذكره".
(3)

  
الراكم لمحديث بإسناد يكافؽ بو الجماعة ثـ يركيو بإسناد آخر ينفرد فظير أف ركاية 

 بكؿ الراكية التي تفرد بيا عف الجماعة.بو عنيـ يعٌد قرينة في ق
 : بعض قرائف رٌد التفرد.2
 تأخر طبقة الراكم:-أ

قد مٌر الذكر أف الراكم كٌمما عمٍت طبقتو كاف مظنة الخطإ كالكىـ في تفرده بالركاية 
أقؿ كالعكس صكاب، إذ كمما نزلت طبقة الراكم كاف مظنة الخطإ كالكىـ في تفرده 

ؼ استطاع ىذا الراكم المتأخر بعد طبقة أتباع التابعيف مثبل أف بالركاية أكثر، إذ كي
يأتي بركاية يتفرد بيا كلـ يظفر بيا التابعكف كال أتباعيـ؟!!!، ال شؾ أف ىذه قرينة 
قكية في رٌد تفرد ىذا الراكم المتأخر، إذ يبعد أف يأتي بما لـ يأت بو األكائؿ في 

                                                 
  (.5/251العمؿ )( 1)

 (.239ك2/838شرح عمؿ الترمذم )( 2)

 (.2/839شرح عمؿ الترمذم )( 3)
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ىـ )أم بعد التابعيف كأتباعيـ( فأيف ما يىنفًردي ىذه البابة، قاؿ الذىبي: "كمىف كاف بعدى 
د...!!" ًمٍمتيوي!، كقد ييكجى بو؟! ما عى
(1). 

قاؿ البييقي
(2)

: "فمف جاء اليـك بحديث ال يكجد عند جميعيـ لـ يقبؿ منو، كمف 
جاء بحديث معركؼ عندىـ فالذم يركيو ال ينفرد بركايتو، كالحجة قائمة بحديثو 

بركاية غيره".
(3)

 
 د مف خؼ ضبطو أك مف قمٍَّت ركايتو عف إماـ مشيكر:تفر -ب

إف مف قرائف رٌد التفرد أف يككف المتفرًٌد قميؿ الركاية، ليس مشيكرا باألداء كال 
التحمؿ، ثـ يأتي بركاية يتفرد بيا عف إماـ مشيكر ضربت إليو أكباد اإلبؿ، ككثر 

خٌؼ ضبطو فمـ طبلبو، كعظمت رغبة الحفاظ في الركاية عنو!!، أك يككف ممف 
يكف كامبل الضبط ثـ يأتي بركاية يتفرد بيا عف إماـ مشيكر، كليذا اإلماـ مف 
التبلميذ الذيف بمغكا تماـ الضبط، كتماـ الحرص عمى السماع كثرة كاثرة، فيؿ 
يتصكر غياب ىذا عف جميع ىؤالء؟!!، ال شؾ أنو بعيد، كالريب أيضا أف ىذا كمو 

 كية التي تفرد بيا لكجكد الكىـ كالخطإ.قرينة قكية عمى رٌد ىذه الرا
كـ أىؿ العمـ كالذم نعرؼ مف مذىبيـ في قبكؿ ما يتفرد بو  قاؿ اإلماـ مسمـ: "حي
المحدث مف الحديث أف يككف قد شارؾ الثقات مف أىؿ العمـ كالحفظ في بعض ما 
 رككا، كأمعف في ذلؾ عمى المكافقة ليـ، فإذا كجد كذلؾ ثـ زاد بعد ذلؾ شيئا ليس

(4).عند أصحابو قبمت زيادتو"
 

                                                 
 (.77المكقظة ص )( 1)

 ىػ، مف كتبو:458، كتكفي سنة 384كلد سنة  ،مف أئمة الحديث، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي (2)
-18/165، ك)مناقب الشافعي(. ينظر: سير أعبلـ النببلء لمذىبي ))السنف الكبرل(، ك)السنف الصغرل(

 (.1/116(، كاألعبلـ لمزركمي )170

 (.4/106عمكـ الحديث البف الصبلح )( 3)

 (.1/2مقدمة الصحيح ) (4)
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ثـ قاؿ: "فأما مف تراه يعمد لمثؿ الزىرم في جبللتو، ككثرة أصحابو الحفاظ المتقنيف 
لحديثو، كحديث غيره أك لمثؿ ىشاـ بف عركة، كحديثيما عند أىؿ العمـ مبسكط 
مشترؾ، قد نقؿ أصحابيما عنيما حديثيما عمى االتفاؽ منيـ في أكثره، فيركل 

عف أحدىما العدد مف الحديث مما ال يعرفو أحد مف أصحابيما، كليس  عنيما أك
ممف قد شاركيـ في الصحيح مما عندىـ فغير جائز قبكؿ حديث ىذا الضرب مف 

الناس كهللا أعمـ".
(1)   

مثالو: ما ركاه قيرَّاف بف تىٌماـ
: عف  (2) ٍبًد اَّللًَّ قىاؿى أىٍيمىفى بف ناًبؿ عىٍف قيدىامىةى ٍبًف عى

ًنورى )) رى ًبًمٍحجى جى ـي اٍلحى مىى نىاقىةو يىٍستىًم كؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ عى أىٍيتي رىسي
(3)

.))
(4)  

، كالى أراهي محفيكظنا، أيف كاف قاؿ أبك حاتـ: " لـ يرًك ىذا الحًديث عف أيمف ًإالَّ قيرَّافه
، عف ىذا الحًديثً  ؟!!".أصحابي أيمف بف ناًبؿو

(5)  
ٌراف؛ ألف ىذا التفرد كاف عف أيمف بف نابؿ، كأيمف إماـ لو فقد رٌد أبك حاتـ تفٌرد قي 

 طبٌلب كثر فأيف كانكا عف ىذا الحديث؟!!، فكاف ذلؾ قرينة تدؿ عمى كىىىـ قيٌراف.
 التفٌرد بسمكؾ الجادة المطركقة.-ج

ببل معيكدة  يرككف منيا غالب أحاديثيـ كىك ما يعرؼ  إف لؤلئمة طرقا معركفة كسي
خالفة الجاٌدة تككف بأف ألحد األئمة طريقا مشيكرة يركم بيا أحاديثو، بالجاٌدة، كأما م

كلكف قد يقع لو حديث مف طريؽ أخرل فيركم الحديث مف ىذه الطريؽ التي لـ 
تيعيىد، فينا تككف مزلة القدـ إذ قد يأتي الذم يركم عنو فيركم الحديث مف الطريؽ 

                                                 
 (.1/2المصدر السابؽ )( 1)

 (.2/454، صدكؽ ربما أخطأ، ينظر: التقريب البف حجر )قيرَّاف بف تىمَّاـ األسدم (2)

 (.1/951البف األثير ) : عصا معقفة الرأس. ينظر: النيايةالمحجف( 3)

 (. 2/229(، كأبك يعمى في مسنده )15451(، رقـ )3/413ركاه مف ىذه الطريؽ اإلماـ أحمد في مسنده )( 4)

 (.3/302ف أبي حاتـ )العمؿ الب( 5)
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ة عف ذلؾ اإلماـ مف تمكـ الطريؽ المشيكرة كالجادة المطركقة إذ اعتاد عمى الركاي
المشيكرة، فيككف حينئذ قد سمؾ الجادة كتفٌرد بالحديث بركايتو مف الطريؽ المشيكر، 
فإذا ما خالفو غيره ممف تقبؿ ركايتو فركل عف ذلؾ اإلماـ مف الطريؽ اآلخر ، كاف 
ت ذلؾ قرينة قكٌية عمى كىـ مىف سمؾ الجادة، إذ غالبا مف خالؼ الجادة يعمـ صح

ما ركاه إذ معو زيادة عمـ، قاؿ المعممي اليماني: "كىكذا الخطأ في األسانيد أغمب ما 
يقع بسمكؾ الجادة، فيشاـ بف عركة غالب ركايتو عف أبيو عف عائشة، كقد يركم 
عف كىب بف كيساف عف عبيد بف عمير فقد يسمع رجؿ مف ىشاـ خبران بالسند 

أنو سمع ذاؾ الخبر مف  ميو فيتكىـالثاني ثـ مضي عمى السامع زماف فيشبو ع
ىشاـ بالسند األكؿ عمى ما ىك الغالب المألكؼ، كلذلؾ تجد أئمة الحديث إذا كجدكا 
راكييف اختمفا بأف ركيا عف ىشاـ خبران كاحدان جعمو أحدىما عف ىشاـ عف كىب عف 
عبيد، كجعمو اآلخر عف ىشاـ عف أبيو عف عائشة، فالغالب أف يقدمكا األكؿ 

ا الثاني، ىذا مثاؿ كمف راجع كتب عمؿ الحديث كجد مف ىذا ما ال كيخطؤك 
يحصى".
(1)  

مىٍيـو أىنَّوي بىمىغىوي أىفَّ النًَّبي صمى هللا عميو كسمـ  ٍفكىافى ٍبًف سي مثالو: ما ركاه مىاًلؾ عىٍف صى
 : نًَّة كىيىاتىٍيفً ))قىاؿى كىاًفؿي اٍليىًتيـً لىوي أىٍك ًلغىٍيًرًه ًفي اٍلجى ارى ًبًإٍصبيعىٍيًو  أىنىا كى ًإذىا اتَّقىى كىأىشى

ـى  ٍبيىا ٍسطىى كىالًَّتي تىًمي اإٍلً .((اٍلكي
(2)

  
خالؼ اإلماـ مالؾى سفيافي بف عيينة فقد ركاه عف صفكاف بف سميـ عف امرأة يقاؿ ليا 

أنيسة عف أـ سعيد بنت ميٌرة الًفيرم عف أبييا عف النبي صمى هللا عميو كسمـ.
(3)  

                                                 
 (.827ك2/826التنكيؿ )( 1)

 (. 5/1383المكطأ لئلماـ مالؾ ركاية يحي الميثي )( 2)
 كىذا إسناد مرسؿ.

، كالطبراني في المعجـ الكبير (1/60(، كالبخارم في األدب المفرد )2/370مسنده )أخرجو الحميدم في ( 3)
(20/320.) 
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كرٌجح الحفاظ كأبي زرعة، كأبي حاتـ قكؿ ابف عيينة في ىذا قاؿ ابف رجب: "
 اإلسناد عمى قكؿ مالؾ.

قاؿ الحميدم: قيؿ لسفياف: إف عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ: إف سفياف أصكب في 
؟ قالكا: ال، لكنو قاؿ:  ىذا الحديث مف مالؾ. قاؿ سفياف: كما يدريو، أدرؾ صفكافى

بف يسار، كقاؿ سفياف: عف أنيسة عف أـ إف مالكان قاؿ: عف صفكاف، عف عطاء 
اإلسناد؟! فقاؿ سفياف: ما أحسف ما  أيف جاء بيذاسعيد بنت ميٌرة، عف أبييا، فمف 

قاؿ، لك قاؿ لنا صفكاف، عف عطاء بف يسار كاف أىكف عمينا مف أف يجيء بيذا 
اإلسناد الشديد".
(1)  

، كسمكؾ الجادة مع كجكد إذف مخالفة الجادة قرينة عمى مزيد حفظ مف الراكم المتقف
 المخالفة مف متقف قرينة عمى كىىىـ مف سمؾ الجادة. كهللا أعمـ 

 المطمب الثاني: كشؼ العٌمة بالتفرد عند الحافظ أبي حاتـ الرازم.
فقد تقرر سابقا أف التفرد ليس عمة في نفسو يرد بو حديث الراكم بؿ ىي سبيؿ 

انفرد بيا، كىؿ يقبؿ مف مثمو التفرد أك  كاشفة لحاؿ ضبط الراكم لتمكـ الركاية التي
ال؟ كقد ظير ىذا األمر جميا في منيج األئمة النقدة، كأحكاـ جيابذة الحديث كمف 
أكلئؾ اإلماـ أبي حاتـ الرازم رحمو هللا، كال ريب أف الكقكؼ عمى الصنعة الحديثية 

ف لمقٌص عمى آثار ليذا اإلماـ في التعامؿ مع تفرد الركاة ليرسـ نيجا الًحبا لممتأخري
األئمة المتقدميف الذيف بينكا لنا اصطبلحات ىذا الفف الجميؿ، ككسائؿ الحكـ عمى 
ليؾ جممة صالحة مف التطبيقات العممية لئلماـ  الركاية كطرائؽ الحكـ عمى الراكم، كا 

 أبي حاتـ الرازم في الكشؼ عف العمة مف خبلؿ تفرد الراكم بالركاية عف شيخو:

                                                                                                                 

 (.757ك2/744لة. ينظر: التقريب البف حجر )في إسناده أينيسة كىي ال تعرؼ، كأـ سعد مقبك 

 (.843ك2/842شرح عمؿ الترمذم )( 1)
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مد بف عمرك بف عمقمة، قاؿ: حدثني ابف شياب، عف عركة بف فقد ركل مح -1
أنيا كانت تستحاض، فقاؿ ليا النبي صمى هللا  الزبير، عف فاطمة بنت أبي حبيش:

عميو كسمـ: "إذا كاف دـ الحيضة، فإنو دـ أسكد يعرؼ، فإذا كاف ذلؾ فأمسكي عف 
   (1)الصبلة، فإذا كاف اآلخر فتكضئي كصمي، فإنما ىك عرؽ".

اؿ أبك حاتـ الرازم حيف سألو ابنو عف ىذا الحديث: "لـ يتابع محمد بف عمرك ق
 (2.)عمى ىذه الركاية، كىك منكر"

عف ثقة مف مشاىير الثقات كال  (3)كىاىنا ينبغي التأمؿ فقد تفرد الراكم الصدكؽ
يكجد ىذا الحديث عند أحد مف تبلميذ ذاؾ الراكم الثقة بؿ تفرد بو الراكم الصدكؽ 

سائر أقرانو، فإف محمد بف عمرك تفرد بو كىك صدكؽ عف اإلماـ الزىرم، دكف 
فأيف مشاىير تبلميذ الزىرم عف ىذا الحديث؟! فمحمد بف عمرك ال ييحتمؿ مف مثمو 
التفرد، فكيؼ ينفرد بحديث عظمت الحاجة إليو جدا كلـ يركه أحد مف تبلميذ الزىرم 

لمكف ىك الفارؽ بيف دـ الحيض عنو سكاه، فيك حديث ال ييعرؼ غيره في جعؿ ا
 كاالستحاضة.

فتفردي الراكم براكية ال ييحتمؿ مف مثمو التفرد بيا كشفٍت ألبي حاتـ الرازم عف نكارة 
 ىذا الحديث، فحكـ عمييا بأنيا ركاية منكرة. 

                                                 

/ 1( كالدارقطني )325/ 1( _ كمف طريقو: البييقي في "الكبرل" )304، 286( أخرجو أبك داكد )رقـ: 1)
 ( مف طريؽ محمد بف المثنى، قاؿ: حدثنا محمد بف أبي عدم، عف محمد بف عمرك.207، 206

( عف خمؼ بف سالـ، حدثنا محمد بف 1/207بف سالـ ابفى المثنى فيما أخرجو الدارقطني ) كقد تابع خمؼي 
 أبي عدم، بإسناده نحكه.

 (.1/576( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )2)
 (.534( تقريب التيذيب البف حجر ص)3)
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؛ قاؿ:  -1 ًف اٍبًف عىبَّاسو ٍف ًعكًرمىة، عى ، عىًف عصاـ بًف قيدىامة عى اًلدو ركل عيٍقبة ٍبًف خى
مىًؿ األىٍدبىًب يقتؿ حكليا  اًحبىةي الجى اًئًو: لىٍيتى ًشٍعًرم! أىيَّتيكيفَّ صى قاؿ رسكؿي هللا ًلبىٍعًض ًنسى

  (1)خمؽ كثير، تنجك بعدما كادت".
جُّ : قاؿ ابف أبي حاتـ كىاهي األىشى "سألتي أىًبي عىٍف حديثو رى

ًف (2) ، عى اًلدو ٍف عيٍقبة ٍبًف خى ،  عى
؛ قاؿ: قاؿ رسكؿي هللا يىٍعًني -اٍبًف قيدىامة  بَّاسو ًف اٍبًف عى : ًعصاـ عىٍف ًعكًرمىة،  عى

مىًؿ األىٍدبىًب يقتؿ حكليا خمؽ كثير،  اًحبىةي الجى اًئًو: ))لىٍيتى ًشٍعًرم! أىيَّتيكيفَّ صى ًلبىٍعًض ًنسى
 تنجك بعدما كادت((.

، كىىيكى حديثه مينكى  اـو ـٍ يىرًك ىىذىا الحديثى غيري ًعصى ".قىاؿى أىًبي: لى  (3)ره
فالحافظ أبك حاتـ الرازم بيف أف الحديث تفرد بو عصاـ بف قدامة البجمي عف 
عكرمة كحكـ عمى أثر ذلؾ بنكارة الحديث، كابف قدامة ال بأس بو كما قاؿ غير 

، كشيخ الراكم كىك عكرمة مكلى ابف عباس مف الثقات (4)كاحد مف أىؿ الحديث
اـ ابف قدمة ككفي كعكرمة مدني كلـ كليـ تبلميذ كثر، كما أف عص (5)المكثريف

يبلـز عكرمة فبل يحتمؿ مف مثمو التفرد، فبلشؾ أف ىذا التفرد يكشؼ عف عمة 
 كنكارة في إسناده.

ٍبًد اٍلعىًزيًز ركل -3 في ٍبفي عى سى ٍيفي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى نا اٍلحى سى دَّثىنىا اٍلحي ًعيدي ٍبفي بىًشيرو قاؿ: حى سى
ٍفصو  ًكمُّ نا أبكحى رى كره عىًف الزٍُّىًرمًٌ عىٍف أىًبي اٍلجى دَّثىًني مىٍنصي ًعيدي ٍبفي بىًشيرو حى التًٌنًٌيًسيُّ نا سى

                                                 

في "شرح  (، كالطحاكم4/680( كالبزار في "مسنده" )2/451( أخرجو ابف أبي شيبة في "المصنؼ" )1)
 ( عف عصاـ بو.4/76المشكؿ" )

 قاؿ البزار: "ال نعممو ييركل عف ابف عباس إال بيذا اإلسناد".
ٌج. ينظر: تقريب التيذيب البف حجر ص )2)  (.457( عبد هللا بف سعيد األىشى
 (.590ك6/589( عمؿ الحديث )3)
 (.3/122( تيذيب التيذيب البف حجر )4)
 (.610) ( تقريب التيذيب البف حجر ص5)
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رىجى ًإلى  ـى ييقىبًٌميًني ًإذىا خى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى هللاي عى ةى قىالىٍت: ))لىقىٍد كىافى نىًبيُّ اَّللًَّ صى اًئشى مىمىةى عىٍف عى ى سى
أي((. مىا يىتىكىضَّ ًة كى بلى  .  (1)الصَّ

كًر ٍبًف : اؿ ابف أبي حاتـق ًعيدي ٍبفي بىشير، عىٍف مىٍنصي كىاهي سى "سألتي أىًبي عىف حديثو رى
رىجى ًإلىى  ة: كاف النبي ييقىبًٌؿي ًإذىا خى مىمة، عف عاًئشى ، عىًف الزٍُّىرم، عىٍف أىًبي سى زىاذىافى

أ؟ بلة كىال يىتىكىضَّ  الصَّ
كرى ٍبفى  فىقىاؿى أىًبي: ىىذىا حديثه مينكىره ال أصؿى لىوي  ًديًث الزٍُّىرم، كىال أىٍعمىـي مىٍنصي ًمٍف حى

كىل عىٍنوي. ًمعى ًمفى الزٍُّىرم، كىال رى  زىاذىافى سى
ة: "أفَّ النبيَّ  مىمة، عىٍف عاًئشى ٍف أىًبي سى ا أىرىادى: الزٍُّىرم، عى : ًإنَّمى كًحفظي عف أبي أىنَّوي قىاؿى

"، قمتي ألبي: الكى  اًئـه : ًمٍف سعيد بف بىشير".كىافى ييقبًٌؿ كىىيكى صى ـي ًممَّف ىك؟، قىاؿى ىى
(2) 

نظر أبك حاتـ الرازم في سند ىذا الحديث فكجد متنا انفرد بو منصكر بف زاداف 
الذم ال يعرؼ لو ركاية عف الزىرم، بؿ سماع منو كما تقدـ مف كبلـ أبي حاتـ، 
 فميس سبيؿ إال أف يعصب ىذا الخمؿ برأس سعيد ابف بشير كىك راك محمو

ثـ تبيف سبب ىذا الخطأ كىك أف سعيدا قد انقمب عميو المتف كأف  (3)الصدؽ
ةالصكاب ركاية  مىمة، عىٍف عاًئشى ىك متف آخر يشبو ىذا المتف  الزٍُّىرم، عىٍف أىًبي سى

فكشؼ التفرد كعدـ المتابعة عمى ىذه الركاية الخمؿ الكاقع مف خطإ الراكم بتركيب 
ية عف منصكر الذم لـ يرك عف الزىرم كلـ يسمع إسناد لمتف آخر مع ضميمة الركا

منو أصبل، كما أف سعيدا خالؼ ركاية الثقات بؿ كاف الزىرم يفتي بخبلؼ ىذه 
 الركاية التي ركاىا مف طريؽ الزىرم كما سيأتي بيانو:  

                                                 

(، كالدارقطني في 3/375(، كابف عدم في "الكامؿ" ) 4/81( أخرجو الطبراني في "مسند الشامييف" )1)
 (.1/135"السنف" )

 (.1/565( عمؿ الحديث )2)
 (.4/7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
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ًديثى عىًف الزىرم إال منصكر، تفرد بو سعيد بف  ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى قاؿ الطبراني: "لى
 (1)بشير".

  (2)كقاؿ ابف عدم: "ال أعمـ ركاه عف منصكر غير سعيد بف بشير". 
كًر، عف الزىرم، كلـ يتابع  ، عىٍف مىٍنصي ًعيدي ٍبفي بىًشيرو كقاؿ الدارقطني: "تفرد بو سى

مىمىةى، عف عميو، كليس بقكم في الحديث،  ، عىٍف أىًبي سى كالمحفكظ عىًف الزٍُّىًرمًٌ
ككذلؾ ركاه الحفاظ الثقات عف الزىرم،  صائـ. عائشة: أف النبي كاف يقٌبؿ كىك

، : في القيبمة الكضكءمنيـ معمر كعقيؿ كابف أبي ذئب، كقاؿ مالؾ، عف الزىرم
مىمىةى، عف  ، عىٍف أىًبي سى ًف الزٍُّىًرمًٌ ، عىٍف منصكر، عى ًعيدي ٍبفي بىًشيرو كىاهي سى كلك كاف ما رى

ا    (3)"لما كاف الزىرم يفتي بخالفو -عائشة، صحيحن
كًر بف زاذاف، عف  ٍف مىٍنصي ، عى ًعيدي ٍبفي بىًشيرو كقاؿ الدراقطني أيضا: "تفرد بو سى
الزىرم، كخالفو عقيؿ بف خالد، كابف أبي ذئب، كيزيد بف عياض، كمعمر بف راشد، 
مىمىةى، عف عائشة: أف النبي كاف يقبؿ كىك صائـ، كلـ  ، عىٍف أىًبي سى فرككه عىًف الزٍُّىًرمًٌ

 (4)يذكر الكضكء".
بىابة -4 ركل شى

ٍف بيكىٍير ٍبًف عىطىاء عىًف عبد الرحمف بًف يىٍعمىر: ))أفَّ  (5) ٍعبة عى عىٍف شي
فَّت((. النبيَّ نيى عف  الدُّبَّاًء كاٍلميزى
(1)   

                                                 

 (.4/81( "مسند الشامييف" )1)
 (.3/375( "الكامؿ" )2)
 ( .1/135( السنف )3)
 (.9/142عمؿ )( ال4)
ىػ. ينظر: تقريب التيذيب 206( شبابة بف سكار المدائني الخراساني ثقة حافظ رمي باإلرجاء تكفي سنة 5)

 (.263البف حجر )
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." بابة، كىال ييٍعرىؼي لىوي أىٍصؿه ـٍ يىٍرًكًه غيري شى ، لى قىاؿى أبك حاتـ: "ىىذىا حديثه مينكىره
(2) 

 
ألت محمد بف إسماعيؿ؟ فقاؿ: ىذا حديث شبابة عف شعبة، لـ قاؿ الترمذم: "س

  (3)يعرفو إال مف حديث شبابة. قاؿ محمد: كال يصحُّ ىذا الحديث عندم".
كقاؿ أيضا: "ىذا حديث غريب مف ًقبىؿ إسناده، ال نعمـ أحدنا حدث بو عف شعبة 

لدُّباء غير شبابة، كقد ركم عف النبي مف أكجو كثيرة أنو نيى أف ينتبذ في ا
كالمزفَّت، كحديث شبابة إنما ييستغرىب؛ ألنو تفرَّد بو عف شعبة، كقد ركل شعبة 
كسفياف الثكرم بيذا اإلسناد عىٍف بيكىٍيًر ٍبًف عىطىاءو عىًف عبد الرحمف بف يعمر، عف 
فىة"، فيذا الحديث المعركؼ عند أىؿ الحديث بيذا  النبي أنو قاؿ: "الحجُّ عىرى

  (4)اإلسناد".
ابف عدم مبينا أف ىذا الحديث مف مناكير شبابة كقاؿ: "كال أعمـ ركاه عف  كقاؿ

 ، نما ركل شعبة بيذا اإلسناد، عىٍف بيكىٍيًر ٍبًف عىطىاءو بابة، كا  شعبة في الدُّبَّاء غير شى
 (5)عىًف عبد الرحمف بف يعمر في ذكر الحج".

فَّت في ك بيذا اإلسناد غريبه كقاؿ ابف رجب: "كأما حديث النيي عف الدُّبَّاء كالمزى
بابة طكائؼي مف األئمة، منيـ: اإلماـ أحمد، كالبخارم، كأبك  جدِّا، كقد أنكره عمى شى

                                                                                                                 

( كالنسائي في 3404( أخرجو ابف ماجو في "سننو"، كتاب األشربة، ب بىابي النٍَّيًي عىٍف نىًبيًذ األىٍكًعيىًة، رقـ )1)
ٍكري اأٍلىٍكًعيىًة الًَّتي نيًييى عىًف ااًلٍنًتبىاًذ ًفييىا، باب النٍَّيي عىٍف نىًبيًذ الدُّبَّاًء كىاٍلميزىفًَّت، ذً  السنف الكبرل كتاب

 (.4/227( ، كالطحاكم في "شرح معاني اآلثار" )5628رقـ)
 (.4/449( العمؿ )2)
 (.49ك4/48( العمؿ الكبير )3)
 (.759( العمؿ الصغير ص)4)
 .(5/72( الكامؿ )5)
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حاتـ، كابف عدم. كأما ابف المديني فإنو سئؿ عنو؟ فقاؿ: "ال ينكر لمف سمع مف 
 (1)أف ينفرد بحديث غريب". -يعني: حديثنا كثيرنا  -شعبة 

رد شبابة بيذا اإلسناد كشؼ لنا عف عمة ىذا نستخمص مف ىذه النقكالت أف تف
الحديث، كىك أف شبابة كىك مف الثقات انقمب عميو متف الحديث كجعؿ ليذا اإلسناد 
الذم ساقو متنا آخر بؿ ىذا اإلسناد جاء في حديث الحج، كأيضا أف شعبة لـ يرك 

ة بيذا بيذا اإلسناد سكل حديثا كاحدا كىك حديث الحج، كتبلميذه كثر كتفرد شباب
الحديث، فيذا التفرد مف شبابة بيذه الراكية كشؼ ألبي حاتـ الرازم العمة كىك 

 انقبلب المتف عمى الراكم.  
 :الخاتمة

الحمد  أكال كآخرا، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، كعمى آلو 
 كصحبو أجمعيف، أما بعد:

برازه مف خبلؿ بعد ىذا التطكاؼ في ميداف الكشؼ عف العمة ب تفرد الراكم، كا 
الصناعة الحديثية عند الحافظ أبي حاتـ الرازم، يمكف لي أف أستخمص أىـ النتائج 

 كىي:
دقة المنيج الحديثي عند نقاد الحديث، كعمؽ نظرتيـ عند محاكمة الركايات -1

 كالحكـ عمييا.
اؿ الركاة إف تقكية الركايات كتضعيفيا ال يتكقؼ عمى ظاىر السند، كال عمى ح-2

جرحا كتعديبل فحسب، بؿ منيج المحدثيف يدرس كؿ قرينة تحؼُّ الركاية التي يراد 
 الحكـ عمييا.

لمتفٌرد أسباب كثيرة يجب عمى الدارس أف يحيط بيا عمما ليعمـ سبب التفٌرد إذا -3
 ما أطمؽ مف أحد النقاد.

                                                 

 (.2/93شرح عمؿ الترمذم ) -(1)
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كاية، فتدفع لقبكؿ لترجيح قبكؿ التفرد قرائف كثيرة، كىذه القرائف قد تؤثر في ر  -4
 التفٌرد، كقد ال تؤثر في ركاية أخرل شيئا، ككذلؾ األمر بالنسبة لقرائف رٌد التفٌرد.

الحافظ أبك حاتـ الرازم في إعبللو لمركايات بالتفٌرد يسمؾ مسمؾ األئمة  -5
كالجيابذة في دراسة كؿ ما يحيط بالركاية مف قرائف ليستخمص بعد ذلؾ حكما 

 اىر مف خبلؿ األمثمة التطبيقية المدركسة في ىذا البحث.عمييا، كىذا أمر ظ
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جعالمصادر كالمراقائمة   
 
األدب المفرد لمحمد بف إسماعيؿ البخارم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة -

 بيركت.-ق، دار البشائر اإلسبلمية1409الثالثة، 
عمـ لممبلييف ـ، دار ال2002األعبلـ لخير الديف الزركمي، الطبعة الخامسة عشر، 

 بيركت.–
أمالي ابف شاىيف جمعو أبك الحسيف بف الميتدم، ت: بدر البدر، الطبعة األكلى 

 الككيت. –ق، دار ابف األثير  1415
البدر المنير لعمر بف عمي بف أحمد المصرم المعركؼ بابف الممقف، ت: -

ى، مصطفى أبك الغيط، كعبد هللا بف سميماف، كياسر بف كماؿ، الطبعة األكل
 الرياض. -ق دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 1425

تاريخ اإلسبلـ لمحمد بف أحمد الذىبي، ت: بشار عٌكاد معركؼ، الطبعة األكلى، -
 تكنس. -ـ، دار الغرب اإلسبلمي  2003

 بيركت. -تاريخ بغداد ألحمد بف عمي الخطيب البغدادم، دار الكتب العممية-
ق، دار الكتب 1419، الطبعة األكلى، تذكرة الحفاظ لمحمد بف أحمد الذىبي-

 بيركت.  -العممية
تقريب التيذيب، ألحمد ابف حجر العسقبلني، ت: محمد عكامة، الطبعة -

 سكريا.-، دار الرشيد1986األكلى
 ت: لمحمد بف عبد الغني ابف نقطة البغدادم، لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد التقييد-

 بيركت.-دار الكتب العممية، ىػ1408الطبعة األكلى  ،كماؿ يكسؼ الحكت
ق، 1419التمخيص الحبير ألحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني، الطبعة األكلى -

 بيركت.-دار الكتب العممية
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تمخيص تاريخ نيسابكر ألحمد بف محمد بف الحسف المعركؼ بالخميفة النيسابكرم، 
 يراف.ط –عٌربو عف الفرسية د. بيمف كريمي، الناشر كتابخانة ابف سينا 

التمييز لمسمـ بف الحجاج القشيرم، ت: محمد مصطفى األعظمي، الطبعة الثالثة 
 السعكدية. –ق، مكتبة الككثر 1410

التنكيؿ لعبد الرحمف بف يحيى المعممي، ت: محمد ناصر الديف األلباني، الطبعة -
 دمشؽ. –ىػ، المكتب اإلسبلمي 1406الثانية، سنة النشر

الرجاؿ ليكسؼ بف عبد الرحمف المزم، ت: بشار عكاد تيذيب الكماؿ في أسماء -
 بيركت. –ـ، مؤسسة الرسالة 1980معركؼ الطبعة: األكلى، 

 –الجامع لمحمد بف عيسى الترمذم، ت: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي -
 بيركت.

جزء السراج خرجو زاىر بف طاىر الشحامي، ت: حسيف عكاشة، الطبعة األكلى -
 مصر.–ركؽ الحديثة ق، الفا1425

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ألحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني، ت: -
 -ق، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية1392محمد عبد المعيد ضاف، سنة النشر 

 اليند.
، ت: خالد ابف لعبد هللا بف محمد بف زياد النيسابكرمالزيادات عمى كتاب المزني -

 الرياض. -ق، دار أضكاء السمؼ 1426المطيرم، الطبعة األكلىىايؼ بف عريج 
سنف ابف ماجو ألبي عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 بيركت. –دار الفكر 
 سنف أبي داكد لسميماف بف األشعث السجستاني، دار الكتاب العربي بيركت. -
ت: السيد عبد هللا ىاشـ يماني، تاريخ سنف الدارقطني لعمي بف عمر الدارقطني، -

 بيركت. –ق، دار المعرفة 1386النشر 
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عبد الغفار  سنف النسائي الكبرل ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي، ت:-
 دار الكتب العممية ، ق1411سميماف البندارم، سيد كسركم حسف، الطبعة األكلى، 

 .بيركت
 –كرم الدمشقي، دار الكتب العممية شذرات الذىب لعبد الحي بف أحمد الع-

 بيركت.
شرح عمؿ الترمذم لعبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي، ت: ىماـ عبد الرحيـ -

 األردف. –ق، مكتبة المنار1407سعيد، الطبعة األكلى، 
شرح مشكؿ اآلثار ألبي جعفر أحمد بف محمد المصرم المعركؼ بالطحاكم، ت: -

 بيركت.-ىػ، مؤسسة الرسالة 1415 -لى شعيب األرنؤكط، الطبعة األك 
ـ، دار العمـ 1990الصحاح إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم، الطبعة الرابعة -

 بيركت. -لممبلييف
صحيح ابف خزيمة ألبي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة، ت: محمد مصطفى -

 بيركت. –ق، المكتب اإلسبلمي 1390األعظمي، سنة النشر 
، ت: مصطفى ديب البغا، الطبعة سماعيؿ البخارملمحمد بف إصحيح البخارم -

 بيركت. -ق، دار ابف كثير، اليمامة 1407الثالثة 
صحيح مسمـ ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم، دار الجيؿ كدار اآلفاؽ -

 بيركت.–الجديدة 
الضعفاء لمحمد بف عمر العقيمي، ت: عبد المعطي أميف قمعجي، الطبعة األكلى، -

 بيركت. –المكتبة العممية  ق، دار1404
 بيركت. –الضكء البلمع لمحمد بف عبد الرحمف السخاكم، دار مكتبة الحياة -

الطبقات السنية في تراجـ الحنفية لتقي الديف بف عبد القادر الغٌزٌم المصرٌم، ت: 
 مصر. -عبد الفتاح محمد الحمك، دار الرفاعي
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ت: محمكد محمد الطناحي، عبد طبقات الشافعية لعمي بف عبد الكافي السبكي، -
 مصر.-ق، دار ىجر1413الفتاح محمد الحمك، الطبعة الثانية، 

، ت: إحساف عباس الطبعة ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازمطبقات الفقياء -
 بيركت. –ـ، دار الرائد العربي 1970األكلى 

ت: عبد طبقات المحدثيف بأصبياف لعبد هللا بف محمد ابف حياف األنصارم، -
 بيركت. –ىػ، مؤسسة الرسالة 1412الغفكر عبد الحؽ البمكشي الطبعة الثانية، 

العبر في أخبار مف عىبىر ألحمد بف محمد الذىبي، ت: صبلح الديف المنجد، سنة -
 الككيت. –ـ، مطبعة حككمة الككيت 1984النشر 

محفكظ الرحمف العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية لعمي بف عيمىر الدارقطني، ت: -
 الرياض. -ق، دار طيبة1405زيف هللا الطبعة األكلى، 

ق، دار 1379فتح البارم ألحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني، سنة النشر -
 بيركت. –المعرفة 

القامكس المحيط لمحمد بف يعقكب الفيركزآبادم، ت: مكتب تحقيؽ التراث في -
كسي، ق، 1426الطبعة الثامنة،  مؤسسة الرسالة، بإشراؼ محمد نعيـ العرقسي

 بيركت. -مؤسسة الرسالة
الكامؿ لعبد هللا بف عدم الجرجاني، ت: يحيى مختار غزاكم، الطبعة الثالثة، -

 بيركت. –ق، دار الفكر 1409
براىيـ السامرائي، - كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم، ت: ميدم المخزكمي، كا 

 مكتبة اليبلؿ.
البزار لعمي بف أبي بكر الييثمي، ت: حبيب الرحمف كشؼ األستار عف زكائد -

 بيركت. -ىػ، مؤسسة الرسالة1399األعظمي، الطبعة األكلى، 
لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ لمحمد ابف فيد الياشمي، الطبعة األكلى -

 بيركت. –ق، دار الكتب العممية 1419
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: صبحي السامرائي، ما ال يسع المحدث جيمو لعمر بف عبد المجيد الميانشي، ت-
 بغداد. –ق، شركة الطبع األىمية 1387تاريخ النشر

مسند أبي داكد سميماف بف داكد الطيالسي، ت: محمد بف عبد المحسف التركي، -
 السعكدية.-ق، دار ىجر لمطباعة1419الطبعة األكلى 

 –مسند اإلماـ أبي عبد هللا أحمد بف حنبؿ، الطبعة األكلى، مؤسسة قرطبة -
 ة.القاىر 

المصباح المنير ألحمد بف محمد بف عمي الفيكمي، ت: يكسؼ الشيخ محمد، -
 بيركت. -المكتبة العصرية

، ت: حمدم بف عبد المجيد سميماف بف أحمد الطبرانيالمعجـ الكبير ألبي القاسـ -
 المكصؿ. –ق، مكتبة العمـك كالحكـ 1404السمفي، الطبعة الثانية، 

فارس بف زكريا، ت: عبد السبلـ محمد ىاركف، معجـ مقاييس المغة ألحمد بف -
 بيركت.–دار الفكر -ق 1399تاريخ النشر 

، ت: عبد المعطي أميف قمعجي، البييقي حمد بف الحسيفمعرفة السنف كاآلثار أل-
 حمب. -ق، دار الكعي1412الطبعة األكلى 

عة معرفة عمـك الحديث لمحمد بف عبد هللا الحاكـ، ت: السيد معظـ حسيف، الطب-
 بيركت. –ق، دار الكتب العممية 1397الثانية

المغني عف حمؿ األسفار ألبي الفضؿ محمد بف عبد الرحيـ العراقي، ت: أشرؼ -
 الرياض.-ق، مكتبة طبرية 1415عبد المقصكد، سنة النشر 

المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد لبرىاف الديف إبراىيـ بف محمد ابف -
ق، مكتبة الرشد 1410بف سميماف العثيميف، الطبعة األكلى، مفمح ت: عبدالرحمف 

 الرياض. –
المكطأ لئلماـ مالؾ ركاية يحي الميثي، ت: محمد مصطفى األعظمي، الطبعة -

 ىػ، مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف.1425األكلى 
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المكقظة ألحمد بف محمد الذىبي، ت: عبد الفتاح أبك غيٌدة، الطبعة الثانية، -
 حمب. -مكتبة المطبكعات اإلسبلميةق، 1412

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر ألحمد بف عمي ابف حجر العسقبلني، ت: عمي 
 الرياض. -ق، دار ابف الجكزم1427بف حسف الحمبي، الطبعة العاشرة 

النياية في غريب الحديث ألبي السعادات المبارؾ ابف محمد الجزرم، ت: طاىر -
 –ق، المكتبة العممية 1399مد الطناحي، سنة النشر محمكد مح -أحمد الزاكل 

 بيركت.
كفيات األعياف ألحمد بف محمد ابف خمكاف، ت: إحساف عباس، الطبعة األكلى، -

 بيركت. -دار صادر
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 تحرير معاني األلفاظ
 إعداد: د. مسعكد حامد بشر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

كنعكذ با مػف شػركر أنفسػنا كمػف  ،كنستعينو كنستغفره ،إف الحمد  نحمده 
كأشػيد أف ال  ،كمػف يضػمؿ فػبل ىػادم لػو ،مف ييػده هللا فػبل مضػؿ لػو ،ئات أعمالناسي

يىػا أىيُّيىػا الَّػًذيفى آىمىنيػكا  .كأشيد أف محمػدان عبػده كرسػكلو ،إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو
ؽَّ تيقىاًتػًو كىالى تىميػكتيفَّ إالَّ كىأىٍنػتيـٍ ميٍسػًمميكفى  اتَّقيكا اَّللَّى حى

(1) ، ُّـي يىػا أىي بَّكيػ يىػا النَّػاسي اتَّقيػكا رى
ػػاءن  ًنسى ػػاالن كىًثيػػرنا كى ػػا ًرجى بىػػثَّ ًمٍنييمى يىػػا كى ٍكجى مىػػؽى ًمٍنيىػػا زى خى ـٍ ًمػػٍف نىٍفػػسو كىاًحػػدىةو كى مىقىكيػػ الَّػًذم خى

ـٍ رىًقيبنا مىٍيكي ـى ًإفَّ اَّللَّى كىافى عى ا اءىليكفى ًبًو كىاألىٍرحى كىاتَّقيكا اَّللَّى الًَّذم تىسى
(2) ،أىيُّيىػا الَّػًذيفى  يىػا

ػٍف ييًطػعً  مى ـٍ كى ـٍ ذينيػكبىكي يىٍغًفػٍر لىكيػ ـٍ كى ػالىكي ـٍ أىٍعمى ًديدنا ييٍصًمٍح لىكي قيكليكا قىٍكالن سى  آىمىنيكا اتَّقيكا اَّللَّى كى
كلىوي فىقىٍد فىازى فىٍكزنا عىًظيمنا رىسي اَّللَّى كى

(3). 
صػمى  -مػد أما بعد: فإف أصدؽ الحػديث كتػاب هللا، كخيػر اليػدم ىػدم مح 

كشػػر األمػػكر محػػدثاتيا، ككػػؿ محدثػػة بدعػػة، ككػػؿ بدعػػة ضػػبللة،  -هللا عميػػو كسػػمـ 
 ككؿ ضبللة في النار.

منػػاظر فػػػي العمػػـ فقيػػػا كأصػػكال، تعمُّمػػػان كتعميمػػان، أف يحػػػرر لينبغػػػي أمػػا بعػػد:  
مػف  - عػز كجػؿ -ا بيف مػراد هللا تامن  ا، كأف يفصؿ فصبلن معاني األلفاظ، تحريرا بالغن 

ػػًميفى مػػف خطابػػو، كبػػيف مػػراد الٍ   –صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  –كمػػراد رسػػكلو  كبلمػػو، ميؤىصًٌ

                                                 
 .عضك ىيأة التدريس بكمية العمكـ الشرعية )بنيف( جامعة طرابمس 
 (.102( سكرة آؿ عمراف، اآلية: )1)
 (.1( سكرة النساء، اآلية: )2)
 (.71، 70( سكرة األحزاب، اآليتاف: )3)
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ألف التمييػػز بػػيف  ؛كالميقىعّْػػًديفى مػػف كبلميػػـ كألفػػاظيـ التػػي كضػػعكىا كاصػػطمحكا عمييػػا
صػػمى هللا عميػػو  - كعػػف رسػػكلو ،ذلػػؾ كمػػو يمنػػع مػػف حػػدكث الخمػػؿ فػػي الفيػػـ عػػف هللا

ممػػاء األصػػكؿ كالفقػػو، بػػؿ كيمنػػع مػػف الخمػػط كفػػي الفيػػـ عػػف األئمػػة مػػف ع،  - كسػػمـ
بيف كػبلـ األئمػة كمػا أرادكه مػف كبلميػـ مػع بعضػيـ الػبعض، عمػى اخػتبلؼ أزمنػتيـ 
كمػػػذاىبيـ التػػػي ينتمػػػكف إلييػػػا، كمػػػا مػػػرت بػػػو تمػػػؾ األعصػػػار مػػػف أحػػػداث، فأنتجػػػت 
عبػػارات مػػردُّ فيميػػا دراسػػة تمػػؾ األحػػداث فػػي عصػػرىا الػػذم حػػدثت فيػػو، كىػػذا لػػيس 

نمػػا ىػػك تحريػػر معػػاني األلفػػاظ التػػي أراد المي بمحػػؿ عنا ؿ مً عٍ تى ٍسػػيػػة فػػي ىػػذا البحػػث، كا 
كما أراد بيػا مػف معػاني، كلػيس ىػذا  ،ؿ لتمؾ األلفاظمنيا الكصكؿ إلييا، أم المستعمً 

نمػا ىػي أمثمػة تػدؿ عمػى مػا كرائيػا، البحث عمى سػبيؿ اال ستقصػاء فػي ىػذا األمػر، كا 
 ثبلث مسائؿ:كىي بحكؿ هللا كقكتو ثبلثة أمثمة أك 

 األكلى: اختالؼ الناس في مسمى العمـ.
 الثانية: بياف مدلكؿ لفظ السنة.

 الثالثة: اختالفيـ في معنى الفقو.
 الرابعة: في الفصؿ بيف التحريـ كالكراىة.

 المسألة األكلى
 اختالؼ الناس في مسمى العمـ

لعمػػػـ عمػػػى فضػػػؿ ا ،كالسػػػنة المطيػػػرة ،لقػػػد كردت كثيػػػر مػػػف نصػػػكص الكتػػػاب العزيػػػز
عػػز  -ألىمػػو مػػف النعػػيـ كالرضػػكاف قػػاؿ هللا  عػػدَّ كأىمػػو، كشػػرفو كشػػرؼ منزلتػػو، كمػػا أي 

قيػػٍؿ ىىػػٍؿ يىٍسػػتىًكم الَّػػًذيفى يىٍعمىميػػكفى كىالَّػػًذيفى الى يىٍعمىميػػكفى  :- كجػػؿ
 -كقػػاؿ النبػػي ، (1)

ػػ)): -صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  ػػا، سى ػػمىؾى طىًريقنػػا يىٍمػػتىًمسي ًفيػػو ًعٍممن ػػٍف سى مى يَّؿى اَّللَّي لىػػوي ًبػػًو ...، كى

                                                 

 (.9( سكرة الزمر، اآلية: )1)
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نَّػػًة ،..... طىًريقنػػا ًإلىػػى اٍلجى
لكػػف مػػا ىػػك العمػػـ الػػذم مدحػػو هللا فػػي كتابػػو، كمدحػػو  ،(1)((

البػد  :في سنتو، كقد سبقت اإلشػارة فػي المقدمػة، بأنػو -صمى هللا عميو كسمـ - النبيُّ 
ال حػػدث الخمػػؿ، فالكػػؿُّ  ،مػػف تحريػػر معػػاني األلفػػاظ لممػػدكح فػػي عي بػػأف العمػػـ ادَّ يىػػ كا 

ف كػػاف مخالفػػا ليمػػا، فػػالمتكممكف  ،الكتػػاب كالسػػنة ىػػك عممػػو الػػذم يشػػتغؿ بػػو حتػػى كا 
ىػك  :العمـ الممػدكح فػي الكتػاب كالسػنة ىػك عمػـ الكػبلـ، كقالػت الصػكفية :يقكلكف بأف

عمػػػػـ اإلخػػػػبلص كآفػػػػات النفػػػػكس، كقػػػػاؿ الفقيػػػػاء ىػػػػك عمػػػػـ الحػػػػبلؿ كالحػػػػراـ، كيقػػػػكؿ 
ثهكفى المفسػػركف كالمي  ػػدًٌ فػػػي ابػػف قدامػػة عمػػـ الكتػػاب كالسػػػنة ككػػبلـ السػػمؼ، قػػػاؿ ىػػػك  :حى

عمػػػى العمػػػـ بػػػا  -أم لفػػػظ العمػػػـ  - :مختصػػػر منيػػػاج القاصػػػديف: "فقػػػد كػػػاف يطمػػػؽ
تعػالى كبآياتػو، أم: نعمػو كأفعالػػو فػي عبػاده، فخصػكه كسػػمكا بػو فػي الغالػب المنػػاظر 

ف كاف جاىبلن بالتفسير  ،في مسائؿ الفقو  .(2)األخبار"ك كا 
ػمسمـ أف يحرر معاني األلفاظ التي كاف السمؼ يسػتعممكنيا تحريػرن فينبغي لم ا قبػؿ ا تامن

أف يتمقػػى باسػػميا مػػػاال يمػػت ليػػػا بصػػمة مػػػف قريػػب أك بعيػػػد، حتػػى ال يقػػػع فػػي خمػػػط 
: "فػػالعمـ  -رحمػػو هللا  -عظػػيـ. كقػػد قػػاؿ ابػػف رجػػب  بعػػد أف ذكػػر أنكاعػػا مػػف العمػػـك

كالسػنة كفيػـ معانييػا، كالتقيُّػد فػي  النافع مػف ىػذه العمػـك كمًٌيػا ضػبط نصػكص الكتػاب
كفيمػا كرد  ،ذلؾ بالمأثكر عف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ مف معاني القرآف كالحػديث

عػػنيـ مػػف الكػػبلـ فػػي مسػػائؿ الحػػبلؿ كالحػػراـ كالزىػػد كالرقػػائؽ كغيػػر ذلػػؾ، كاالجتيػػاد 
يمػو أكال، ثػـ االجتيػاد عمػى الكقػكؼ عمػى معانيػو كتف وعمى تمييز صحيحو مف سػقيم

 .  (3)"كاشتغؿ يى نً كفي ذلؾ كفاية لمف عقؿ، كشغؿ لمف بالعمـ النافع عي  ،ثانيا

                                                 

(، 2699تمػػػػاع عمػػػػى تػػػػبلكة القػػػػرآف كعمػػػػى الػػػػذكر، رقػػػػـ )( أخرجػػػػو مسػػػػمـ فػػػػي صػػػػحيحو، بػػػػاب فضػػػػؿ االج1)
4/2074. 

 (.28( ابف قدامة، ص)2)
 (.78-72( فضؿ عمـ السمؼ عمى عمـ الخمؼ، البف رجب، )3)
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كاسػتعاف   -عػز كجػؿ  -كمف كقؼ عمى ىػذا كأخمػص القصػد فيػو لكجػو هللا ثـ قاؿ: 
كحينئػػػذ يثمػػػر لػػػو ىػػػذا العمػػػـ ثمرتػػػو  ،عميػػػو، أعانػػػو كىػػػداه ككفقػػػو كسػػػدده كفيمػػػو كأليمػػػو

ػى اَّللَّى ًمػٍف ًعبىػاًدًه  :- عػز كجػؿ -كمػا قػاؿ  ،الخاصة بو كىي خشػية اَّللى  ػا يىٍخشى ًإنَّمى
ػػػاءي  العيمىمى

: فأصػػػؿ العمػػػـ، العمػػػـ بػػػاَّللى الػػػذم يكجػػػب - رحمػػػو هللا - إلػػػى أف قػػػاؿ، (1)
ثػػـ يتمػػكه العمػػـ بأحكػػاـ اَّللى كمػػا  ،خشػػيتو كمحبتػػو كالقػػرب منػػو كاألنػػس بػػو كالشػػكؽ إليػػو
 .(2)عتقاد"يحبو كيرضاه مف العبد مف قكؿ أك عمؿ أك حاؿ أك ا 

فتبيف لنا مما تقدـ ذكػره بػأف مػدلكؿ "لفػظ العمػـ" فػي الكتػاب كالسػنة، تىعمُّػـ مػا أنػزؿ هللا 
عمى رسكلو مف الكتاب كالحكمػة، عقيػدة كشػريعة، عممػان كعمػبلن، منياجػان كسػمككان، بػؿ 
إف مف أىؿ العمػـ مػف سػمى إىمػاؿ العمػؿ عمػى مقتضػى العمػـ جيػبل، كالجيػؿ نقػيض 

فبالمخالفػػة مػػع العمػػـ بككنيػػا مخالفػػة، ييعىػػدُّ مرتكبيػػا جػػاىبل، قػػاؿ ابػػف العمػػـ أك ضػػده، 
"الجيػػؿ نكعػاف: عػػدـ العمػػـ بػػالحؽ النػافع، كعػػدـ العمػػؿ بمكجبػػو  :-رحمػػو هللا  -القػيـ 

 -عميػػو السػػبلـ  -قػػاؿ مكسػػى  .كحقيقػػة كشػػرعان  كعرفػػان  كمقتضػػاه، فكبلىمػػا جيػػؿ لغػػةن 
 اًىًميفى أىعيكذي ًباَّللًَّ أىٍف أىكيكفى ًمفى الجى

كنا لمػا قػاؿ لػو قكمػو .(3) أىتىتًَّخػذينىا ىيػزي
أم: ، (4)

الَّ تىٍصًرٍؼ عىنًٌي كىٍيدىىيفَّ أىٍصبي ًإلىػٍيًيفَّ كىأىكيػٍف مف المستيزئيف، كقاؿ يكسؼ الصديؽ  كىا 
ػػػاًىًميفى  ًمػػفى الجى

يى عػػػدـ مراعػػاة  ،(5) ػػمًٌ  العمػػػؿأم مػػف مرتكبػػػي مػػا حرمػػت عمػػػييـ، كسي
مػا لجيمػو بسػكء مػا تي جيبل، إما ألنو لػـ  جنػي عكاقػب ينتفػع بػو، فىنيػزًٌؿى منزلػة الجيػؿ، كا 

 .(6)فعمو

                                                 

 (.28( سكرة فاطر، اآلية )1)
 (.78-72( فضؿ عمـ السمؼ عمى عمـ الخمؼ، البف رجب، )2)
 (.67( سكرة البقرة، اآلية )3)
 (.67ية )( سكرة البقرة: اآل4)
 (.33( سكرة يكسؼ، اآلية )5)
 .172( مدارج السالكيف، البف القيـ، ص6)
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 -كخبلصػػة القػػكؿ فػػي مفيػػـك لفػػظ العمػػـ كالمػػراد منػػو مػػا قالػػو ابػػف حجػػر العسػػقبلني  
العمػـ الشػرعي الػذم يفيػد معرفػة مػا يجػب عمػى المكمػؼ  : "كالمػراد بػالعمـ:-رحمو هللا 

، كالعمػـ بػا كصػفاتو، كمػا يجػب لػو مػف القيػاـ تػو، كمعامبلتػوامف أمر دينػو فػي عباد
 .(1)بأمره، كتنزييو عف النقائص، كمدار ذلؾ عمى التفسير، كالحديث، كالفقو"

ف كاف ال مشاحة في اال نو كا  صطبلح، إال أف عدـ البيػاف كالتفرقػة بػيف مػا اصػطمح كا 
مػـ" مػف ىػذا بو مف قبؿ، أدل إلى خمط عظيـ، كلفػظ "الع ا كما كاف معمكالن عميو مؤخرن 

القبيؿ، فػبل أقػؿ مػف أف يعػرؼ المسػمـ بػذلؾ، مػا يػرـك كيقصػد، فيقػع بحػكؿ هللا كقكتػو 
 عمى الصكاب بقدرة الممؾ الكىاب.

 المسألة الثانية
 بياف مدكؿ لفظ السنة

ال يخفى عمى أحػد مكانػة السػنة مػف ىػذا الػديف، إذ ىػي الػكحي الثػاني الػذم  
كىػػػي المصػػػدر  –مى هللا عميػػػو كسػػػمـ صػػػ –عمػػػى رسػػػكلو  –عػػػز كجػػػؿ  –أكحػػػاه هللا 

ػػمة لمػػا  الثػػاني مػػف مصػػادر التشػػريع اإلسػػبلمي، فيػػي المبينػػة لمجمػػؿ القػػرآف، كالمفصًٌ
صػػػة لعامػػػو، كالمقيػػػدة لمطمقػػػو، كفييػػػا بيػػػاف مػػػا  كرد فيػػػو مػػػف معػػػاني كأحكػػػاـ، كالمخصًٌ

ٍكرى ًلتيبىيًٌ أشكؿ مف القرآف، قاؿ هللا عز كجػؿ:  ـٍ كىأىٍنزىٍلنىا ًإلىٍيؾى الذًٌ ؿى ًإلىػٍيًي فى ًلمنَّاًس مىا نيػزًٌ
كفى  ـٍ يىتىفىكَّري لىعىمَّيي كى

ػٍيءو ، كقاؿ تعالى: (2) مىٍيػؾى الًكتىػابى ًتٍبيىاننػا ًلكيػؿًٌ شى نىزٍَّلنىػا عى كى
، كال (3)

ًإنَّػا نىٍحػفي نىزٍَّلنىػا شؾ أنيا داخمة في الحفػظ الػذم تكفػؿ هللا تعػالى بػو لشػريعتو كدينػو: 
نَّا ٍكرى كىاً  اًفظيكفى  الذًٌ لىوي لىحى

(4). 

                                                 

 .1/141( فتح البارم البف حجر، 1)
 (.44( سكرة النحؿ، اآلية: )2)
 (.89( سكرة النحؿ، اآلية: )3)
 (.9( سكرة الحجر، اآلية: )4)
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 –صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ  –كقػػػد أمػػػر هللا تعػػػالى عبػػػاده باتبػػػاع نبيػػػو محمػػػد  
لَّػٍكا فىػًإفَّ اَّللَّى كطاعتو كالقٌصً عمى أثره، قاؿ تعػالى:  ػكؿى فىػًإٍف تىكى قيٍؿ أىًطيعيكا اَّللَّى كىالرَّسي

الى ييًحبُّ الكىاًفًريفى 
ػا مىٍف ييًطًع الرَّ ، كقاؿ تعالى: (1) لَّى فىمى مىٍف تىكى كؿى فىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كى سي

ًفيظنػػا ـٍ حى مىػػٍيًي ػػٍمنىاؾى عى أىٍرسى
، كقػػد تػػكاترت األحاديػػث فػػي ذلػػؾ أيضػػان، كمػػف ذلػػؾ: مػػا (2)

صػمى هللا  –أف النبػي  –رضػي هللا عنػو  –ثبت في الصحيحيف مف ركاية أبػي ىريػرة 
ػػػػػٍف أىطىػػػػػاعىًني فىقىػػػػػٍد أىطىػػػػػا))قػػػػػاؿ:  –عميػػػػػو كسػػػػػمـ  ػػػػػى مى ػػػػػاًني فىقىػػػػػٍد عىصى ػػػػػٍف عىصى مى عى هللاى، كى

هللاى،...
ٍعػًدم كىػًربى اٍلًكٍنػًدلًٌ ، (3(() ػكؿى اَّللًَّ  -رضػي هللا عنػو  -كعىًف اٍلًمٍقدىاـً ٍبًف مى أىفَّ رىسي

: - صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ - ػػكؿي اَّللًَّ ))  قىػػاؿى ـى رىسي ػػرَّ ػػا حى فَّ مى صػػمى هللا عميػػو  -...أىالى كىاً 
ـى اَّللَّي ًمٍثؿي مى  - كسمـ رَّ ا حى

))(4). 
فيػػذه ىػػي مكانػػةي السػػنة مػػف ديننػػا اإلسػػبلمي الحنيػػؼ، كأمػػا تعريفيػػا فػػاختمؼ  

، فالكػؿُّ نظػر إلييػا بمنظػار العمػـ الػػذم  فيػو العممػاء عمػى حسػب مػا تنػاكلكه مػف العمػـك
 –صمى هللا عميػو كسػمـ  –يشتغؿ بو، فاألصكليكف بحثكا عف معناىا بحيث إف النبي 

لذم يضع القكاعد كاألحكاـ لممجتيديف، كعممػاء الحػديث بحثػكا عنيػا مػف ىك المشٌرع ا
ىػػػك األسػػػكة كالقػػػدكة، فنظػػػركا فػػػي جميػػػع  –النبػػػي صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمـ  –حيػػػث إف 

أحكالو، سكاء أثبت مف ذلؾ حكمان أـ ال، كعمماء الفقو بحثكا عػف أقػكاؿ كأفعػاؿ رسػكؿ 
الػػو كأفعالػػو عػػف الداللػػة عمػػى حكػػـ التػػي ال تخػػرج أقك  –صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  -هللا 

شرعي، مف كجكب أك تحريـ أك إباحة أك غير ذلؾ، كمػف المقػررات الثابتػة لػدل أىػؿ 
العمػػـ، أنػػو ال مشػػاحة فػػي االصػػطبلح، كأف اتخػػاذ أىػػؿ كػػؿ عمػػـ مصػػطمحات خاصػػة 

                                                 

 (.32( سكرة آؿ عمراف، اآلية: )1)
 (.80( سكرة النساء، اآلية )2)
ـٍ أخرجػو البخػارم فػػي صػحيحو، بػاب:   (3) ػػكؿى كىأيكًلػي األىٍمػػًر ًمػٍنكي [، 59، ]النسػػاء: أىًطيعيػػكا اَّللَّى كىأىًطيعيػكا الرَّسي

 .3/1466(، 1835، كمسمـ، باب كجكب طاعة األمراء في غير معصية، رقـ )9/61(، 7137رقـ )
كالتغمػػيظ عمػػى مػػف  –هللا عميػػو كسػػمـ صػػمى  –( أخرجػػو ابػػف ماجػػة فػػي سػػننو، بػػاب تعظػػيـ حػػديث رسػػكؿ هللا 4)

 ، قاؿ األلباني: صحيح.1/6(، 12عارضو، رقـ )



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

242 

  

 

بعمميػػـ أمػػر ال نػػزاع فيػػو كال خػػبلؼ حكلػػو، غيػػر أف التػػداخؿ بػػيف مصػػطمحات العمػػـك 
فػػػػي كثيػػػر مػػػػف األحيػػػػاف، بػػػؿ قػػػػد يحػػػػدث أف تختمػػػؼ مػػػػدلكالت المفػػػػظ  المختمفػػػة يطػػػػرأ

الشرعي الكاحد بيف المتقدميف كالمتأخريف، كىذا التداخؿ في االصػطبلح حػكؿ مػدلكؿ 
المفظ الكاحد كقع لمفظ: )السنة(، كيتبيف ىذا بتعريفيا لغة كاصػطبلحان باصػطبلح أىػؿ 

 كؿ عمـ، عمى اختبلؼ مشاربيـ كأغراضيـ.

 ؼ السنة في المغة:تعري -أكالن 
اًلػػػدي ٍبػػػفي  قػػػاؿ ابػػػف منظػػػكر:  ػػػةن؛ قىػػػاؿى خى ػػػنىةن كىانىػػػٍت أىك قىًبيحى سى ػػػيرىةي، حى ػػػنَّة: السًٌ " السُّ

:    عيٍتبة اٍلييذىًليُّ
 فىػػالى تىٍجػػزىعىٍف ًمػػٍف ًسػػيرةو أىنػػتى ًسػػٍرتىيا

 
ػػػػػػٍف يىًسػػػػػػيريىا  ػػػػػػنَّةن مى ؿي راضو سي  فػػػػػػأىكَّ

 
ػٌنان كاٍسػتىنىٍنتييا: ًسػرٍ  نىٍنتييا سى ػفَّ كسى ػٍف سى ػًديًث: ))مى ًفػي اٍلحى ػنَّةن فىاتًَّبعيكىىػا. كى ـٍ سي ػنىٍنتي لىكيػ تييا، كسى

ػػٍف  ػػنَّةن سػػٌيئىةن.....((، ييًريػػدي مى ػػفَّ سي ػػٍف سى مى ًمػػؿى ًبيىػػا، كى ػػٍف عى ػػنةن فىمىػػوي أىٍجريىػػا كأىٍجػػري مى سى ػػنَّةن حى سي
ًمػػؿى ًبػػ ػػًف ابتػػدأى أىمػػران عى كيػػؿُّ مى ًممىيىػػا لييٍقتىػػدىل ًبػػًو ًفييىػػا، كى ػػنَّو؛ عى : ىيػػكى الَّػػًذم سى ًو قىػػٍكـه بىٍعػػدىهي ًقيػػؿى

: ٍيبه  قىاؿى نيصى
ؿى عاًشػػػػػػػػؽو  ، أىكَّ ػػػػػػػػبَّ ػػػػػػػػنىنتي الحي  كػػػػػػػأىني سى

 
 (1)ًدمحػ ًمفى الناًس، ًإذ أىٍحبىٍبتي ًمٍف بىٍيػًنيـ كى  

 

 تعريؼ السنة اصطالحان: -ثانيان 
نبػػدأ باصػػطبلح األصػػكلييف، قػػاؿ اآلمػػدم: "السػػنة قػػد تطمػػؽ عمػػى مػػا صػػدر   

مػف األدلػة الشػرعية ممػا لػيس بمتمػك، كال ىػك  -صػمى هللا عميػو كسػمـ  -الرسػكؿ عف 
كيػدخؿ فػي  ،معجز، كال داخػؿ فػي المعجػز، كىػذا النػكع ىػك المقصػكد بالبيػاف ىػا ىنػا

                                                 

 .13/225( لساف العرب البف منظكر، فصؿ السيف الميممة، 1)
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فػػانظر إلػى مػػا قالػػو  .(1)كأفعالػو كتقػػاريره" -صػمى هللا عميػػو كسػػمـ  -ذلػؾ أقػػكاؿ النبػػي 
بياف ىا ىنا" أم: عمـ أصكؿ الفقو، كبيػذا القػكؿ اآلمدم: "كىذا النكع ىك المقصكد بال

بػػػو اآلمػػػدم كغيػػػره مػػػف  وي فىػػػيتحػػػرر لفػػػظ السػػػنة عنػػػد األصػػػكلييف عمػػػى الحػػػد الػػػذم عرَّ 
 جميكر األصكلييف.

صػمى هللا عميػػو كسػػمـ  –كالسػنة فػػي اصػطبلح المالكيػػة ىػػي مػا كاظػػب عميػػو  
 كأمر بو مف غير الحاجة كأظيره في جماعة قاؿ صاحب المرافي: –

 كسػػػػػػػنةه مػػػػػػػا أحمػػػػػػػد قػػػػػػػد كاظبػػػػػػػا
 

 (2)عميػػػػػػػو كالظيػػػػػػػكر فيػػػػػػػو كاجبػػػػػػػان  
 

كأما تعريؼ السنة عمى اصطبلح الفقيػاء فقػد قػاؿ الشػككاني فػي معػرض الكػبلـ عػف 
لفظ السنة كتعريفيا: "كأما في عرؼ أىػؿ الفقػو فإنمػا يطمقكنيػا عمػى مػا لػيس بكاجػب، 

 .(3)كتطمؽ عمى ما يقابؿ البدعة كقكليـ فبلف مف أىؿ السنة"
ثيف فيي كؿ "ما أي  صػمى هللا عميػو كسػمـ  -ثر عف النبػي كأما تعريؼ السنة عند المحدًٌ

ميًقيَّػػة، أك سػػيرة سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ  - مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ، أك تقريػػر، أك صػػفة ًخٍمًقيَّػػة أك خي
قبػػػؿ البعثػػػة كتحنتػػػو فػػػي غػػػار حػػػراء أـ بعػػػدىا، كالسػػػنة بيػػػذا المعنػػػى مرادفػػػة لمحػػػديث 

 .(4)النبكم"
تحريػػر معنػػى لفػػظ السػػنة عنػػد األصػػكلييف، كالفقيػػاء كالمحػػدثيف، يتميػػز   فبمػػا مػػر مػػف

لػػػؾ لفػػػظ السػػػنة عنػػػد كػػػؿ أحػػػد مػػػنيـ، فػػػبل يشػػػتبو عميػػػؾ األمػػػر عنػػػد قػػػراءة مؤلفػػػاتيـ، 
كالبحػػث فييػػا، بػػؿ عمينػػا أف نراعػػي سػػياؽ لفػػظ السػػنة عنػػد اإلطػػبلؽ، مػػف حيػػث ىػػي 

تػػاب كالسػػنة، ككػػذلؾ عنػػدما قسػػيمة الكتػػاب العزيػػز مػػف األدلػػة، فيقػػاؿ: كمػػف األدلػػة الك

                                                 

 (.1/241( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم )1)
 .1/49( نشر البنكد عمى مراقي السعكد لعبد هللا بف إبراىيـ العمكم 2)
 .1/95إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، لمشككاني، ( إرشاد الفحكؿ 3)
 .10( الحديث كالمحدثكف لمحمد أبك زىرة، ص4)
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تطمػػػؽ فػػػي مقابػػػؿ البدعػػػة، فيقػػػاؿ بدعػػػة كسػػػنة، كىػػػذا ممػػػا اشػػػتير فػػػي القػػػرف الثالػػػث 
اليجػػػػرم، عنػػػػدما ظيػػػػرت البػػػػدع كنجػػػػـ ناجميػػػػا، كظيػػػػرت الفػػػػرؽ كػػػػالخكارج كالقدريػػػػة 
كغيػػرىـ، فأخػػذ أىػػؿ العمػػـ يطمقػػكف لفػػظ السػػنة عمػػى أصػػكؿ االعتقػػاد الصػػحيح السػػميـ، 

ـ، كأخػػػذكا يػػػألفكف فػػػي ذلػػػؾ مصػػػنفات عديػػػدة، نصػػػرة لمممػػػة، كالمػػػنيج السػػػكم المسػػػتقي
كحياطة ألصكؿ اعتقاد ىذا الديف، مف أف يختمط بعقائد أىؿ البػدع كاألىػكاء، كيظيػر 
ىذا تماما فيما كسمكا بو مصنفاتيـ  في ىػذا األمػر العظػيـ، فقػد سػمكىا باسػـ السػنة، 

ة لمخػػبًلؿ، كأصػػكؿ السػػنة كأصػػكؿ السػػنة لئلمػػاـ أحمػػد، كالسػػنة البنػػو عبػػد هللا، كالسػػن
كشػرح السػنة لمبربيػارم كغيػرىـ، كلعػؿ ىػذا المعنػى ىػك الػذم أشػار  البف أبػي زمنػيف،

فنػػا ))بقكلػػو:  -صػػمى هللا عميػو كسػػمـ  -إليػو النبػػي  ػػيىرىل اٍخًتبلى ـٍ بىٍعػًدم فىسى ػٍف يىًعػػٍش ًمػػٍنكي مى
مىفىػػاًء الرَّاًشػػ ػػنًَّة اٍلخي سي ػػنًَّتي كى ـٍ ًبسي مىٍييىػػػا كىًثيػػرنا، فىعىمىػػٍيكي ػػكا عى ػػكيكا ًبيىػػا كىعىضُّ ، تىمىسَّ ٍيػػًديًٌيفى ًديفى اٍلمى

لىةه  بلى كيؿَّ ًبٍدعىةو ضى ميٍحدىثىاًت اأٍليميكًر، فىًإفَّ كيؿَّ ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه، كى ـٍ كى يَّاكي ًبالنَّكىاًجًذ، كىاً 
))(1). 

 
 المسألة الثالثة

 اختالؼ الناس في مسمى الفقو 

ػػػػؽ  -رحمػػػػو هللا  –قػػػاؿ ابػػػػف األثيػػػر  : "الفقػػػػو فػػػي األصػػػػؿ: الفيػػػػـ، كاشػػػتقاقو مػػػػف الشَّ
فقيػػوى  –بالكسػػر  –كالفػػتح، ييقىػػاؿ: فىًقػػو الرجػػؿي  ـى، كى ًمػػ ـى كىعى  –بالضػػٌـً  –يىفقىػػوي ًفقيػػان، إذا فىًيػػ
 يىٍفقيوي إذا صار فقييان عالمان.

. (2)كقػػد جعمػػو العػػرؼ خاصػػان بعمػػـ الشػػريعة، كتخصيصػػان بعمػػـ الفػػركع منيػػا" 
: العػػػرؼ ى نػػػا لػػػيس بحػػػاكـو كال ييصػػػار إليػػػو، كتخصػػػيص العمػػػـ بػػػالفركع ال دليػػػؿ قمػػػتي

 عميو.

                                                 

 .4/200(، 4607( أخرجو أبكداكد في سننو، باب في لزـك السنة، رقـ )1)
 (.3/465( النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ األستاذيف طاىر الزاكم كمحمكد الطناجي )2)
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، قاؿ: قمتي لمحسف يكمان في شػيء: مػا   فقد ركل الدارميُّ عف عمراف الًمٍنقىرمًٌ
ىكذا قاؿ الفقياء، قاؿ: كيحؾ! ىؿ رأىيت فقييػان؟ إنمػا الفقيػوي الزاىػدي فػي الػدنيا، الراغػبي 

 .(1)المدكاـ عمى عبادة ربو" في اآلخرًة، البصيري بأمر دينو،
رفػت   كلفظ الفقو، كىمىٍفًظ العمػـ، مػف األلفػاظ التػي كقػع التنػازع فػي مػدلكليا، كحي

عمػػػػا ىػػػػي ليػػػػا، فمفػػػػظ "الفقػػػػو": "تصػػػػرفكا فيػػػػو بالتخصػػػػيص، ال بالنقػػػػؿ كالتحكيػػػػؿ؛ إذ 
خصصكه بمعرفػة الفػركع الغربيػة فػي الفتػاكل، كالكقػكؼ عمػى دقػائؽ عمميػا، كاسػتكثار 

فييػػا، كحفػػظ المقػػاالت المتعمقػػة بيػػا، فمػػف كػػاف أشػػدَّ تىعىٌمقػػان فييػػا كأكثػػر اٍشػػًتغاالن الكػػبلـ 
 بيا ييقاؿ: ىك األفقو.

كلقػػػد كػػػاف اسػػػـ الفقػػػو فػػػي العصػػػر األكؿ ميطمقػػػان عمػػػى عمػػػـ طريػػػؽ اآلخػػػرة،  
كمعرفػػة دقػػائؽ آفػػات النفػػكس، كمفسػػدات األعمػػاؿ، كقػػكة اإلحاطػػة بحقػػارة الػػدنيا كشػػدة 

اآلخػػرة، كاسػػتيبلء الخػػكؼ عمػػى القمػػب كيػػدلؾ عمػػى ذلػػؾ قكلػػو عػػز  التطمػػع إلػػى نعػػيـ
عيكا ًإلىٍيًيـٍ كجؿ:  ـٍ ًإذىا رىجى كا قىٍكمىيي ًلييٍنًذري يًف كى  .(2)…ًليىتىفىقَّييكا ًفي الدًٌ

كمػػػا يحصػػػؿ بػػػو اإلنػػػذار كالتخكيػػػؼ ىػػػك ىػػػذا الفقػػػو، دكف تفريعػػػات الطػػػبلؽ  
مـ كاإلجارة؛ فذلؾ ال ي ، بػؿ التجػرد لػو كالعتاؽ كالمعاف كالسَّ حصؿ بػو إنػذاره كال تخكيػؼه

ػػي القمػػب، كينػػزع الخشػػية منػػو، كمػػا تشػػاىد آالؼ مػػف المتجػػرديف لػػو،  عمػػى الػػدكاـ ييقسًٌ
ـٍ قيميػػػػكبه الى يىٍفقىييػػػػكفى ًبيىػػػػاكقػػػػاؿ تعػػػػالى:  لىييػػػػ

، كأراد بػػػػو معػػػػاني اإليمػػػػاف دكف (3)
 .(4)الفتاكل

ػػػبي قػػػاؿ: سػػػمعت كفػػػي ركايػػػة لمسػػػمـ عػػػف طريػػػؽ عبػػػد هللا بػػػف عػػػامر التحٍ   صي
معاكيػػة يقػػكؿ: إيػػاكـ كأحاديػػث إال حػػديثان كػػاف فػػي عيػػد عمػػر؛ فػػإف عمػػر كػػاف يخيػػؼ 

                                                 

 (.1/31ب كالترىيب لؤللباني )( "صحيح الترغي1)
 (.122( سكرة التكبة، اآلية: )2)
 (.179( سكرة األعراؼ، اآلية: )3)
 .6/38( تيذيب إحياء عمـك الديف لؤلستاذ عبد السبلـ ىاركف 4)
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صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ كىػػك يقػػكؿ:  –عػػز كجػػؿ، سػػمعت رسػػكؿ هللا  –النػػاس فػػي هللا 
 .(1)"مف يرد هللا بو خيران يفقو في الديف"

يف" فيػػو فضػػيمة العمػػـ قكلػػو صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ: "مػػف يػػرد هللا بػػو خيػػران يفقيػػو فػػي الػػد
 . –عز كجؿ  –كالتفقو في الديف، كالحث عميو كسببو أنو قائده إلى تقكل هللا 

كىذا يدؿ عمى أف مف لـ يفقيو في دينو لػـ يػرد بػو خيػران كمػا أف مػف أراد بػو  
خيػػػران فقيػػػو فػػػي دينػػػو، كمػػػف فقيػػػو فػػػي دينػػػو فقػػػد أراد بػػػو خيػػػران، إذا أريػػػد بالفقػػػو العمػػػـ 

كأما أف أريػد بػو مجػرد العمػـ فػبل يػدؿ عمػى أف مػف فقػو فػي الػديف فقػد المستمـز لمعمؿ 
أريد بػو خيػران؛ فػإف الفقػو حينئػذو يكػكف شػرطان إلرادة الخيػر، كعمػى األكؿ يكػكف مكجبػان، 

 .(2)كهللا أعمـ
فينبغي لمناظر في معنى الفقو أف يحرر معنى ىذا الكممة تحريػران بالغػان، كأف  

صػمى هللا عميػو  –منيػا، كمػراد رسػكلو  –عز كجػؿ  –هللا  يفصؿ فصبلن تامان بيف مراد
كبػػػػيف مػػػػػراد األصػػػػكلييف كالفقيػػػػػاء كالمقعػػػػديف مػػػػف كبلميػػػػػـ كألفػػػػاظيـ التػػػػػي  –كسػػػػمـ 

كضػػعكىا، ألف التمييػػز بػػيف ذلػػؾ كمػػػو يمنػػع مػػف حػػدكث الخمػػػؿ فػػي الفيػػـ بػػؿ كيمنػػػع 
 الخمط كما بينا ذلؾ في المقدمة، كهللا أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .7/127( صحيح مسمـ بشرح النككم 1)
 .1/246( ينظر مفتاح السمادة البف القيـ، تحقيؽ عمي حسف عبد الحميد 2)
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 المسألة الرابعة

 الفصؿ التاـ بيف التحريـ كالكراىية

 قاؿ صاحب المراقي: 
 ثػػػػػػػـ الخطػػػػػػػاب المقتضػػػػػػػي لمفعػػػػػػػؿ

 
 جزمػػػػػػان فإيجػػػػػػابي لػػػػػػدل ذم النقػػػػػػؿ 

 
 كغيػػػػػره النػػػػػذب كمػػػػػا التػػػػػرؾ طمػػػػػب

 
 جزمػػػػان فتحػػػػريـ لػػػػو اإلثػػػػـ انتسػػػػب 

 
 أكالن مػػػػػػػع الخصػػػػػػػكص أكالن مػػػػػػػع ذا

 
 (1)خػػػػػػالؼ األكلػػػػػػى ككراىػػػػػػةن خػػػػػػذا 

 
ظػػػػـ الكرقػػػػات" ألبػػػػي المعػػػػالي إمػػػػاـ كقػػػػاؿ شػػػػرؼ الػػػػديف العمريطػػػػي فػػػػي: "ن 
 الحرميف:

 كالحكػػػػػػػـ كاجػػػػػػػب كمنػػػػػػػدكب كمػػػػػػػا
 

 أبػػػػػػيح كالمكػػػػػػركه مػػػػػػع مػػػػػػا حػػػػػػـر 
 

كطريؽ العمـ بيا التتبػع كاالسػتقراء، كذلػؾ ألف الشػرع إمػا أف يػأمر بالشػيء، أك ينيػى 
عنو، أك أف يسكت، فيذه أقساـ ثبلثة، فإف أمر بالشيء فإما أف يػأمر بػو عمػى سػبيؿ 

 مى سبيؿ االختيار، فاألكؿ كاجب، كالثاني مندكب.اإللزاـ، أك ع
مػا عمػى سػبيؿ االختيػار،  كما نيى عنو إما أف ينيى عنو عمى كجػو اإللػزاـ بػالترؾ، كا 

ما أف يسكت فيذا مباح، فقد جاء عػف النبػي  فاألكؿ حراـ، كالثاني مكركه، صػمى  -كا 
ػػكىتى عى  -هللا عميػػو كسػػمـ  ػػا سى مى ((فيمػػا يػػركل عنػػو أنػػو قػػاؿ: ))...كى ٍفػػكه ٍنػػوي فىييػػكى عى

(2()1) ،
                                                 

 (.78-72عمـ السمؼ عمى عمـ الخمؼ، البف رجب، ) ( فضؿ1)
، قػػػاؿ األلبػػػاني: صػػػحيح 3/354(، 3800( أخرجػػػو أبػػػكداكد فػػػي سػػػننو، بػػػاب مػػػا لػػػـ يػػػذكر تحريمػػػو، رقػػػـ )2)

 اإلسناد.
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فيذا ىك االصطبلح الذم مشى عميو األصكليكف  لمفظ الكراىػة كالتحػريـ، حيػث أنيػـ 
يفصمكف فصبل تاما بيف الكراىة كالتحريـ ، فالمكركه عندىـ ما تركو أرجػح مػف فعمػو، 
ف تركػػو فمػػو الثػػكاب،  نمػػا عميػػو العتػػاب ،كا  كمػػع فعمػػو لػػيس عمػػى فاعمػػو عقػػاب كال ذـ كا 

المحػػـر مػػا تركػػو حػػتـ الـز كعمػػى فعمػػو العقػػاب كتركػػو الثػػكاب، كلكػػف مػػف تتبػػع كػػبلـ ك 
األئمػػػة فإنػػػو ال يجػػػد ىػػػذا الفصػػػؿ التػػػاـ بػػػيف التحػػػريـ كالكراىػػػة، بػػػؿ إنيػػػـ قػػػد يطمقػػػكف 

 الكراىة عمى الشيء كيريدكف تحريمو كما سيأتي إف شاء هللا تعالى.
ف كػػاف ال مشػػاحة فػػي االصػػطبلح، إال أف ذلػػؾ  نػػو كا  يحػػدث خمطػػا عظيمػػا، عنػػدما كا 

يكػػػكف ىػػػذا االصػػػطبلح الحػػػادث عنػػػد المتػػػأخريف، حاكمػػػا عمػػػى ألفػػػاظ المتقػػػدميف مػػػف 
كيزيػػد ىػػذا الخمػػط أكثػػر عنػػدما يكػػكف ىػػذا االصػػطبلح  الحػػادث حػػاكـ عمػػى  األئمػػة،

 ألفاظ الكتاب كالسنة، كاألصؿ أف يككف الكتاب كالسنة حاكما عمى كؿ أحد.
: "إف مػػػف الكاجػػػب عمػػػى أىػػػؿ العمػػػـ أف ينتبيػػػكا -هللا رحمػػػو  -قػػػاؿ الشػػػيخ األلبػػػاني 

لممعاني الحديثة التي طرأت عمى األلفػاظ العربيػة التػي تحمػؿ معػاني خاصػة معركفػة 
عند العػرب، ىػي غيػر ىػذه المعػاني الحديثػة؛ ألف القػرآف نػزؿ بمغػة العػرب فيجػب أف 

القػػرآف، كال تفيػػـ مفرداتػػو كجممػػو فػػي حػػدكد مػػا كػػاف يفيػػـ العػػرب الػػذيف أنػػزؿ عمػػييـ 
يجكز أف تفسر بيذه المعاني االصػطبلحية الطارئػة التػي اصػطمح عمييػا المتػأخركف، 

ال كقع المفسر بيذه المعاني في الخطأ كالتقكؿ عمػى هللا كرسػكلو  صػمى هللا عميػو  -كا 
  .(2)يشعر"ال مف حيث  -كسمـ 

طبلحي كىػذا الخػػبلؼ بػػيف أصػػؿ مػػا دلػػت عميػػو ألفػػاظ الكتػػاب كالسػػنة، كالمعنػػى االصػػ
الحادث أحدث خمطا عظيما، كما مر ذكره كمنو: "الفصؿ التاـ بيف الكراىػة كالتحػريـ" 
فاألئمػػػة ربمػػػا أطمقػػػكا لفػػػظ الكراىػػػة عمػػػى المحػػػـر كلكػػػف المتػػػأخريف فيمػػػكا ذلػػػؾ بميػػػزاف 

"  كقد غمط كثير مف المتػأخريف مػف -رحمو هللا  -االصطبلح عندىـ، قاؿ ابف القيـ 
                                                                                                                 

 كما بعدىا. 1/34( ينظر نشر البنكد 1)
 .37( تحذير الساجد مف اتخاذ القبكر مساجد، لؤللباني، ص2)



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

249 

  

 

بسػػبب ذلػػؾ، حيػػث تػػكرع األئمػػة عػػف إطػػبلؽ لفػػظ التحػػريـ،  أتبػػاع األئمػػة عمػػى أئمػػتيـ
كأطمقػػكا لفػػظ الكراىػػة، فنفػػى المتػػأخركف التحػػريـ عمػػا أطمػػؽ عميػػو األئمػػة الكراىػػة، ثػػـ 
سيؿ عمييـ لفظ الكراىة كخفت مؤنتو عمييـ فحممو بعضيـ عمػى التنزيػو، كتجػاكز بػو 

فحصػؿ بسػببو غمػط آخركف إلى كراىة ترؾ األكلػى، كىػذا كثيػر جػدا فػي تصػرفاتيـ ؛ 
عظػػيـ عمػػى الشػػريعة كعمػػى األئمػػة، كقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػد فػػي الجمػػع بػػيف األختػػيف 
نمػػا تػػكرع عػػف إطػػبلؽ  بممػػؾ اليمػػيف: أكرىػػو، كال أقػػكؿ ىػػك حػػراـ، كمذىبػػو تحريمػػو، كا 
لفظ التحريـ ألجؿ قكؿ عثماف. كقاؿ في ركاية ابنو عبد هللا: ال يعجبني أكػؿ مػا ذبػح 

  كال الكنيسػػة، ككػػؿ شػػػيء ذبػػح لغيػػر هللا، قػػاؿ هللا عػػز كجػػػؿ:لمزىػػرة كال الككاكػػب 
 ًػا أيًىػؿَّ ًلغىٍيػًر اَّللًَّ ًبػو مى ـي الًخٍنًزيػًر كى لىٍحػ ـي كى ٍيتىةي كىالػدَّ ـي المى مىٍيكي رًٌمىٍت عى حي

فتأمػؿ كيػؼ ، (1)
قاؿ: " ال يعجبني" فيمػا نػص هللا سػبحانو عمػى تحريمػو، كاحػتج ىػك أيضػا بتحػريـ هللا 

 .لو في كتابو
كمف ىذا أيضا نص اإلماـ الشافعي عمى كراىة تزكج الرجؿ بنتػو مػف مػاء الزنػا، كلػـ 
مامتػو كمنصػبو الػذم أحمػو هللا بػو  يقؿ قط إنو مبػاح كال جػائز، كالػذم يميػؽ بجبللتػو كا 
مػػف الػػديف أف ىػػذه الكراىػػة منػػو عمػػى كجػػو التحػػريـ، كأطمػػؽ لفػػظ الكراىػػة ألف الحػػراـ 

تعػػالى عقيػػب ذكػػر مػػا حرمػػو مػػف المحرمػػات مػػف عنػػد يكرىػػو هللا كرسػػكلو؛ كقػػد قػػاؿ 
ى رىبُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي : قكلػو قىضى كى

ػاإلػى قكلػو:   ػا أيؼٌو كىال تىٍنيىٍرىيمى فىػالى تىقيػٍؿ لىييمى
 

ٍشيىةى ًإٍمالىؽو إلى قكلو:  ـٍ خى كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالىدىكي
بيكا الزًٌنىاإلى قكلو:   إلى قكلػو:   كىالى تىٍقرى

 ًٌؽ ـى اَّللَّي إالَّ ًبالحى رَّ كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى
ػاؿى اليىًتػيـً إلى قكلػو:   إلػى  كىالى تىٍقرىبيكا مى

ـه قكلػػو:  ػػا لىػػٍيسى لىػػؾى ًبػػًو ًعٍمػػ كيػػؿُّ ذىًلػػؾى كىػػافى إلػػى آخػػر اآليػػات؛ ثػػـ قػػاؿ:  كىال تىٍقػػؼي مى

                                                 

 (.3: )( سكرة المائدة، اآلية1)
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كىنػػ بًٌػػؾى مىٍكري ػػيًٌئيوي ًعٍنػػدى رى ػػًحيًح: ))إفَّ اَّللَّى ، (1)اسى ًفػػي الصَّ ػػؿَّ -كى ػػزَّ كىجى ـٍ ًقيػػؿى -عى ػػًرهى لىكيػػ كى
اعىةى اٍلمىاًؿ(( ضى ؤىاًؿ، كىاً  كىٍثرىةى السُّ ، كى قىاؿى كى
(2()3). 

بػػػو مػػػف األمثمػػػة التػػػي أردت أف أبػػػيف بيػػػا  -تبػػػارؾ كتعػػػالى -كبعػػػد: فيػػػذا مػػػا مػػػف هللا 
أىميػػػة ىػػػذا األمػػػر، كأنػػػو يجػػػب  )تحريػػػر معػػػاني األلفػػػاظ( لتكػػػكف دلػػػيبل كاضػػػحا عمػػػى

الػػتفطف كاالنتبػػاه  إليػػو، حتػػى يكػػكف األمػػر، مسػػتقيمان عمػػى الجػػادة، كال يقػػع الخمػػؿ، كال 
يحػػػدث الخطػػػؿ كالزلػػػؿ، كهللا مػػػف كراء القصػػػد، كال حػػػكؿ كال قػػػكة إال بػػػو، كصػػػمى هللا 

 كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف. 
 الخاتمة

 لبحث ال بد لنا مف اإلشارة إلى أىـ النتائج كىي:قبؿ أف نطكم صفحات ىذا ا
كعادتيـ في الكبلـ، حيث أف النبػي صػمى  -رضي هللا عنيـ  -معرفة لغة الصحابة 

عػػيف المسػػمـ عمػػى تحريػػر معػػاني األلفػػاظ، حيػػث هللا عميػػو كسػػمـ يخػػاطبيـ بيػػا، ممػػا يي 
 كانت العربية سميقتيـ كالمعاني الصحيحة مرككزة في فطرىـ كعقكليـ.

دخػكؿ العجمػة عمػى العػرب بمخػالطتيـ لؤلعػاجـ، كترجمػة كتػب مػف سػبقكىـ كػػالفرس 
كاليكنػػاف، ىػػك الػػذم اضػػطر العممػػاء إلػػى ىػػذه المصػػطمحات الطارئػػة، لغػػرض البيػػاف 

 كالتكضيح.

عصػػكر الضػػعؼ كالجمػػكد التػػي تعػػرض ليػػا المسػػممكف ىػػي التػػي أدت إلػػى التعصػػب 
 لخبلؼ.كالتقميد األعمى، كمف ثـ حدثت الفرقة ككقع ا

                                                 

 .38-33( سكرة اإلسراء، اآليات: 1)
افنا( أخرجو البخارم في صحيحو، باب قكلو تعالى: 2)  .2/124(، 1477، رقـ )الى يىٍسأىليكفى النَّاسى الحى
 .43-1/39( إعبلـ المكقعيف البف القيـ، 3)
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بتحريػػر معػػاني األلفػػاظ، تتميػػز العمػػـك كالمعػػارؼ بعضػػيا عػػف بعػػض، فػػبل يحػػدث أم 
تػػداخؿ بػػيف عمػػـ كعمػػـ، كال فػػف كفػػف مػػف فنػػكف العمػػـ، فيسػػتعمؿ كػػؿ مصػػطمح مقػػركف 

.  بمعناه فيما يناسبو مف العمـك

: "كمػػػف لػػػـ يعػػػرؼ لغػػػة الصػػػحابة التػػػي كػػػانكا -رحمػػػو هللا  -كقػػػد قػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػبلـ 
كعػػادتيـ فػػي الكػػبلـ  -صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ  -بيػػا كيخػػاطبيـ بيػػا النبػػي يتخػػاطبكف 
ال حػػػرَّ  ؼ الكمػػػـ عػػػف مكاضػػػعو فػػػإف كثيػػػرا مػػػف النػػػاس ينشػػػأ عمػػػى اصػػػطبلح قكمػػػو كا 

كعػػادتيـ فػػي األلفػػاظ ثػػـ يجػػد تمػػؾ األلفػػاظ فػػي كػػبلـ هللا أك رسػػكلو أك الصػػحابة فػػيظف 
يريػػػػػده بػػػػػذلؾ أىػػػػػؿ عادتػػػػػو أف مػػػػػراد هللا أك رسػػػػػكلو أك الصػػػػػحابة بتمػػػػػؾ األلفػػػػػاظ مػػػػػا 

كاصػطبلحو كيكػكف مػراد هللا كرسػكلو كالصػحابة خػبلؼ ذلػؾ. كىػذا كاقػع لطكائػؼ مػف 
الناس مف أىػؿ الكػبلـ كالفقػو كالنحػك كالعامػة كغيػرىـ، كآخػركف يتعمػدكف كضػع ألفػاظ 

خػر مخالفػة لمعػانييـ ثػـ ينطقػكف بتمػؾ األلفػاظ مريػديف األنبياء كأتباعيـ عمى معاني أي 
 كنو ىـ كيقكلكف: إنا مكافقكف لؤلنبياء!!بيا ما يعن

كىذا مكجكد في كبلـ كثير مف المبلحػدة المتفمسػفة كاإلسػماعيمية، كمػف ضػاىاىـ مػف 
كمػػف عػػرؼ األنبيػػاء كمػػرادىـ عمػػـ باالضػػطرار  مبلحػػدة المتكممػػة كالمتصػػكفة........

 .(1)أف ىذا ليس ىك ذاؾ"

                                                 

 .1/175( مجمكع الفتاكم البف تيمية، 1)
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 قائمة المصادر كالمراجع

  القرآف الكريـ.* 
كػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ، أبػػك الحسػػف سػػيد الػديف عمػػي بػػف أبػػي عمػػي بػػف محمػػد اإلح-

ىػػ(، المحقػؽ: عبػد الػرزاؽ عفيفػي، الناشػر: 631بف سػالـ الثعمبػي اآلمػدم )المتػكفى: 
 لبناف. -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت

إرشػػاد الفحػػكؿ إلػػي تحقيػػؽ الحػػؽ مػػف عمػػـ األصػػكؿ، محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف -
ىػػػ(، المحقػػؽ: الشػػيخ أحمػػد عػػزك عنايػػة، 1250كاني اليمنػػي )المتػػكفى: عبػػد هللا الشػػك 

كفر بطنا، قدـ لو: الشػيخ خميػؿ المػيس كالػدكتكر كلػي الػديف صػالح فرفػكر،  -دمشؽ 
 ـ.1999 -ىػ 1419الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة األكلى 

ف أيػكب بػف سػعد إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، المؤلػؼ: محمػد بػف أبػي بكػر بػ-
ىػ(، تحقيؽ: محمػد عبػد السػبلـ إبػراىيـ، 751شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

 ـ.1991 -ىػ 1411ييركت، الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الكتب العممية 

تحػػػذير السػػػاجد مػػػف اتخػػػاذ القبػػػكر مسػػػاجد، المؤلػػػؼ: محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني -
 بيركت، الطبعة: الرابعة. –مكتب اإلسبلمي ىػ(، الناشر: ال1420)المتكفى: 

الحديث كالمحدثكف، المؤلؼ: محمد أبػك زىػرة ،الناشػر: دار الفكػر العربػي، الطبعػة: -
 ىػ.1378مف جمادل الثانية  2القاىرة في 
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سنف ابػف ماجػة، المؤلػؼ: ابػف ماجػة أبػك عبػد هللا محمػد بػف يزيػد القزكينػي، كماجػة -
ػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، الناشػػػر: دار ىػػػ273اسػػػـ أبيػػػو يزيػػػد )المتػػػكفى: 

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -إحياء الكتب العربية 

سػػنف أبػػك داكد، المؤلػػؼ: أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف -
ًجٍستاني )المتكفى:  ىػ(، المحقؽ: محمػد محيػي الػديف 275شداد بف عمرك األزدم السًٌ

 بيركت. -المكتبة العصرية، صيدا  عبد الحميد، الناشر:

شػػرح نظػػـ الكرقػػات فػػي أصػػكؿ الفقػػو، لفضػػيمة الشػػيخ محمػػد بػػف صػػالح العثيمػػيف، -
 .ػى1432المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية:  -الناشر: دار ابف الجكزم 

صػػػػحيح البخػػػػارم، المؤلػػػػؼ: محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ أبػػػػك عبػػػػدهللا البخػػػػارم الجعفػػػػي، -
ىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر، الناشػػر: دار طػػكؽ النجػػاة )مصػػكرة عػػف المحقػػؽ: محمػػد ز 

 ػ.ى1422السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األكلى، 

صػػػػػحيح مسػػػػػمـ، المؤلػػػػػؼ: مسػػػػػمـ بػػػػػف الحجػػػػػاج أبػػػػػك الحسػػػػػف القشػػػػػيرم النيسػػػػػابكرم -
راث ىػػػػ(، المحقػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، الناشػػػر: دار إحيػػػاء التػػػ261)المتػػػكفى: 

 بيركت. –العربي 

فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم، المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ -
العسقبلني الشافعي، الناشر: رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثػو: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، عػف 
 -الطبعة التي حقؽ أصميا  العبلمة: عبػد العزيػز بػف عبػد هللا بػف بػاز، دار الحػديث 

 ـ.2004 -ق 1424ة: القاىرة، الطبع
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فضػػؿ عمػػـ السػػمؼ عمػػى عمػػـ الخمػػؼ، المؤلػػؼ: عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب -
ىػػ(، تحقيػؽ محمػد بػف ناصػر العجمػي، الناشػر: دار البشػائر 795الحنبمي )المتكفى: 

 ـ.2010 - ػى1431لبناف، الطبعة الثالثة:  –بيركت  –اإلسبلمية 

األفريقػي المصػرم، الناشػر: دار  لساف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر بف منظػكر-
 بيركت، الطبعة األكلى. -صادر 

مجمػػكع الفتػػاكل، المؤلػػؼ: تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة -
عػػػامر الجػػػزار، الناشػػػر: دار  -ىػػػػ(، المحقػػػؽ: أنػػػكر البػػػاز 728الحرانػػػي )المتػػػكفى: 

 ـ. 2005ىػ /  1426الكفاء، الطبعة: الثالثة، 

يػاؾ نسػتعيف، المؤلػؼ: محمػد بػف أبػي بكػر مدارج ال- سالكيف بيف منػازؿ إيػاؾ نعبػد كا 
ىػػ(، تحقيػؽ: عػاطؼ 751بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيػة )المتػكفى: 

 – ػىػػػ1433القػػػاىرة، الطبعػػػة األكلػػػى:  -صػػػابر شػػػاىيف، الناشػػػر: دار الغػػػد الجديػػػد 
 ـ.2012

ىػػػ( 1233هللا بػػف إبػػراىيـ العمػػكم )نشػػر البنػػكد عمػػى مراقػػي السػػعكد: العبلمػػة عبػػد -
دار  –تحقيػػؽ كتكثيػػؽ: أحمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ نجيػػب، مػػف إصػػدارات ديػػكاف الشػػناقطة 

 المذىب القاىرة.

 المغني البف قدامة المقدسي، مكتبة الكميات األزىرية القاىرة.-
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 الديني في حؿ المشكالت االجتماعيدكر الخطاب 
 إعداد: أ. سعاد عمي الرفاعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

لحالي عف العديد مف المشكبلت االجتماعية التي بدأت كثر الحديث في الكقت ا
تظير في المجتمع مؤخرا، كمف أبرز تممؾ المشكبلت التعصب كاالنحرافات 
األخبلقية كاالجتماعية، كتغييب القيـ كاالخبلؽ التي حافظت عمى النظاـ 
االجتماعي الذل ظؿ متماسكا في ظؿ التغيرات االجتماعية كخاصة األسرة بحكـ 

المككف األكؿ ليذا المجتمع، كظيكر العديد مف السمككيات المنافية لقيـ أنيا 
المجتمع، كلقد كاف لمخطاب الديني أثر في ظيكر نمط تربكم يساىـ في حؿ العديد 
مف المشكبلت المعاصرة التي يعانى منيا المجتمع، كيتجمى البعد التربكم في دكر 

 عامة كالخاصة بكصفو ثقافة كعبادة. الخطاب الديني في تكجيو السمكؾ في الحياه ال
كما يعتبر الخطاب الديني ركف مف أركاف العممية التربكية كركيزة أساسية فييا؛ لما 
يحتكيو مف قيـ أصيمة كمعاني سامية كتكجييات رنانة تستيدؼ تيذيب اإلنساف، 

، كما يحظى الخطاب (1) حيث يعـ األمف كالطمأنينة المجتمع كاالرتقاء بسمككو،
ديني المعاصر بقدرة بالغة عمى التأثير في تكجيو كتشكيؿ فكر كسمكؾ ككجداف ال

المجتمع، حيث ترتكز عميو جميع القيـ كالمبادئ االجتماعية التي تغرس في الفرد 
مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية، كبذلؾ فالخطاب الديني المعاصر يظير في 

بيف الناس كقكة رئيسية يمكنيا  الكقت الحالي عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ التكاصؿ
تكجيو السمكؾ، فالخطاب الديني ىك األساس الذل يعتمد عميو غالبية المجتمع؛ 

 (.2008لصقؿ ثقافتيـ كمعارفيـ 
                                                 

ة الخطاب الديني في التنمية االجتماعية، مجمة انسانة حفصة، جرادم كبشير، بنت حبيب ، أىمي -1))
 (.1( ص )2016لمبحكث كالدراسات، )
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الكسائؿ التي يمكنيا تعزيز القيـ كالفصؿ في  أىـكبذلؾ يعد الخطاب الديني مف 
يشكؿ فييا الديف جميع القضايا التي تثير الجدؿ خصكصا في المجتمعات التي 

الخطاب الديني ليس مجرد كممات تمقى، كعبارات ، فمركز قكل كالمجتمعات العربية
فكرم كديني كاجتماعي لو  محتكلىك رسالة ذات كلكف الخطاب الديني  ،كلةامتد
اإلنساني باعث عف التشكؿ في الفعؿ  التفكيرو كغايتو كدالالتو المؤثرة عمى أىداف

الديني  الخطاب ييتـحيث ، مخاطب األفراد المخاطبيفاإلنساني لدل الشخص ال
تحمؿ كجية نظر معينة كمحددة تيا كتابجممة يتـ كؿ بكؿ كممة يتـ النطؽ بيا، ك 

مف الشخص المتكمـ بيا أك الكاتب لمخطبة مف حيث فرضيا نية التأثير عمى 
لتي لمخطبة مف حيث االىتماـ بالظركؼ كالمبلبسات اكالمتمقي  السامع أك القارئ

  . (1).تمت بيا كصيغت منيا
 يايعتبر الديف أىـ كأقكل كسيمة مف كسائؿ الضبط في الحياة االجتماعية، مف خبلل

ما يقـك بو مف كظائؼ في حياة الفرد كالمجتمع كاستقرار النظـ االجتماعية، كلذلؾ 
كالديف نظاـ ، اىتـ عمماء االجتماع بدراستو ككضعو عمى قمة النظـ االجتماعية

ماعي شامؿ ال يسمح ألم فرد أف يككف لو رأياى خاصان فيو، أك يسمؾ سمككاى اجت
خارجان عميو. فالديف يضبط سمكؾ األفراد في المجتمع بالثكاب كالعقاب ال في الحياة 

، كالخطاب الديني ىك أحد أىـ الكسائؿ التي الدنيا فحسب بؿ في الدار اآلخرة أيضان 
عميـ الدينية التي مف شانيا اف تضبط سمككيـ مف خبلؿ عاـ يتـ تبميغ الناس بالت

 (2)كتكجييـ

                                                 

حينامة، العيد كبكحمبية، سارة ، الخطاب الديني بيف أساليب النجاح كالمشكبلت التي تكاجو، مجمة  -1))
 (.4( ص )2019دراسات في عمكـ اإلنساف كالمجتمع، )

ككاظـ، احمد عدناف ، كحدة الخطاب الديني كالسياسي: الحرية بيف األكقاتى، بسمة خميؿ نامؽ  -2)) 
 (.54( ص )2020االلتزاـ الكطني كتحديات الفكضى كالجيؿ الرابع، مجمة بحكث الشرؽ األكسط ، )
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حيث إف الخطاب الديني ىك أحد أىـ الكسائؿ التي مف خبلليا يتـ نقؿ المعمكمات 
كالمعارؼ المتعمقة بالديف لدل الناس كخاصة في مجتمعاتنا العربية، حيث إف أغمب 

كه مف الخطاب الديني سكاء األفراد يككنكف أفكارىـ كثقافتيـ الدينية مف خبلؿ ما يتمق
ليصبح الديف بذلؾ أداة ضبط اجتماعي، ليا فاعميتيا في  ؛ءالمسمكع أك المرم

ضبط سمكؾ األفراد، فحياة الجماعة كالتنظيـ االجتماعي ال يمكف أف يستقر بفعؿ 
قكة القكانيف الكضعية فقط، بؿ ال بد مف الردع الركحي كاإليماف بالقيـ االجتماعية 

غضب هللا تعالى، كبالتالي يصبح ليذه السمطة الركحية قكة تفكؽ قكة كالخكؼ مف 
  .(1) القانكف كأحكامو أك مظاىر السمطة المادية األخرل

البد مف اإلشارة إلى أىمية الثقافة الدينية السكية الداعية  إنو الباحثة ترملذلؾ 
مف التعايش لمخطاب الديني المرف كالمتطكر الذم يحاكي الكاقع كييدؼ إلى حالة 

كمف جية أخرل الداعي إلى االنخراط في حالة  ،خر مف جيةاإلنساني كقبكؿ اآل
البناء كالتطكر كعدـ االنغبلؽ كاالنعزاؿ عف الكاقع كالتأثير في أىـ مرتكزاتو 

الدعكة لبلستفادة مف النماذج التي حققت نيضة اقتصادية  لتقديـ  كذلؾ اإلنسانية، 
تتيا الحركب كالدمار كديًمرىت كؿ مقدراتيا، لكنيا نيضت كعممية كعممية بعد أف باغ

يماف بالحياة كبالمستقبؿ كبطاقات أبنائيا  مف جديد مف خبلؿ رسالة أمؿ كا 
مكانياتيـ، مستخدمة بذلؾ الخطاب  المبدع في كؿ المجاالت بدالن مف  الدينيكا 

كقع في الخطاب المتطرؼ الذم يمبس عباءة دينية كغالبان ما يككف في إطار متق
قصص تاريخية تختمؼ ظركؼ حدكثيا بالكامؿ عف ظركؼ الحياة في التاريخ 

ع بدال مف المعاصر مما يجعؿ النتيجة تصب في طريؽ اليدـ كالصداـ مع الكاق
كنحف نسعى في الكقت الحالي إلى خطاب ديني يجمع بيف  التطكير كالبناء،

كمف ت العصر المعاصرة، األصالة كالمعاصرة يكازف بيف النصكص النقمية كمتطمبا
                                                 

الصفار، حسف مكسى ، الخطاب الديني كالكظيفة االجتماعية، اطياؼ لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية  -1))
 .1(  ص 2022السعكدية، )
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التي يتمتع بيا الخطاب الديني عمى مر العصكر كخاصة ك  التأثير ىذه،خبلؿ قكة 
ف يسيـ بشكؿ كبيير في حؿ المشكبلت االجتماعية أالعربية يمكف  مجتمعاتنافي 

كتحقيؽ  كاستقرارهكالتي تشكؿ خطرا يعكؽ تقدمة  ،المتعددة التي يعاني منيا المجتمع
كدكره في حؿ  ،بدراسة الخطاب الديني الباحثةف ىذا المنطمؽ اىتـ كمأفراده  أمف

كذلؾ لتحقيؽ أمف  ؛المشكبلت االجتماعية التي تكاجو المجتمع في الكقت الحالي
  .كاستقرار المجتمع

 
 المبحث االكؿ

 :البحث مشكمة-أكال
دكر يتجو الميتمكف بالخطاب الديني إلى االنتقاؿ بو إلى نقمة نكعية تجعمو يسيـ ب

كبير في حؿ المشكبلت االجتماعية، كتصكيب االفكار المغمكطة، كالمساىمة 
بفاعمية في استقرار المجتمعات كتقبؿ االختبلفات كالتنكعات الفكرية كالثقافية، 
كتشير العديد مف الدراسات عمى أىمية الخطاب الديني في نشر الكعى، كنبذ العنؼ 

كنشر قيـ التسامح كالتعاكف بيف أفراد كتحقيؽ االستقرار كالرخاء االجتماعي، 
المجتمع؛ مما يساىـ بنصيب كبيير في حؿ المشكبلت االجتماعية داخؿ المجتمع، 

( دراسة 2017( كدراسة فياض )2016كمف ىذه الدراسات دراسة حفصة كبشير )
( 2018( كدراسة عمى )2018( كدراسة صالح كشاىيف )2018عبد كالييتى )

( كدراسة حنا مينة كأبك حمبية 2018كدراسة سعيد )( 2018كدراسة سمماف )
( كمف ىذا المنطمؽ تبمكرت مشكمة البحث في 2020( كدراسة أميف )2019)

 التساؤؿ الرئيس التالي: ما ىك دكر الخطاب الديني في حؿ المشكبلت االجتماعية؟ 
  كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يجب اإلجابة عمى عدد مف األسئمة الفرعية اآلتية:

 ما ىك تعريؼ الخطاب الديني المعاصر؟ كما ىي أىميتو؟ كما ىي أسسو؟
 ما ىي سمات الخطاب الديني الفعاؿ في حؿ المشكبلت االجتماعية؟
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 ما أىـ المشاكؿ االجتماعية التي يمكف أف يساىـ الخطاب الديني في حميا؟
 ما ىك كاقع الخطاب الديني حاليا في المجتمع؟  

 تعكؽ الخطاب الديني في القياـ بدكره في حؿ المشكبلت؟ ما ىي العكامؿ التي 
 ما العكامؿ التي تجعؿ الخطاب الديني مؤثرا في المجتمع؟

ما ىي الطرؽ التي مف خبلليا يتـ االستفادة تكظيؼ الخطاب الديني في حؿ 
 المشكبلت االجتماعية؟

 أىمية البحث:  -ثانيان 
يتناكلو كتتحد أىمية البحث في عدد يكتسب البحث أىميتو مف أىمية المكضكع الذل 

 مف النقاط كالتالي: 
يعد البحث أثراء لممكتبة العربية بما يتناكلو مف متغيرات بحثية، حيث يقدـ تأصيؿ 

 نظرم لما يتناكلو البحث مف متغيرات.
يف إلى أىمية كدكر الخطاب الديني في المجتمع ككيفية مساىمتو الباحثةيمفت نظر 

 جتماعية. في حؿ المشكبلت اال
يقدـ البحث عدد مف التكصيات كالمقترحات التي مف شأنيا أف تزيد مف فاعمية 

 الخطاب الديني لمحؿ المشكبلت االجتماعية. 
 

 أىداؼ البحث: -ثالثان 
ييدؼ البحث إلى ىدؼ رئيس كىك التعرؼ عمى دكر الخطاب الديني في حؿ 

بد مف تحقيؽ عدد مف المشكبلت االجتماعية؛ كلتحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسي ال
 األىداؼ الفرعية كالتالي: 

 التعريؼ عمى مفيـك الخطاب الديني المعاصر كأىميتو كأسسو.
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 التعرؼ عمى ىك كاقع الخطاب الديني حاليا في المجتمع. 
 التعرؼ عمى سمات الخطاب الديني الفعاؿ في حؿ المشكبلت االجتماعية. 

يمكف أف يساىـ الخطاب الديني في التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ االجتماعية التي 
 حميا. 

التعرؼ عمى العكامؿ التي تعكؽ الخطاب الديني في القياـ بدكره في حؿ 
 المشكبلت. 

 التعرؼ عمى العكامؿ التي تجعؿ الخطاب الديني مؤثرا في المجتمع. 
التعرؼ عمى الطرؽ التي مف خبلليا يتـ االستفادة تكظيؼ الخطاب الديني في حؿ 

 االجتماعية. المشكبلت
 مصطمحات البحث: -رابعان 

مفيـك الخطاب الديني يشير إلى فيـ الديف في ضكء معطيات العصر بما يضمف 
كجكد اإلنساف المتصالح مع عصره كالمشارؾ فيو بكفاءة كفعالية كنسبة الخطاب 
إلى الديف المقصكد منو الخطاب الذل يعتمد عمى مرجعية دينية في مخاطبتو 

 . (1)اتوكأحكامو كبيان
الخطاب الديني بأنو ىك الخطاب الذم يقدمو المتخصص في العمـك  الباحثةعرؼ تك 

 الشرعية لمناس لمشرح أحكاـ الشريعة االسبلمية مف خبلؿ القرآف كالسنة. 
 المشكبلت االجتماعية

                                                 

الخزعمي، أمؿ ىندم ، الخطاب اإلسبلمي المعاصر: كاقع التطرؼ كدعكات التجديد، مجمة كمية العمكـ  -1))
 (.12( ص )2015السياسية، جامعة بغداد،)
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تعرؼ المشكبلت االجتماعية عمى أنيا مجمكعة مف المعكقات أك سمككيات سمبية 
ف العكاقب كالنتائج السمبية المترتبة عميو كتؤثر عمى أعداد كبيرة التي ليا العديد م

 .(1)مف األفراد في داخؿ المجتمع كنحتاج إلى معالجة
المشكبلت االجتماعية في بحثو عمى أنيا مجمكعة مف العقبات  الباحثةكيعرؼ 

كالمعكقات غير مرغكب فييا تعكؽ المجتمع عف التقدـ كالتطكر كتيدد أمنو 
 ه، حيث تؤثر نتائجيا عمى عدد كبير مف األفراد.كاستقرار 
 منيج البحث:  -خامسان 

المنيج الكصفي التحميمي لمتحقيؽ أىداؼ البحث؛ كذلؾ مف خبلؿ  الباحثة تتبعت
مف خبلؿ اتباع  تحميؿ الدراسات السابقة كاألدبيات المرتبطة بمكضكع البحث، حيث

مف التكصيات كالمقترحات التي قدـ عدد تمف أف  الباحثةتمكف المنيج التحميمي ت
عانى يتساىـ في تفعيؿ الخطاب الديني الحالي في حؿ المشكبلت االجتماعية التي 

 منيا المجتمع بما يحقؽ السعادة كالرفاىية ألفراده. 
 الدراسات السابقة كاإلطار النظرم:  -سادسان 

ي كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى الخطاب الدين (2018دراسة صالح كشاىيف )
المعتدؿ، كدكره في تعزيز السمـ المجتمعي، كما تيدؼ الدراسة إلى تأصيؿ خطاب 

اف في دراستو الباحث ديني اعتدؿ كترسيخ معانيو في نفكس المسمميف، كلقد اعتمد 
بالتدليؿ عمى مضاميف الدراسة  الباحثعمى المنيجية النظرية االستداللية، حيث قاـ 

سنة، كلقد تكصمت الدراسة أف مف أىـ أىداؼ مف خبلؿ االستدالؿ مف القرآف كال
الخطاب الديني ىك تحقيؽ العدالة في المجتمعات بمكازيف الديف اإلسبلمي كنبذ 
التطرؼ كأكصت بضركرة تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع المتغيرات 

 االجتماعية.

                                                 

 .1( ص 2021البغدادم، محمد ، المشكبلت االجتماعية، مكتبة القمـ، األردف،  ) -1))
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كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر التكسط كاالعتداؿ في  (2018دراسة سعيد )
المنيج االستنباطي  الباحثةالخطاب الديني كتحقيؽ التنمية المجتمعية، كاتبع 

كالمنيج التحميمي، كلقد قدمت الدراسة نماذج لمخطابات الدينة المعتدلة التي كانت 
ليا كبير األثر في حؿ المشكبلت كاستقرار المجتمعات، كلقد اسفرت الدراسة عمى 

العتداؿ كالبعد عف المغبلة في كافة أحكامو أف الديف اإلسبلمي اتسـ بالكسطية كا
 كتشريعاتو 

كالتي نيدؼ إلى التعرؼ عمى دكر الخطاب الديني  (2018دراسة عمى )  
المعتدؿ في نشر التسامح اإلسبلمي كأثره في استقرار المجتمع كتنميتو، حيث تيدؼ 

إحداث  الدراسة إلى الكشؼ عف قيمة الخطاب الديني )القراف كالسنو( كقدرتو عمى
الباحث  تثكرة فكرية بيف أفراد المجتمع؛ كذلؾ لمتحقيؽ السبلـ كالعمراف كاستخدم

المنيج التحميمي، كذلؾ لتكضيح التصرؼ كالتشدد الفكرم كبياف أثره في مكاجية 
 التصرؼ، كلقد أكضحت الدراسة أىمية الخطاب الديني لمنشر الكعى الفكرم. 

لتعرؼ عمى دكر الخطاب الديني المعتدؿ كالتي ىدفت إلى ا (2020دراسة أميف )
في دراستو عمى المنيج الكصفي  الباحث تفي نشر قيـ التسامح كالسبلـ، كاعتمد

التحميمي مف خبلؿ حديد سمات كخصائص الخطاب الديني المعتدؿ، كاستنتاج أثره 
 في تحقيؽ أمف كتماسؾ المجتمع.

لراىنة يحتاج إعادة تقيـ نظرا كتكصمت الدراسة إلى أف الخطاب الديني في المرحمة ا 
لممشكبلت التي يتعرض ليا الخطاب الديني نتيجة الجمكد الفكرم الذل تعانى منو 
بعض المنصات التي تقدـ الخطاب الديني، كما تكصمت الدراسة أيضا أف الخطاب 
الديني المعتدؿ يؤدل إلى تحقيؽ األمف اإلنساني كيحقؽ التكازف بيف مصمحة الفرد 

  جماعة.كمصمحة ال
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 المبحث الثاني
 مفيـك الخطاب الديني: -أكالن 

مفيـك الخطاب الديني مف المفاىيـ الحديثة نسبيا في عمـ االجتماع عامة كالعمـك 
الخطاب  ىكلت معناالتعريفات كالمفاىيـ التي تن دالمغكية كاالجتماعية خاصة، تتعد

متغير الخطاب الديني مف المفاىيـ ل هيف عدالباحثةحيث قدـ العديد مف  ،الديني
 كالتالي: 

أف الخطاب الديني ىك كؿ سمكؾ أك تصرؼ يككف عمى ( 1995يعرفو أبك زيد )
خطاب مسمكعان أك مكتكبان أك ال ىذا سكاء أكاف ،ليو االنتماء إلى ديف معيفالدافع إ

 يمقيو الفرد أماـ اآلخريف. كاف ممارسة عممية
بو ما يصدر عف المقصكد يني أف الخطاب الدعمى  (2018كما يعرؼ مسعكد )

كيككف  ،رجاؿ الديف مف أقكاؿ أك نصائح أك مكاقؼ سياسية مف قضايا العصر
 و. مستندىـ فييا إلى الديف الذم يدينكف ب

الخطاب الديني عمى أنو المقصكد بو الدعكة إلى هللا  (2021يعرؼ عبد الصمد)
لى اإليماف بالرسؿ كاالقتداء بيـ كبمنيجيـ في إ قامة الديف الحؽ كاتباع تعالى كا 

أكامر الخالؽ كاجتناب نكاىيو كتربية القمؽ كتنظيـ حياة المجتمعات كتكطيد التعامؿ 
اإليجابي كالفعاؿ مع مقتضيات األحكاؿ كالظركؼ المتغيرة لمحياة االجتماعية 
بمراحميا كمستكياتيا، كذلؾ حتى يكجو الخطاب الديني العقؿ إلدارؾ المقاصد في 

 حكاـ التي يدعك إلييا كينير لو طريؽ الحؽ.الديف في األ
يف كالدارسيف مف يعرفو عمى أنو الخطاب اإلليي متمثبل في الباحثكما يكجد مف 

القرآف كالسنة الصحيحة، كىك بذلؾ الفعؿ البشرل اليادؼ إلى تبميغ كنشر تعاليـ 
 (1)الديف كدعكة األفراد إلى االلتزاـ بأحكامو كتشريعاتو 

                                                 

الديني تحديات الجمكد كأفاؽ التجديد، مركز تريندز لمبحكث فياض، خالد كفيد، كجداف ، الخطاب  -1))
 .1( ص 2022كاالستشارات، السعكدية، )
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بالخطاب الديني ىك كؿ ما يصدر عف رجاؿ الديف مف  المقصكد الباحثة ترمك 
حيث  ،مكاقؼ سياسية كاجتماعية مف قضايا العصر أكفعاؿ أك نصائح أقكاؿ أك أ

لييا ىك انتمائيـ إلى الديف الذم يدينكف بو كيمشكف ا  يككف الغاية أك الدافع منيا ك 
ان عف المشي بو في كالغاية منو نشر السبلـ كالتغيير المطمكب بعيد ،عمى خطاه

في  معناهينحصر أف مفيـك الخطاب الديني  الباحثةرم تكبذلؾ ، عماية أك ضبللة
حكؿ السعي لنشر ديف هللا عقيدة كشريعة كأخبلقان، كالمفاىيـ مجمؿ التعريفات 
في ذلؾ، لتعميـ الناس ما ينفعيـ في الداريف كبذؿ أقصى  الجيدكمعامبلت كبذؿ 
ف المسممكف بصكرة عامة ال كما أ ،دمة ىذا الديف الحنيؼجؿ خأالجيد كالطاقة مف 

ىؿ العمـ أ نما المصطمح الشائع عندىـ ىك ا  )رجاؿ الديف( ك  يكجد في تراثيـ ما يسمى
ىؿ أ ىؿ االجتياد ك أ م أىؿ الذكر كعمماء الشريعة االسبلمية أ ك  ،كالعمماء كالمفكريف
نتساب إلى الديف فكميـ نيـ ال يكجد فرؽ بينيـ مف حيث االإم أالفتكل المفتكف 

م أيحدث بيف العمماء كالعامة،  كاالختبلؼ الذل كتانما الفرؽ كالتفا  ك  ،مسممكف
ف يتكممكا باسـ االسبلـ أف العمماء كحدىـ ىـ الذيف يحؽ ليـ أالمعنى مف ذلؾ 

م ألييـ في كؿ القضايا الدينية إي يتـ الرجكع تكيبينكا كيكضحكا أحكامو لمناس ح
 . تككف معمكمة لدل عامة األفرادالمسائؿ التي ال

 أسس الخطاب الديني الفعاؿ: -ثانيان 
مف األمكر اليامة ىك أنو يجب أف يقدـ الخطاب الديني مف خبلؿ مجمكعة مف 
الضكابط كاألسس التي يجب أف يمتـز بيا كيراعييا كانت يؤكؿ إليو أمر الخطاب 

ب عميو أف يقدـ الخطاب الديني، كمف األمكر اليامة في ىذا المجاؿ مف الذل بج
الديني في مجتمعنا، حيث مف المفارقات العجيبة في العصر الحالي نجد العديد مف 
غير المختصيف بالعمـك الدينية كالشرعية يقدمكف الخطاب الديني رغـ إننا في عصر 
يقدس التخصص إال أف الخطاب الديني ترؾ أمامو الباب مفتكحا عمى مصراعيو؛ 

في  الباحثةكضح تف أىؿ االختصاص الخطاب الديني؛ لذا سكؼ ليقدـ أناس ليس م
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عدد مف الضكابط التي يجب أف نراعييا عند تقديـ الخطاب الديني كمف  ابحثي
 أىميا ما يمي: 

: االختصاص كالمعرفة بالعمـك الدينية كالشرعية كالقكاعد كاألحكاـ كااللماـ أكال
 بظركؼ العصر كمشكبلتو. 

سة بعيد عف الغمظة كاستخداـ لغة تعبيرية سمسة كغير معقدة : الكضكح كالسبلثانيا
 يفيما أكبر عدد مف المتمقيف. 

: البد أف ما يتـ تقديمو في الخطاب الديني أف يككف لو أساس كسند شرعي ثالثا
صحيح كقكل كما أف مف يقدـ الخطاب الديني سكاء كاف مسمكعا أك مكتكبا يجب 

كأف يمتمؾ ميارات التفكير الناقد؛ ليفرؽ بيف الغالي أف يبتعد عف األسانيد الضعيفة، 
 كالثميف كالغث المكضكع، كالذل ال يعتد بو كيشؾ في سنده. 

مراعاة حاؿ المتمقيف أك المخاطبيف، حيث يككف خطابو الديني مرتبط  -رابعنا
بمشكمتيـ ككاقعيـ يسيـ في حميا حتى يمس قمكبيـ، كيؤثر فييـ فبل يضيع كقتيـ 

 .(1)فيدىـفيما ال ي
أنو البد مف أف يقدـ الخطاب الديني ينبغي أف  يككف عمى دراية  الباحثة ترملذا 

بعناصر ىذا الخطاب كىي أكال: أدكات االتصاؿ كالتكاصؿ، فبل يكتفي مقدـ 
الخطاب االكتفاء بالميارة المغكية فقط لمتأثير في الناس، كلكف البد مف أف يككف 

اصؿ االجتماعي الفيس بكؾ كتكيتر كغيرىا مف عمى دراية كمعرفة بكسائؿ التك 
التطبيقات التي أصبحت ذات تأثير فعاؿ في حياة الناس كسمككيـ، كما عمى مقدـ 
الخطاب الديني اختيار المضمكف لمرسالة الدعكية التي يريد اف يكصميا لؤلفراد مف 
خبلؿ خطابو فبل يقتصر خطابو عمى مكضكعات تقميدية مثؿ إظيار محاسف 

ياف كالجنة كالنار إلى غير ذلؾ، بؿ يجب أف يتطرؽ إلى المكضكعات التي األد
                                                 

(، تجديد الخطاب الديني مفيكمو كضكابطو، الناشر مركز التميز 2008السممى، عباس بف نامي ) -1))
 .1البحثي، المممكة العربية السعكدية، ط
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تمس األفراد كتتصؿ بحمكؿ لمشكبلتيـ، كما يجب عمى مقدـ الخطاب الديني أف 
يمتمؾ مف الكسائؿ ما يمكنو مف قياس ردكد أفعاؿ المتمقيف لخطابو، كمدل قكة 

ة تفاعميـ معيا، فمثؿ ىذه استجاباتيـ؛ لما يقدمو الخطاب الديني مف أفكار ككيفي
المؤشرات القياسية لمتفاعؿ الجماىير مع الخطاب الديني تجعؿ القائميف عميو عمى 
دراية بمدل جدكل خطابيـ كىؿ ىـ عمى المنحى السميـ مف خبلؿ قكة التأثير أـ أف 
التفاعؿ بسيط، كبذلؾ يدرككف أنيـ في حاجة مماسة لمتطكير كتصحيح خطابيـ مما 

 اعمية اكبر لمخطاب الديني المعاصر كتتدارؾ لؤلخطاء. يؤدل إلى ف
 

 أىمية الخطاب الديني: -ثالثنا
يمتمؾ القكة عمى تحريؾ  كتتضح أىمية الخطاب الديني في مجتمعنا في ككنو

المشاعر كاالنفعاالت االيجابية اتجاه القضايا التي قد يتناكليا الخطاب الديني، 
طاب الديني القدرة عمى بناء الثقافة االيجابية اتجاه كيقدميا لؤلفراد، فبذلؾ يمتمؾ الخ

القضايا المتناكلة، كلعؿ مف ضمف النماذج عمى ذلؾ إذا تناكؿ الخطاب الديني 
أىمية العمؿ كقدسيتو، فاف ىذا مف شأنو أف يخمؽ حالة مف التفاعؿ في نفس 

س المتمقي؛ لمعمؿ كاالجتياد كضركرة غزارة اإلنتاج، كىكذا في كؿ قضية تم
المتمقي، كترتبط بكاقعة المعاش يتفاعؿ معيا التفاعؿ اإليجابي، كتدفع الناس كتكجو 
سمككيـ إلى المزيد مف االنجازات أم أف قكة الخطاب الديني تظير في مضمكف 

 (1)الرسالة التي يقدميا لؤلفراد.
 كتظير اىمية الخطاب الديني فى ككنو احد الركائز اليامة التي يعتمد عمييا العمؿ
الديني، فالميتمكف كالمتخصصكف في العمـك الدينية يستخدمكف الخطاب الديني 

                                                 

الخطاب اإلسبلمي في المكاقع االلكتركنية اإلخبارية: تحميؿ الرجبي، محمكد احمد محمد ، اتجاىات  -1))
 ( .2012مضمكف مكقع البصمة اإلخبارم، رسالة ماجستير، كمية األعبلـ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف )
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ككسيمة لمنشر الثقافة كالمعارؼ الدينية كما تدعك إليو األدياف  مف قيـ اخبلقية 
 .(1)سامية كاحكاـ لمتنظيـ حياة الناس

ييدؼ مف اإلشارة إلى أىمية الخطاب الديني التكعكم الذم  أنو البد الباحثة ترمىنا 
، لتكفير القدرة عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة لمشكبلت المعاش إلى قراءة كاعية لمكاقع

الكاقع كتحدياتو، خاصة في ظؿ التحكؿ الكبير في السمكؾ الديني الذم بات يرتكز 
 كتحريؼميالؾ في ظؿ اختراقات العديد مف التجمب  متقدمةعمى أسس فقيية 

ادة النظر كتقييـ لحيثياتيا ، حتى ينتج عنيا إلع نحتاجتفسيراتيا، كلذلؾ باتت ل
خطكات عممية لمكاجية التطرؼ الفكرم الناتج عف الخمؿ الذم أصاب الخطاب 

أف الخطاب الديني ىك البياف  الباحثة ترمكبذلؾ اـ، بشكؿ ع المعاصر  الديني
الذل مف خبللو يتمكف األفراد مف التعرؼ عمى عقيدتيـ كشريعتيـ كمعاممتيـ، 

 فالخطاب الديني يكثر في فكرىـ كيكجو سمككيـ نحك قضاياىـ . كبذلؾ
 

ف يساىـ الخطاب الديني بفاعمية أأىـ المشكالت االجتماعية التي يمكف  -رابعنا
 :في حميا
عمماء االجتماع أىمية قصكل لدراسة الديف في تحميبلتيـ ألسس الحياة لقد اىتـ 

االجتماعية عبر الحياة بصفة  االجتماعية، كأسس الفعؿ االجتماعي، كالممارسة
اف يجمعكا عمى  يكادكاعامة، كذلؾ بالرغـ مف اختبلؼ نظرتيـ إلى الديف إال أنيـ 

الديف كخطابو أحد أىـ الحقكؿ الحياة االجتماعية، إف لـ يكف الحقؿ الرئيسي في 
إلى التعرؼ عمى طبيعة الدكر الذل يمكف  الحاليكثير مف األحياف. كجاء البحث 

في حؿ المشكبلت االجتماعية مف خبلؿ االفكار التي يبثيا الخطاب  اف يسيـ
يككف  االيجب  كما إذا كانت ىذه االفكار تحمؿ قيما سامية لذا الديني في المجتمع،

                                                 

فياض، محمد احمد ، الخطاب الديني لكسائؿ التكاصؿ كاالشاعات المتحققة لدل الشباب الجامعي،  -1))
 (.5( ص  )2017كاالعبلـ، ) مجمة كمية الفنكف
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الخطاب الديني تقميديان كانما يجب اف يككف خطابان مكاكبان لكؿ التطكرات المتجددة 
مؿ عمى صقمو كاعادة صياغتو حسب كالمتطكرة التي تؤثر باألفراد حيث يجب الع

كجية النظر المتجددة. في إطار يتناسب مع الزماف كالمكاف كمختمؼ الجماعات 
البشرية ام يككف ذلؾ الخطاب ىك الخطاب الديني المتجدد ام الخطاب ذك التأثير 

لتمؾ األفراد في المجتمع االيجابي عمى المجتمع البشرم كىك الذم يستفاد منو جميع 
محصكؿ عمى التغير االجتماعي المطمكب التي تسعى اليو لات كالمتأثريف بيا الخطاب
كتكد تحقيقو، حيث اف الركيزة االساسية التي يستند عمييا الخطاب المجتمعات كؿ 

الديني ىي انطبلقو مف رؤية فكرية تستند عمييا أراء كافكار الخطيب حيث اف 
 .  (1)كنظرة مكضكعيةالخطاب قيمة عممية يجب اف يبنى عمى فيـ عميؽ 

معرفة الدكر الكبير  لمكضكع البحث ىك الباحثةتناكؿ ف الغاية مف أكمف خبلؿ ذلؾ 
كبر أالمطمكب ككف الديف ىك مف ة االجتماعيحؿ المشكبلت لمخطاب الديني في 

الدعائـ البشرية الداعمة لئلصبلح كالتغيير فيك قانكف رباني قائـ عمى الكحدة 
جتماعية كاالبتعاد عف كؿ الفكارؽ الطبقية كتحقيؽ مجتمع البشرية كالعدالة اال

متسامي قائـ عمى الكحدة كاالصبلح كالتغير المتجدد إلى االفضؿ في كؿ عصر 
مف العصكر. لكف تحتاج ىذه العممية إلى التركيج الصحيح بما يتفؽ مع دعائـ 

ؽ كالعدالة االسبلـ مف خبلؿ االمانة التي يحمميا اصحابو كالتي تحتاج إلى الصد
في الممارسة كاالبتعاد عف كؿ ما يعيؽ دكر الديف كطريقو في االصبلح فأف 

 .(2) صبلح االمة ىك مف صبلح دينيا كثباتو

                                                 

صالح، عبد الجبار حميد كشاىيف، نافع حميد صالح ، الخطاب الديني المعتدؿ كدكره في تعزيز السمـ  -1))
 (.37( ص )2018المجتمعي، مجمة االنبار لمعمـك اإلسبلمية، )

استقرار المجتمع  عمى، ىيثـ عبد الرحمف عبد القادر ، خطاب االعتداؿ كالتسامح اإلسبلمي كأثره في -2))
 (.37( ص )2018كتنميتو، مجمة جامعة االنبار لمعمـك االسبلمية، )
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كالقرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة حافمة بالعديد كالعديد مف القضايا االجتماعية 
ر القراف دكف ذكر التى قامت بذكرىا كقامت بمناقشتيا حيث ال تكجد سكرة مف سك 

قضية اجتماعية يدعك هللا فييا عباده إلى االقتداء كاالىتداء بيا كاتباعيا في الحياه 
اليكمية لممسمـ حتى تسقيـ، فمقد تحدث القراف الكريـ عف آداب الزيارات كااللتقاء 
كالتكافؿ كالتضامف االجتماعي كالذكاة كقضايا الزكاج كالطبلؽ كالميراث كما  في 

عالج العديد مف المشكبلت االجتماعية كالبطالة كالفقر كالجرائـ كالقتؿ خطابو 
كاالعتداء عمى االخر كالسرقة باإلضافة الى قضايا تخص المرأة كحقكقيا كحريتيا 
إلى غير ذلؾ مف القضايا كالمشكبلت االجتماعية التي تمس حياة الفرد بشكؿ 

لى حميا قضية إيني كيسعى يكاجيا الخطاب الد يكمف أىـ المشكبلت التمباشر، 
ال شؾ بأنو في ظؿ التحديات التي تكاجو العالـ خاصة فيما يتعمؽ  رىاب كالعنؼاإل

كغالبا ما  بانتشار ظاىرة العنؼ كاإلرىاب التي تككف غالبان ذات مرجعية دينية، 
ف كما يصاحب ذلؾ مف جيؿ لممفاىيـ التي جاءت بيا الديتمصؽ بالديف اإلسبلمي، 

الداعية في مجمميا لمتجديد كالتطكر الحياتي حسب األزمنة تعاليمو ك  اإلسبلمي
كالنزعات العدكانية التي تثير الفتف كالصراع بيف  المشاكؿالحياتية كذلؾ لتجنب 

كال نستطيع  مختمؼ الثقافات التي تؤدم في النياية إلى تدمير الحضارة اإلنسانية
لخطاب لديني الفعاؿ كالمؤثر في تغير مثؿ ىذه المفاىيـ المغمكطة إال مف خبلؿ ا

العقكؿ الذل يمتمؾ القدرة عمى تعديؿ االفكار كتغيرىا مف خبلؿ تقديـ االدلة 
 .)1)كالبراىيف كالحجج المدعكمة مف النص القرآني كالسنة النبكية الصحيحة

أف المشكبلت االجتماعية التي يمكف أف يسيـ في حميا الخطاب  الباحثة ترمك 
يرة حيث مف خبلؿ الخطاب الديني نقدـ التكعية بالتنشئة الديني عديدة ككث

                                                 

محمد، بف حميمة. الخطاب الديني في المجتمع اإلسبلمي مقاربة سكسيكدينة لمكاقع الخطاب الديني في  -1))
( 2017سانية،)المؤسسات الدينية: مؤسسة المسجد نمكذجا، مجمة حكليات جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلن

 (. 21ص )
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االجتماعية القكيمة كالسميمة بحيث ننش  جيؿ صالح قادر عمى تحقيؽ أمف كتقدـ 
المجتمع كما مف خبلؿ الخطاب الديني يمكف اف نبرز أىمية كقدسية االسرة لمحفاظ 

يدد مستقبؿ االبناء عمييا مف التفكؾ كالتشرد الذل ييددىا في الكقت الحالي كمما ي
كالمجتمع مف خبلؿ الخطاب الديني نتمكف مف نشر القيـ الخاصة بالحب كالسبلـ 
كتقبؿ اآلخر كنبذ الحقد كالعنؼ كالكراىية حتى يككف مجتمعنا أمف مستقرا مف خبلؿ 
الخطاب الديف يخرج جيؿ يحتفي باألمانة كالصدؽ كيحتذل بأخبلؽ االنبياء 

ب الديني المعتدؿ الذل يمممؾ مف الخصائص كالسمات كالصالحيف مف خبلؿ الخطا
ما يمكنو مف التأثير في االخريف قد يستقيـ الفرد كبالتالي المجتمع ككؿ لذلؾ البد 
مف بمراجعة الطرؽ كاالساليب التي يقدـ بيا الخطاب الديني في الكقت الحالي في 

 عصر السماكات المفتكحة اماـ جميع االفكار كالمعتقدات 
 الثالث البحث

كاقع الخطاب الديني الحالي كالمشكالت التي تعكؽ القياـ بدكره في حؿ  -أكالن 
 المشكالت االجتماعية: 

الميتمكف بالخطاب الديني أف الخطاب الديني في الكقت الحالي يعانى مف  ترم
كلكي العديد مف المشكبلت التي تعكؽ فاعميتو في حؿ المشكبلت االجتماعية، 

فاعمية في حؿ االزمات كالمشكبلت  إلى ما نصبك إليو مف ينيبالخطاب الد نصؿ
التي يعانى منيا المجتمع البد مف رصد كاقع الخطاب لديني الحالي، كأىـ 

كتصكيبيا، كمف أىـ ىذه األخطاء المشكبلت التي يعانى منيا كالعمؿ عمى حميا 
 :ما يميكالمشكبلت التي يعانى منيا الخطاب الديني الحالي 

كثير مف الحيث إف  مف كتب أىؿ العمـ دكف مراعاة حاؿ المخاطبيفنقؿ ال :أكال
ينقمكف  الدينية في المناسبات المختمفةالخطباء كالكعاظ كالدعاة في الدركس كخطب 

مف كتب أىؿ العمـ دكف أف يراعكا حاؿ المخاطبيف، فيقع التنافر الشديد بيف الطرح 
قافة العقبلنية المعاصرة ليا تأثير كبير كبيف عقمية المتمقي، فمما ال شؾ فيو أف الث
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مع  يتنافىعمى عقكؿ كثير مف الناس في ىذا الزماف، تجعميـ ينفركف بشدة مما 
الثقافة المعاصرة، كىذا ال يتطمب منا إخفاء الحقائؽ السمعية أك ىذه  معطيات

نما يتطمب منا أ يتنافىالتنكر لما قد  ال مع مفاىيـ بعض الناس مف حقائؽ الديف، كا 
نستغرؽ مع العمماء السابقيف فيما استغرقكا فيو مف تفسير لمنصكص التي أخبرتنا 
بالغيكب كالسمعيات، خاصة إذا كاف كثير مف تفسيراتيـ معتمد عمى ركايات ضعيفة 

كمصدر الخمؿ عند كثير مف المسمميف ىك كجكد خمط بيف ما ىك مقدس كشرعي  ،
كقد تككف صكابا،  ،تيادية قد تككف خطأبشرية اج محاكلةكبيف ما ىك  ،كمتفؽ عميو

كمف ىنا قد يقع البعض إلخضاع النص لمفعؿ البشرم فيقع العدكاف عمى النص مف 
قبؿ غير الفقييف أك أف يرفعكا الفعؿ البشرم الذم ىك اجتياد فقيو أك عالـ إلى 
منزلة النص فيصبح بمنزلة الذم ال يسأؿ عما يفعؿ كال يستدرؾ عميو كال يراجع أك 

 (1). يصكب
فالنصكص الشرعية  ،ىناؾ فرؽ بيف النص الشرعي كالفعؿ البشرم كبذلؾ فنجد أف

)كالنص القرآني ما ثبت مف أحاديث صحيح لسيدنا  ثابتة ال مجاؿ لمخكض فييا
كاألفعاؿ البشرية التي ىي اجتيادات مجمكعة مف  محمد صمى هللا عميو كسمـ(

كفي كثير مف األحياف ترل إال أنو ، مكافالعمماء متغيرة تبعا لتغيرات الزماف كال
بعض الدعاة كالخطباء يتقمصكف شخصية أحد العمماء القدامى، فإذا تكمـ أحدىـ 
في مكضكع ما فبلبد أف يأتي بكؿ الركايات التي تتعمؽ بيذا المكضكع، سكاء كانت 

ا أك إظيارنا لغزارة ال عمـ صحيحة أـ ضعيفة، كربما تككف مكضكعة، إما تقميدنا محضن
، مما يجعؿ المسمع أك المتمقي يتشتت بيف ىذه كسعتو كأنو يحفظ كؿ ىذه الركايات

كيخمط بينيا كبيف النصكص التي ال مجاؿ لمخمط فييا فيعطيا نفس  تالركايا
القدسية كسمؾ بناء عمى ما تمقاه مف معمكمات دكف التأكد مف صدقيا أك مدل 

                                                 

السممى، عباس بف نامي ، تجديد الخطاب الديني مفيكمو كضكابطو، الناشر مركز التميز البحثي،  -1))
 .1( ص 2008المممكة العربية السعكدية، )
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ككتب التاريخ التي تحمؿ الكثير مف كثير مف التفاسير ال كما انو تكجد 1)صحتيا)
مف الركايات الضعيفة كالحكايات ممتمئة بالعديد كالعديد الخير كالحؽ كالصدؽ 

السقيمة كاألخبار الغريبة كاألحكاؿ العجيبة، مف مثؿ ما يقكلو أحد ركاة التفسير 
ىك جبؿ يحيط باألرض، كما يركيو بعضيـ في قصة بدء الخميقة، كغير  القدماء أف

لذلؾ البد لمداعية أك مف يقـك بإنتاج الخطاب  مما ال يمكف أف يصدقو عقؿ ذلؾ
الديني اف يككف لديو ميارات التفكير الناقد الذل يمكنو بيف ما ىك عثر كما ىك 

كما ىك عميؿ صحيح  بيف ما ىك ميزمف الت الداعية العاقؿضعيؼ كبذلؾ يتمكف 
التي يمكف بيا البعض كبلميـ؛ يفة كالضع سقيـ، كينقي كبلمو مف الركايات اليزيمةك 

فيخرج كبلميـ كثير األلكاف كلكف دكف أف يككف بيف ىذه األلكاف الكثيرة انسجاـ أك 
إف الداعية الكاعي الحكيـ يتكجب عميو أحياننا أف يكتـ بعض ما يعمـ أك كما تكافؽ، 

ذاعتو؛ لعممو أف ا لكقت يسكت عف بعض ما قرأه أك سمعو، كال يسارع إلى تبميغو كا 
 .(2) أك الظرؼ ال يناسب، أك أف المخاطب ال يرقى إلى فيـ ما يطرح

دكف الربط بكاقع المجتمع كدكف التعرض  الخطاب الدعكم المجرد: اعتماد ثانيا
مما يفقد الخطاب الديني المساىمة في حؿ ىذه المشكبلت  لمشكبلتو كمتطمباتو

ف االستجابة كالعمؿ، كجعؿ جعؿ تمقي الناس لو مقطكعنا عاالجتماعية بفاعمية كي
المجتمع ال يمكف  كبذلؾ فإفكاالستجماـ النفسي عمى أحسف تقدير،  الخطاب الديني
حتى يشعر فييا بالطابع العممي التفاعمي، كحتى  الخطاب الدينيأف يتفاعؿ مع 

ترتبط بيمكمو كطمكحاتو، كحتى يككف فييا العبلج لمشكبلتو كأزماتو، أما أف تظؿ 

                                                 

الزعبي، شذل صخر ، دكر الخطاب الديني في تشكيؿ الثقافة األمنية مف كجية نظر رجاؿ الديف،  -1))
يناير، المعيد العربي لمبحكث  22-20صنع القرار في التنمية مقاربات كاصكات،  المؤتمر الخامس:

 (.2018كالدراسات، تكنس )
الرجبي، محمكد احمد محمد ، اتجاىات الخطاب االسبلمي في المكاقع االلكتركنية االخبارية: تحميؿ  -2))

 (،.2012لشرؽ األكسط، االردف )مضمكف مكقع البصمة االخبارم، رسالة ماجستير، كمية االعبلـ، جامعة ا
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ردة محمقة في سماء الدعكة فيذا يعني أنيا ستظؿ في عميائيا محمقة المكاعظ المج
مما يفقد الخطاب الديني قكتو الكبيرة في  فيومرفرفة دكف أف تحرؾ الكاقع أك تؤثر 

التأثير في المجتمع ككنو اداة تحرؾ السمكؾ كتكجيو في كثير مف االمكر كنحك 
 .(1)العديد مف القضايا 

الداعية،  مقدـ الخطاب الديني أك لفكرية كالفقيية عمى عقميةسيطرة المذىبية ا ثالثا:
ا كاحتباسو في تعاليميا، كعدـ قدرتو عمى الخركج عف إطارىا، مما يعطي خطابي

صبغة حزبية، تضطر المخاطب إلى التبكير باتخاذ مكقؼ نفسي مف طرحو،  الديني
ا إلى  تخمؼ االستجابة كتقمؿ مف قناعة الجميكر بما يقكؿ، األمر الذم يؤدم حتمن

أك أك حزب إلى أم كما اف االنتماء  ،كالتفاعؿ اإليجابي لؤلفراد مع الخطاب الديني
ال يكجد فيو أم فيو  جماعة أك طائفة، ما داـ في الجممة عمى منيج أىؿ السنة

كاجب  وأنيف كالميتميف بالعمؿ الدعكل يركف الباحثالعديد مف ، بؿ اعتراض 
 بعمؿ جماعي منظـ، كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، التمكيف لمديف ال يتـ إال

فالعمؿ ضمف أطر دعكية ضركرة دعكية، بشرط عدـ التعصب، كعدـ نبذ اآلخر، 
أما الذم نحذر منو فيك أف يتحكؿ خطاب الداعية في الببلغ العاـ بدعكة اإلسبلـ، 

الرأم أك  كفكره ىك فقط دكف تقبؿ كفي الخطب كالدركس العامة إلى بكؽ لحزبو
الفكر اآلخر مما يميد لبيئة اجتماعية يسكدىا التعصب كالكراىية، كىذا ما ال 
يرضى عنو الديف اإلسبلمي في أصكلو المباركة التي دائما كأبدنا ما تدعك إلى نبذ 

ألف ىذا المسمؾ يضيؽ عمى المخاطبيف التعصب كالعنؼ كالكراىية بيف الناس؛ 

                                                 

فياض، خالد كفيد، كجداف ، الخطاب الديني تحديات الجمكد كأفاؽ التجديد، مركز تريندز لمبحكث  -1))
 .1( ص2022كاالستشارات، السعكدية، )
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باه طباعيـ، كمف ثـ ال افتنفر منو فطرىـ، كتبالدعكة ما كسعو الديف عمييـ، 
 .(1) يتأثركف بو، بؿ ربما يككف لدييـ مكضع تيمة

في كثير مف القضايا الذيف يقدمكف الخطاب الديني الكثير بيف : االختبلؼ رابعا
مما يؤدم إلى ما المتمقي  كاألحكاـ بشكؿ يثير االضطراب كاالرتباؾ لدل الجميكر

أك الضبابية كعدـ كضكح الرؤية كالتشكيش في عقؿ  الفقييةيشبو الفكضى الفكرية ك 
عمى القكة التأثيرية  كىذا ببل شؾ يؤدم إلى نتائج سيئة المتمقي لمخطاب الديني،

بأف يفقد كتنتيي لذم الجميكر المتمقي  مف تأخر القناعلمخطاب الديني فتقمؿ منيا ك 
يجد العديد مف االختبلفات حيث اف المتمقي  الخطاب الديني القكة التأثيرية لمناس

ذا كاف  بيف اآلراء الدعكية أك مقدمي الخطابات الدينية فبل يعرؼ اييما يتبع، كا 
لككف العقكؿ تختمؼ في  ،الخبلؼ في جانب مف جكانبو أمرنا مقدرنا ال مفر منو

عدة كقد تحمؿ بيف طياتيا اكثر  طرائؽ التفكير، كلككف النصكص حمالة ذات كجكه
كنخفؼ مف  ة ىذا االختبلؼ كنقمؿ منيا،ا نستطيع أف نضيؽ مف دائر فإنن مف معنى،

عمى الفركع دكف األصكؿ، كنضطره إلى أف يككف ه مقصكرن  ا، كنجعمياحدتي
بيف العمماء كالفقياء  محصكرنا في البحث العممي كأركقة الدراسات األكاديمية

ككبة مف آداب كنحفو بك يف داخؿ المؤسسات كالكميات العممية،الباحثالدارسيف ك 
االختبلؼ، كنجتيد في التماس الحؽ كالتجرد لو بقطع النظر عف ىكية قائمو، كىذا 

ا شديدنا كتجردنا فريدن  يستمـز عمى مرل كمسمع العكاـ  الخبلؼنجعؿ أما أف  إخبلصن
في  نسكغوأك نفتعمو، ثـ كالغير متخصصي في العمـك الشرعية كالعمـك الدينية 

ذريو في سماء الدعكة كفضاء اإلعبلـ؛ فيذا ىك الخطر مساجبلت كمناظرات، ثـ ن
حيث انو يخمؽ مف الفكضى كالتشكيؾ ما ال يطيقو  ااألسكد الذم يرتدم ثيابنا بيضن 

المجتمع نحك الديف كيجعؿ األفراد المتمقييف لمثؿ ىذه المناظرات كىـ مف غير 
                                                 

( 2016عدالكم، عمى ، الخطاب الديني المعاصر كاشكالية العقؿ كالنقؿ، مجمة الخطاب كالتكاصؿ، ) -1))
 (.2ص )



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

275 

  

 

الثكابت  المختصيف في حالة مف التشكيش تؤثر عمى معتقداتيـ الدينية كتضرب
مقدـ صحيح أف ، الربانية لدييـ مما يزلزؿ عقائدىـ كيجعميـ في حيرة مف امرىـ

قد يضطر إلى الرد كالدفع، كذلؾ إذا ما كاف ىناؾ مف يعبث الخطاب الديني 
بحقائؽ الديف عبثنا ال يصح السككت عميو، كلكف ليكف ىذا بقدر الضركرة، كال 

كاشغاؿ , قد كالتجريح كالتيجـ عمى الناسيككنف ذريعة لتمبية داعي اليكل في الن
عقكليـ بقضايا غير ذم أىمية ليـ تعكقيـ عف االستجابة االيجابية لمخطاب الديني 
كتقمؿ مف تفاعميـ مع ىذا الخطاب مما يجعميـ يصدكف عنو فيصبحكف مدبريف ال 

 (1)مقبميف 
ما قد غير معاصرة، مقديمة قد عفي عنيا الزمف  التركيز عمى قضايا: خامسا

كالتي ىي  المعاصرةالحديثة ك  سبقت معالجتيا في الماضي، كترؾ كتجاىؿ القضايا
تمس الناس كييتمكف بيا فيتجاىميا الخطاب الديني كيرتد إلى الماضي كيركز عميو 

كىك لكف مف ألكاف اليركب مف المكاجية، كصكرة مف  تاركا الحاضر دكف اىتماـ،
ز بيف ما نحف بحاجة إليو كما لسنا بحاجة صكر النقؿ مف كتب العمماء دكف تميي

يقدمكف خطابا ........ مع عصرىـ ال كمع  احيث اف العمماء في الماضي كانك  إليو
القضايا التي كانت في ذلؾ الكقت كليس مف المنطؽ اف يظؿ الخطاب الديني يقدـ 
 ىذه القضايا كييتـ بيا كيعالج ما يمر بو المجتمع مف خبلؿ ما طرح في الماضي
 امف افكار كاجتيادات فايف نحف االف مف تقديـ خطاب ديني معاصر يمس قضايان

كمشكبلت مجتمعنا كيعالجيا بما يطمبو العصر الحديث تاركيف الماضي لبلستفادة 
، كال يفعؿ ىذا إال مف ال يتحمؿ منو فقط كليكف سبيؿ كلكف ليس غاية في حد ذاتو

                                                 

محمد، مصابيح ، الخطاب الديني المعاصر كاشكالية المرجعية بيف الصكفية كالسمفية، مجمة دراسات  -1))
 (3( ص )2018معاصرة، )
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يكترث بالحاضر، كمف يضيع رسالة المسئكلية الدعكية، كمف يعيش الماضي كال 
 . (1)في كبلـ غير مفيد يبدك ككأنو مفيدناالخطاب الديني 

نمكذج مف النماذج لمقضايا الفكرية القديمة التي ما زاؿ العديد مف  الباحثةقدـ كت
المقدميف لمخطاب الديني ميتمكف بيا كقد يخرجكف في المنابر كالقنكات االعبلمية 

إف السابقيف يـك أف ىي قضايا الصفات كاالشارة كرائيـ فييا  كيتحدثكف فييا لمعامة
بالغكا في االىتماـ بمسائؿ الصفات كبالرد عمى األشاعرة كمف شابييـ، كانت تمؾ 

كالشاكة كالتي كاف يجب اف  المسائؿ يكميا تمثؿ فتنة عصرىـ كقضاياه الساخنة
قي في الكقت الحالي اـ يتصدكا ليا فيؿ مثؿ ىذا الخطاب الديني ييـ الجميكر المتم

ا لدينا قضايا معاصرة تحتاج منا أف نتصدل ليا كنعالجيا بنفس  ال؟ فنحف أيضن
كىذا ما يجب اف نقتضي بو في اف  ىـ،ااالىتماـ الذم عالج بو السابقكف قضاي

نككف مثؿ السابقيف في معالجة القضايا المعاصرة كالمشكبلت التي يعج بيا 
االرىاب كالتعصب الذل ربط مثؿ قضايا  اره كأمنومجتمعنا كتعكؽ كتقكض استقر 

كغير  ، كالدفاع عف المسمميف المستضعفيفباإلسبلـ ظمما كبيتانا كاالسبلـ منو براء 
ؿ مقدـ لمخطاب الديني ليقـك بدكره دكف استرخاء لمنشر ذلؾ مف القضايا التي تيـ ك

تخذه الديف اإلسبلمي الكعى الدعكل بالمنيج المعتدؿ كالسميـ كالذل كاف دائما ما ي
كال يعني ىذا ترؾ القضايا في النفكس  ةكسيمة لمنشر الحب كبعث األمف كالطمأنين

نما المقصكد ىك أال تأسرنا  كتستكلي ىذه القضايا كنركز عمييا القديمة تركنا كمينا، كا 
منيا كتستكجب  أكثر خطكرة معاصرة عمى حساب قضايااىتمامنا كتفكرينا عمى 
 جيدنا 

رشادهكثير مف الدعاة يبني كعظو : طريقة كاسمكب مقدـ الخطاب الديني سادسا   كا 
عمى طريقة كاحدة كالترىيب كالترغيب، كيغفؿ عف طريقة القرآف التي تتسـ 

                                                 

األكقاتى، بسمة خميؿ نامؽ ككاظـ، احمد عدناف ، كحدة الخطاب الديني كالسياسي: الحرية بيف االلتزاـ  -1))
 (.54( ص )2020حكث الشرؽ األكسط، )الكطني كتحديات الفكضى كالجيؿ الرابع، مجمة ب
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بالشمكلية كالعمؽ، فالقرآف ىك كتاب هللا الذم نزؿ إلسعاد البشرية كىدايتيا، كىك 
ينفعو كما يضره، كيعمـ مداخؿ خطاب مف خمؽ اإلنساف كيعمـ أسراره كأحكالو كما 

نفسو كمساربيا، فبل شؾ أف طريقتو في خطاب الناس كدعكتيـ أسمـ طريقة كأقربيا 
فينبغي عمى الداعية أف يسترشد بطريقة القرآف، في مخاطبتو  لفطرة ىذا اإلنساف

لمفطرة، كفي ربط اإلنساف بالككف كما فيو مف آيات، كفي طريقتو في اإلقناع، كفي 
ف مخاطبة العقؿ كمخاطبة المشاعر، كفي بنائو عمى قاعدة الربكبية جمعو بي

، كما المتمثمة في الخمؽ كالرزؽ كاإلنعاـ، كغير ذلؾ مما تميز بو األسمكب القرآني
أف مقدـ الخطاب الديني البد مف أف يمتمؾ الميارات الزمة لمتقديـ خطاب ديني 

ة الناس كحؿ مشكبلتيـ التي لمجميكر يمس العقكؿ كالقمكب كيؤتى ثماره في اراح
المقدميف لمخطاب فمف المبلحظ أف الخطاب الدعكل عند كثير مف  (1)يعانكف منيا 

خطابه ال يمكف تكقع أك حساب طريقو أك مسمكو، فيك خطاب مضطرب، الديني 
مرَّة يبشر كيتفاءؿ بشدة، كفجأة ينفًٌر كيسخط كيتشاءـ، مرَّة يتحمس كيقكل، كأخرل 

!! كمرات كثيرة يحتار بماذا ينطؽ؟يضعؼ كيحبط كي مما ينتقؿ اضطرابو ىذا  نيـز
ضعؼ القدرات كالميارات كذلؾ لممتمقي فيككف خطابا دينا غير فعاؿ كغير مؤثر،

ثارة  الخطابية، كالقدرة عمى اإلقناع، كالقدرة عمى جذب االنتباه، كالقدرة عمى التأثير كا 
قناع مف  كسرد كتقرير كغير ذلؾ المشاعر، كميارة تصريؼ القكؿ بيف كعظ كا 
 .(2)الميارات لمتقديـ خطاب ديني فعاؿ كمؤثر في األفراد

الشباب استيداؼ فئة  في كثير مف األحياف عمىالديني الخطاب : حصر سابعا
غفاؿ البقية ممف ىـ  المستقيـ القريب مف الدعاة كالمتعاطؼ مع اإلسبلـ بطبعو، كا 

                                                 

( 2016عدألكم، عمى ، الخطاب الديني المعاصر كاشكالية العقؿ كالنقؿ، مجمة الخطاب كالتكاصؿ، ) -1))
 (.2ص )

محمد، مصابيح ، الخطاب الديني المعاصر كاشكالية المرجعية بيف الصكفية كالسمفية، مجمة دراسات  -2))
 (3( ص )2018معاصرة، )
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ألسمكب المتبع ال يتغير، ألف الفئة أحكج إلى ذلؾ الخطاب. كلذا يبلحظ أف ا
المستفيدة منو كاحدة، كقد تصؿ رسالة خاطئة لمدعاة مف خبلؿ ما يركنو مف 
الحماس لدل مف يستمعكف إلييـ، فيستمركف في نفس االتجاه بنفس األساليب 
كالكسائؿ لظنيـ أف الدعكة تؤتي أكميا بسبب ذلؾ االستحساف المبلحظ عمى كجكه 

لمسمكع ثناءن مف بعضيـ. كالنتيجة جيكد ميدرة، كشحف زائد دكف المخاطبيف، أك ا
 تداكؿ، ككذلؾ الدينيمنيج عممي يراعي التكامؿ كالشمكؿ في محتكل الخطاب 

محدكد لممعرفة كالدعكة إلى الخير، كغياب الجزء األكبر عف مكاطف اإلصبلح 
بيؿ اليداية، ج النبكم إف مرد ذلؾ كمو إلى عدـ كضكح المنيج، ذلؾ المني كسي

المنضبط، الذم يجعؿ أصحابو غير محتاريف ألنيـ لـ يفاجئكا باألحداث، كيعرفكف 
 .(1)طريقتو طبيعة 

كمف خبلؿ تكضيح كاقع الخطاب الديني الحالي كما يعانيو مف مشكبلت تعكؽ اداء 
أنو ينبغي  الباحثة ترمدكره في حؿ المشكبلت االجتماعية في كثير مف االحياف لذا 

سسات الدينية في الدكلة مف تدارؾ مثؿ ىذه المشاكؿ كالمعكقات التي عمى المؤ 
تجعؿ مف كاقع الخطاب الديني خطابا غير ذم فاعمية في كثير مف االحياف كالعمؿ 
عمى حميا كذلؾ لتصحيح مسار ىذا الخطاب الديني ليحتفظ بقكتو التأثيرية التي 

 .كانت عمى مر العصكر
 طاب الديني مؤثرا في المجتمع.العكامؿ التي تجعؿ الخ -ثانيا
الخطاب الٌدينٌي في مجتمعاتنا اإلسبلمٌية مكانةن خاٌصة كمكقعٌية خطيرة  يكتسب    

؛ لما يمثمو ىذا  في الٌتأثير، فيك اٌلذم يصكغ العقؿ الجمعٌي، كيكٌجو الٌسمكؾ العاـٌ
ؽ الٌرسمٌي مف الٌتعبير عف أكامر الٌديف كأحكامو؛ فيك الٌناط األفرادالخطاب في نظر 

عنو، كالمفصح عف مكنكناتو، كلغتو المعٌبرة عف كاقعو، كالكاجية اإلعبلمٌية لو. كقد 
                                                 

ض، خالد كفيد، كجداف ، الخطاب الديني تحديات الجمكد كأفاؽ التجديد، مركز تريندز لمبحكث فيا -1))
 1(ص2022كاالستشارات، السعكدية، )
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أىٌمٌية كبرل لمخطاب الٌدينٌي فمـ يييمؿ أك  عمى مر العصكر  عمماء االجتماعأكلى 
يىغفؿ عف تقنينو كتحديد أيطيره مضمكنان كأسمكبان؛ لما لمغة الخطاب كمحتكاه مف أثر 

كؿ اآلخر أك عدـ قبكلو؛ ألفَّ الخطاب ىك مفتاح القمكب كالعقكؿ أك كاضح في قب
مغمقيا، كىك المرآة اٌلتي تعكس صكرتنا أماـ األمـ كالحضارات األخرل، فمف خبللو 
تتشٌكؿ الٌصكر كترسـ االنطباعات كعمى إثره تنقش الٌتقكيمات عف أٌمتنا كديننا 

التي تكسب الخطاب الديني ىذه القكة  كتكجد العديد مف العكامؿ اليامة (1) ناكثقافت
 التأثيرية الكبيرة عمى األفراد كمنيا ما يمي. 

حيث شجب عند  االنسجاـ مع العقؿ، كاالستناد لؤلدٌلة كالٌتدعيـ بيا:: التكافؽ ك أكال
تقديـ الخطاب الديني أف يككف ما يحتكيو الخطاب الديني مبرىف عنو بالدليؿ مف 

ثنائٌية العقؿ كالٌديف ىي  ا مرسبل غير مثبت حيث إف القرآف كالسنة، كليس كبلم
األساس في حركة الٌديف كالٌدعاة إليو، كلقد جاء األنبياء مف أجؿ أف يثيركا ليـ 

في كثيرو مف آياتو البحث عف الٌدليؿ، إذ إٌنو  الكريـ كقد عٌممىنا القرآف دفائف العقكؿ
قيٍؿ ىىاتيكا " قائقو، كقكلو تعالى: يطمب كراران كمراران الٌدليؿ كالبرىاف مف منكرم ح

اًدًقيفى  ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ صى (، كالخطاب الٌدينٌي ىك اٌلذم ينبغي أف يعكس 64النمؿ: " )بيٍرىىانىكي
ما عميو حقيقة العبلقة بيف العقؿ كالٌديف؛ إذ الٌديف ىك سٌيد العقبلء، كال يمكف أف 

ا انسجـ معيما، كلذلؾ اشتيرت يأتي بشيء يخالؼ العقؿ كالفطرة، بؿ ال يقبؿ إاٌل م
ىذه العبارة: )نحف أبناء الٌدليؿ أينما ماؿ نميؿ(، كقد أمرنا في خطابنا الٌدينٌي أاٌل 
نتكٌمـ إاٌل عف دليؿ كىك المقصكد بالقكؿ الٌسديد أم: )الكبلـ المدعـك بالٌدليؿ( في 

قي "اآلية الكريمة:  ًديدنايىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا هللاى كى ( فكمما 70األحزاب: " )كليكا قىٍكالن سى

                                                 

عز العرب، إيياب حفظي. ادكات تجديد الخطاب الديني ضكابطو كأثاره: دراسة نقدية تحميمية، مجمة  -1))
 (.18( ص )2020كمية المغات كالترجمة، جامعة االزىر، )



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

281 

  

 

كاف الخطاب الديني يحمؿ الدليؿ لما يقدمو مف مضمكف كمما كاف اكثر تأثيرا 
 .(1)كاقناعا لؤلفراد المخاطبيف بو 

الٌديف ف اإلنسانية محاكاة الفطرةك  : الدعكة الى الخير مف خبلؿ الخطاب الديني ثانيا
–تقكد إلى الٌديف، فكٌؿ ما في الٌديف مف رؤل كأحكاـ  ىك الفطرة، كالفطرة ىي اٌلتي

تكافؽ الفطرة اإلنسانٌية، ككٌؿ ما ال يكافقيا فيك ليس مف الٌديف،  -كاجبات كمحٌرمات
ه الٌديف. كالخطاب اٌلذم يحاكي ما تنزع دككٌؿ ما تمٌجو الفطرة الٌسميمة فيك مما يمجٌ 

، كأٌما الخطاب اٌلذم تنفر منو الٌنفكس فيك خطاب دينيٌ  السميمة اإلنسانٌيةالفطرة إليو 
الفطرة الٌسميمة فميس خطابان دينٌيان. فبل يكفي ككف الٌديف فطرٌيان لتنشٌد  كيعارضالٌطٌيبة 

إليو الٌنفكس كتقبمو العقكؿ، بؿ ال بٌد أف يمتمؾ باإلضافة إلى ذلؾ خطابان جٌذابان 
كيككف بمستكل الٌرسالة  مع تمؾ الفطرة كينسجـ مع معطيات العقؿ ينسجـ كيتكافؽ

حيث نجد اف الخطاب الدينى الذل يدعك الى الحب كاألمف كالسبلـ  كطمكحاتيا
كنشر المحبة يككف اكثر تأثيرا مف الخطاب الذل يدعك فى مضمكنو الى القتؿ 

 . 2كالعنؼ كالدمار
 كذلؾ لككف كتاب هللا أف يككف الخطاب الديني خطابا أم يعتمد عمى  -ثالثنا   
البشر ال يخمك عادة مف االشتباه كالخطأ إاٌل إذا اٌتصؿ بالكحي اإلليٌي  كبلـ

فَّ أكضح ما يمٌيز الخطاب الٌدينٌي ىك اعتماده القرآف الكريـ في طرحو  ، كا  المعصـك
فَّ القرآف دستكر الحياة كمصدر الٌتشريع األٌكؿ، كىك  ،النبيكأبحاثو، كما كاف  كا 

، فكٌؿ ما تحتاجو البشرٌية في طريؽ صعكدىا إلى اٌلذم جعمو هللا تبيانان لكٌؿ شيء
ف البد مف التأكيد عمى ككف الٌسماء مكجكد بيف دفتي ىذا الكتاب العزيز، كليذا كا

                                                 

نسيمة، الحاج ميمكف. تجديد الخطاب الديني فى عصر العكلمة، مجمة المركز الجامعي، الجزائر،  -1))
 (.2( ص)2016)
كبير، الشيخ. الخطاب الديني بيف سمبية الجمكد كضركرة التجديد، مجمة المركز الجامعي، الجزائر،  -2))
 (.2( ص)2016)
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الخطاب الديني معتمد عمى القراف كالسنو النبكية كذلؾ لدرء االختبلؼ كالتشتت 
خطاب الديني الذل يحدث التشكش  كالبمبمة بيف عكاـ الناس مما بقمؿ مف تأثير ال

التي ثبت صدؽ  االستفادة القصكل مف معيف الٌسٌنة المطٌيرةفي المجتمع، كما يجب 
ثاني مصدر لمٌتشريع كالعمـ كالمعرفة الٌسماكٌية بعد القرآف الكريـ اسنادىا حيث إنيا  

 .(1) ىي الٌسٌنة المطٌيرة، الغنٌية بالمعارؼ كالعمـك كالحقائؽ العممٌية كالعممٌية
البد أف يككف الخطاب الديني خطابا معاصرا مرتبط بكاقع  كاكبة العصرم رابعا:

 المجتمع المعاش يحتكل فى مضمكنو ما يعانيو المجتمع مف مشكبلت كأف يككف
مضمكف الخطاب الٌدينٌي يجارم العصر، كىك ما يعبَّر عنو بػ )التٌأٌثر بالٌزماف 

مف يقدمكف عممٌية االجتياد عند  كالمكاف(، فكما أفَّ ىناؾ دكرنا لمٌزماف كالمكاف في
حيث القضايا التي كانت متناكلة قديما قد ال  ،الخطاب الديني كمما كاف مؤثرا كفعاال

تناسب القضايا كالمشكبلت في الكقت الحالي كعصر العكلمة كعصر السماكات 
المفتكحة كعصر انتشار تطبيقات التكاصؿ االجتماعي كما ترتب عمييا مف ظيكر 

كأٌف لتغيُّر المشكبلت االجتماعية التي لـ تكف مكجكدة في الماضي  العديد مف
الٌزماف كالمكاف تأثيران بٌيننا عمى األحكاـ الٌشرعٌية، إٌما مف خبلؿ تأثيره عمى 
ٍمًؽ فيـ جديد لمٌنصكص الٌدينٌية، فكذلؾ  مكضكعاتيا أك متعٌمقاتيا أك لمساىمتو في خى

 . (2) في الخطاب الٌدينيٌ 
شكؿ  العكامؿ اليامة كالتي تؤثر في فاعمية الخطاب الديني مستكل: مف خامسا

كصياغة الخطاب كلغتو فإفَّ استعماؿ المفردات المتداكلة فعبلن كالمصطمحات 
 خطاب ٌناجح كمؤٌثرالعكامؿ التي تؤدل إلى الحديثة كالمغة الكاضحة اليـك مف أىـٌ 

                                                 

ديني مف القرآف الكريـ، مجمة الجامعة االسبلمية ، مصر، بريقع، كماؿ. خصائص تجديد الخطاب ال -1))
 (.46( ص)2016)
عز العرب، ايياب حفظي. ادكات تجديد الخطاب الديني ضكابطو كأثاره: دراسة نقدية تحميمية، مجمة  -2))

 (.18( ص )2020كمية المغات كالترجمة، جامعة االزىر، )
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 ىك الخطاب الذل العصر امنتمي محتكاه يكف الذلالخطاب الٌدينٌي ك  في المجتمع
يستخدـ لغتو، كيعيش قضاياه كاىتماماتو، كيستفيد مف كسائمو كتقنياتو. كلذلؾ فمف 
الٌضركرٌم أف ييتًقف المبٌمغ كالخطيب لغة عصره كيٌطمع عمى ثقافتو كيدرس الكاقع 
ٍف ييخاًطب؟ ككيؼ  كيقرأ في كتاب الحياة بقدر ما يقرأ في المتكف كالحكاشي ليعرؼ مى

اًطب؟  كمف الٌطبيعٌي أٌف الخطاب ىك الٌتعبير الحٌي عف ثقافة المبٌمغ كالمرآة اٌلتي ييخ
  .(1) تعكس ثقافتو كذىنٌيتو

الطرؽ التي مف خالليا يتـ تكظيؼ الخطاب الديني في حؿ المشكالت  -ثالثا
 االجتماعية.

 يني في حؿ المشكبلتتكجد العديد مف الطرؽ التي تساىـ فى تكظيؼ الخطاب الد
 منيا ما يمي:  الباحثةذكر االجتماعية كت

الٌشمكلٌية كاالستيعاب لمناحي الحياة: الخطاب الٌدينٌي ىك خطاب يعكس : اكال
المنظكمة الٌدينٌية بكٌؿ أبعادىا، فيك خطاب لتنظيـ حياة الفرد كالمجتمع كاألٌمة 

الجتماعٌية الٌسياسٌية كاالقتصادٌية كا كالعالـ، فيك شامػؿ لجميع جكانب الحػياة ػ
 األفرادكالثٌقافٌية كالٌدينٌيةػ كفؽ منظكر إسبلمٌي شامؿ، فيك المنياج اٌلذم يينٌظـ حياة 

لذلؾ البد مف تقديـ خطابا دينيا شامؿ يمس حياة االفراد فى  في كٌؿ أنحاء الحياة
 .(2)كافة جكانبيا 

 الدينى  طاباعتماد أسمكب الحكار اليادئ كاالبتعاد عف ثقافة العنؼ في الخ: ثانيا
مف أىـٌ عناصر الخطاب العممٌي صاحب الفكر الٌرصيف كاألدٌلة المتينة ىك االنفتاح 

ىك اٌلذم يعطي  حيث  الٌنقد، فالخطاب الٌدينيٌ  كتقبؿكتقٌبؿ اآلخر في مقاـ البحث ، 

                                                 

عبلـ الحديث فى تكجيو الخطاب الديني: دراسة في لغة عبد السيد، بمسـ محمد صعبكاف. اثر لغة اإل -1))
 (.37( ص )2019الخطاب الديني في العراؽ، مجمة كمية التربية، جامعة كاسط، )

الكاىية، مريـ. تجديد الخطاب الديني كالنيضة الحضارية، مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية، لبناف،  -2))
 (.14( ص )2021)
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كالمعرفة الحقيقية التى مف خبلليا يتـ تكظيؼ  فرصة حقيقٌية لبلستفياـ كالٌتساؤؿ
ي في حؿ المشكبلت االجتماعية عف طريؽ االقناع باألسمكب اليادئ الخطاب الدين

 .(1)كالغضب  الٌتعنيؼ كالٌزجربعيد عف 
إفَّ ميزة مف ميز الخطاب المنسكب ف غير المكثكؽ كرفضاألمانة في الٌنقؿ، : ثالثا

لمٌديف ىك الٌدٌقة كاألمانة في الٌنقؿ، فإٌف الٌديف أحرص ما يككف في مسألة تناقؿ 
كالمعمكمات، كيعمؿ بقاعدة }فتبٌينكا{ فبل ينبغي نقؿ كٌؿ ما يسمعو اإلنساف  رؼالمعا

مراعاة المستكل الٌذىنٌي كالثٌقافٌي  يمسؤكلٌية الخطاب الٌدينكما أف   كمف أمٌو كاف، 
إٌف الخطاب اٌلذم يستيدؼ ىداية الٌناس كيسعى لؤلخذ بأيدييـ إلى  حيث  لممتمٌقيف

الديني  أف يككف الخطاب يجكز ال كاالستقرار لذلؾ  كاالمف سبيؿ الخير كاليدل
ث العممي كقدراتو الٌذىنٌية؛ ألنَّو يؤٌدم إلى  خطايا  استعراضٌيان إلظيار مقاـ المتحدًٌ

؟! كىـ اٌلذيف نزلكا iنقض الغرض، كىؿ أعظـ كأعمـ كأذكى مف األنبياء كاألئٌمة
اليسير الكاضح مف عكامؿ الخطاب الٌسيؿ ف لمستكل عقكؿ الٌناس كخاطبكىـ بقدرىا،

يامة التي يمكف تكظيفيا لجعؿ الخطاب الديني مؤثرا حيث اف الجذب كاألنس ال
الخطاب الديني السيؿ كالكاضح يصؿ مضمكنو إلى اكبر عدد مف األفراد مما يزيد 

 . (2)مف حجـ دكره فى حؿ المشكبلت االجتماعية التي يعانى منيا المجتمع 
المنيجية العممٌية كفؽ أصكؿ البحث العممٌي:  طاب الديني : البد اف يتبع الخرابعا

الخطاب الٌدينٌي ليككف مقبكالن ال بٌد أف يسير طبقان لمناىج البحث كأصكلو كقكاعده، 

                                                 

تجديد الخطاب الديني فى عصر العكلمة، مجمة المركز الجامعي، الجزائر،  نسيمة، الحاج ميمكف. -1))
 (.2( ص )2016)
كبير، الشيخ. الخطاب الديني بيف سمبية الجمكد كضركرة التجديد، مجمة المركز الجامعي، الجزائر،  -2))
 (.2( ص )2016)
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قان في محاكر كنقاط، فيذا  بحيث تككف أفكاره مشٌبعةن باألدٌلة كالٌشكاىد المؤٌثرة، كمنسَّ
 . (1) لتٌأثيريجعمو أكثر فائدة كأقدر عمى اإلقناع كا

انو تكجد العديد مف العكامؿ المؤثرة فى تكظيؼ الخطاب الديني في  الباحثة ترمك   
في الخطاب  كال بٌد أف يتكٌفرإنو  الباحثة ترمحؿ المشكبلت االجتماعية حيث 

 الديني عدد مف األمكر اليامة كىى كالتالي: 
 ضايا العصر.أٌكالن: اختيار مكضكعات تبلمس ىمـك المجتمع كمكاكبة ق  
ثانيان: باالجتياد في بحث كٌؿ مكضكع مف خبلؿ المصادر المتكافرة مف الكتب  

 كالٌصحؼ كالمجبلت كمكاقع اإلنترنت. 
 . اىؿ العمـ كمشكرتيـ  ذكم الٌتخٌصصات في المكاضيع اٌلتي تتطٌمب استشارة ثالثان: 
 العبارات المناسبة: بذؿ الجيد في منيجٌية البحث، كاختيار أفضؿ األساليب ك رابعان 
مف أىـ العكامؿ المؤثرة في  طيب الكبلـ كليف الحديث كاالبتعاد عف الٌتشٌنجف

كطيب  إٌف الكظيفة األساس لمخطاب الٌدينٌي ىي حيسف الكبلـالخطاب الديني حيث 
الحديث كالكسطٌية في المغة كعدـ االنفعاؿ كالعصبٌية كالٌتكتر، فإذا ما كاف الخطاب 

 يكشؼ عف ضحالة في المحتكل كسطحٌية في الٌطرح كمرفكضا  نٌفران متشٌنجان كاف م
ذا كاف ليف الكبلـ مطمكبان ػ  كا 

ا االبتعاد عف إىانة المخاطىبيف كتحقيرىـ: يتكٌىـ بعض الخطباء أك  -خامسن
الٌتكبيخ بغمظة أك التٌقريع كاإلىانة  المتحٌدثيف أٌف مف عبلمات قٌكة الخطيب ىك تكجيو

ميؽ اإلسبلـ كالٌنبٌي، كىـ، بؿ ىك خبلؼلممستمعيف، كىذا   خي
ا طاب الٌدينٌي ىك الٌناطؽ عف ؿ فالخعف بذاءة المساف كسخؼ القك  االمتناع  -سادسن

ٌما أف يضعو  الٌديف فكران كأخبلقان، فإٌما أف يرفع الخطابي الديفى في نفكس الٌناس كا 
ٌما أف ينٌفرىـ إٌما أف يستقطب الٌناس لمٌدي أم الخطاب الٌديني بمزـك الٌنكير  منو ف كا 

                                                 

ة الجامعة االسبلمية ، بريقع، كماؿ. خصائص تجديد الخطاب الدينى مف القراف الكريـ، مجم  -1))
 (.46( ص )2016مصر،)
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 البحث كالمقترحات: نتائج-رابعا
ىك الفعاؿ في حؿ المشكبلت االجتماعية ف الخطاب الديني أ البحثنستنتج مف 

الخطاب الذم يسير كفؽ ضكابط معينة ترجع إلى صفة الخطاب كالتي مف أىميا 
لو الكضكح بحيث يتمكف عامة الناس مف فيمو، مف خبلؿ تكافر السند الشرعي 

كمراعاة حاؿ المخاطبيف كالعمؿ عمى ترتيب األحكاـ بحسب أىميتيا كأكلكيتيا كسيره 
كبذلؾ يتمكف الخطاب الديني مف المساىمة بفاعمية في حؿ  ،عمى اسس صحيحة

نبذ التعصب لممذاىب ك المجتمع المشكبلت االجتماعية التي يعانى منيا أفراد
عمو إلى اسـ الديف كأحكاـ هللا فيجب اف كالطكائؼ الدينية التي بدأت تنسب كؿ ما تف

يقـك الخطاب الديني عمى اسس العمـ كالعدالة كفقو النفس كمعرفة مقاصد الشريعة 
ككذلؾ عدـ اشغاؿ الناس بما  كاحكاؿ الناس كبذؿ غاية الجيد في معرفة الحؽ

يف كالمتخصصيف داخؿ الباحثيضيع أكقاتيـ مف قضايا خبلفية يجب اف تبحث بيف 
 العمـ. اركقة

اننا بحاجة إلى خطاب ديني يؤكد عمى ضركرة كما يشير البحث الحالي إلى 
التعامؿ االيجابي مع اآلخر ام التعامؿ السميـ مع أفراد المجتمع مف خبلؿ تفيـ 
اآلراء كاالفكار كدراسة السمكؾ النفسية كاالجتماعية لؤلفراد بعيدان عف االنغبلؽ 

مف خبلؿ التأصيؿ النظرم لممكضكع ، ك تماعيالذاتي الذم ال يحتـر السمـ االج
اسفر البحث عف عدد مف التكصيات كالمقترحات التي مف شانيا اف تفعؿ البحث 

  دكر الخطاب الديني في حؿ المشكالت االجتماعية كالتالي:
البد اف يتضمف الخطاب الديني ضركرة التعامؿ االيجابي مع اآلخر ام التعامؿ -

المغايرة لنا طالما انيا ال  اآلراء كاالفكارتقيؿ ع مف خبلؿ السميـ مع أفراد المجتم
تمثؿ مخافة لمشريعة االسبلمية، كيمتـز مقدـ الخطاب الديني بالسمكؾ القكيـ بعيدا 
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بعيدان عف االنغبلؽ الذاتي الذم ال يحتـر عف العنؼ كالتطرؼ في المفظ أك الفعؿ ك 
 .السمـ االجتماعي

نشيد حيث  البتعاد عف إبداء الٌنظر ببل دليؿاالعمؿ عمى احتراـ التخصص ك  -
حالة فكضكٌية في عصرنا الحاضر حيث كثر المفتكف كالٌناطقكف باسـ اإلسبلـ، فكٌؿ 
يتكٌمـ باسـ الٌديف، كغير خفٌي ما نراه مف تجاذبات لمخطاب الٌدينٌي بيف أطراؼ 

خٌصص مف البدييٌي عدـ تمٌكف جميع الٌناس مف التٌ ك متعٌددة كمدارس متنٌكعة 
 كاالجتياد في قضاياه، فيتعٌيف تخٌصص فئة معٌينة خاٌصة ضمف ضكابط كشركط

فإفَّ إبداء الٌرأٌم كالٌنظر لكي يككف عممٌيان ال بٌد أف يخضع لتمؾ الٌضكابط  كعميو
كالٌشركط الخاٌصة بعممٌية االجتياد، كىي في كٌؿ عمـو بحسبو، كىك مبدأ ضركرة 

 . ـ المرء في ما ال يممؾ عممواحتراـ الٌتخٌصصات كأاٌل يتكمٌ 
ديني الاب طالرؤية بكؿ ما ىك جديد كنقدـ خ العمؿ عمى تحديث الفكر كتطكير-

معتدؿ مرتبط بما يعانى منو المجتمع مف مشكبلت كي يمقي اذانان صاغية كقمكبان 
 .كاعية البد اف يمس المكضكعات التي تيـ المجتمع

يـ الخطاب الديني بكؿ ثقة كبخبلؼ ذلؾ العمؿ عمى ممارسة االجتياد الفقيي لتقد-
فأننا نبقى مف حيث نحف ال نتغير كال نتجدد كقانعيف بالتبعية نعانى مف مشكبلت 

دينيان  مجتمعناالتخمؼ كالطائفية كالتطرؼ ككؿ ما يس  لنا كيعمؿ عمى دمار 
د ث تمر بنا مكاكب االمـ كىي حاممة السيادة كالقيادة كنحف نكتفي بمجر يكاخبلقيان ح

اعبلف السخط كالرفض كاالنكار لذا البد مف العمؿ عمى بناء جيؿ مف عمماء الديف 
كاعييف بمشاكؿ مجتمعيـ قادريف عمى اعماؿ التفكير الناقد ليذه المشكبلت 

 .في حميا مف خبلؿ تقديـ خطابا دينيا فعاؿ كالمساىمة
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الناس مف أف يككف الخطاب الديني إيجابيان في كؿ مناحي الحياة كينفع جميع -
خبلؿ تحقيؽ التنمية المستدامة، كالعدالة االجتماعية، كالقضاء عمى البطالة، 
كاالىتماـ بالبيئة كالمحافظة عمييا. حيث إف الخطاب الدينٌي ىك جزء مف الديف 

  .اإلسبلمٌي الكامؿ كالشامؿ لكؿ ما يحتاجو الناس في حياتيـ. منكع كمتجدد
لمجميع مف مفكريف كمثقفيف كرياضييف كعمماء  ال بد اف يقدـ خطاب دينيا مناسبان -

حيث  كمتعٌمميف كأغنياء كفقراء. يتضمف مكاجية المفاسد قبؿ جمب المنافع كالمصالح
اف الخطاب الديني يجب اف ينطمؽ مف القاعدة االساسية التي تتضمف جمب 

م سبلمية أالمصالح كتكميميا كدفع المفاسد كتقميميا التي جاءت بيا الشريعة اإل
سبلمية كالقكانيف يجب عمى الخطاب الديني اف يراعي كؿ ما اتت بو الشريعة اإل

الدينية العادلة أم يعطي كؿ حكـ ما يستحقو مف االىتماـ كيفرؽ بيف ثكابت الديف 
 .صكلو التي ال يدخميا تغيير ال في الشكؿ كال في المضمكفأك 
ضؿ كميسر كسيؿ فأجؿ نشر الخير بشكؿ أتجنب سمبيات الخطاب الديني مف -

مف خبلؿ التزامو بمبادئ الديف كالشريعة كدعكة الناس لذلؾ، مف خبلؿ البحث في 
يضان مف أفمف ال ماضي لو ال حاضر لو  ،سبلمي كاستشراؼ المستقبؿمكركثنا اإل

 .مافخبلؿ التكسط كاالعتداؿ كجعميما منيج حياتنا ألنيما يقكدانا إلى بر األ
كعمماء الديف خطباء الديني كمف يقمكف بو مف اليجب عمى الميتميف بالخطاب -

نتاج الخطاب الديني، أف تتسع صدكرىـ لمنقد كالتقكيـ، كأف ككؿ مف يساىـ في ا
يجتيدكا في تحقيؽ التطكر كالتقدـ في مستكيات أدائيـ، كأف يتبادلكا اآلراء كالتجارب 

اشر، كىك ما فيما بينيـ، عبر المقاءات كالمؤتمرات ككرش العمؿ كالتكاصؿ المب
، يمارسو ذك التخصصات كاالىتمامات المشتركة في مختمؼ المجتمعات المتقدمة
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كذلؾ لضماف تقديـ خطاب ديني معاصر كمرتبط بمتطمبات المجتمع كمشكبلتو ال 
 .منفصؿ عنو حتى يصبح ذا تأثير اكثر فاعمية في األفراد

اب الديني كذلؾ يجب أف يتـ كضع رقابة عمى كسائؿ اإلعبلـ التي تقدـ الخط-
لضماف عدـ اصدار أم فتكة دكف الرجكع إلى دار اإلفتاء كالمؤسسات الدينية 
 المسؤكلة عف ذلؾ فبل يجكز ترؾ المجاؿ مفتكحا اماـ ىذه القنكات لئلصدار الفتاكل 

 الخاتمة
في نياية البحث نجد أىمية الخطاب الديني في المجتمع أىمية قصكل كبالغة     

ساسية التي مف خبللو األفراد يككنكا ثقافتيـ الدينية كالتي زة األحيث يعتبر الركي
خطاب ديني معتدؿ  يتسيـ في تكجو سمككيـ فيما بعد فعندما ينشأ األفراد عمى تمق

يدعك لنشر القيـ اإلنسانية السامية كالحب كالتسامح كالتعاكف في الفرد يصبح بذلؾ 
ينشرىا اينما كجد، فينبذ الحقد مكاطف صالحا يحمؿ بداخمو قيـ الحب كالسبلـ ك 

كىذا عمى عكس األفراد الذيف تمقكا خطاب ديني  ،كالكراىية كالتعصب كالعنؼ
خر كال يتقبمو كيزرع بذكر التطرؼ كالعنؼ في عدائي يدعك إلى التعصب كيكفر اآل

 ،مما يزيد مف مشكبلت المجتمع حيث تنتشر البغضاء كالكراىية بيف األفراد ،النفكس
 األخبلقيالبيئة المجتمعية بيئة خصبة لمنشر التطرؼ كالعنؼ كاالنحراؼ  مما تصبح

سابقة مرتبطة  كأدبياتمف دراسات  وبيف أفرادىا، فمف خبلؿ ما تـ االطبلع عمي
بمكضكع البحث تبيف اف الخطاب الديني مف أىـ االدكات كاكثرىا فاعمية في حؿ 

فإنو يسيـ في تككيف  ،رؽ السميمةالمشكبلت االجتماعية اذا تـ تطكيره كتكجييو بالط
أفراد قادريف عمى تحقيؽ األمف كاالستقرار لمجتمعاتيـ، كبذلؾ فالبحث الحالي يشير 

سياـ الخطاب الديني المعتدؿ في عممية حؿ المشكبلت التي تكاجو المجتمع إمدل 
خبلقي حيث يسعى مف كراء الخطاب الديني العمؿ عمى بناء المجتمع المسمـ األ

ألكامر هللا كالقيـ االخبلقية السامية لما ليا مف دكر فعاؿ في تكجيو أفراد  الخاضع
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المجتمع كتحقيؽ بناء المجتمع العامؿ المقدس الميتـ بالعمـ كأساس لمرقي 
ف مف أ الباحثةكضح تالمجتمع الذل ينبذ العنؼ كالجريمة كيحـر القتؿ. كما كالتطكر 

ككف مخمصان يبتغي في ذلؾ األجر أف يشركط مف يقدـ الخطاب الديني أف يككف 
أف  ، كما يجبأف يككف عالمان بالديف كأصكلو، ك كالثكاب مف هللا سبحانو كتعالى

يمتمؾ األسمكب المناسب كالحكمة كالمكعظة الحسنة. أف يتحمى بالصبر كالتحمؿ 
أف يككف قدكة حسنة ، أف يككف رحيمان بالناس ،لما قد يكاجيو مف مشاكؿ كعقبات

أف الخطاب  ترم الباحثةكما أف غ صكر التبميغ لمرساالت الدينية، كىي مف أبم
 أم أف يستمدٌ  بانٌي المصدر كالمنشأالديني لكي يككف خصاؿ يجب أف يككف ر 

، كما قيمو كمبادئو مف التعاليـ اإلسبلمية التي أمر بيا هللا كرسكلو الخطاب الديني 
حيث إنو ال بٌد أف ، ع البشرعالمي كعاـ لجمييجب أف يككف الخطاب الديني خطابا 

يككف لمناس كافةن، كليس لفئة معينة مف الناس، دكف تفريؽ عمى أساس الجنس أك 
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن "المكف أك غيره، كما يقكؿ هللا عز كجؿ في محكـ تنزيمو:  مىا أىٍرسى كى

، حيث كسطي( كذلؾ يجب أف يككف الخطاب لديني خطابنا 107األنبياء:) "ًلٍمعىالىًميفى 
جميع جكانب الحياة في  الخطاب الدينٌي  التكازف كبيف الحقكؽ كالكاجباتيراعى 

 ،في كؿ مناحي الحياة يإيجابكذلؾ يجب أف يككف خطابا  بدكف تشٌدد كال غمكٌ 
كالعدالة االجتماعية، كالقضاء عمى  نميةتحقيؽ الت فيكينفع جميع الناس، كالمتمثؿ 

كالمحافظة عمييا. شامؿ لجميع جكانب الحياة: حيث إف  البطالة، كاالىتماـ بالبيئة
الخطاب الدينٌي ىك جزء مف الديف اإلسبلمٌي الكامؿ كالشامؿ لكؿ ما يحتاجو الناس 

كذلؾ ينبغي أف يككف الخطاب الديني مناسب لجميع  في حياتيـ. منكع كمتجدد
اب مناسبان الناس مختمفكف ككؿ منيـ لو مذىب مختمؼ؛ لذلؾ ال بد أف يككف الخطف

 لمجميع مف مفكريف كمثقفيف كرياضييف كعمماء كمتعٌمميف كأغنياء كفقراء



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

291 

  

 

 قائمة المصادر ك المراجع
(، نقد الخطاب الديني، الناشر مكتبة مدبكلي، مصر، 1995أبك زيد، نصر حامد )

 .1ط
 . 1(، المشكبلت االجتماعية، مكتبة القمـ، األردف، ط2021البغدادم، محمد ) 

(، اليات الخطاب الديني المعاصر أماـ تحديات 2008المطيؼ ) حنى، عبد
 العكلمة، المركز الجامعي الطارؼ لكمية اآلداب لمغات. 

 كضكابطو، مفيكمو الديني الخطاب تجديد ،(2008) نامي بف عباس السممى،
 . 1ط السعكدية، العربية المممكة البحثي، التميز مركز الناشر

 أطياؼ االجتماعية، كالكظيفة الديني الخطاب ،(2022) مكسى حسف الصفار،
 . 1ط السعكدية، العربية المممكة كالتكزيع، لمنشر
: كأثاره ضكابطو الديني الخطاب تجديد أدكات(. 2020)حفظي ايياب العرب، عز

 (.18)ع االزىر، جامعة كالترجمة، المغات كمية مجمة تحميمية، نقدية دراسة
 كأفاؽ الجمكد تحديات الديني الخطاب ،(2022) كجداف كفيد، خالد فياض،
 . 1ط السعكدية، كاالستشارات، لمبحكث تريندز مركز التجديد،

(، الخطاب الديني المعتدؿ كدكره في نشر قيـ 2020أميف، رضا عبد الكاحد )
 (.53السبلـ كالتسامح، مجمة البحكث االعبلمية، كمية االعبلـ، جامعة االزىر، ع )

(، كحدة الخطاب الديني 2020امؽ ككاظـ، أحمد عدناف )األكقاتى، بسمة خميؿ ن
كالسياسي: الحرية بيف االلتزاـ الكطني كتحديات الفكضى كالجيؿ الرابع، مجمة 

 (.54بحكث الشرؽ األكسط، ع )
(. خصائص تجديد الخطاب الديني مف القرآف الكريـ، مجمة 2016بريقع، كماؿ)

 (. 46الجامعة اإلسبلمية، مصر، ع)
(، أىمية الخطاب الديني في التنمية 2016ادم كبشير، بنت حبيب )حفصة، جر 

 (.1االجتماعية، مجمة انسانة لمبحكث كالدراسات، ع )
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(، الخطاب الديني بيف أساليب النجاح 2019حينامة، العيد كبكحمبية، سارة )
 (.4كالمشكبلت التي تكاجو، مجمة دراسات في عمـك اإلنساف كالمجتمع، ع )

(، الخطاب اإلسبلمي المعاصر: كاقع التطرؼ 2015ىندم ) الخزعمي، أمؿ
 (. 12كدعكات التجديد، مجمة كمية العمـك السياسية، جامعة بغداد، ع )

(، اتجاىات الخطاب اإلسبلمي في المكاقع 2012الرجبي، محمكد أحمد محمد )
اإللكتركنية األخبارية: تحميؿ مضمكف مكقع البصمة االخبارم، رسالة ماجستير، 

 مية األعبلـ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف. ك
(، دكر الخطاب الديني في تشكيؿ الثقافة األمنية مف 2018الزعبي، شذل صخر )

كجية نظر رجاؿ الديف، المؤتمر الخامس: صنع القرار في التنمية مقاربات 
 يناير، المعيد العربي لمبحكث كالدراسات، تكنس  22-20كاصكات، 

(، أثر التكسط كاالعتداؿ في الخطاب الديني في 2018مد )سعيد، محمد حامد مح
 (.37تحقيؽ التمية المجتمعية، مجمة جامعة االنبار لمعمـك االسبلمية، ع )

(، االثار المترتبة عمى الخطاب الديني، مجمة 2018سمماف، محمكد العربي )
 (.37جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمية، ع )
(، الخطاب الديني 2018ف، نافع حميد صالح )صالح، عبد الجبار حميد كشاىي

 (.37المعتدؿ كدكره في تعزيز السمـ المجتمعي، مجمة االنبار لمعمـك اإلسبلمية، ع )
(. أثر لغة اإلعبلـ الحديث في تكجيو 2019عبد السيد، بمسـ محمد صعبكاف )

، الخطاب الديني: دراسة في لغة الخطاب الديني في العراؽ، مجمة كمية التربية
 (. 37جامعة كاسط، ع)

(. معالجة المكاقع الصحفية لقضية تجديد 2021عبد الصمد، حناف عبد هللا )
 (.77الخطاب الديني فى الخطابات الرئاسية، المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـ، ع)
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(، االعتداؿ 2018عبده، عبد الستار، عايش كالييتي، محمد نبياف إبراىيـ رحيـ )
يبل كتطبيقا، مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمية، ع في الخطاب الديني تأص

(37.) 
شكالية العقؿ كالنقؿ، مجمة 2016عدالكم، عمى ) (، الخطاب الديني المعاصر كا 

 (.2الخطاب كالتكاصؿ، ع )
(، خطاب االعتداؿ كالتسامح 2018عمى، ىيثـ عبد الرحمف عبد القادر )

و، مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمي، كأثره في استقرار المجتمع كتنميت
 (.37اإلسبلمية، ع )

(، الخطاب الديني لكسائؿ التكاصؿ كاالشاعات 2017فياض، محمد احمد )
 (.5المتحققة لدل الشباب الجامعي، مجمة كمية الفنكف كاالعبلـ، ع )

(. تجديد الخطاب الدينى كالنيضة الحضارية، مجمة االداب 2021الكاىية، مريـ)
 (. 14نسانية، لبناف، ع)كالعمـك اال

(. الخطاب الديني بيف سمبية الجمكد كضركرة التجديد، مجمة 2016كبير، الشيخ)
 (. 2المركز الجامعى، الجزائر، ع)

( الخطاب الديني في المجتمع اإلسبلمي مقاربة 2017محمد، بف حميمة )
كذجا، سكسيكدينة لمكاقع الخطاب الديني في المؤسسات الدينية: مؤسسة المسجد نم

 (.21مجمة حكليات جامعة الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية، ع)
(، الخطاب الديني المعاصر كاشكالية المرجعية بيف 2018محمد، مصابيح )

 (3الصكفية كالسمفية، مجمة دراسات معاصرة، ع )
(، حصيمة البحث العممي كالدرس الفكرم في قضايا 2018مسعكد، فمكسي )

 (، 41ي، مجمة التبياف، ع )الخطاب الديني االسبلم
(. تجديد الخطاب الديني في عصر العكلمة، مجمة 2016نسيمة، الحاج ميمكف)

  (. 2المركز الجامعي، الجزائر، ع)
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 العالقة بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء التنظيمي مف خالؿ
 التكسط لدكافع دكر العمؿ: نمكذج مفاىيمي

 فحسف سعيد زيدا د. إعداد:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  :المقدمة

اع العاـ في البمداف النامية إلى إدخاؿ تغييرات كتحسينات تسعى منظمات القط
لتحسيف مستكل أدكائيا. مف الكاضح أف ىذه المنظمات تبحث باستمرار عف طرؽ 
كأساليب جديدة لمتطكير، كالتي يمكف أف تساعد في تحقيؽ الفعالية كالكفاءة كفقا 

ال سيما في البمداف (. حظي أداء المنظمات العامة في البمداف حكؿ العالـ، ك [1]لي
. عبلكة عمى [2]النامية، باىتماـ كبير مف الباحثيف كالممارسيف في جميع أنحاء العالـ

ذلؾ، تكاجو العديد مف البمداف النامية حالينا تحديات متميزة تمنع التحفيز االقتصادم 
كالنمك كيمكف أف تككف في شكؿ منظمات ضعيفة، كمعدؿ بطالة مرتفع، كبنية 

ة، كنقص في الكصكؿ إلى التمكيؿ إلى جانب المكائح غير الفعالة تحتية سيئ
. تتميز بعض البمداف النامية باقتصادات كبيرة، في [3]كالقكانيف ذات الصمة كعمي

                                                 

(1)Demircioglu, M. A., & Audretsch  (2017 .شػركط االبتكػار فػي مؤسسػات القطػاع العػاـ .)
 .46سياسة البحث، 

(2 )O Cheong, J .(  .2020 كسػػيط آثػػار الصػػمت التنظيمػػي بػػيف التنمػػر فػػي مكػػاف العمػػؿ كاألداء .)
 .18تقارب الرقمي ، التنظيمي بيف الممرضات. مجمة ال

(3 )Srivastava, A. P., & Dhar, R. L (2016 أثيػر تبػادؿ األعضػاء القيػادييف    كممارسػات إدارة .)
دارة األداء.  .المكارد البشرية كالتمكيف النفسي عمى أداء األدكار اإلضافية. المجمة الدكلية لئلنتاجية كا 
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حيف أف البعض اآلخر لديو اقتصاديات صغيرة، كيفتقر إلى المدخبلت الكسيطة 
المنتجة محمينا كالمعدات الرأسمالية اشارة الي
[1]. 

األكاديميكف كالممارسكف في نقاش مستمر حكؿ أىمية ممارسات إدارة المكارد كاف 
الحجة المؤيدة لممساىمات  .[2]البشرية في أداء المنظمات كفقا الي الباحتيفً 

اإليجابية لممارسات إدارة المكارد البشرية في األداء تنص عمى أف األكؿ قادر عمى 
جية، مع األخذ في االعتبار إمكانية تحكيؿ المكارد البشرية إلى أصكؿ استراتي

  .[3]المنظمةالتكامؿ بيف ممارسات كمكارد 
تستمر الحجة مف خبلؿ التأكيد عمى أف مشاركة ممارسات إدارة المكارد البشرية 

حيث تساعد ىذه الممارسات في تحقيؽ  ،[4]يمكف أف تحدد نجاح المنظمة كفقا الي
ـ ثركة المساىميف، عائد كبير عمى األىداؼ التنظيمية مف حيث الربحية كتعظي

 .[5]األصكؿ / حقكؽ الممكية كالعمميات الفعالة كتقديـ خدمات العمبلء الممتازة
تعكس ممارسات إدارة المكارد البشرية طريقة فريدة لتشكيؿ كتشكيؿ مكاقؼ 

أشارت الدراسات السابقة  [1[ ]6]كسمككيات المكظفيف لتعزيز األداء التنظيمي تبعا الي

                                                 

(1 )Zahonogo, P ( .2016التجػػارة كالنمػػك االقت .) صػػادم فػػي البمػػداف الناميػػة: شػػكاىد مػػف أفريقيػػا جنػػكب
 الصحراء. مجمة التجارة األفريقية..

(. نجػػػاح شػػػركات االتصػػػاالت األردنيػػػة مػػػف خػػػبلؿ رأس المػػػاؿ 2020( الػػػدليف، ابػػػراىيـ، ل عبػػػدالرحمف. )2)
دارة المكارد البشرية. تكنكلكجيا الحالة الصمبة.  االجتماعي كا 

(. تػػػأثير ممارسػػػات إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالرضػػػا 2020عمػػػر ل عبػػػادم )( عبػػػدالرحمف، عمػػػر. صػػػالح، 3)
 الكظيفي عمى نية دكراف المكظؼ. رسائؿ عمـك اإلدارة.

(4 )Wood, S . إدارة المكارد البشرية كاألداء التنظيمي. إدارة المكارد البشرية .) 
(5 )Dar, A. T., Bashir, M., Ghazanfar, F., & Abrar, M لتحفيػز المكظػؼ فيمػا  دكر الكسػيط

 يتعمؽ بممارسات إدارة المكارد البشرية بعد االختيار كاألداء التنظيمي. المجمة الدكلية لئلدارة كالتسكيؽ.
(6 )Al Azzam, A., & Jaradat, S. A أثػر عمميػة تكظيػؼ المػكارد البشػرية عمػى فاعميػة الجامعػات .

 المجمة العالمية إلدارة المكارد البشرية.األردنية )دراسة تجريبية عمى الجامعات األردنية(. 
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أف سمككيات المكظفيف تتشكؿ مف خبلؿ  إلى[4] .[3[]2]سبيؿ المثاؿ السابقة عمي
ممارسات إدارة المكارد البشرية كأنيا تؤثر عمى أداء المنظمات. لذلؾ، يجب عمى 
المنظمات اتباع استراتيجيات إدارة المكارد البشرية لتعزيز دكافع المكظفيف 

نتاجيتيـ  .[5]كا 

يسينا في أداء المكظؼ كأداء المؤسسةفي ىذا الصدد، تمعب الدكافع دكرنا رئ
[6] 

كبالتالي، مف الضركرم لمشركة تحقيؽ تحفيز المكظفيف مف خبلؿ أدكات إدارة 
مثؿ إثراء الكظائؼ كاألمف الكظيفي كمستكل الراتب المناسب  [1[ ]7]المكارد البشرية

 .كالحكافز لتعزيز أداءىـ كتحقيؽ أىدافيـ الثابتة

                                                                                                                 

(. جػكدة إدارة عبلقػات العمػبلء ككالء 2015( إبراىيـ ، س.ب ، حامد ، أ. ، بابكر ، ب ، كعمػي أ.م.س )1)
 العمبلء: دليؿ مف عمبلء البنؾ السكداني. األكاديمية الدكلية لمبحكث.

داء التنظيمػػي فػػي مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ. مجمػػة (. ممارسػػات إدارة المػػكارد البشػػرية كاأل2017( الكيبلنػػي )2)
 الدراسات التجارية الفصمية.

(3 )Farouk, S., Abu Elanain, H. M., Obeidat, S. M., & AlNahyan M ( .2016 .)
ممارسػػػػات إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية كاألداء التنظيمػػػػي فػػػػي القطػػػػاع المصػػػػرفي اإلمػػػػاراتي: دكر الكسػػػػيط لبلبتكػػػػار 

دارة األداء.. التنظيمي. المجمة  الدكلية لئلنتاجية كا 
(4 )Zamanan, M., Alkhaldi, M., Almajroub, A., Alajmi, A., Alshammari, J., & 
(. تػػأثير ممارسػػات إدارة المػػكارد البشػػرية كرضػػا المػػكظفيف عمػػى نيػػة المغػػادرة. 2020) Aburumman, Oك

 رسائؿ عمـك اإلدارة.
(5 )- Faisal, M., Mook Lee, S., Malul, M., & Shoham, A( .2015 :البراعػة السػمككية .)

 تأثير مخططات الحكافز عمى إنتاجية كتحفيز كأداء المكظفيف في البنكؾ التجارية. إدارة المكارد البشرية.
(6 )Zameer, H., Ali, S., Nisar, W., & Amir, M( .2014 تػأثير الػدافع عمػى أداء المكظػؼ فػي .)

 اف. المجمة الدكلية لمبحكث األكاديمية في عمـك المحاسبة كالتمكيؿ كاإلدارة.صناعة المشركبات في باكست
(7 )Jouda, A. A., Ahmad, U. N. U., & Dahleez, K. A  (2016 أثػر ممارسػات إدارة .)

( فػػي فمسػػطيف. المجمػػة الدكليػػة IUGالمػػكارد البشػػرية عمػػى أداء المكظػػؼ: حالػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية فػػي غػػزة )
 لتسكيؽ.لئلدارة كا
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اإلدارة التنظيمية ذات أىمية قصكل بيف المديريف  عمى مستكل الشركات، تعتبر
كىذا صحيح بشكؿ خاص بعد إصبلحات المنظمة كاعتماد . [2]كالممارسيف

التكنكلكجيا الجديدة، مما يجعؿ إدارة األداء أحد المككنات المركزية التي يتعيف عمى 
إدارة تحقيقا ليذه الغاية، يمكف استخداـ ممارسات . المنظمات قياسيا كتنفيذىا

المكارد البشرية لتعزيز األداء بيف المكظفيف كفي نياية المطاؼ، أداء المنظمة. مف 
المناسب لممؤسسات أف تقر كتقبؿ أىمية تحفيز المكظفيف عمى زيادة أدائيـ كليذا 

 .  السبب يركز اغمبية المدراء في المؤسسات عمى ممارسات إدارة المكارد البشرية
إدارة المكارد البشرية في المؤسسة مف خبلؿ تكظيؼ  لذلؾ، يجب تعزيز ممارسات

دارتيا لتحسيف أدائيا  .[3]المكاىب كا 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج مفاىيمي لمعبلقة بيف ممارسات إدارة المكارد 
البشرية كاألداء التنظيمي مف خبلؿ التكسط في دكر تحفيز العمؿ. قد يجد 

ه الدراسة قٌيمة في تكفير نظرة أعمؽ لدكر األكاديميكف كالممارسكف نتائج ىذ
ممارسات إدارة المكارد البشرية في األداء التنظيمي. عبلكة عمى ذلؾ، قد تككف 
نتائج ىذه الدراسة ذات قيمة لمباحثيف اآلخريف لئلشارة إلى المعمكمات المتعمقة بدكر 

خبلليا تقييـ ممارسة إدارة المكارد البشرية في األداء التنظيمي، كالتي يمكف مف 
األساليب السابقة لحؿ استفسارات اإلدارة المماثمة كيمكف مراجعة البحكث. يتـ 
تمكيف الباحثيف مف تحديد العيكب المنطقية كأخطاء االفتراض كأسئمة اإلدارة التي لـ 

                                                                                                                 

(. تػػػأثير ممارسػػػات إدارة المػػػكارد البشػػػرية 2018( األحػػػد ، أحمػػػد ، فػػػكزم ، عمػػػر ، حميػػػد ل أزىيػػػر ، ـ. )1)
 عمى األداء التنظيمي كاالستدامة في الصناعات التحكيمية النيجيرية: إطار بحثي. رسائؿ العمـك المتقدمة.

(2  )Abosede  ،J. ،Eze ،B. ،& Sowunmi ،M( .2018 إدارة .) المػػكارد البشػػرية كأداء البنػػكؾ فػػي
 نيجيريا. مجمة إزفستيا لجامعة فارنا لبلقتصاد.

(3)Taamneh, A., Alsaad, A. K., & Elrehail, H  (2018 ممارسػات إدارة المػكارد البشػرية .)
 كالطبيعة متعددة األكجو ألداء المنظمة. مجمة الكسط االكربي لؤلعماؿ..
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يتـ تناكليا بشكؿ كاؼو مف خبلؿ أىداؼ كتصميمات الدراسات السابقة. تساىـ ىذه 
ت المخصصة لمدكر الكسيط لتحفيز العمؿ عمى العبلقة بيف الدراسة في األدبيا

  ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء التنظيمي.

 :سات السابقةاالدر 
 :ممارسات إدارة المكارد البشرية -1-  2

تيعرَّؼ ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى أنيا نيج استراتيجي متكامؿ كمتماسؾ 
. كفي الكقت نفسو، [1]ألشخاص العامميف في المنظماتلتكظيؼ كتطكير كرفاىية ا

ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى أنيا العممية التي تبني اإلدارة مف . [2]حدد
 .[3]خبلليا القكل العاممة كتحاكؿ إنشاء األداء البشرم الذم تحتاجو المنظمة. كفقنا

ي جاذب المكظفيف يمكف  تعريؼ ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى أنيا ال
 كتحفيزىـ كاالحتفاظ بيـ لضماف بقاء المنظمة. 

مف الدراسات السابقة، أثبتت أف تنفيذ ممارسات إدارة المكارد البشرية ىك نيج حاسـ 
، فإف تأثير إدارة [4]يمكف مف خبللو تكليد نتائج إيجابية كالحفاظ عمييا. كفقنا الي

كبير عمى استجابة المكظفيف لممارسات  المكارد البشرية عمى األداء يتكقؼ إلى حد

                                                 

(1 )Armstrong, M. B., Landers, R. N., & Collmus, A. B (2016 التمعيػب التكظيػؼ .)
دارة األداء: لعبػة التفكيػػر فػي إدارة المػػكارد البشػػرية. فػي البحػػكث الناشػئة كاالتجاىػػات فػػي  كاالختيػار كالتػػدريب كا 

 التمعيب.
(2 )Boxall, P., & Purcell, J( .2011دارة المػكارد البشػرية. مػاكميبلف لمتعمػيـ ا لعػالي ( اإلسػتراتيجية كا 

 الدكلي.
(3 )Schuler, R. S., & Jackson, S. E( .1987 ربػط االسػتراتيجيات التنافسػية بممارسػات إدارة .)

 المكارد البشرية. أكاديمية كجيات نظر اإلدارة.
(4 )Guest, D( .2002 إدارة المػػػكارد البشػػػرية كأداء الشػػػركة كرفاىيػػػة المكظػػػؼ: بنػػػاء العامػػػؿ فػػػي إدارة .)

 . مجمة العبلقات الصناعية.المكارد البشرية
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إدارة المكارد البشرية، كعمى ىذا النحك، سيككف التأثير كفقنا لتصكر المكظفيف لمثؿ 
ىذه الممارسات. في ىذا الصدد  كاف لكجكد نظاـ قكم لبلختيار، كالتدريب 

دارة األداء، كنظاـ المكافآت عبلقة إيجابية بأ داء كالتطكير، كالتطكير الكظيفي، كا 
 .المنظمات 

ىناؾ العديد مف ممارسات إدارة المكارد البشرية التي تـ فحصيا في األدبيات. عمى 
ا لتأثير ممارسات إدارة المكارد البشرية عمى أداء  سبيؿ المثاؿ، أجرل فحصن
المكظفيف مف خبلؿ الممارسات بما في ذلؾ التكظيؼ كاالختيار كالتدريب كالتطكير 

ا عمى آثار . [1]تقييـ األداء. عبلكة عمى ذلؾ، ركزكالتعكيضات كالحكافز ك  أيضن
ممارسات إدارة المكارد البشرية كىي التعكيض كالتخطيط الكظيفي كتقييـ األداء 

فحصكا ممارسات إدارة  [2]كالتدريب كمشاركة المكظفيف عمى أداء المكظفيف. كبالمثؿ
دارة األداء كنظاـ كالتطكير ال ،المكارد البشرية لبلختيار كالتدريب كالتطكير كظيفي كا 

 المكافآت عمى أداء المنظمات.

تمت مناقشة ممارسات إدارة المكارد البشرية لتسييؿ التفاعبلت اإليجابية، كال سيما 
. كمع ذلؾ، ال يكجد تكافؽ [3]المديريف في دراستيـ كاىتماميـ باحتياجات مرؤكسييـ

لمكارد البشرية كعمى مدار في اآلراء بشأف ما يشكؿ بالضبط مف ممارسات إدارة ا
السنكات العديدة الماضية، تـ اقتراح ممارسات مختمفة كصياغة بدكف إجماع عمى 
أم منيا أك مجمكعة منيا تشكؿ جانبنا مف جكانب إدارة المكارد البشرية. في ىذه 

                                                 

(. تػػأثير ممارسػػات إدارة المػػكارد البشػػرية عمػػى االحتفػػاظ بػػالمكظفيف فػػي 2015( إمنػػي ، ـ ، كحسػػف ، ز. )1)
 صناعة البيع بالتجزئة في جزر المالديؼ. المجمة الدكلية لممحاسبة كاألعماؿ كاإلدارة.

مػػكارد البشػػرية عمػػى األداء التنظيمػػي. المجمػػة (. أثػػر ممارسػػات ال2017( رنػػا ، محمػػد ىػػػ ، ل مالػػؾ ، ـ. )2)
 الدكلية االسبلمية في الشرؽ الكسط في االدارية ك المالية.

(3 )Gould-Williams, J( .2007 ممارسات المكارد البشػرية كالمنػاخ التنظيمػي كنتػائج المػكظفيف: تقيػيـ .)
 ارة المكارد البشرية.عبلقات التبادؿ االجتماعي في الحككمة المحمية. المجمة الدكلية إلد
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الدراسة، يتـ قياس إدارة المكارد البشرية مف خبلؿ ممارساتيا في االختيار، كالتدريب 
دارة األداء، كنظاـ المكافآت.كالتط  كير، كالتطكير الكظيفي، كا 

يشير االختيار إلى عممية اتخاذ القرار فيما يتعمؽ باختيار أفضؿ المتقدميف 
المناسبيف مف بيف العديد مف المتقدميف لشغؿ منصب كظيفي. االتجاه العاـ في 

لؾ، يتـ عالـ األعماؿ ىك تكظيؼ األشخاص ذكم التفكير المماثؿ، كنتيجة لذ
تطكير منظمة متجانسة كغير مرنة تفتقر إلى التنكع كالقدرة عمى التكيؼ. الفرضية 
األساسية في عممية االختيار ىي تحديد الحد األقصى مف المعمكمات المحتممة 
المتعمقة بالمرشحيف لتحديد ما إذا كانكا مناسبيف لمكظيفة، مع األخذ في االعتبار أف 

. في ىذا الصدد، يتـ اختيار [1]حث عف المعمكماتىناؾ عكامؿ تؤثر عمى الب
كتشمؿ األساليب  (20)المرشحيف باستخداـ طرؽ مختمفة لتقييـ مدل مبلءمة دكرىـ 

المقاببلت الفردية كلجاف المقاببلت كلكحات االختيار كمراكز التقييـ. يمكف أف 
بات ال تكاجو عمميات التكظيؼ التي تتبناىا المؤسسات في كثير مف األحياف عق

حصر ليا في التنفيذ عمى الرغـ مف الخطة الراسخة الختيار فرؽ اإلدارة المؤىمة 
شراكيا في العمميات.   كا 

يمعب التدريب كالتطكير دكرنا رئيسينا في ضماف امتبلؾ المكظفيف لمميارات كالمعرفة 
ب كالقدرات المناسبة إلكماؿ الكظيفة. لذلؾ، فإف اختيار النكع المناسب مف التدري

يضمف حصكؿ المكظفيف عمى الميارات المناسبة إلدارة األعماؿ، كالتي يتـ تحديثيا 
باستمرار مف خبلؿ أفضؿ ممارسات المكارد البشرية. مف أجؿ تمبية متطمبات العمؿ 
الحالية كالمستقبمية، اتخذت عممية التدريب كالتطكير مكقفنا استراتيجينا كما دعت إليو 

                                                 

(1 )Kaye, B( .2005.بناء ثقافة التنمية. التميز القيادم .) 
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ممارسات التدريب كالتطكير في . [1]ى سبيؿ المثاؿ، حددالعديد مف الدراسات ؛ عم
أف جزءنا كبيرنا مف مستكل األداء التنظيمي يعتمد  .[2]القضايا عبر الكطنية. افترض

عمى التدريب كىناؾ حاجة لتطكير المكظفيف بناءن عمى خطة التدريب كالتطكير 
االستراتيجية تخفؼ لزيادة إنتاجيتيـ كجكدة عمميـ. عبلكة عمى ذلؾ، فإف مثؿ ىذه 

مف معدؿ دكراف المكظفيف كتغيبيـ كتساعد في تحفيز المكظفيف. لكي تككف في 
صدارة المنافسة، يجب اعتبار التدريب كالتطكير مف قبؿ أم منظمة عمى أنيما 
 الجكىر كيجب دمجيما في استراتيجيات المنظمة المرتبطة بأىداؼ العمؿ كاألداء. 

تدخمي في مجاؿ المكارد البشرية كال يستمـز مجرد  التطكير الكظيفي ىك برنامج
تسريع التطكرات المينية مف خبلؿ نظاـ منظـ، حيث يتـ تقسيـ أعضاء المنظمات 
إلى مستكيات السمطة كااللتزامات كالمزايا المالية كالكقت الذم يقضكنو في الكظيفة، 

ا كظائؼ لتسييؿ استباقية العماؿ لمتغيير كالشعكر بال ثقة في أف التغييرات كلكف أيضن
. كما أنو يزيد مف فرص العمؿ إلى أقصى حد [3]في المنظمة تناسب البيئة الجديدة

كيزيد مف تنكع المياـ المتاحة لممكظفيف، مما يضيؼ المزيد مف القيمة إلى المنظمة 
مف خبلؿ تطكيرىـ ككالئيـ لمكظفييا. تساعد الخطة الفعالة لمتطكير الكظيفي في 

مف المجمكعة الداخمية، مما يمٌكف المنظمة مف مكاءمة ميارات حصد المكاىب 
ككفاءات المكظفيف مع أىداؼ المنظمة. كما يسمح لممديريف باتخاذ قرارات مستنيرة 

                                                 

(1 )Stavrou, E. T., Brewster, C., & Charalambous, C( .2010 إدارة المػكارد البشػرية كأداء .)
الشػػػركات فػػػي أكركبػػػا مػػػف منظػػػكر أنظمػػػة األعمػػػاؿ: أفضػػػؿ مبلءمػػػة أـ أفضػػػؿ ممارسػػػة أـ كمييمػػػا ؟. المجمػػػة 

 الدكلية إلدارة المكارد البشرية.
(2 )Apospori, E., Nikandrou, I., Brewster, C., & Papalexandris, N (2008 إدارة .)

 المكارد البشرية كاألداء التنظيمي في شماؿ كجنكب أكركبا. المجمة الدكلية إلدارة المكارد البشرية.
(3 )Thite, M( .2001سػػػاعدنا كلكػػػف سػػػاعد نفسػػػؾ: التنػػػا .) قض فػػػي اإلدارة المينيػػػة المعاصػػػرة. التنميػػػة

 المينية الدكلية.
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عندما يتعمؽ األمر بتخطيط المكافآت كالتعاقب، كالتكظيؼ، كاالحتفاظ بالعامميف، 
 . [1]نحك النتائج المرجكه كىك ما يحافظ في الكاقع عمى التزاـ العماؿ كتكجيييـ

تتعمؽ إدارة األداء بإجراء مقارنة بيف األىداؼ المحددة مسبقنا كالمخرجات الفعمية 
لممكظفيف. يشير ىذا إلى أنو إذا كانت الشركة تحقؽ النتائج المرجكة، فإف المكظفيف 

ال، فقد يككف ىناؾ بعض  -في الكاقع يحققكف األىداؼ عمى النحك األمثؿ  كا 
يف ذكم األداء الضعيؼ كغير القادريف عمى الكصكؿ إلى أىدافيـ المكظف

. تشير إدارة األداء إلى نيج استراتيجي كمتكامؿ تجاه األداء الفردم [2]المستيدفة
كالجماعي الذيف يحاكلكف تقديـ األفضؿ لمنجاح التنظيمي. مف ناحية أخرل، 

كسة الكاممة التي يتمقاىا إلى المكافآت عمى أنيا الفكائد كاألحكاـ الممم. [3]أشار
المكظؼ كجزء مف عبلقة العمؿ. ال تتعمؽ المكافآت فقط بالمفيـك القديـ لمدفع 
ا بعد أسبكع، بؿ ىك مخطط قيـ شامؿ أكصى بو صاحب العمؿ لممكظؼ.  أسبكعن
التعكيض )الراتب األساسي، الحكافز قصيرة كطكيمة األجؿ(، المزايا )الفكائد 

، كغيرىا(، كالكظائؼ )التدريب كالتطكير كالتطكير الصحية، الحياة العممية
 الكظيفي(.

 

 

                                                 

(1 )Kapel ،C. ،& Shepherd ،C( .2004 .تخمػػؽ السػػبللـ المينيػػة لغػػػة مشػػتركة لتحديػػد الكظػػػائؼ .)
 مراسؿ المكارد البشرية الكندم.

(2 )Stredwick, J( .2000 مكاءمة المكافآت مع األىػداؼ التنظيميػة .)- يات. مجمػة تجربػة متعػددة الجنسػ
 األعماؿ األكركبية.

(3 )Khan, I., & Baloch, Q. B (2017 األجػػر المسػػتند إلػػى األداء: كسػػيط لمعبلقػػة بػػيف سػػمكؾ .)
نتاجية المنظمة. مجمة العمـك اإلدارية.  المكظؼ في مكاف العمؿ كا 
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 :األداء التنظيمي -2-2

يعد األداء التنظيمي مف أىـ المتغيرات في مجاؿ اإلدارة كمؤشر المنظمة الناجحة 
. يشير األداء التنظيمي إلى المخرجات أك النتائج الفعمية لممؤسسة كفقنا [1]كفقا الي

كغاياتيا المقصكدة. في الدراسة، تـ إنشاء عبلقة إيجابية  لمخرجاتيا أك أىدافيا
كىامة بشكؿ عاـ بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء التنظيمي  كعمي سبيؿ 

كما أف لممشاركة العالية في ممارسات إدارة المكارد البشرية دكر  .[3] ل .[2]المثاؿ
كقت نفسو، كشفت كجيات النظر ، كفي ال[4]كفقا الي إيجابي في األداء التنظيمي

أف  AMOالمتنافسة لتأثير إدارة المكارد البشرية عمى األداء التي تدعميا نظرية 
أنشطة إدارة المكارد البشرية زادت مف قدرات كتحفيز المكظفيف كتزكيدىـ بالسبؿ 

. تشير [5]التي يمكنيـ مف خبلليا المشاركة كالتأثير بشكؿ إيجابي عمى أداء المنظـ
ات النظر المختمطة إلى تضارب في المصالح بيف المنظمة كالمكظفيف كقد كجي

تمت مناقشة أنشطة إدارة المكارد البشرية لتسييؿ زيادة اإلنتاجية كالربحية بيف 
 المنظمات، مما يؤدم إلى إبطاؿ أك إبعاد مصالح المكظفيف. 

                                                 

التنظيميػػة فػػي (. الػػدكر الكسػػيط لمثقافػػة 2018( غيػػث ، ع ، متيػػا ، س ، ميسػػكف ، ع ، كعبػػدالممؾ ، ت. )1)
 العبلقة بيف أداء المكظؼ كالسكابؽ في قطاع الفنادؽ. مجمة المراجعات حكؿ االقتصاد العالمي.

(2 )Abdullah ، .N. S. ،Alodat ،A. Y. ،Aburumman ،O.J ،Hoque ،A. S.M M. ،& 
Ige ،A.JA (2019آثػػػػػػار المسػػػػػػؤكلية االجتماعيػػػػػػة كالبيئيػػػػػػة لممؤسسػػػػػػات عمػػػػػػى أداء الشػػػػػػركات الصػػػػػػ .) غيرة

 كالمتكسطة : دكر الكسيط لمثقافة التنظيمية. في المؤتمر الدكلي لبحكث الدراسات العميا.
(. أثػر ممارسػات إدارة المػكارد البشػرية عمػى األداء. 2014( أميف ، محمػد ، إسػماعيؿ ، رشػيد ل سػميماف.)3)

 مجمة إدارة الجكدة الشاممة.
(4 )Moideenkutty, U., Al-Lamki, A., & Sree Rama Murthy, Y (2011 ممارسػات إدارة .)

 المكارد البشرية كاألداء التنظيمي في عماف. مراجعة شؤكف المكظفيف.
(5 )Van De Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M (2012 رفاىيػة المكظػؼ .)

 كلية لمراجعات اإلدارة.كعبلقة إدارة المكارد البشرية باألداء التنظيمي: مراجعة الدراسات الكمية. المجمة الد
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كف استباقية في أجبرت البيئة التنافسية الديناميكية في السكؽ الشركات عمى أف تك
يعتمد األداء التنظيمي  [2[ ]1]تحديد كاعتماد استراتيجيات لضماف استدامتيا كبقائيا

إلى حد كبير عمى استخداـ ممارسات إدارة المكارد البشرية الناجحة في جذب 
كتطكير كاستبقاء المكظفيف المؤىميف كالممتزميف كالمشاركيف، كقد تـ ذكر ىذه 

 .ا في األدبيات السابقة  عمي سبيؿ المثاؿالفرضية مرارنا كتكرارن 

ممارسات إدارة المكارد البشرية ىي أىـ عناصر المنظمة التي تعمؿ عمى تحسيف 
في الحقيقة اف ممارسات إدارة المكارد البشرية ليا عبلقة ميمة  [4]ل [3]أدائيا

يجابية مع األداء التنظيمي ارد )كبنفس الطريقة، تؤثر ممارسات إدارة المك  [5]كا 
. زيادة عمى ذلؾ، فإف عممية االختيار [6]البشرية بشكؿ إيجابي عمى أداء المنظمات

                                                 

(. دراسػػة الميػػزة التنافسػػية بػػيف تبػػادؿ المعرفػػة كالمشػػاركة فػػي العمػػؿ كسػػمكؾ المكاطنػػة 2020( غيػػث أحمػػد )1)
 التنظيمية في الجامعات األردنية. مجمة لآلثار المصرية / عمـ المصريات.

(2 )Salleh, A. M. M., Omar, K., Aburumman, O. J., Mat, N. H. N., & Almhairat, 
M.  ًَA (2020 تػػػػأثير التخطػػػػيط الػػػػكظيفي كالرضػػػػا الػػػػكظيفي عمػػػػى نيػػػػة دكراف المكظػػػػؼ. قضػػػػايا    ريػػػػادة .)

 األعماؿ كاالستدامة.
(. ممارسػات إدارة المػكارد البشػرية كاألداء التنظيمػي: نمػكذج مفػاىيمي 2016( إدريس ، كىاب ، كجػابر . )3)

 الدكلي األكؿ إلدارة األعماؿ  .ألداء الشركات المستحكذة. في كقائع المؤتمر 
ككسػػػػيط بػػػػيف دكر رضػػػػا االتصػػػػاؿ  ISA(. فحػػػػص مقيػػػػاس مشػػػػاركة 2021( يكسػػػػؼ ، ىزريػػػػؿ ل غيػػػػث 4)

 التنظيمي كاألداء في المستشفيات األردنية. مجمة عمـ النفس كالتعميـ.
(5 )Goodarzi, H. T., & Bazgir, R (2015أثػػر ممارسػػات إدارة المػػكارد البشػػرية عمػػى األ .) داء

 التنظيمي. المجمة اليندية لعمـك الحياة األساسية كالتطبيقية.
(6 )R- Aguta, U. I., & Balcioglu, H( .2015 تػأثير ممارسػات إدارة المػكارد البشػرية عمػى األداء .)

 التنظيمي: حالة البنكؾ الخاصة في شماؿ قبرص. المجمة الدكلية لؤلعماؿ كالعمـك االجتماعية.
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  . [1]كممارسات إدارة المكارد البشرية كعبلقتيا باألداء التنظيمي ميمة في كؿ مؤسسة

إلى أف االختيار لو تأثير إيجابي عمى األداء التنظيمي. كما ذكر  [2]أشار
المكظؼ يحدد أداء المنظمة إلى مستكل كبير كىك أمر اال أف اختيار  .[3]الباحتيف

 ال بد منو لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية.
دعمكا العبلقة اإليجابية بيف التدريب كالتطكير كاألداء التنظيمي. ك زيادة عمى [4]

عبلقة إيجابية ميمة بيف التدريب كالتطكير كاألداء  and. [6[ ]5]ذلؾ، كجدكا اف
إذا تعرض المكظفكف لتدريب المنيجي، فيمكف  .[7]اخرالتنظيمي. كمف منظكر 

عندئذو تحقؽ مستكل كبير في األداء التنظيمي. مف ناحية أخرل، تتمتع اإلدارة 

                                                 

(1 )Harky, Y. F. M( .2018 أىميػػة التكظيػػؼ كاالختيػػار عمػػى األداء التنظيمػػي: حالػػة المنظمػػات .)
 المممككة لمقطاع الخاص في أربيؿ ، شماؿ العراؽ. المجمة الدكلية لمبحكث كالمراجعة المعاصرة.

(2 )Ekwoaba, J. O., Ikeije, U. U., & Ufoma, N ( .2015 تػأثير معػايير التكظيػؼ كاالختيػار .)
 ء التنظيمي. المجمة العالمية إلدارة المكارد البشرية.عمى األدا

(3 )Saviour, A. W., Kofi, A., Yao, B. D., & Kafui, L.-A ( .2017 تػأثير ممارسػات .)
التكظيػػؼ كاالختيػػػار الفعالػػة عمػػػى األداء التنظيمػػػي )دراسػػة حالػػػة فػػي جامعػػػة غانػػػا(. المجمػػة العالميػػػة ألبحػػػاث 

 اإلدارة كاألعماؿ..
(. تػػػأثير التػػػدريب كالتطػػكير عمػػػى أداء المنظمػػػة مػػػع دكر الكسػػػيط فػػػي 2015ر ، شػػػاه، ل طيبػػػو. )( منصػػك 4)

النيػػة لئلقػػبلع عػػف التػػدخيف كتكمفػػة لجػػكدة المػػكارد البشػػرية. المجمػػة األكركبيػػة عمػػى اإلنترنػػت لمعمػػـك الطبيعيػػة 
 كاالجتماعية.

(5 )Emeti, C. I( .2015آثػار التػدريب / التطػكير عمػى أداء شػرك .) .ات تصػنيع الطػبلء فػي كاليػة ريفػرز
 المجمة األكركبية لؤلعماؿ كالعمـك االجتماعية.

(6  )Weru, J. W., Iravo, M. A., & Sakwa, M( .2013 العبلقػة بػيف التػدريب كالتطػكير عمػى .)
 أداء الشركات المممككة لمدكلة. المجمة الدكلية لمبحكث األكاديمية في األعماؿ كالعمـك االجتماعية.

(7 )Ndibe, B. C., & Campus, E. N. U. G. U( .2014 تػأثير تػدريب المػكظفيف عمػى األداء .)
التنظيمي في شركات تعبئة المشركبات الغازيػة فػي كاليػة إينكجػك ، نيجيريػا. كميػة إدارة األعمػاؿ ، حػـر إينكجػك 

 بجامعة نيجيريا.
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المينية بعبلقة إيجابية كىامة مع األداء التنظيمي بطريقة يككف لؤلكؿ تفسير ميـ 
ت داللة إحصائية اف عبلقة إيجابية ذا كجد  باإلضافة إلى ذلؾ [1]إحصائينا لؤلخير

 بيف التطكير الكظيفي كاألداء التنظيمي. 

عبلقة إيجابية  عف .[2]في مجاؿ اإلدارة، تؤثر إدارة األداء عمى أداء المؤسسات
كايصا . كاف مدعكمنا مف قبؿ ءميمة بيف إدارة األداء كاألداء التنظيمي، كنفس الشي

لتنظيمي ميمة كتستند إلى النتائج إف العبلقة بيف إدارة األداء كاألداء ا .[3]كفقا الي
يجابي  المذككرة أعبله. مف جانب أخرل، ثبت أف نظاـ المكافآت لو تأثير كبير كا 

عبلقة إيجابية ذات داللة  .[4]عمى األداء التنظيمي ؛ كفي الكقت ذاتو،. كجد اف
 إحصائية بيف نظاـ المكافآت كاألداء التنظيمي.

 :تقييـ العمؿ -2-3

 [6]شاركأأيضا  [5]شارة اليإؿ إلى عممية تكجو األداء كتحافظ عميو يشير تحفيز العم
إلى أف الدافع ىك قكل نفسية تحدد اتجاه مستكل الجيد الذم يبذلو الفرد،  [6]شاركأ

                                                 

(1 )Lyria, R. K., Namusonge, G. S., & Karanja, K( .2017) تػأثير اإلدارة المينيػة عمػى .
 األداء التنظيمي لمشركات المدرجة في سكؽ نيركبي لؤلكراؽ المالية. مجمة المكارد البشرية كالقيادة.

(2 )Listiani, T., & Kartini, D( .2015 تػػأثير إدارة أداء التطبيػػؽ عمػػى األداء التنظيمػػي لمشػػركة .)
 المجمة الدكلية لمبحكث العممية كالتكنكلكجية. جافا (. –المحمية )دراسات في غرب اندكنيسيا 

(3 )Nirmala, R., & Mekoth, N( .2015 العبلقػة بػيف إدارة األداء كاألداء التنظيمػي. المجمػة الدكليػة .)
 الدكلية لمبحكث في اإلدارة كالعمـك االجتماعية كالتكنكلكجيا.

(4 )David et al( .2018تػػأثير ممارسػػات إدارة المػػكارد البشػػرية عمػػى .)  األداء التنظيمػػي كاالسػػتدامة فػػي
 الصناعات التحكيمية النيجيرية: إطار بحثي. رسائؿ العمـك المتقدمة.

(. تػػأثير دافػػع العمػػؿ 2016( صػػالح ، س.ـ ، زىػػارم ، أ.س.ـ ، سػػعيد ، ف.س. ـ ، ل عمػػي ، س.ر.أك )5)
 طبيقية.العمؿ عمى االلتزاـ التنظيمي في مكاف العمؿ. مجمة العمـك البيئية كالبيكلكجية الت

(6 ) Andriani, S., Kesumawati, N., & Kristiawan, M. (2018 تػأثير القيػادة التحكيميػة .)
 كدكافع العمؿ عمى أداء المعمميف. المجمة الدكلية لمبحكث العممية كالتكنكلكجية.
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ا كصؼ  كىك مستكل المثابرة الذم يحافظ عميو في مكاجية المشاكؿ. يمكف أيضن
إنو التحفيز الذم  -مفيـك التحفيز بأنو السبب كراء سمكؾ األشخاص في الكظيفة 

 [1]يدفع األشخاص إلى القياـ باألشياء مف خبلؿ الحكافز كالحكافز. أشار كؿ مف
إلى أف الدافع يكجو سمككيات معينة نحك تحقيؽ اليدؼ. عبلكة عمى ذلؾ، أكضحت 

أف المكظؼ المتفاعؿ لديو  [3].[2]،دراسات السابقة عمى سبيؿ المثاؿالعديد مف ال
 مؿ مقارنة بنظرائو غير المتحمسيف.ميكؿ اكثر إنتاجية بع

. كبالتالي، [4]تحفيز المكظفيف في العمؿ ميـ كيؤثر بشكؿ كبير عمى أداء المكظفيف
كبالتالي، يمكف القكؿ أف التحفيز يعزز األىداؼ التنظيمية كيحسف اإلنتاجية كاألداء 

عف كجكد عبلقة ميمة بيف التحفيز كاألداء  [6]. في ىذا الصدد، كشؼ[5]معا
ي أف دافع العماؿ أثر بشكؿ كبير عمى أداء العماؿ. عبلكة عمى ذلؾ، التنظيمي ف

 . [7]كجد أف الدافع لو تأثير إيجابي عمى أداء المكظؼ كاألداء التنظيمي

                                                 

(1 )Sansone, C., & Harackiewicz, J. M( .2000 الدافع الػداخمي كالخػارجي: البحػث عػف الػدافع .)
 كاألداء األمثؿ:.

(2 )Pancasila, I., Haryono, S., & Sulistyo, B. A( .2020 آثػار دافػع العمػؿ كالقيػادة تجػاه .)
 الرضا عف العمؿ كأداء المكظؼ: دليؿ مف إندكنيسيا. مجمة المالية اآلسيكية كاالقتصاد كاألعماؿ.

(3 )Afful-Broni, A( .2012العبلقػػة بػػيف الػػدافع كاألداء الػػكظيف .) ، ي فػػي جامعػػة المنػػاجـ كالتكنكلكجيػػا
 تارككا ، غانا: دركس القيادة. التربية اإلبداعية.

(4 )Emeka, N., Amaka, O., & Ejim, E. P( .2015 تػأثير دافػع المكظػؼ عمػى األداء التنظيمػي .)
 التنظيمي لشركات تصنيع مختارة في كالية إينكجك. المجمة العالمية لئلدارة كالدراسات السمككية .

(5 ) Ochola, G. O. (2018 (. تحفيػز المكظػؼ ، اسػتراتيجية تحسػيف األداء التنظيمػي )مراجعػة لتػأثير
.  دافع المكظؼ عمى األداء التنظيمي(. العمـك

(6 )Muogbo, U( .2013 (. تػػػأثير تحفيػػػػز المػػػكظفيف عمػػػى األداء التنظيمػػػي )دراسػػػة لػػػبعض الشػػػػركات
.المختارة في كالية أنامبرا نيجيريا(. المجمة الد  كلية لميندسة كالعمـك

(7 )Abubakari, A.-R., & Adam, B( .2018 تقيػيـ آثػار دافػع المكظػؼ عمػى األداء التنظيمػي لػػ .)
XXX Limited.المجمة الدكلية لئلدارة كبحكث األعماؿ . 
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يعد تحديد العكامؿ الرئيسية التي تحفز المكظفيف في مكاف العمؿ أمرنا ضركرينا 
كؾ بيف المكظفيف نحك لممؤسسة لبلعتراؼ بيا كفيميا مف أجؿ التأثير عمى السم

. تؤثر ممارسات إدارة المكارد [1].األداء العالي بمساعدة االستراتيجيات المناسبة 
البشرية بشكؿ إيجابي عمى األداء التنظيمي المتصكر، كفي ىذه العبلقة، ييفترض 

، فإف الدافع يعزز ممارسات إدارة المكارد البشرية  أف يككف لمدافع تأثير كسيط. كفقنا
كافز المالية(، كالتي بدكرىا تؤثر عمى اإلنتاجية كاألداء في اتجاه إيجابي. )الح

ا، يتكسط دافع العمؿ العبلقة بيف التطكير الكظيفي كاألداء . في دراسة أخرل [2]أيضن
ذات صمة، كجد أف الدافع لمعمؿ لو تأثير كسيط عمى التأثير غير مباشر لمتطكير 

بلكة عمى ذلؾ، فإف ممارسات إدارة المكارد . ع[3]الكظيفي عمى األداء التنظيمي
البشرية ليا تأثير كبير عمى أداء المكظؼ كلكف مف خبلؿ التأثير الكسيط لدكافع 

  . [5]; [4]العمؿ

                                                 

(1 )Du Plessis, A., Munyeka, W., Chipunza, C., Samuel, M., Naidoo, K., Keyser, 
E Gura, M( .2015) إدارة المػػػػكارد البشػػػػرية كابحػػػػاث البيئػػػػة فػػػػي جنػػػػكب إفريقيػػػػا: التطبيػػػػؽ ك النظريػػػػة .

 المعاصرة.
(2 )Sapta, I. K. S., & Sudja, I. N( .2018 تػأثير التطػكير الػكظيفي كالقيػادة عمػى أداء المكظػؼ .)

 مع تحفيز العمؿ كمتغيرات متداخمة عمى السيرة الذاتية.
(3 )Manggis, I. W., Yuesti, A., & Sapta, I. K. S( .2018 تػأثير التطػكير الػكظيفي كالثقافػة .)

 Denpasarالتنظيمية عمى أداء المكظؼ مع الدافع لمعمؿ كمتغير متداخؿ في التعاكف فػي قريػة دينباسػار. )
Village.المجمة الدكلية لمبحكث كالمراجعة المعاصرة .) 

(4 )Rumasukun, S. F. A., Rante, Y., Wambrauw, O. O., & Bharanti, B. E .
(. أثيػػػر اسػػػتراتيجية ككفػػػاءة إدارة المػػػكارد البشػػػرية عمػػػى أداء المكظػػػؼ بكسػػػاطة دافػػػع العمػػػؿ كااللتػػػزاـ 2015)

التنظيمػػػي كثقافػػػة العمػػػؿ )دراسػػػة لػػػدل مسػػػؤكؿ إدارة االتصػػػاالت كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي مقاطعػػػة بػػػابكا(. 
 المجمة الدكلية لبلختراع التجارم كاإلدارة.

(5 )Abd Halim et al )2018 دكرالكسيط لمثقافة التنظيميػة فػي العبلقػة بػيف أداء المكظػؼ كالسػكابؽ فػي .)
 في قطاع الفنادؽ. مجمة المراجعات حكؿ االقتصاد العالمي.
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  :اإلطار النظرم كتطكير الفرضيات -3

اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىك تقديـ نمكذج مفيـك لمعبلقة بيف ممارسات إدارة 
ة كاألداء التنظيمي مف خبلؿ التكسط في دكر تحفيز العمؿ. في المكارد البشري

الدراسة الحالية، تشكؿ ممارسات إدارة المكارد البشرية )االختيار، كبرامج التدريب 
دارة األداء، كالمكافأة( المتغيرات المستقمة لمدراسة،  كالتطكير، كالتطكير الكظيفي، كا 

التابع. أخيرنا، تتكسط بنيات دافع العمؿ  بينما يشكؿ بناء األداء التنظيمي المتغير
العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة. تـ تطكير نمكذج مفاىيمي ليذه الدراسة 

 بكاسطة نظرية التبادؿ االجتماعي.

كأشار الباحثكف إلى أف نظرية التبادؿ االجتماعي تقـك عمى مبدأ المعاممة كفقا الي 
اإليجابية عاممة بالمثؿ إلى التبادؿ المتكاف  لبللتزامات . يشير مبدأ الم[3] ؛[2].[1] &

أك السمبية بيف أم طرؼ لذلؾ، إذا قدمت المنظمات سمككنا إيجابينا مثؿ أنظمة االختيار 
المناسب، كبرامج التدريب كالتطكير الكافي، كأنظمة التطكير الكظيفي العادلة كالسريعة، 

كالمزايا العالية، كمستكل عاؿو مف التحفيز في بيئة  كأنظمة إدارة األداء العادلة، كالمكافآت
العمؿ، كبالتالي المكظفيف سكؼ يتصرفكف بشكؿ مشابو كيمتزمكف بالسمككيات اإليجابية 
بمستكل عالي مف األداء، مما يساىـ في تعزيز كتحسيف األداء التنظيمي. يكضح 

 (.1)الشكؿ

                                                 

(1 )Abd Halim et al )2018 دكرالكسيط لمثقافة التنظيميػة فػي العبلقػة بػيف أداء المكظػؼ كالسػكابؽ فػي .)
 ة المراجعات حكؿ االقتصاد العالمي.قطاع الفنادؽ. مجم

(2 )Ghaith, A., & Mutia, S( .2019 تػأثير المتغيػرات السػمككية عمػى سػمكؾ المكاطنػة التنظيميػة مػع .)
 الرضا الكظيفي كمعتدؿ لدل فنادؽ الخمس نجـك األردنية. المجمة الدكلية لؤلخبلؽ كاألنظمة.

(3 )Karim, D.N., Majid, A.H.A., Omar, K., Aburumman, O.J( .2021 التػأثير الكسػيط .)
لعػػدـ الثقػػة الشخصػػية عمػػى العبلقػػة بػػيف السياسػػة التنظيميػػة المتصػػكرة كالنبػػذ فػػي مكػػاف العمػػؿ فػػي مؤسسػػات 

 التعميـ العالي. ىيميكف.
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 المفاىيمي ليذه الدراسة: النمكذج-3-1

ادارة المكارد البشريةممارسات    

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 : نمكذج مفاىيمي ليذه الدراسة1الشكؿ 

 

 ة أعبله:لذلؾ، يتـ استخبلص الفرضيات التالية مف المناقش

(: تكجد عبلقة إيجابية بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية )االختيار، 1الفرضية )
دارة األداء، كالمكافأة( كاألداء  كبرامج التدريب كالتطكير، كالتطكير الكظيفي، كا 

 التنظيمي.

(: تكجد عبلقة إيجابية بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية )االختيار، 2الفرضية )
دارة األداء، كالمكافأة( كدكافع العمؿ كبرامج  التدريب كالتطكير، كالتطكير الكظيفي، كا 

 (: تكجد عبلقة ايجابية بيف دافع العمؿ كاألداء التنظيمي.3الفرضية )

و  التدريب
 ختباراال  التظوير

 

 التظوير الوطيفي  

  نطام املكافات

 تقييم العمل

  االداء التنطيمي

 ادرة االداء

  االداء التنطيمي

  االداء التنطيمي
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(: دافع العمؿ يتكسط العبلقة بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية 4الفرضية )
الكظيفي، إدارة األداء، كالمكافأة( )االختيار، برامج التدريب كالتطكير، التطكير 

 كاألداء التنظيمي. 

   :الخاتمة
اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىك تقديـ نمكذج مفاىيمي لمعبلقة بيف ممارسات 
إدارة المكارد البشرية كاألداء التنظيمي مف خبلؿ التكسط في دكر تحفيز العمؿ. 

ي لتحفيز العمؿ كاألداء ممارسات إدارة المكارد البشرية ىي المحرؾ الرئيس
التنظيمي، مف خبلؿ أنظمة االختيار المناسبة، كبرامج التدريب كالتطكير الكافية، 
كأنظمة التطكير الكظيفي العادلة كالسريعة، كأنظمة إدارة األداء العادلة، كالمكافآت 
كالمزايا العالية، كمستكل عالي مف التحفيز في عمؿ البيئة التي تساىـ في تعزيز 

حسيف األداء التنظيمي. دعمت نظرية التبادؿ االجتماعي ىذه العبلقات، حيث كت
يتأثر األداء التنظيمي بممارسات إدارة المكارد البشرية )االختيار، برامج التدريب 
دارة األداء كالمكافأة( كتحفيز العمؿ. لذلؾ، يجب  كالتطكير، التطكير الكظيفي، كا 

ية لتعزيز كتحسيف األداء التنظيمي. كزيادة عمى المنظمات تطكير استراتيجيات قك 
عمي ذلؾ، فإف القصد مف ىذه الكرقة ىك اكتشاؼ العكامؿ التي تؤثر عمى األداء 
التنظيمي، كحث المزيد مف الدراسات المستقبمية حكؿ ىذه العكامؿ، لتقديـ نظرة 
كة عامة لما تحتاجو المنظمة لتحديد القضايا ذات الصمة باألداء التنظيمي. عبل

عمى ذلؾ، يجب أف تدرس الدراسات المستقبمية اإلطار المقترح باستخداـ األساليب 
اإلحصائية المتقدمة مف أجؿ دراسة الفرضيات السابقة كتقديـ النتائج لمساعدة 
صانعي القرار في المنظمات، ككذلؾ فحص ممارسات إدارة المكارد البشرية 

األمف الكظيفي كمشاركة األخرل. مثؿ تمكيف المكظؼ كالعمؿ الجماعي ك 
 المعمكمات كالكصؼ الكظيفي كتأثيرىا عمى تحفيز العمؿ كاألداء التنظيمي. 
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 كطبيعتيا في الشريعة اإلسالمية كفاراتال

 معتكؽ عمي أحمدإعداد: د.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة: 

سيدنا  ،نبياء كالمرسميفشرؼ األأكالصبلة كالسبلـ عمى ، الحمد  رب العالميف
 إلى يـك الديف.، جمعيفأصحابو أمحمد بف عبد هللا كعمى آلو ك 

 بعد ،،، اأم

نو أل ؛الميؿ كافران  :تر، فيقاؿكفارات جمع كفارة، كالكفارة مشتقة مف الكفر كىك السلفا
نو يستر البذكر بالتراب، كأما مف ناحية أل ،شياء بظبلمو، كالمزارع كافران يستر األ

يا الشارع عند بة أكجصاسـ ألشياء مخصك  :االصطبلح فالكفارات عرفت بأنيا
، منيا كفارة الظيار ،كفارات تتنكع إلى عدة أنكاعلكا ،إرتكاب مخالفات مخصكصة

فطار في شير رمضاف، ككفارة ت اإلاككفارة اليميف، ككفار  ،لقتؿ الخطأككفارة ا
 ،كمف شركط الكفارات االستطاعة في أدائيا ،الحمؽ في اإلحراـ كغيرىا مف الكفارات

ا فييا التخيير كأيضن  ،كىذا مف رحمة هللا عمى عباده ،إال كسعيا نفس فبل تكمؼ
لتكضيح  في الكفارات البحث كليذا اخترت ىذا ،ؼ فاألخؼخكاالنتقاؿ إلى األ

يذا المكضكع خطة لكمف ثـ فقد أعددت ، تعرفيا ف أغمب الناس الأل، أحكاميا
 تتككف مف مباحث كمطالب.

 خصصتو في تعريؼ الكفارات كطبيعتيا في: :كؿفالمبحث األ

                                                 
  جامعة المرقب.-كمية التربية الخمس-عضك ىيئة تدريس بقسـ الدراسات اآلسبلمية 
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 المطمب األكؿ: تعريؼ الكفارة. 

 المطمب الثاني: طبيعة الكفارة. 

  .ارات كشركطياالمبحث الثاني: أنكاع الكف

  .المطمب األكؿ: أنكاع الكفارات

  .شركطيا :المطمب الثاني

 المبحث الثالث: مشركعية الكفارة كالحكمة مف تشريعيا.

 المطمب األكؿ: مشركعية الكفارة. 

 المطمب الثاني: الحكمة في تشريعيا

 المبحث الرابع: طرؽ اداء الكفارة كحاالت سقكطيا.

 .الكفارةالمطمب األكؿ: طرؽ اداء 

 المطمب الثاني: حاالت سقكطيا.

 .الخاتمة

 قائمة المراجع.
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 المبحث األكؿ

 الكفارات كطبيعتيا تعريؼ 

 كؿ تعريؼ الكفارة المطمب األ 

   :تعريؼ الكفارة مف حيث المغة -أكالن 

ستر األشياء يألنو ، افمثبل يسمي الميؿ كافرن  ،الكفارة لغة مشتقة مف الكفر كىك الستر
ا فالكفر ىك كؿ ما إذن ، ألنو يستر البذكر بالتراب ؛االمزارع كافرن  ىككذلؾ يسمبظبلمو 

 يستر غيره كمف ثـ نجد المغفرة تكفر الذنكب. 

  :مف حيث االصطالح فقد عرفت بتعريفات عديدة منيا –ا ثانين 

 ككذلؾ ،عند ارتكاب مخالفات معينة أنيا اسـ ألشياء مخصكصة أكجبيا الشارع
  (1)فعاؿ التي نص عمييا الشارع في الكتاب كالسنة."األ :عرفت بأنيا

 (2)المعصية بقصد التكفير عف إتيانيا" ىالعقكبة المقررة عم: كعرفت أيضا بأنيا

عقكبة مقدرة  :بأنيا ؿ إلى تعريؼ لمكفارةنصيمكف أف ، ا مف خبلؿ ىذه التعريفاتإذن 
 ،ب أك السنةكاف النص مف الكتا سكاءن ، نص مف الشارعبمحددة  مخالفة ىعم

، أك الحنث  مثؿ كالمخالفات اليميف، أك الكطء  فيإفساد اإلحراـ، أك إفساد الصـك

                                                 
مصر  –االميرية ببكالؽ  –محمد بف أحمد ابف رشد دار الكتب الحديثة  تصد،المقبداية المجتيد كنياية  -1

  633ص  2ج 
مف أسنى المطالب شرح ركض الطالب، أبي يحي زكريا االنصارم، منشكرات المكتبة االسبلمية، الطبقة  -2

 633ص  2األكلى، ج
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كغيرىا مف ، أك القتؿ الخطأ، أك الكطء في الحيض عند بعض الفقياء ،في الظيار
 ئـ.الجرا

 طبيعة الكفارة:  -المطمب الثاني 

عمؿ ال  ىرضت عمفيي مف ناحية تعتبر عبادة إذا ف ،الكفارة ذات طبيعة مزدكجة
معصية أك مخالفة  ىتعتبر جزاء إذا فرضت عم لكمف ناحية أخر ، يعتبر معصية

ا دائرة بيف بجرائـ الكفارات، فيي إذن  أحيانا تسمى ام، كىي عنو الشارع يىألمر ن
  .بالعقكبة التعبدية ىكمف ثـ تسم العقاب كالعبادة 

ة في القتؿ الخطأ، كقد كالدي ،مقدرة لخر أكعقكبة الكفارة قد تصحبيا عقكبة 
 .(1)في الظيار رتصحبيا عقكبة غير مقدرة كالتعزي

 المبحث الثاني أنكاع الكفارات كشركطيا: 

 المطمب األكؿ: أنكاع الكفارات 

عدة أنكاع، كذلؾ بحسب نكع مكجبيا كال تسقط إال بأدائيا، أك  ىتتنكع الكفارات إل
كال يتـ التكفير لمف ، قا إف شاء هللاكالتي سنذكرىا الح ،بأحد األسباب المسقطة ليا

ػ كالصياـ ػ  عتؽتجب عميو الكفارة إال بأحد ىذه األنكاع التالية  كالتي ىي: ال
 ة. سك ككال –كاإلطعاـ 

                                                 

المكتبة التجارية الكبرل ج  –األكلى كماؿ الديف محمد بف عبد هللا ابف اليماـ، الطبعة  –شرح فتح القدير  1-
5  
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أك األمة مف  ،كذلؾ بشراء العبد، قصكد بو تحرير الرقاب المممككةمال :العتؽف -أكالن 
طبلؽ سبيمو بترؾ صراحو ،صاحبو ليصبح حرا طميقا، كىذا ىك  ،أك ممف يممكو، كا 
 .(1)العبكدية المكجكدة في الجاىمية ىليقضي عم، سبلـ كما يحث عميوىدؼ اإل

في ، كذلؾ حيث جعؿ العتؽ مف أحد األنكاع الكاجب التكفير بيا عند االستطاعة
ككفارة الظيار، ، اليميففي ، ككفارة الحنث الخطأمعظـ الكفارات، ككفارة القتؿ 

يجب مراعاتيا  إال أنو يشترط في عتؽ الرقبة عدة شركط ،رمضاف ككفارة الكطء في
 عند التكفير سكؼ يتـ ذكرىا.

 الصياـ: -ثانينا

كمف ضمف أنكاع الكفارات الصياـ، كالذم يختمؼ مف كفارة إلى أخرل، فأحياننا يككف 
الصياـ شيريف أم ستكف يكما، كما في كفارة القتؿ الخطأ، كالجماع في نيار شير 

كأحيانا يككف الصياـ ثبلثة أياـ، ككفارة الحنث في اليميف، ككفارة الحمؽ  رمضاف،
 في اإلحراـ.

 اإلطعاـ: -ثالثنا

اإلطعاـ يختمؼ باختبلؼ الكفارة المكجبة لو، فمنيا إطعاـ ستيف مسكيننا، كما في 
كفارة الظيار، ككفارة القتؿ الخطأ، كمنيا إطعاـ عشرة مساكيف، كما في كفارة 

ليميف، كقد يككف اإلطعاـ لستة مساكيف، كما في كفارة الحمؽ في الحنث في ا
 اإلحراـ، كقد تككف نسؾ أم ذبح ذبيحة ) أم ذبح شاة(

 
                                                 

عيسى البابي الحمبي  –إحياء الكتب العربية  –جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي  –اإلشباه كالنظائر  -1
  246ص  –كشركائو القاىرة 
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 الكسكة: -رابعنا

كالكسكة تعتبر مف ضمف أنكاع الكفارة، كما في كفارة اليميف، فكفارتيا إطعاـ عشرة 
كسعة كالتخفيؼ في مساكيف أك كسكتيـ، أم كسكة عشرة مساكيف، كىذا مف باب الت

التكفير مف هللا عمى عباده؛ ألف كفارة اليميف كثيرة الكقكع مف البشر، فجعؿ التكفير 
فييا عمى التخيير كليس عمى الترتيب، فبقدر ما يستطيع اإلنساف أف يكفر عف 

 يمينو، إما بالعتؽ أك بالصياـ أك باإلطعاـ أك بالكسكة. 

  :شركط الكفارة -المطمب الثاني

 .كشركط في الكفارة نفسيا، كعاف شركط في المكفركىي ن

 ط المكفر: ك شر  -أكال 
 فإذا كانت االستطاعة متكافرة عمى دفع، ىك شرط االستطاعةكمف شرط المكفر 

ذا لـ يستطع االنتقاؿ  زايدة عف الحاجة يجب التكفير بيا، قيمة الكفارة  في العتؽ، كا 
 (1)."أك الكسكة طعاـ أك الصياـاإلما بعدىا، مف  ىفينتقؿ إلدفع قيمة األكلى، 

 شركط في الكفارة:  –اثانين 
 كتتمخص في اآلتي: 

الكافرة، كذلؾ  ئفبل تجز  ،تككف الرقبة مؤمنة إذا كانت الكفارة عتؽ يجب أف -أكالن 
)كمف قتؿ مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كدية  الخطأ القتؿ في كفارة ىلقكلو تعال

 (2) مسممة إلى أىمو(
 كاليـر كالعرج الشديديف.  كاألعمى، ،أف تككف الرقبة سميمة مف العيكب -اثانين 

                                                 
بيركت ص  –عبد السبلـ محمد الشريؼ ، دار الغرب االسبلمي  –المبادئ الشرعية في أحكاـ العقكبات  1

396  
 90سكرة النساء ، اآلية  2
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كبأال يككف فييا عقد حرية  ،ال تككف مشتركةأكذلؾ ب ،أف تككف كاممة الممؾ -اثالثن 
 كالمكاتب.

أك ، السابؽ عتقومف أف تككف مما يستقر الممؾ عمييا بعد الشراء احترازا  -ارابعن 
كلـ يصبح  ،االرؽ قد اندثر اليـك في العالـ كمو تقريبن ف إكحيث ، (1)ممف يعتؽ عميو

 . (2)النكع الذم بعده كما ذكرنا ىفينتقؿ إل، لو كجكد

ا في كفارة اإلطعاـ يجب أف تككف مف غالب قكت البمد، كزائدة عف الحاجة،  -خامسن
ذا كانت صيامنا فيشترط فييا القدرة عمى الصياـ،  كأف تكفي أك تغطى المطمكب، كا 

ال   فينتقؿ إلى غيره كاإلطعاـ فيك اخؼ.كا 

 مشركعية الكفارات كالحكمة مف تشريعيا.  -المبحث الثالث

  :الكفارات ةمشركعي -المطمب األكؿ

مف فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف ) قكلو تعالى:كالكتاب  مفالكفارات مشركعة 
  (3)(أكسط ما تطعمكف أىميكـ

 4قبة مؤمنة كدية مسممة إلى أىمو(كقكلو تعالى: )كمف قتؿ مؤمنا خطأ فتحرير ر 

 5كقكلو تعالى: )كالذيف يظيركف مف نسائيـ ثـ يعكدكف لما قالكا فتحرير رقبة مؤمنة(

                                                 
  683ص  1ج  –دار الكتاب العربي بيركت  –عبد القادر عكدة  –التشريع الجنائي اإلسبلمي  1
  684ص  1ج  –المرجع السابؽ  –عكدة  2
 91سكرة المائدة اآلية  3
  90سكرة النساء ، اآلية :  4
 3سكرة المجادلة ، اآلية : 5
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فميحمؽ )حراـ السنة قكؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ في كفارة الحمؽ في اإل مف
 ككذلؾ قكؿ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ لكعب بف عجـر )احمؽ 1ذلؾ(ف عكليكفر 

كقكلو صمى هللا عميو كسمـ : لخكلة بنت مالؾ بف ثعمبة عندما  2كصـ ثبلثة اياـ(
جاءتو تشتكي مف زكجيا الذم ظاىرىا فقاؿ ليا بعد نزكؿ الكحي في تكفير ظيار 
زكجيا ليا، بأف يعتؽ رقبة، قالت: ال يجد، قاؿ: كليصـك شيريف متتابعيف، قالت: يا 

ا بو مف صياـ، قاؿ: فميطعـ ستيف مسكيننا، رسكؿ هللا، إنو شيخ كبير في السف م
قالت: ما عنده مف شيء يتصدؽ بو، قالت: فأتي بعرؽ مف تمر، قمت: يا رسكؿ 
هللا، فإني أعينو بعرؽ آخر، قاؿ: قد أحسنت اذىبي، فاطعمي بيا ستيف مسكينا، 

   3كارجعي الى ابف عمؾ(

  .الكفارة مشركعيةكفي االجماع أجمع الصحابة كفقياء المسممكف عمى 

 المطمب الثاني: الحكمة مف مشركعية الكفارات: 

 أك المعاصي، فعاؿعف األ الحكمة مف مشركعية الكفارة، ىي رفع أك مسح الذنكب
و أعفاه هللا مف العقاب تر عف معصيفمف كفَّ في استخراجيا، دفع المشقة ك  ،كالتيسير

في دفعيا إذا لـ ينص نيا م خؼفيختار األ ،كجعؿ التكفير عمى الخيار،  4كمخر اآل
  عمى ترتيبيا. 

 
                                                 

منشكرات المكتب  –كتاب الحج باب إجازة حمؽ الرأس  –ابف مسمـ الجامع الصحيح لئلماـ ابي الحسف  1
 21ص  4لبناف ج  –بيركت  –التجارم 

منشكرات المكتب  –كتاب الحج باب إجازة حمؽ الرأس  –الجامع الصحيح لئلماـ ابي الحسف ابف مسمـ  2
 21ص  4لبناف ج  –بيركت  –التجارم 

 21ص  4لرأس في االحراـ ، جكتاب الحج ، باب إجازة حمؽ ا –صحيح مسمـ  3
 كما بعدىا  685ص  1عبد القادر عكدة ، التشريع الجنائي االسبلمي ج  4
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 . طرؽ أداء الكفارة كحاالت سقكطيا المبحث الرابع:

 المطمب األكؿ: طرؽ أداء الكفارة:

 كالتي تتمثؿ في الطرؽ التالية:

 طريقة العتؽ: -أكالن 

كالمقصكد بو تحرير الرقاب المممككة، كذلؾ بشراء العبد أك األمة مف صاحبو، أك 
طبلؽ صراحو حتى يصبح حرنا، كىذا ىك ىدؼ االسبلـ كما يحث  ممف يممكو كا 

كبيذا جعؿ العتؽ مف أحد  1عميو ليقضي عمى العبكدية المكجكدة في الجاىمية
األنكاع الكاجب التكفير بيا عند االستطاعة، في معظـ الكفارات، ككفارة القتؿ 

ضاف، إال أنو الخطأ، ككفارة الحنث في اليميف، ككفارة الظيار، ككفارة الكطء في رم
 يشترط في عتؽ الرقبة عدة شركط يجب مراعاتيا عند التكفير كالتي منيا: 

يجب أف تككف الرقبة مؤمنة، فبل تجزم الكافرة لقكلو تعالى: )تحرير رقبة مؤمنة  -1
)......2 

 أف تككف الرقبة سميمة مف العيكب كالعمى، أك اليـك أك العرج الشديديف -2

ؾ فبل تجزم المشتركة، كأالَّ يككف فييا عقد حرية أف تككف كاممة المم -3
 3كالمكاتب

                                                 
عيسى اليابي الحمبي  –األشباه كالنظائر ، جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي ، دار إحياء الكتب العربية  1

  246القاىرة ، ص  –كشركاؤه 
  90سكرة النساء اآلية :  2
  683ص  1نائي االسبلمي ، عبد القادر عكدة ، دار الكتاب العربي ، بيركت لبناف ، ج التشريع الج 3
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 ـ:طريقة االطعا -ثانينا

ا، يختمؼ باختبلؼ الكفارة المكجبة لو، فمنيا الكاجب إطعاـ ستيف مسكينن  فاإلطعاـ
كما في  ،يكجب إطعاـ عشرة مساكيفما كما في كفارة الظيار، كالقتؿ الخطأ، كمنيا 

 ليؾ البياف لكؿ منيا. كا  ، كفارة الحنث في اليميف

فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف )إطعاـ كفارة اليميف، كاألصؿ فييا قكلو تعالي  -أ
 (أكسط ما تطعمكف أىميكـ

ىك الكسط مف الطعاـ،  (مف أكسط ما تطعمكف أىميكـ)كالمقصكد مف قكلو تعالي 
كقاؿ  كسعيد بف جبير، كعكرمة، ىك مف أعدؿ ما تطعمكف أىميكـ، ،قاؿ ابف عباس

أما األقؿ المجزئ منيا فقد اختمؼ فيو  ،عطاء ىك مف أمثؿ ما تطعمكف أىميكـ
 اآلراء التالية: إلىالفقياء 

 :كؿ مسكيف مدا بمد النبي صمي هللا عميو كسمـ، كقاؿ الحنفية :فقاؿ مالؾ كالشافعي
  .يعطي صاع مف الحنطة أك صاع مف غيرىا

بأنو  :كزيد بف ثابت، كابف عمر كغيرىـ، كقاؿ الحنابمة كبعض الفقياء كابف عباس
مف  جحلراا كيعتبر رأم المالكية ىك الرأم، كنصؼ صاع فيما عداه، مد في البر

كعطاء، كاألكزاعي، بأف ، ىريرة يأب ، كمما يؤيد ذلؾ رأمكجية نظرم مف تمؾ اآلراء
 كما ،طعاـكاإل، اإلطعاـ ىك مد مف مد النبي صمي هللا عميو كسمـ مف أم نكع كاف
، في الفطرة ئيقكؿ معظـ الفقياء، يجب أف يككف مف الحبكب كالثمار التي تجز 

 1كمف غالب قكت البمد.

                                                 
، مكتبة  2كفاية الطالب الرباني لرسالة ابف أبي زيد القيركاني لعمي أبي الحسف المالكي الشاذلي ج 1

 20-19الخانجي القاىرة ص 
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طعاـ في كفارة الجماع في نيار رمضاف، كاألصؿ في ىذه الكفارة ىك ما اإل -ب
هللا عميو  ىالنبي صم ىجاء رجؿ إل) :جاء في الصحيحيف عف أبي ىريرة أنو قاؿ

فما أىؿ بيت أحكج  ،أفقر مني ىعم :تصدؽ بيذا، قاؿ :اؿفق ،بعرؽ فيو تمر، كسمـ 
اذىب  :ثـ قاؿ، نيابوبدت أ ىهللا عميو كسمـ حت ىفضحؾ النبي صم، إليو منا

  .1(فأطعمو أىمؾ

 اإلطعاـ في كفارة الظيار  -ج

كاألصؿ في شرعية ذلؾ الكتاب كالسنة ، بإطعاـ ستيف مسكينا الظيار كفارة تسقط
 . 2(فمف لـ يستطع فإطعاـ ستيف مسكيناى، )فمف الكتاب قكلو تعال

لخكلة بنت مالؾ بف ثعمبة عندما ) هللا عميو كسمـ ىكمف السنة قكؿ الرسكؿ صم
تكفير  ينزكؿ الكحي عميو فبعد فقاؿ ليا ، جاءتو تشتكي مف زكجيا الذم ظاىرىا

ليصـك شيريف متتابعيف، ك  :قاؿ، ال يجد :جيا ليا بأف يعتؽ رقبة، قالتك ظيار ز 
 :قالت ،فميطعـ ستيف مسكينان  :يا رسكؿ هللا إنو شيخ كبير ما بو بصياـ، قاؿ :التق

فإني  :قمت يا رسكؿ هللا ،بعرؽ مف تمر ىفأت :قالت ،يتصدؽ بو ءشيما عنده مف 
بيا عنو ستيف مسكينا كارجعي  فاطعميقد أحسنت اذىبي  :قاؿ ،أعينو بعرؽ آخر
 3(إلي ابف عمؾ

                                                 
 كما بعدىا  138ص  3صحيح مسمـ : ج 1
 4سكرة المجادلة ، اآلية : 2
 صحيح مسمـ المرجع السابؽ 3
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كذلؾ كفقا ، ال بعد العجز عف الصـكإطعاـ ال يجب إف اإل ىالفقياء عمكاتفؽ 
 . 1لمترتيب الكارد في اآلية الكريمة 

 كفارة الحمؽ في اإلحراـ اإلطعاـ في  -د

مف رأسو كالقمؿ  لكحمؽ إما لمرض، أك ألذ، الحمؽ في اإلحراـ ىفمف احتاج إل
صياـ أك  فديةب (عف ذلؾ ليكفرك  فميحمؽ)هللا عميو كسمـ  ىكغيره  فقاؿ الرسكؿ صم

أك  ،مساكيف ةست ىعم، صع مف غالب قكت البمدآأك بتصدؽ بثبلث ، ثبلثة أياـ
فمف كاف منكـ مريضا أك بو )تعالي قكلو كاألصؿ في ذلؾ ، كىك ذبح شاة ،نسؾ

  2(مف صياـ أك صدقة أك نسؾ أذم مف رأسو ففدية

لقمؿ ، عندما كجد ارةهللا عميو كسمـ لكعب بف عج ىكمف السنة قكؿ الرسكؿ صم
 :عميو الصبلة كالسبلـ أيؤذيؾ ىكاف رأسؾ، فقاؿ :يتناثر مف عمي كجيو، فقاؿ لو

 ،3و أف تذبح شاةنسكتأك إطعاـ ستة مساكيف، أك  ،حمؽ كصـ ثبلثة أياـا :نعـ قاؿ
كفقا لنص اآلية ، عمى التخيير كليس عمى الترتيب، طعاـ في ىذه الكفارةكاإل

كبالتالي فاإلطعاـ في كفارة الحمؽ  4فقياءتفاؽ الاب ذلؾكالمفيـك مف حرؼ أك، ك 
 .يككف لستة مساكيف، فتعطى لمفقراء؛ ألنيا صدقة، كذلؾ بحسب استطاعة المكفر

 

 

                                                 
 –أبي إسحاؽ إبراىيـ الشيرازم . الطبعة الثانية دار المعرفة لمطباعة كالنشر  –الميذب في فقو الشافعية  1

  117ص  2ج  –بيركت لبناف 
  195سكرة البقرة اآلية : 2
  21ص  4أخرجو مسمـ في صحيحو كتاب الحج ، باب إجازة حمؽ الرأس ج 3
  686ص  1يع الجنائي االسبلمي جعكدة ، التشر  4
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 :الصياـطريقة  -ثالثنا

فأحيانا يككف  لكالذم يختمؼ مف كفارة إلي أخر ، كمف ضمف أنكاع الكفارات الصياـ
حيث قاؿ هللا ، ي نيار رمضافكالجماع ف، ا، كفارة القتؿ الخطأف يكمن يالصياـ ست

متتابعيف تكبة مف هللا  ففمف لـ يجد فصياـ شيري)تعالي في كفارة القتؿ الخطأ، 
  1(ككاف هللا عميما حكيما

فمف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف مف قبؿ أف )كفي كفارة الظيار قاؿ تعالى 
  2(يتماسا

طيع أف تصـك شيريف تتسفيؿ )كفي كفارة الجماع قاؿ رسكؿ صمى هللا عميو كسمـ 
 . 3(متتابعيف

فمف لـ يجد )هللا، قاؿ هللا تعالى  في اليميف كالحنثياـ أأما في كفارة صياـ ثبلثة 
 . 4(حمفتـ ذاإيمانكـ أذلؾ كفارة  ،ياـأفصياـ ثبلثة 

حيث قاؿ صمى هللا عميو ، ياـأكفارتو صياـ ثبلثة ، ك حراـككذلؾ في الحمؽ في اإل
 . 5(ياـأاحمؽ كصـ ثبلثة )كسمـ لكعب بف عجـر 

ال اذا عجز إلى غيره إكال ينتقؿ ، كلى عمى الترتيبكالصياـ يككف في الكفارات األ
حيانا أ ،يريفيككف الصياـ فييا عمى التخ، ما في الكفارات األخيرةأ ،عنو المكفر

                                                 
 91سكرة المائدة اآلية  1
 4سكرة المجادلة ، اآلية  2
 111ص  2صحيح مسمـ كتاب الصياـ ج 3
 91سكرة المائدة ، اآلية  4
 كما بعدىا  21ص  4صحيح مسمـ كتاب الحج ، باب إجازة حمؽ الرأس في االحراـ ج 5



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

331 

  

 

 طعاـ،لى اإلإكأحيانا أخرل ينتقؿ مف الصياـ ، أراد ذامكفر ثبلثة أياـ إاليصـك 
 حسب قدرتو عمى التكفير. كذلؾ ب

 طريقة الكسكة: -رابعنا

حيث قاؿ هللا تعالى ، نكاع الكفارة في كفارة اليميفأتعتبر كذلؾ مف ضمف  الكسكةك 
 . 1 ((يكـ اك كسكتيـمأى فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف أكسط ما تطعمكف))

ألنيا كثيرة  ؛فيركخفؼ مف دائرة التك ،ع هللا عمى عباده في ىذه الكفارةكعميو فقد كسَّ 
بؿ جعؿ التكفير  ةكاحد ةكبالتالي لـ يجعؿ التكفير عنيا في خصم ،الكقكع مف البشر

مكر ككذلؾ جعؿ ىذا األ ،طعاـكاإل ،كالكسكة ،كالصياـ ،العتؽ :امكر كىي ةمنيا عد
 .كىذا كمو مف باب التيسير عمى عباده، كليس عمى الترتيب ،عمى التخيير

 قكط الكفارة:أسباب س -المطمب الثاني

 أسباب السقكط العامة، كىي: -أكالن 

فإذا ، طعاـأك الصياـ، أك اإل ،، كىك عتؽ الرقبةكفارةكيقصد بو إخراج ال ،األداء – أ
أخرل إف عجز عف  ىفينتقؿ إل، داء نقؿ عمى التخيير كالبدؿعجز عف ترتيب األ

 ارة، إال أف ىذاألكلى، كذلؾ بحسب قدرة الشخص عمى األداء، كباألداء تسقط الكفا
مكفارة، فإذا لـ يصاحب األداء لكىك نية األداء ، األداء مشركط بتكافر النية معو

قكؿ لكذلؾ  ،ألف النية شرط صحةئ؛ عند معظـ الفقياء أنيا ال تجز  :فقيؿ ،النية
كلكف ال ، في ذمتو ى" إنما األعماؿ بالنيات .. " كتبقعميو كسمـ الرسكؿ صمى هللا 
 لفمك نك ، فقط 2بؿ يجب نية أداء الكفارة ،ة بنكع مف أنكاع الكفارةيجب اقتراف الني

                                                 
  91سكرة المائدة ، اآلية  1
 كما بعدىا  688ص  1الجنائي االسبلمي ، ج عكدة ، التشريع 2
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فيكفي ذلؾ كتسقط  باإلطعاـ،بالصياـ أك  قاـة إال أنو بعد ذلؾ بأداء الكفارة بعتؽ رق
 مف أسباب سقكط الكفارة. ان ألداء يعتبر سبباالكفارة، كعميو ف

  العجز عف األداء: -ب

فتسقط عنو عند  ،ء ىي القدرة عمى األداءف مف شركط الكفارات عند بعض الفقياإ
، كمف ثـ فيشترط في التكفير 1إيجاب الفعؿ عمى العاجز ممتنع أمامكفارة، لاألداء 

القدرة عميو، كذلؾ لقكلو تعالى " فمف لـ يستطع " كليذا جعؿ لمتكفير أنكاع، فإذا 
ذا عجز عف األكلا ىكلعجز عف األ  ،ؿ إلى الثالثةنتقاكالثانية  ىنتقؿ إلى الثانية، كا 

العجز في األنكاع األكلي كىي العتؽ كاإلطعاـ شرط لكجكب  :كىكذا، قاؿ الكاساني
كذلؾ لقكلو تعالى في كفارة الظيار، كالقتؿ الخطأ " فمف لـ يجد فصياـ ، الصـك

  2" شيريف متتابعيف

، افي ذمتو دينن  ىبؿ تبق ،البعض اآلخر مف الفقياء بأف العجز ال يسقط الكفارة كقاؿ
ىؿ ىك  ،كيمـز بأدائيا إذا أيسر حالو، كاختمؼ الفقياء كذلؾ في كقت العجز

 المقصكد بو كقت األداء أك كقت الكجكب إلى رأييف:

 حنيفة كأصحابو كيقكؿ بالعجز كقت األداء:  يكىك ألب -األكؿ الرأم

مقصكد بأنو ال :كيقكؿ فيو، أما الرأم الثاني كىك لمشافعي رحمو هللا كغيره مف الفقياء
 كالذم نراه شرطان لكجكبيا. ، مكسرا كقت األداء  كاف بالعجز كقت الكجكب حتى كلك

                                                 
 511ص  2الجزيرم ، كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة قسـ األحكاؿ الشخصية ج  1
 4سكرة المجادلة ، اآلية  2
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، كعميو 1كىك الفعؿ المخصكص لمتكفير ،بعد تحقؽ ركنيا الذم يتحقؽ بو التكفير
كتسقط لمف يقكؿ بالسقكط، أك  ،عند تخمؼ شرط القدرة كىك العجز تتخمؼ الكفارة

كطيا بالعجز، إال أف الرأم الراجح ىك القائؿ في الذمة لمف يقكؿ بعدـ سق ىتبق
كالعبادة تسقط بالعجز، كالحج إذا فقد عنصر ، ألف الكفارة عبادة،بالسقكط 
ال يكمؼ هللا نفسا ) كذلؾ لقكلو تعالى، أك الزكاة إذا فقد شرط النصاب االستطاعة،
  (إال كسعيا

ألف ىذا الكقت ؛ داءف المعتبر في التكفير مف حيث القدرة مف عدميا ىك كقت األإ
تتحدد فيو حالة اإلنساف كقدرتو عمى التكفير مف عدمو، كذلؾ ألف القدرة تعتبر بقدر 

 كهللا أعمـ . ااستطاعتي

  :المكت -ج

فاإلنساف إذا مات سقطت عنو  ،مف األسباب لسقكط الكفارة كالمكت يعتبر سببان 
كالعقاب يعتبر شخصي ، قابألف الكفارة فييا جانب الع ؛قؿ إلى كرثتوتالكفارة كال تن

أم يقتصر عمى ذات الشخص نفسو دكف غيره، كبيذا إذا مات الشخص انتيت 
 .2شخصيتو كسقط كؿ ما يتعمؽ بيا مف كاجبات كعقكبات كغيرىا

تسقط الكفارة لعدـ التكميؼ، فالتكميؼ شرط في كجكب العبادات كالعقكبات كالتي  -د
 يءأك معتكىا، أك صغيران، فبل يكمؼ بش منيا الكفارة، فإذا كاف الشخص مجنكنان،

ف ارتكب مكجبيا ىحت مف الكفارات  كالحنث في اليميف، أك اإلفطار في نيار ، كا 
ألف التكميؼ مرفكع عنيما  ؛قتؿ الخطأ كغيرىا مف جرائـ الكفاراتالرمضاف، أك 

                                                 
 511الجزيرم كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة قسـ االحكاؿ الشخصية ص  1
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" رفع القمـ عف ثبلث عف الصبي  صمى هللا عميو كسمـبرفع القمـ لحديث الرسكؿ 
  1" يبمغ كعف المجنكف حتي يفيؽ مف جنكنو كعف النائـ حتي يستيقظ حتي

 أسباب السقكط الخاصة كالتي ىي:  -ثانيان 

قدكر، كال يمـز فييا بما ىك ليس مكتسقط الكفارة، بال، التخيير في أداء الكفارة -أكالن 
. حبا عمى الصـك فيكفي التكفير كعميو فإف كاف المكفر قادرن  ،في المقدكر  ىتالصـك

ف سبؽ اإلطعاـ ف كاف قادرن ، كا  ف كاف  ىحت، ا عمى اإلطعاـ فيكفي فيو اإلطعاـكا  كا 
التكفير بالعتؽ، كىكذا فيكفي  ئا عمى العتؽ فيجز قادرن كاف  سبقو الصـك  ككذلؾ إف

بحسب قدرتو كاستطاعتو عمى األداء  ،في سقكط الكفارة بما ىك في مقدكر الشخص
كىذا مف ، ميؼ الشخص بما ىك في غير مقدكرهنظر إلى الترتيب كبدكف تكالبدكف 

 ال يطيقكف. فبل يحمميـ بما،رحمة هللا كلطفو عمى عباده 

كتظير ىذه الرحمة في التخيير، الذم ينص عميو المكلي جؿ جبللو في جكاز 
 ب التكفير بيا في كؿ كفارة. جالتكفير بأحد األنكاع التي ي

  2كىما: كىذا التكفير اختمؼ فيو الفقياء إلى رأييف

كمذىب السنة كالجماعة بأف الكفارة عمى التخيير بيف  ،كىك لمالؾ الرأم األكؿ:
ألف  ،الكاجب فييا ىك أحد األشياء المذككرة في آية التكفيرفكليذا  ،الخصاؿ الثبلثة

كممة ) أك ( عندىـ الكاردة في اآلية تدؿ عمى التخيير كليس عمى الترتيب، كذلؾ 

                                                 
 559ص  4ج –باب المجنكف يسرؽ أك يصيب حدا سنف ابك داككد  –رجو أبك داككد في كتاب الحدكد أخ 1
الطبعة األكلى شركة المطبكعات  –عبلء الديف أبي بكر الكساني  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  2
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  كاف في كتاب هللا ) أك ( إال كىك مخير فيو، كما كاف  كما :حيث قاؿ ابف عباس
 ( إال كىك عمى الترتيب. د) فمف لـ يج

كذلؾ  ،بأف الكفارة عمى الترتيب، كىك لمجميكر كغيرىـ مف الفقياء الثاني:الرأم 
)أك( تفيد الترتيب، األكؿ فاألكؿ كما ىك مكجكد في آية الحرابة في ترتيب العقكبات 

فبل ينتقؿ إلى غيرىا إال إذا  ،مى المحارب، كبذلؾ تعتبر عقكبات بدليةالكاجبة فييا ع
كىذا  (،فمف لـ يجد )كىكذا عمى سبيؿ الترتيب كفقان لقكلو تعالى: ، عجز عف األكلى

كما قاؿ المعتزلة بأنو أمر بالكؿ عمى سبيؿ البدؿ، كعميو فالراجح ىك ما ذىب إليو 
 .ألف كممة  ؛أصحاب الرأم األكؿ

كذلؾ عمى سبيؿ التخيير  ،1إذا دخمت عمى أفعاؿ يراد بيا كاحد منيا ال الكؿ ) أك (
 توكفار : )) ففي األداء بحسب القدرة كاالستطاعة، كمما يؤيد ذلؾ ىك قكلو تعالى

 2(( مساكيف مف أكسط ما تطعمكف أىميكـ أك كسكتيـ إطعاـ عشرة

ىك  ي التكفير إال بماكغيرىا مف الكفارات كالجماع، كمف ثـ فإف الشخص ال يمـز ف
 كال يمـز بما ىك ليس في مقدكره. ، في مقدكره

 البر كفعؿ المحمكؼ عميو  -ثانيان 

يدخؿ  أنو الأم فعؿ المحمكؼ عميو، فإف حمؼ ب ،كمف أسباب سقكط الكفارة البر
ال تجب إال في  اليميف ألف كفارة؛ دار فبلف كلـ يدخميا فعبل، فبل تجب عميو الكفارة

                                                 
 2901الكاساني بدائع الصنائع ج ص   1
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في يمينو، كتجب  حانثان فيعتبر  ،حمؼ بأال يدخؿ دار فبلف كدخميا كأف ،الحنث
 .1فبل تجب عميو الكفارة  ،أما إذا لـ يحنث بأف فعؿ المحمكؼ عميو ،عميو الكفارة

ف لـ يفعمو ثانحفيعتبر  ،إذا حمؼ بأال يفعؿ كذا كككؿ في فعمو ككذلؾ ان حتى كا 
كقاؿ ، مباشرتو بنفسو فبل يحنثبنفسو عند مالؾ كأبك ثكر، إال إذا عقد نيتو عمى 

ال يحنث إال أف ينكم في يمينو أف ال يستنيب في فعمو، أك يككف ممف لـ  :الشافعي
ف حمؼ بمستحيؿ، فإذا كانت االستحالة عقمية كرد أمس  ،2تجر عادتو بمباشرتو كا 

ال تنعقد بيمينو كال تجب  :أك شرب الماء الذم في الككز كال ماء فيو، فقاؿ مالؾ
أك حمؼ  ،كالصعكد إلى السماء، كفارة، أما إذا كانت االستحالة ىي مف العادةفييا 

ان كتمزمو ثنحاكبالتالي يعتبر ، فيذه األمثمة ميؤكس منيا، ليطمؽ امرأتو إذا ىي ماتت
أك بفعؿ  ،كبيذا تجب الكفارة في حالة الحنث، كال تسقط عنو إال بالتفكير، 3الكفارة 

 بأبرارأمر  صمى هللا عميو كسمـكثبت أف النبي  ،سـالق بأبرارالمحمكؼ عميو أم 
القسـ، كىذا األمر عمى  سبيؿ الندب ال عمى سبيؿ الكجكب، بدليؿ أف العباس جاء 

صمى هللا فقاؿ النبي  ،يجرةال ىمليبايعو ع صمى هللا عميو كسمـبرجؿ إلى الرسكؿ 
سكؿ هللا لتبايعنو، عميو كسمـ: )ال ىجرة بعد الفتح( كقاؿ العباس: أقسمت عميؾ يا ر 

كعميو فإبرار القسـ مف  ،4ىجرة أبررت قسـ عمي كالفكضع النبي يده في يده كقاؿ: 
قبؿ الغير يعتبر مندكبان، كأف حمؼ شخص آلخر باال يدخؿ الدار فابر ىذا اآلخر 

 بالقسـ كلـ يدخميا. 

                                                 
لبناف قسـ  –بيركت  –دار الفكر  –عبد الرحمف الجزيرم الطبعة االكلى  –الفقو عمى المذاىب األربعة  1
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 أك بمضي الفترة المحددة: ،سقكط كفارة الظيارة بالفرقة -ثالثان 

ىك أف يقكؿ شخص لزكجتو أنت عمى كظير أمي، كبيذا المفظ يحـر كالظيار ك 
عمى الشخص التمتع بزكجتو، كتمزمو الكفارة إف أراد العكدة إلييا، كال تسقط عنو إال 

 بأدائيا أك بتطميؽ زكجتو المظاىر منيا.

كليذا قاؿ الحنفية ال تجب عميو  ،1فالفرقة تعتبر أحد أنكاع سقكط الكفارةكمف ثـ 
أم  (ثـ يعكدكف لما قالكا)كطئيا لقكلو تعالى:  استباحةة إال عند عزمو عمى ر الكفا

عكدكف لتحميؿ ما حرمكه بالظيار، فإذا لـ يعكدكا إلى ذلؾ كأرادكا الفرقة فبل كفارة ي
عمييـ، ككذلؾ تسقط كفارة الظيار بمركر الزمف، كأف ظاىرىا لفترة محدكدة كشير 

فتسقط عنو الكفارة بمضي تمؾ ، يا فييائطنقضت تمؾ الفترة كلـ ياأك شيريف ك 
 2الفترة

 الخاتمة

ألشياء أك ألفعاؿ مخصكصة التي أكجبيا أنيا اسـ ب ،ت مفيـك الكفارةنبعد أف بي
كأف ىذه المعاصي تختمؼ أحدىما عف  ،رتكاب معاصي مخصكصةإالشارع  عند 

ات كرخص كجعؿ هللا الكفار  ،ككؿ منيا منصكص عمييا بالقرآف، أك السنة ،األخرل
بطرؽ خفيفة كميسرة بدكف  ،يستعمميا مرتكب المعصية لمحكا ىذا الذنب أك االثـ

بالعجز عف كتسقط أحيانا عف االنساف  ،ستطاعة منياىك في اال مشقة، كباختيار ما
يبتعد عنيا المسمـ  ىحت ،ك مالية رادعةأية ن، كىي في نفس الكقت عقكبات بدأدائيا

                                                 
الطبعة الثالثة ص  –بيركت لبناف  –دار احياء التراث العربي  –سميـ رستـ باز البناني  –شرح المجمة  1
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ذك طبيعة مزدكجة تعبدية تفعؿ  تعالى، ككذلؾ عقابية فيي  ،كال يرتكبيا مرة أخرل
 صؿ إلى النتائج التالية: نكمنيا ، رتكاب فعميااتمنع االنساف مف معاكدة 

 لذنكب كالمعاصي عف المسمـ.أم تكفر اككف ىذه الكفارات جابرة  - 1

 دائيا.أل اختيارهكفي  ،نساففي مقدكر اإل الكفاراتككف ىذه ت -2

 تعالى. حؽ كاجب  ىي أم ،كفارات تعبدية تفعؿ لكجو هللا تعالىككف ىذه ال -3

 ىذه الكفارات محصكرة في معاصي معينة منصكص عمييا في القرآف كالسنة.  -4

التعزيػػر كتختمػػؼ عػػف  ،الحػػد ال ترتقػػي إلػػى مرتبػػة ،خفيفػػةعقكبتيػػا ىػػذه الكفػػارات  -5
 افي أحكامي

 تسػػػقط إال بأحػػػد كال  ،معصػػػيتيا حصػػػكؿعنػػػد كػػػكف ىػػػذه الكفػػػارات كاجبػػػة االداء  -6
 اك بالعجز عف أدائيا . سقطاتيا المذككرةمي 

 

 

 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

339 

  

 

 قائمة المصادر كالمراجع

 األحاديث 

ابػػػي الحسػػػف مسػػػمـ بػػػف الجػػػامع ابػػػف مسػػػمـ، منشػػػكرات  لئلمػػػاـالجػػػامع الصػػػحيح  -1
 لبناف  -كالنشر بيركت لمطباعةالمكتب التجارم 

 1952 الطبعػػة -سػػميماف بػػف االشػػعث الحػػافظ ابػػي داكد لؤلمػػاـداكد  يبػػأسػػنف  -2
 مصر.  -همصطفى البابي الحمبي كاكالد ةكمطبع ةمكتب

  حمػػػد بػػػف رشػػػد دار الكتػػػاب الحػػػديثأالمقتصػػػد محمػػػد بػػػف  كنيايػػػةالمجتيػػػد  ةبدايػػػ -3
 مصر.  بكالؽب يةمير األ

بػػػي يحيػػػى زكريػػػا االنصػػػارم  منشػػػكرات أ -الطالػػػب ضى رك  المطالػػػب شػػػرح ىسػػػنأ -4
   .اإلسبلمية  المكتبة

كلػػػى األ الطبعػػػة-ؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد هللا بػػػف اليمػػػاـ اشػػػرح فػػػتح القػػػدير كمػػػ -5
 .الكبرل  التجارية المكتبة

عبػػد السػبلـ محمػػد الشػػريؼ، دار الغػػرب  -حكػاـ العقكبػػاتأفػػي  الشػػرعيةالمبػادئ  -6
 .   االسبلمي بيركت

 يػػػركت، دار الكتػػػاب العربػػػي بةعبػػػد القػػػادر عػػػكد -سػػػبلمي تشػػػريع الجنػػػائي اإلال -7
 .لبناف

لعمي ابػي الحسػف المػالكي  -زيد القيركانيي بابف أ ةالطالب الرباني لرسال كفاية  -8
 .  ةالقاىر  -الخانجي ةالشاذلي مكتب
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 الفمسفات التربكية كعالقتيا بالمنياج التربكم

 إعداد: د. أسامة الحرارم أبكخريص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة: 

انصب اىتماـ كثير مف الفمسفات القديمة كالحديثة عمى الجانب التربكم لحياة 
ات اإلنساف، كبرزت آراؤىا كاتجاىاتيا الفكرية التي ظيرت مف خبلؿ كتابات كمؤلف

فبلسفتيا، ىذه اآلراء كاالتجاىات تنكعت كاختمفت مف حيث المبدأ كالطريقة، كلكنيا 
اتفقت حكؿ نفس اليدؼ، كىك تنظيـ العممية التربكية لئلنساف، كالذم اختزؿ في 
عناصر العممية التعميمية ) المعمـ كالمتعمـ أك الطالب ثـ المنياج الدراسي (، كيرجع 

يف في ىذا المجاؿ آلية ربط الفمسفة بالتربية إلى اختبلؼ العمماء كالفبلسفة الباحث
كتنكع بيئة كثقافة كمعتقدات ىؤالء الفبلسفة الذيف حاكلكا بشتى الطرؽ كالكسائؿ 
ف البحث  تطكيع مصطمح التربية مع مصطمح الفمسفة ليطمؽ عمييا فمسفة التربية، كا 

اجتياز خطكة عمى قدر  الجاد في طبيعة العممية التربكية يقكد الباحث حتمان إلى
كبير مف األىمية، كىي الكقكؼ عمى طبيعة اإلنساف كتككينو الذاتي باعتبار البحث 
في الطبيعة اإلنسانية أمر ىاـ لمفمسفة؛ إلف اإلنساف أك الكائف البشرم ركف أساسي 

 في أم عممية تربكية بحيث ال تتـ ىذه العممية كال  تتحقؽ بدكف اإلنساف .

كمف مشكمة البحث في دكر الفمسفات القديمة كالحديثة كعبلقتيا تمشكمة البحث: 
بالمناىج التعميمية، كفي كيفية كآلية تطبيؽ ىذه النظريات الفمسفية كتطكيرىا عبر 
العممية التعميمية، كأم ىذه النظريات ليا الطابع العممي في التكافؽ بيف المعمـ 

                                                 
  جامعة الزنتاف. -مية التربية يفرف ك-محاضر بقسـ الفمسفة 
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ىذه اآلراء كاالتجاىات  يؼالمدارس تكظكىؿ استطاعت بعض  كالمنيج؟كالمتعمـ 
  الكاقع؟عمى أرض  كتطبيقيا 

تيدؼ الدراسة إلى تفسير العبلقة القائمة بيف مفيـك الفمسفة  الدراسة:أىداؼ 
كالتربية، ككذلؾ تتبع أىـ النظريات الفمسفية كعرض اتجاىاتيا حكؿ المبادئ 

يمية حتى تتضح األساسية لعممية التربية مف خبلؿ المعمـ كالتمميذ كالكسائؿ التعم
الصكرة عند المتمقي حكؿ الكيفية التي تكصمت إلييا كؿ نظرية أك مدرسة فمسفية 

 كطريقة التفكير في ىذا االتجاه.

تكمف أىمية البحث في عرض أىـ المدارس كالنظريات الفمسفية أىمية الدراسة: 
ة التر بكية التي تناكلت مفيـك التربية كعبلقتو بالمنياج الدراسي كسبؿ تطكير العممي

 مف خبلؿ العبلقة التبادلية بيف مفيـك الفمسفة كالتربية.

 المقارف.التحميمي  انتيج الباحث المنيجلقد  الدراسة:منيجية 
 تقسيمات البحث:

كمف خبلؿ ذلؾ تـ تقسيـ البحث إلى مبحثيف، حيث تناكؿ المبحث األكؿ مفيـك 
ـ مفيـك فمسفة التربية الفمسفة، ثـ مصطمح التربية في  المغة كاالصطبلح، ث

كأىميتيا، كمفيـك المنياج لغة كاصطبلحان، في حيف أف المبحث الثاني تناكؿ البحث 
في أىـ الفمسفات التربكية القديمة كالحديثة مستيبلن ذلؾ بالفمسفة المثالية كالتي يؤكد 
أصحابيا بأف التربية ىي مجيكد اإلنساف لمكصكؿ إلى ىزيمة الشر ككماؿ العقؿ، 

بدؿ مجيكد أكبر مف األجياؿ القديمة لنقؿ العادات الطيبة كاألخبلؽ الحسنة  كىي
إلى األجياؿ القادمة، ثـ الفمسفة الكاقعية كالتي يمثميا الفيمسكؼ اليكناني أرسطك 

التربية عممية تدريب لئلنساف عمى العيش بكاسطة معايير كمف أبرز مبادئيا أف 
، ى الطريؽ السميـ في حياتو كعبلقتو باألخريفخمقية مطمقة لتكجو االنساف العاقؿ إل
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أما الفمسفة التربكية الطبيعية كالتي مف أبرز ركادىا المفكر الفرنسي جاف جاؾ 
ركسك كالتي تنص عمى تنظيـ العممية التربكية مف خبلؿ عناصر كمبادئ رئيسية 
ة كىي المعمـ كالمتعمـ كالمنياج كطريقة التدريس، ثـ جاء الحديث عمى الفمسف

البرجماتية التي ظيرت في القرف التاسع عشر كتدعك التربية البرجماتية إلى تحرير 
العقكؿ مف األفكار كاآلراء التقميدية الجامدة كاالنطبلؽ نحك التحرر نحك التجديد 
كاالبداع الفكرم في كؿ المستكيات، أما الفمسفة التربكية الكجكدية كالتي ظيرت في 

بادئيا كثيران عف الفمسفة الطبيعية إال إنيا ركزت عمى القرف العشريف لـ تختمؼ م
دكر المنيج في العممية التربكية، كينبغي أف يككف كحدة ال تنفصؿ مكاده بعضيا 

 عف بعض؛ ألنو األساس في الربط بيف الطالب كالمعمـ .

 أكالن: ما ىي الفمسفة ؟ 

(  كالتي تعني  Philoالفمسفة مصطمح يكناني األصؿ مككف مف كممتيف: األكلى ) 
( كتعني الحكمة ، فالفمسفة ىي حب الحكمة أك محبة  sophyالحب، كالثانية ) 

الحكمة، كينسب بعض المؤرخيف ىذا االصطبلح إلى فيثاغكرس، الذم أطمؽ عمى 
نفسو لقب الفيمسكؼ، في حيف أرجعو البعض إلى سقراط، كىناؾ آخركف ينسبكف 

 ( .1)ي كصؼ سكلكف كسقراط  ىذا المصطمح ألفبلطكف حيث استخدميا ف

ف أكد عميو الكثير مف الفبلسفة إال أنو كجد في االتجاه المقابؿ   ىذا المصطمح كا 
معارضة مف بعض الفبلسفة حكؿ ىذه التسمية ليخمؽ نكعان مف التناقض كاالختبلؼ 

 بيف الفبلسفة حكؿ ىذا المصطمح كالذم الزاؿ قائمان إلى ىذا اليـك . 

في االصطبلح فقد اختمؼ العمماء نظران لتنكع المكاضيع التي  أما تعريؼ الفمسفة
تنصب تحت اىتماـ كدراسة الفمسفة كالكجكد كالمعرفة كالقيـ كالعقؿ كالنفس كالمغة 

                                                 
 . 15 – 13رجب بكدبكس، تبسيط الفمسفة، دار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع، بنغازم، ص - 1
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إذ تبحث في  جكانبيا،كالتي ال تركز الفمسفة عمى جانب منيا بؿ تدرس الحقيقة بكؿ 
اإلنساف باعتباره محكر  ماىية الشيء كمصدره ككينكنتو كالتي تركز فييا عمى

الدراسة كخصكصان في مسائؿ تتعمؽ بالنفس اإلنسانية ككجكدىا، إذ أف الفمسفة 
تتطرؽ إلى طبيعة النفس البشرية كتدرس الغاية مف ىذه الحياة إلى آخر القضايا 

 الناس.الجكىرية في حياة 

اف، فقد شاع لقد ظيرت تعريفات كثيرة لمفمسفة كلعؿ أبرزىا ما جاء بو فبلسفة اليكن
في تاريخ الفمسفة بأنيا الحقؿ المعرفي الذم تتناكلو العقكؿ الخاصة كيتمذذ بيا صفكة 
مف العمماء الذيف ليـ القدرة عمى النظر في ماىية األشياء كيترفعكف عف األشياء 

 المادية التي تصرؼ العقكؿ عف ميمتيا الحقيقية في 

جاـ بيف ىذه الطبقات كالتزاميا البلتيني، كيرل بأف العدالة تتحقؽ في االنس
بالكظائؼ المككمة إلييا كىك بذلؾ يسكغ لمفمسفة مفيكمان أرستقراطيان قائمان عمى النخبة 

(1). 

أما الفيمسكؼ اليكناني أرسطك فقد عرؼ الفمسفة بأنيا: " عمـ المعنى األكثر شيكعان 
كاألسباب األكلى، لكممة عمـ " كيفسر ىذا المعنى فيقكؿ " الفمسفة ىي عمـ المبادئ 

كغايتيا البحث عف الحقيقة بأكثر أساليب التفكير نظامان، كيقصد أرسطك بذلؾ أنيا 
 .(2)عمـ الكجكد الذم يدرس المكجكدات، كأىـ ىذه المكجكدات ىك اإلنساف 

 أما الفارابي فيعرؼ الفمسفة بأنيا " العمـ بالمكجكدات بما ىي مكجكدة ".

مـ األشياء بحقائقيا الكمية، كالكمية ىي إحدل أما الكندم فإف الفمسفة ىي ع
 الخصائص الجكىرية لمفمسفة.

                                                 
 . 83أفبلطكف، الجميكرية، ترجمة ) حنا الخباز(، دار القمـ، بيركت، ص  – 1
 . 38، ص  ، اتحاد الكتاب العربي ، دمشؽ 2عيسى الشماس، مدخؿ إلى عمـ االنساف، ط – 2
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كيرل ابف رشد " أف التفكير بالمكجكدات عمى إنيا مصنكعات، ككمما كانت المعرفة 
 بالمصنكعات أتـ كانت المعرفة بالصنائع أتـ.

 .(1)في حيف يقكؿ إيمانكيؿ كانط " أف الفمسفة ىي المعرفة الصادرة مف العقؿ 

فيـ حقيقة كادراؾ ىذا العالـ، كرسخ أفبلطكف في كتابو الجميكرية ىذا المفيـك 
عندما قسـ المجتمع إلى ثبلثة أقساـ كفقان لؤلنفس البشرية كىي النفس العاقمة 
كفضيمتيا الحكمة، أما كظيفتيا فيي البحث في ماىية األشياء كممارسة الفمسفة 

جتمع كىـ الفبلسفة، أما النفس الغضبية كيمثميا طبقة الحكاـ السياسييف في الم
ففضيمتيا الشجاعة كيمثميا طبقة الجنكد كالحراس، في حيف أف النفس الشيكانية 

 كالتي فضيمتيا العفة كيمثميا طبقة عامة الناس في المجتمع اليكناني 

فالتربية لغة مف الفعؿ ربا يربك أم زاد كنما ، كمصدر الفعؿ  ثانيان: مفيـك التربية:
ى يربي أم نشأ كنما ، فالتربية إذان في المغة ىي النمك كالتنشئة كالزيادة ، كيعكد رب

مفيـك التربية إلى ثبلثة أصكؿ كىي " ربا " أم يربك بمعنى نما ، كاألصؿ الثاني 
ىي " رب " كمعناه نشآ كترعرع ، كاألصؿ الثالث " ربي " بمعنى أصمحو كتكلى 

 .(2) أمره كرعاه 

نجده في القرآف الكريـ في قكلو تعالى " فإذا أنزلنا عمييا الماء كمعنى نما ينمك 
 .( 3)اىتزت كربت كأنبتت مف كؿ زكج بييج " 

                                                 
إيمانكيؿ كانط ، نفد العقؿ العممي، ترجمة ) غانـ ىنا (، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت، ص  – 1

19 . 
ابف منظكر، لساف العرب، تحقيؽ )عبد هللا العبليمي(، دار المعارؼ، بيركت، المجمد األكؿ، االلؼ   - 2

 .1101كالراء ص 
 (. 5سكرة الحج ، اآلية )  - 3



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

346 

  

 

( كالتي (educationكفي المغة الفرنسية مصطمح أك لفظ التربية مشتقة مف كممة 
كما تعني العمـ المعيف  آخر،تدؿ عمى القيادة كالييمنة كالتحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ 

راج الطفؿ مف حالتو األكلية التي كاف عمييا في البيت كاألسرة كمساعدتو عمى إخ
 (1) منو.عمى تحصيؿ الفضائؿ كالقيـ مف المحيط القريب 

أما اصطبلحان: عرفت التربية بعدة تعاريؼ منيا: تعريؼ سقراط " بأنيا صياغة 
 .(2) النفس اإلنسانية كطبعيا عمى الحؽ كالخير كالجماؿ كتقيؽ مجتمع أفضؿ "

ىي " عبارة عف مجمكعة مف التأثيرات كاألفعاؿ التي  ()تعريؼ )ركنيو اكبير ( – 1
يمارسيا اإلنساف برغبة إرادية عمى إنساف آخر ، كغالبان ما يمارسيا الكبار عمى 

 . (3)الصغار 

أما الغزالي فقد عرفيا بانيا " تيذيب لنفكس الناس مف األخبلؽ المحمكدة "  أك ىي 
سعادة األبدية " أك ىي " الكسيمة التي تكصؿ اإلنساف إلى درجات الكماؿ " مفتاح ال

" ، ألف ىدؼ التربية مف كجية نظر الغزالي ىك الفضيمة كالتديف كيقكؿ " عمى 
المعمـ أف ينبو المتعمـ عمى أف الغرض مف طمب العمـك التقرب إلى هللا تعالى دكف 

 .(4) الرياسة كالمباىاة "

ناىا االصطبلحي في العصر الحديث ىي عممية تكيؼ الفرد مع أما التربية في مع
، بأنيا الفعؿ  1858  – 1917(البيئة، كيعرفيا المفكر الفرنسي )إميؿ دكركايـ ( )

                                                 
 12ركؽ عبده ، معجـ مصطمحات التربية، دار الكفاء لمطباعة كالنش، االسكندرية ، ص فا – 1
 . 249معف زيادة ، المكسكعة الفمسفية ، المجمد األكؿ  ،  االنماء العربي ، بيركت ، ص  – 2
 –  أبرز مؤلفاتو التربية العامة ، كفمسفة التربية . 1885فيمسكؼ كمفكر فرنسي كلد ، 
 . 65الدائـ ، التربية عبر التاريخ ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ص عبدهللا  - 3
 .18الغزالي ، رسالة في المعرفة ، تحقيؽ )ميند االعسـ ( ،  دار الكتب كالكثائؽ ، بغداد ،  ص   – 4
 فيمسكؼ كعالـ فرنسي أحد مؤسسي عمـ االجتماع الحديث ،أرسى قكاعد منيج دراسة المجتمع 
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الذم يتـ ممارستو مف قبؿ األجياؿ الكبيرة عمى األجياؿ الصغيرة التي لـ تعد بعد 
المجتمع مف أجؿ خدمة  لمحياة االجتماعية " أم ىي عبارة عف إدماج الفرد في

 (1)المجتمع . 

، " بأف التربية ىي عممية  1952 – 1859أما المفكر األمريكي ) جكف ديكم ( 
النمك كالتعمـ كالبناء كالتجديد المستمر في الحياة " لتككف التربية عممية حياة البد أف 

 (2)ترتبط بشؤكف الحياة كتتـ عف طريؽ التفاعؿ مع األخريف الكتساب الخبرة. 

تتفؽ فمسفة التربية مع الفمسفة العامة في طبيعتيا ككظيفتيا ثالثان: فمسفة التربية: 
النظرية كالتطبيقية فيي مف الجانب النظرم تتناكؿ الطبيعة اإلنسانية؛ ألف مجاؿ 
اىتماميا ىك المتعمـ بكصفو فردان مف المجتمع ، فالمعمـ كالمتعمـ كبلىما يحتاج إلى 

بو ، ىذا الفيـ الذم يقكد العقؿ اإلنساني خبلؿ عمميات التربية فيـ العالـ المحيط 
كالتعميـ إلى تنسيؽ العبلقة بيف األفكار التربكية كغيرىا مف األفكار األخرل ، أما 
مف الناحية العممية فتقـك بتحديد الغايات التي تيدؼ التربية إلى تحقيقيا كتسعى 

 (3)لمكصكؿ إلييا . 

نكعت كتعددت تعريفات فمسفة التربية بحسب المدارس ت مفيـك فمسفة التربية:
كاالتجاىات الفمسفية كبحسب آراء كتكجيات الفبلسفة، كمف ىذه التعريفات تعريؼ ) 
فينيكس ( " إف فمسفة التربية ىي تطبيؽ الطريقة كالنظرة الفمسفيتيف في ميداف الخبرة 

                                                 
، ص  50خالدم، التربية كالبيداغكجيا في فكر دكركايـ، مجمة جيؿ لمعمكـ اإلنسانية، العدد مسعكدة ال – 1

71 . 
جكف ديكم ، الديمقراطية كالتربية، ترجمة )متى عفراكم كزكريا ميخائيؿ(، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة  - 2

 . 338 – 330كالنشر، القاىرة، ص 
 51مصطفى محمد، جامعة سكىاج، المجمة التربكية ،العدد فمسفة التربية المفيـك كاألىمية،  - 3
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ف المظاىر المختمفة المسمى التربية المتضمنة البحث عف المفاىيـ التي تنسؽ بي
 لمتربية في خطة شاممة كتكضيح المصطمحات التربكية " . 

( إنيا مجمكعة مف االفتراضات أك المقترحات، كتتككف مف أما تعريؼ بكشامب " )
 نظرة فمسفية إلى طبيعة اإلنساف كالمعرفة كاألىداؼ كطبيعة المجتمع " .

ظـ الذم يتخذ الفمسفة كسيمة في حيف عرفيا النجيحي  " ىي النشاط الفكرم المن
لتنظيـ العممية التربكية كتكضيح القيـ كاألىداؼ التي ترنك إلى تحقيقيا في إطار 

 (1) ثقافي كفكرم معيف " .

كعرفيا سمعاف " بأنيا النشاط الذم يقـك بو المربكف كالفبلسفة لتكضيح العممية 
 (2)ة كتناقضاتيا " . التربكية كتنسيقيا كنقدىا كتعديميا في ضكء مشكبلت الثقاف

تعتبر فمسفة التربية قاعدة لرئيسية تعتمد عمييا المؤسسات  أىمية فمسفة التربية:
التربكية ، حيث * تساىـ ىذه الفمسفة في تحديد األدكات كاألساليب كبناء النظاـ 

ىدافيا كمبادئ التقييـ الخاص بالتعميـ ككسائؿ التدريس كمككنات المناىج كأ 
 .كالتنظيـ

اعد فمسفة التربية عمى تكضيح طبيعة النشاطات التربكية كتحكيميا مف * تس
 نشاطات عشكائية إلى كظائؼ محددة في أىدافيا .

* تدعـ فمسفة التربية التكافؽ بيف البيئة كاألفراد مما يعزز التكافؽ بيف العممية 
 التربكية كالظركؼ البيئية .

                                                 
  ـ ، كضع مكسكعة في نظرية المنيج الفمسفي . 1899مفكر أمريكي كلد 
 .32، مكتبة االنجمك المصرية ، القاىرة ، ص  2محمد لبيب النجيحي ، مقدمة في فمسفة التربية ، ط - 1
 . 177نيضة المصرية ، القاىرة ، ص ، دار ال 1صادؽ سمعاف ، الفمسفة كالتربية ، ط – 2
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بالتربية ككضع المقترحات التي * تسيـ فمسفة التربية في طرح األسئمة الخاصة 
بدكرىا تككف فاعمة لدعـ النمك التربكم كالتخمص مف التناقض بيف الجانب التطبيقي 

 كالجانب النظرم في المجاؿ التربكم .

 رابعان: تعريؼ المنياج: 

معنى كممة المنياج مأخكذة مف )نيج( كمنياج بمعنى: الطريؽ الكاضح، كجاء في 
ممة نيج، كنيج الرجؿ نيجان، بمعنى انبير، كمنو أنيج فبلنان، منجد المغة كاإلعبلـ ك

كنيج األمر بمعنى أبانو، كجاء منو الطريؽ الكاضح كمنو منيج كمنياج التعميـ أك 
 . (1) الدركس

. بمعنى الطريؽ (2)" لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجان "كجاء في قكلو تعالى 
 الكاضحة. 

ؼ العمماء حكؿ تعريؼ المنياج كخاصة في أما في معناه االصطبلحي فقد اختم
الحقؿ التربكم نظران لمتداخؿ بيف مفيـك المنيج كمفيـك المنياج، فالمنياج ىك 
مجمكعة حقائؽ كمعمكمات كمفاىيـ منظمة بشكؿ جيد حيث يسيؿ فيميا كتعمميا، 

 أك ىك مجمكعة مف المكاد الدراسية كمكضكعاتيا التي يتعمميا التبلميذ .

( فيعرفو عمى أنو " سمسمة منظمة كمتتابعة مف الميارات التي 1908) أما جكنسكف
سيتعمميا التمميذ " ، أك ىك مجمكعة األساليب التقميدية العامة التي يتمقاىا التمميذ 

 (3)مف قراءة ككتابة كقكاعد كلغة كمنطؽ كرياضيات. 

 في المدرسة. (: بأنو " بياف مفصؿ عف العمـك التي تمقى1857كيعرفو ألفريد بينيو )
                                                 

 .842لكيس معمكؼ، المنجد في المغة، المجمد الرابع، باب النكف، المطبعة الكاثكليكية، بيركت، ص  – 1
 .48سكرة المائدة، اآلية  – 2
 .32، دار الفكر ، عماف ، ص 2أحمد جكدة، المنيج المدرسي ، ط - 3
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بأنو " برامج األنشطة  بريطاني فيقكؿ( كىك عالـ اجتماع 1946أما ديفيد ىيرست )
المكضكعة التي تساعد الطبلب عمى تحقيؽ أقصى ما يستطيعكف مف ا/ألىداؼ 

 كالغايات ".

 الفمسفات التربكية:

إلى  يرجح أغمب العمماء بأف جذكر ىذه الفمسفة ترجع فمسفة التربية المثالية: – 1 
ؽ . ـ ، حيث تعتمد الفمسفة المثالية  347 – 427(  )أفبلطكفالفيمسكؼ اليكناني 

عمى أف العقؿ أك الركح ىك جكىر ىذا العالـ ، كأف الحقيقة األزلية ذات صفة عقمية 
، حيث يتفؽ أفبلطكف مع سقراط في أف أىـ مطالب العصر ىك ضركرة كضع 

ياة ، كما يؤكد عمى أف الفمسفة ليست قانكف أخبلقي تسير عميو البشرية في الح
بالعقؿ كليست بمجرد الحكمة بؿ ىي حب الحكمة ، كقد تكصؿ أفبلطكف في بحثو 
عف الحقيقة التي تفسر الككف كتحكـ ظكاىره المادية كالمعنكية عمى مبدأيف جكىرييف 

نية ازلية األفكار كدكر العقؿ اإلنساني : حيث يرل بأف األفكار أزلية ككك  –ىما : أ 
ف العقؿ ىك أداة فيـ األفكار ، كبذلؾ كجو عنايتو بالفكر كالمعرفة ، ألف اإلنساف  كا 
ال يستطيع تكجيو أفعالو نحك الخير إال إذا أدركو ، ألف المعرفة أساس الفضيمة ، 
ككظيفة النفس أك العقؿ ىي البحث عف الحقيقة الركحية المطمقة التي ينطكم عمييا 

 الخير  الككف كيتألؼ منيا مثاؿ

عالـ الركح كعالـ المادة : إف العالـ المادم الذم نعيش فيو كما يرل أفبلطكف  –ب 
ىك عالـ االشباح الفانية كال يستحؽ االىتماـ ، أما العالـ الذم يستحؽ االىتماـ بو 
ىك عالـ القيـ الركحية كالمثؿ العميا ألنيا حقائؽ خالدة تتمثؿ في الخير كالخماؿ ، 

 .( 1)ير ىك الحؽ ككبلىما يتضمناف الديف كاألخبلؽ كيؤكد بأف الخ

                                                 
 . 15،  13منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ص ،  1يكسؼ الشيف، الفمسفة المثالية، ط  – 1
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يؤكد أصحاب االتجاه المثالي أك الفمسفة المثالية أف التربية ىي مجيكد اإلنساف 
لمكصكؿ إلى ىزيمة الشر ككماؿ العقؿ ، كىي بدؿ مجيكد أكبر مف األجياؿ القديمة 

التربية  مف كجية لنقؿ العادات الطيبة كاألخبلؽ الحسنة إلى األجياؿ القادمة ، ك 
نظر المثالية ىي مساعدة المتعمـ في الحياة لمتعبير عف طبيعتو الخاصة ، كقد 

 حددت الفمسفة المثالية جممة مف األىداؼ لمفيـك التربية منيا :

اىتماـ التربية المثالية عمى العقؿ باعتباره أساس الكاقع اإلنساني ، أم إف  – 1 
لعقؿ حتى يصؿ اإلنساف إلى أعمى درجات أحكاـ اإلنساف يجب أف تصدر عف ا

الكماؿ الركحي كيصؿ بدكرىا إلى الكماؿ المطمؽ كاليدؼ األعمى كىك السعادة 
 كالخير لمفرد كالجماعة .

إف األىداؼ التربكية تختمؼ باختبلؼ الطبقة التي ينتمي إلييا الفرد، فاألىداؼ  – 2
ية عند طبقة الجنكد كالعماؿ، التربكية لمفبلسفة تختمؼ كتتميز عف األىداؼ التربك 

ألف طبقة الفبلسفة كالعمماء ليا الدكر البارز في تنمية البشرية مف خبلؿ التنمية 
 العقمية لئلنساف كخمؽ المكاطف المثقؼ. 

تعتمد المثالية التربكية عمى المنيج الثابت كذلؾ بنقؿ المعرفة مف جيؿ إلى  – 3
بتة تتمثؿ في األخبلؽ كالمنطؽ كالديف جيؿ آخر، فيي بدكرىا تعتمد عمى مبادئ ثا

.  كالعمـك

إف التربية المثالية اعتمدت عمى طرؽ التدريس التي تيدؼ إلى حشك عقكؿ  – 4
التبلميذ حشكان ميكانيكيان، فكظيفة المعمـ ىك تمقيف المعمكمات كما عمى المتعمـ إال 

 أف يحفظيا كيخزنيا في عقمو 

قات إال أف المثالية تيدؼ إلى التربية الفردية بالرغـ مف تقسيـ المجتمع إلى طب – 5
كيمثؿ القدكة لمتبلميذ  التعميمية،حيث تعتبر المعمـ أىـ عناصر العممية  كالجماعية،



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

352 

  

 

كىك مف يجيز البيئة المبلئمة  األخبلقي،سكاء في الجانب العممي أك الجانب 
 .( 1)لمتبلميذ كيرشدىـ بنظرياتو كدركسو إلى أقصى درجات الكماؿ الذاتي 

أما التمميذ في نظر الفمسفة المثالية ىك كائف ركحي كىك مف أىـ ركائز العممية  – 6
كتقكؿ بأف دكر التمميذ سمبي يجب عميو الطاعة كاالنضباط كتمقي المعرفة  التعميمية،

مف المعمـ كحفظيا كاسترجاعيا ككظيفتو الحقيقية ىي الجمكس في حالة الصمت 
 .( 2)أجؿ حفظيا كاستيعابيا  كاالنصات لتمقي المعارؼ مف

بالرغـ مف النكاحي اإليجابية التي قدمتيا فمسفة التربية المثالية في عممية التربية 
اخفاقيا في فيـ طبيعة المتعمـ كالنظر إليو  منيا،فقدت كجيت ليا بعض االنتقادات 

عمى أنو عقؿ كركح خالصة كاالىتماـ بالمعرفة أك تنمية العقؿ فقط عمى حساب 
تنمية الجسدية ، كما يؤخذ عمييا التقصير في فيـ كظيفة المدرس عمى أساس دكره ال

األساسي في نقؿ الفكر كالتراث عبر األجياؿ ، ككذلؾ اىتماميا بالعمـك النظرية 
 عمى حساب العمـك التجريبية .

يرل الفبلسفة كالعمماء بأف الفمسفة الكاقعية تختمؼ فمسفة التربية الكاقعية :  - 2
، كتعتقد الفمسفة الكاقعية بأف العالـ الطبيعي أك رتيا لمعالـ عف الفمسفة المثاليةبنظ

الكاقعي، عالـ التجربة اإلنسانية ىك المجاؿ الكحيد الذم يجب أف نكليو اىتمامان 
أكبر، فيي مف ىذا المنطمؽ ترفض عالـ المثؿ الذم نادت كدعت إليو الفمسفة 

سكؼ اليكناني أرسطك الذم ابتعد كثيران عف نظرية المثالية كيمثؿ ىذه الفمسفة الفيم
المثؿ التي نادل بيا أستاذه أفبلطكف، حيث استند عمى الفكرة الكاقعية كالتي مفادىا 
دراسة الكاقع كالذم أساسو المادة معتمدة عمى الخكاص الخاضعة إلحكاـ العقؿ، 

                                                 
 . 284عمي أبك العينيف ، األصكؿ الفمسفية لمتربية ، دار الفكر ، عماف ، ص  – 1
 .125نعيـ جعنيني ، الفمسفة كتطبيقاتيا التربكية ، دار كائؿ لمنشر، عماف ، ص  – 2



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

353 

  

 

ت، ألنيا بذلؾ تريد كىي بذلؾ ال تريد االستغناء عف األشياء كطبيعتيا في سبيؿ الذا
الحد مف سطكة كسيطرة الذات كاتجاىاتيا الشخصية في الحكـ عمى األشياء كتقر 
بحقيقة المادة، ألف الحقيقة مكجكدة في عالـ األشياء الفيزيقية أم العالـ الكاقعي، 
فكؿ ما ىك مكجكد في العالـ الخارجي ليس مجرد أفكار في العقكؿ تدركيا في 

دة كجكدان حقيقيان في حد ذاتيا مستقمة عف العقؿ رافضة الخياؿ، بؿ ىي مكجك 
مصطمح الميتافيزيقا تفسير حقائؽ األشياء بأفكار ال تتطابؽ مع الكاقع الذم نعيش 

 .(1) فيو ألف الطبيعة ذات كجكد مستقؿ

لقد أشار أرسطك إلي الطبيعة اإلنسانية التي تسعى إلى تحقيؽ السعادة كيقكؿ "    
عى إليو الناس ىك السعادة كنحف نحقؽ السعادة عندما نؤدم إف اليدؼ الذم يس

كألف االنساف ىك الحيكاف العاقؿ، ككظيفتو ىي أف يعقؿ األمكر، فإنو تبعان  كظيفتنا،
 .(2)لذلؾ تككف الحياة السعيدة ىي تمؾ الحياة التي يحكميا العقؿ "

التربية الكاقعية لقد كضع أصحاب االتجاه الكاقعي جممة مف المبادئ العامة لفمسفة 
  منيا:

ال تؤمف بكجكد قكل فطرية مكركثة قبؿ الكالدة، بؿ تؤكد عمى إف اإلنساف  – 1
 الكراثة.محكـك بتأثير البيئة الطبيعية كاالجتماعية عمى 

فإف الحرية الفردية ال  االجتماعي،تؤمف الكاقعية بأف الفرد ىك أساس الكياف  – 2
كىذا ال يككف  الخاصة،ميع االمتيازات كالحقكؽ تتحقؽ إال في حالة تمتع الفرد بج

  األفراد.في ظؿ استبداد الحككمة عمى 

                                                 
 . 197رية ، ص شبؿ بدراف ، أسس التربية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكند – 1
 . 118ىاني عبدالمنعـ ، المستقبمية كالمجتمع المصرم ، دار اليبلؿ ، ص  – 2
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التربية عممية تدريب لئلنساف عمى العيش بكاسطة معايير خمقية مطمقة لتكجو  – 3
 باآلخريف.اإلنساف العاقؿ إلى الطريؽ السميـ في حياتو كعبلقتو 

عية كالتجريبية كدكرىا في حياة البشرية تؤكد المدرسة الكاقعية عمى العمـك الطبي – 4
ألنيا تصنع عجمة التقدـ كالرقي التي تبدأ مف المؤسسات  العممية،في النكاحي 

  كالتحضر.كالمدارس التعميمية باعتبارىا النكاة األكلى نحك االبداع 

تؤكد المدرسة الكاقعية عمى النظرة الترابطية فيقـك المعمـ بتقسيـ مكضكع درسو  – 5
عناصره األساسية كتحديد المثيرات كاالستجابات لتحقيؽ أقصى استفادة  إلى

لممتعمميف أك التبلميذ كاالستفادة مف المادة التعميمية بعيدان عف الميكؿ كالرغبات بؿ 
تحقيقان لمتكازف الفكرم ، كتتحقؽ طريقة التدريس بأف تككف مبلئمة لشخصية المتعمـ 

عداده لمحياة مف خبلؿ مبدأ التس امح كالتكافؽ كاالنسجاـ مع البيئة المادية كالثقافية كا 
 . 

كىك  الثقافي،ترل المدرسة الكاقعية إف التربية بيد المعمـ بكصفو ناقبلن لمتراث  – 6
  التربكية.الذم يحدد المعرفة في العممية 

 التربكم،إف فمسفة التربية الكاقعية اىممت بعض الجكانب اليامة في عممية البناء 
ـ مف تأكيدىا عمى دكر التمميذ في العممية التربكية إال أنيا لـ تيتـ بميكلو كبالرغ

 عارضة.كرغباتو كاعتبار ىذه الميكؿ كالرغبات ىي مجرد أشياء ثانكية 

 البلتينية جاءت مف الكممة أك فمسفة الطبيعةفمسفة التربية الطبيعية:  - 3
Philosophia Naturalis طبيعة كالفضاء الككني ( ككانت الدراسة الفمسفية لم

المادم كالتي كانت سائدة قبؿ تطكر العمـك الحديثة ، كىي المقدمة األكلى لمعمـك 
الطبيعية مثؿ الفيزياء كساىمت الفمسفة الطبيعية بشكؿ كبير  في فيـ العديد مف 
الظكاىر ، كبالتالي ربطيا في المجاالت المختمفة لمناىج الحياة ، كما ساىمت في 
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ات كجداالت عممية فتحت المجاؿ نحك االختراع كاالستكشاؼ لكشؼ ظيكر مناقش
أسرار الكثير مف الكقائع الطبيعية ، كما أدت ىذه االكتشافات كالتطكرات الحديثة 
في العمـك إلى ظيكر المناقشات الجديدة في الفمسفة الطبيعية ، كالتي أدت بدكرىا 

 مع الفمسفة . إلى فيـ الكثير مف العمـك التي ليا داللة الربط 

(  أىـ ركاد الفمسفة 1778 - 1712نسي جاف جاؾ ركسك)  يعتبر الفيمسكؼ الفر 
الطبيعية في القرف الثامف عشر ، كأبرز مؤلفاتو عف التربية كتابو أميؿ حيث يقكؿ " 
إف كؿ ما خرج مف بيف يدم خالؽ األشياء حسف خير ككؿ شيء يفسد بيف يدم 

 .(1)اإلنساف " 

حيث قسمت تطبيقاتيا إلى خمسة عناصر  بكية لمفمسفة الطبيعية:التطبيقات التر 
 رئيسية ىي : 

المعمـ: كالذم في نظرىا الشاىد المحايد المعاكف لمطفؿ كييي  لو فرصان لتنمية  –أ 
طبيعتو الخيرة ، كيجب أف تتكفر في المعمـ صفات اإلخبلص الصبر كالصدؽ 

 كالحكمة .

ي كىك االىتماـ بميكؿ األطفاؿ عمى أساس أف المتعمـ : أك ما يسمى بالمتمق –ب 
التعمـ عممية طبيعية ، كالغرض منيا تشجيع الفرد عمى التعمـ ، فيذه الفمسفة جعمت 
التمميذ مركز العممية التربكية بدالن مف المعمـ كاعتمدت الفمسفة عمى التربية ككسيمة 

 لخمؽ التمميذ الطبيعي الكامؿ . 

مسفة في عممية المنياج لمتركيز عمى االستعدادات المنيج: كتعتمد ىذه الف –ج 
الفطرية لدل الطفؿ كنحك ميكلو، كذلؾ مف خبلؿ تنمية الطبيعة الذاتية لمطفؿ كتتـ 
مف خبلؿ استخداـ األنشطة كالخبرات البلزمة لمنمك، كيتألؼ المنياج مف  العمكـ 

                                                 
 . 21جاف جاؾ ركسك، إميؿ، ترجمة ) نظمي لكقا (، الشركة العربية لمطباعة كالنشر، القاىرة، ص  –  1
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يقكؿ ركسك " الطبيعية مف خبلؿ الممارسة الحياتية كليس عف طريؽ الكتاب، حيث 
إف تجربة الطفؿ ىي المصدر الكحيد لممعرفة كليس الكتاب المدرسي ألف الطبيعة 

 ىي الكتاب الكحيد الذم يتكلى رعاية الطفؿ كتثقيفو.

  كىي:طرؽ التدريس: كتعتمد طرؽ التدريس عمى ثبلثة مبادئ رئيسية  –د 

طفؿ، حيث ال يجبر مبدأ النمك: كىي إف كظيفة المعمـ تكجيو النمك الطبيعي لم – 1
 التمميذ عمى التعميـ.

مبدأ النشاط: كيتعمؽ ىذا المبدأ بنشاط الطفؿ الذاتي حيث يتـ تعكيده باالعتماد  – 2
  لكحده.عمى نفسو في األشياء التي يستطيع القياـ بيا 

مبدأ الفردية: بمعنى ضركرة السماح لكؿ طفؿ النمك كفقان لطبيعتو الفردية، أم  – 3
ؼ التربية مع حاجات الطفؿ كال تجبره عمى التكيؼ مع التربية العامة يجب أف تتكي

  لممجتمع.

التدرج في التعمـ: أكد ركسك عمى أىمية التدرج في التعمـ كأىمية مدل النضج  – 4
 في تعرؼ المتعمـ لما يراد لو كلما يريده ىك مف خبرات كتجارب في أثناء تعممو. 

ة استخداـ العنؼ أك أسمكب القكة الغاشمة في السمكؾ: ترفض النظرية الطبيعي –ق 
نما تمجا إلى القانكف الطبيعي الذم يربي الطفؿ كفؽ  النظاـ،التعمـ أك في حفظ  كا 

 البشرية.القكانيف التي تتكافؽ مع نكاميس الطبيعة 

لذا تدعك إلى ضركرة تنمية  الحياة،التنمية: يعتقد الطبيعيكف أف التربية ىي  –ك 
كفقان لطبيعتو كذلؾ مف خبلؿ تحرير طاقات اإلنساف الطبيعية كتنمية قدرات األطفاؿ 
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النمك كتقميؿ القيكد المفركضة عمى نشاطو  تقسيـ مراحؿتمقائية الطفؿ عبر 
 .(1)كابداعاتو 

لقد كضع المفكر الفرنسي جاف جاؾ ركسك مجمكعة مف المبادئ في عممية التدريس 
ة إبعاد الطفؿ عف المجتمع كتركو حممت في طياتيا بعض العيكب مف ضمنيا فكر 

في أحضاف الطبيعي أمر غير كاقعي، ألف الطفؿ بحاجة إلى اآلخريف في ميكلو 
كنمكه، كما خالؼ ركسك قاعدة عمماء النفس كالتربية في تقسيـ مراحؿ نمك كتربية 
الطفؿ، حيث جعؿ لكؿ مرحمة خصائصيا ككسائؿ تعميميا منفصمة عف الجانب 

 الكجداني.

إف لفظ برجماتية أك براغماتية مشتؽ مف أصكؿ فة التربية البرجماتية: فمس – 4
( كالتي  pramirikosيكنانية كتعني عمؿ، كتؤخذ منيا كممتا مزاكلة كعممي، أك ) 

 .( 2)تعني العممية 

ـ،  1878يعتبر ) تشارلز بيريس ( أكؿ مف أدخؿ ىذا المفظ في الفمسفة سنة 
مذىب فمسفي يرل بأف معيار صدؽ اآلراء كاألفكار  كعرفت البرجماتية بأنيا تيار أك

إنما ىك في قيمة عكاقبيا عمبلن، كأف المعرفة أداة لخدمة مطالب الحياة، كتعتبر 
الفمسفة البرجماتية ثكرة في الفمسفة التي تعتمد عمى المبادئ النظرية أم التفكير 

شياء يجب اختبارىا العقمي المجرد لتحقيؽ حقائؽ األشياء ، ألنيا تعتقد بأف كؿ األ
إلثبات صحتيا أك بطبلنيا بشكؿ عممي، كدعا فبلسفة البرجماتية كفي مقدمتيـ " 

                                                 
، ص  1986قاىرة، ، ال1جكرج مكر، النظرية المعرفية كالميتافيزيقية، ترجمة )محمد أحمد صادؽ (، ط – 1

62 . 
، ص 65ميادة الباسؿ، التطبيقات التربكية لمفمسفة البرجماتية، مجمة التربية، جامعة األزىر، العدد  – 2

295. 
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جكف ديكم " إلى اعتماد التجارب العممية خبلؿ تعميـ الطبلب كالتبلميذ بإشراؼ 
 كمراقبة كتكجيو 

المعمميف حتى يمتمس الطالب كاقع كحقيقة األشياء كما ىي عميو كيتفاعؿ معيا 
مباشر، كيجب عمى المعمـ أال يتقيد بطريقة كاحدة لعرض الدرس بؿ يختار بشكؿ 
 ( 1) المناسبة.الطريقة 

تؤكد فمسفة التربية البرجماتية عمى إف اإلنساف كائف طبيعي يعيش في بيئة 
اجتماعية كبيكلكجية كيستجيب إلى المثيرات البيكلكجية كاالجتماعية، ىذه الطبيعة 

نما لديو اإلنسانية يجب أف تككف  طبيعة محايدة فيك ال خير ك ال شر بفطرتو كا 
االستعداد بيف األمريف، كاعتبرت التربية ىي الحياة كليست إعداد لمحياة، كالتربية 
السميمة ىي التي تحقؽ النمك المتكامؿ مف خبلؿ استبعاد الطرؽ الشكمية في 

كاحي الجسمية التدريس كاالعتماد عمى ميكؿ األطفاؿ كاالىتماـ بالطالب مف الن
 كالعقمية كالخمقية. 

 أىداؼ فمسفة التربية البرجماتية: 

العمؿ عمى تنكيع التعميـ كالدعكة إلى تكفير خيارات كاسعة أماـ المتعمميف مف  – 1
 التعميـ.خبلؿ التنكع في طرؽ ككسائؿ 

المساعدة في تكجيو قرارات المتعمميف في المؤسسة التربكية مف خبلؿ الحكافز  – 2
  كالعقمي.ادية كالمعنكية كأثرىا عمى الجانب الفكرم الم

تدعك التربية البرجماتية إلى تحرير العقكؿ مف األفكار كاألراء التقميدية الجامدة  – 3
 المستكيات.كاالنطبلؽ نحك التحرر نحك التجديد كاالبداع الفكرم في كؿ 

                                                 
 .240، مكتبة الرشد، الرياض، ص 3مصطفى زيادة، الفكر التربكم كاتجاىاتو، ط – 1
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كالجادة في بحث تشجيع العامميف في القطاع التربكم عمى المشاركة الفاعمة  – 4
 كحؿ المشكبلت االجتماعية ككضع الحمكؿ المناسبة ليا . 

كذلؾ لما ليا مف  التعميـ،التأكيد عمى دكر كأىمية عامؿ الخبرة في قطاع  – 5
 (1) البلحقة.أدكار فعالة في عممية نقؿ الخبرات كالتجارب السابقة إلى األجياؿ 

معمـ كؿ ما يمتمؾ مف قدرات دكر أخبلقيات المينة كتتجسد في تقديـ ال – 6
مكانيات كتسخيرىا في خدمة المتعمـ كالتي بدكرىا تعكد بالفائدة عمى العممية  كا 

  عاـ.التعميمية بشكؿ 

تعرضت فمسفة التربية البرجماتية لمنقد في رفضيا التخطيط لمعممية التعميمية 
عدـ تقيدىا  بعضيا،كمراحميا األمر الذم جعميا تبعد عناصر العممية التربكية عف 

بمعايير ركحية فميس في رأييا كجكد سابؽ لمقيـ كالمعايير الركحية تقدـ التمميذ 
 لممعرفة بدالن مف أف تقدـ المعرفة لمتمميذ .

لقد ركزت الفمسفة البرجماتية عمى المتعمـ باعتباره ىك أساس العممية التربكية كالتي 
لمعيار الذم تقاس بو عممية تمقي انعكست فييا الصكرة عمى تنظيـ المنيج باعتباره ا

كالغاية عند البرجماتية بناء التربية عمى الفعاليات الذاتية لممتعمـ ، بما  المتعمميف،
في ذلؾ استعداداتو الفطرية كعاداتو المكتسبة ، كينبغي أف يككف قاببلن لمتحكؿ إلى 

 طريقة لمتعاكف مع فعاليات المتعمميف .

ة في االتجاه التربكم يمكف القكؿ بأنيا ركزت عمى كمف خبلؿ ما قدمتو البرجماتي
اإلنساف في قكاه الفطرية كالمكتسبة ككذلؾ المثيرات البيكلكجية كاالجتماعية ألنيا 
ترفض ككف اإلنساف كائنان ركحيان ، كما تركز عمى المتعمـ باعتباره المحكر األساسي 

                                                 
 .112شر كالتكزيع، عماف، ص محمد محمكد، فمسفات التربية التقميدية، دار الميسرة لمن  -  1
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عممية التعميمية كمراحميا في بناء المنيج كتنفيذه ، كبالتالي فيي ترفض التخطيط لم
ألف المعرفة ىي عممية تفاعؿ بيف االنساف كبيئتو ، فاإلنساف ال يقتصر عمى مجرد 
ف كصكؿ اإلنساف في اكتشاؼ حقائؽ األشياء تأتي  استقباؿ المعرفة بؿ يصنعيا كا 
مف خبلؿ عممية التحميؿ كالتفسير الكاقعي كالخبرة الذاتية لمفرد لمتعامؿ مع العالـ 

 جي الخار 

يرتكز مفيـك الفمسفة الكجكدية عمى أف اإلنساف فرد  فمسفة التربية الكجكدية : – 5
حر لو الحؽ في تككيف جكىر خاص بو كشكؿ مميز لحياتو ، سميت الكجكدية 
بأسماء كثيرة أبرزىا ) فمسفة العدـ ، الفمسفة االنحبللية ، فمسفة التفرد ( حيث 

حركة أدبية كفمسفية في القرف العشريف  ظيرت الفمسفة الكجكدية في البداية ك
كانقسمت إلى قسميف الكجكدية الدينية كتسمى بالكجكدية المسيحية كاعتبرت أف الرب 
قادر عمى حؿ مشاكؿ اإلنساف كسميت بالنزعة التفاؤلية ، كالكجكدية الممحدة كالتي 

تشو فإف تنكر كجكد هللا ، كمف أبرز فبلسفة الكجكدية ىايدجر كجاف بكؿ سارتر كني
نقطة بداية الفرد تتحدد بما يسمى المكقؼ الكجكدم أك شعكر بفقداف التكجو 
كاالرتباؾ أك الفزع في عالـ عبثي ببل معنى ، فالتربية ىي عممية فردية لتحقيؽ 

ف ىدؼ التربية ىك تحقيؽ الذات .   (1)ذاتية الفرد ، كا 

 التطبيقات التربكية لمفمسفة الكجكدية : 

فة المعمـ ىي أف يثير ميكؿ المتعمـ كذكاءه كمشاعره كتعطي كظي المعمـ: – 1
الحرية لمطالب في اختيار المحتكل كاألسمكب المناسب كىك ما يكلد لدييـ الحماس 
كالدافعية نحك االبداع ، كبذلؾ تضع الكجكدية أماـ المعمـ ثبلث ميمات يجب اف 

 د ، كالقدرة عمى اإلنتاج " ينمييا في شخصية الطمبة كىي " النظاـ ، كالقدرة عمى النق

                                                 
 . 267شبؿ بدراف ، أسس التربية ، مرجع سابؽ ، ص  - 1
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اختياراتو التعميمية أم اختيار ما يتعمـ  التمميذ فيالمتعمـ: تؤكد عمى حرية  – 2
كمكاف كطريقة تعممو كيتحمؿ مسؤكلية ىذا االختيار، كترل بأف الطفؿ مخمكؽ مفعـ 
بالمشاعر كالفكر لذا يتكجب ربط المعرفة بكيانو الشخصي، حتى يتكصؿ إلى فيـ 

  (1) الخاصة.تماالن مع طبيعتو أكثر اك

المنياج: تركز عمى تصميـ المنيج لمفرد بصفتو الشخصية كليس االجتماعية،  – 3
ألف المنيج في نظر الكجكدية ىك الركيزة األساسية التي عف طريقيا تتحقؽ 
األىداؼ، كمف المكاد التي يتكجب عمى التمميذ أف يتعمميا القراءة كالكتابة كالحساب 

س عمى حساب المثؿ العميا كاألخبلؽ ألف التعميـ كسيمة نحك التربية كلكف لي
 (2)الصحيحة كليس مجرد تمقي العمـك فقط. 

طرؽ التدريس: تعتمد الكجكدية عمى الطريقة السقراطية التي تبتعد عف الطرؽ  – 4
الكبلسيكية في تمقي العمـك عف طريؽ التمقيف أك المحاضرات أك المقررات الدراسية، 

تعتمد عمى التفكير كالمناقشة كحرية التعبير كاالبتكار، كما تركز عمى التعميـ بؿ 
 الفردم كأفضميتو عمى التعميـ الجماعي. 

يمكف القكؿ بأف الفمسفة الكجكدية قد بالغت في أمريف ىاميف: األكؿ عندما أعطت 
غت دكر فيي بيذا الشكؿ أل التعمـ،التمميذ الحرية المطمقة في اختيار طريقة كمكاف 

طرؼ مف أطراؼ العممية التعميمية الذم لو الخبرة في تحديد المنيج الصحيح 
لمطالب، أما األمر الثاني تركيزىا عمى الفردية كاىماليا دكر الجماعة؛ ألف المجتمع 
ىك األصؿ في عممية التنمية التربكية كلكال ترابط العمميات األساسية في المجتمع 

                                                 
 .94، مكتبة النيضة، القاىرة، ص 1ماؾ كالنسر، نشأة الحرية في التربية، ترجمة ) أميف قنديؿ (، ط -1
 . 22محمد سعيد حسنيف، التربية أصكؿ كأساليب، دار الفكر، القاىرة، ص  – 2
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ربية في بناء المجتمعات القائـ عمى التطكر كاالختراع لما تمت كتكافقت عممية الت
 كاالبداع.

  الخاتمة:

كفي خاتمة ىذا البحث يعرض الباحث جممة مف النقاط السمبية أك مجمكعة مف 
االنتقادات التي تمخص ما تكصؿ إليو مف حقائؽ كأفكار حكؿ مقارنة المدارس 

 ذه النقاط ما يمي: الفمسفية كنظرياتيا حكؿ مفيـك التربية، كمف أبرز ى

لـ يتفؽ الفبلسفة كالعمماء حكؿ تحديد تعريؼ جامع لمفيـك فمسفة التربية،  – 1
كذلؾ لعدة أسباب أبرزىا التنكع الفكرم كالثقافي كاالختبلؼ الديني، أضؼ عمى ذلؾ 

 التنكع الفمسفي مثؿ الفمسفة المثالية كالكاقعية كالطبيعية كغيرىا.

ي طريقة الجمع بيف الفمسفة كالتربية أك بصفة أدؽ ظيرت أساليب متنكعة ف – 2
كيؼ تعاطت كؿ فمسفة مف الفمسفات مع مفيـك التربية عمى نطاؽ العممية التعميمية 

 كالتربكية.

ف كانت ىذه  – 3 تعرضت المدارس كالنظريات الفمسفية لكثير مف االنتقادات، كا 
ضكع، حيث اعتبرت ىذه االنتقادات مختمفة مف فمسفة إلى أخرل حسب تناكليا لممك 

االنتقادات بمثابة الجكانب السمبية لكؿ فمسفة، كالسبب في ذلؾ يرجع لتأثر كثير مف 
الفبلسفة بآراء النظريات الفمسفية السابقة مف جية، أك بالبيئة المحيطة بو في تقييـ 

 ثانية.العممية التربكية مف جية 

الفشؿ في فيـ طبيعة المتعمـ عندما أما أىـ النقاط السمبية لمفمسفة المثالية ىي  – 4
ىماؿ الجسـ كدكره في عممية المعرفة كالتنمية، ككذلؾ  اعتبرتو مجرد عقؿ كرح كا 

 يكجو ليا النقد في تركيز اىتماميا بالعمـك النظرية عمى حساب العمـك التجريبية.
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ة تعرضت الفمسفة الكاقعية لمنقد مف خبلؿ في كاحدة مف دعائـ العممية التربكي – 5
كىك التمميذ عندما اعتبرت أف الميكؿ كالرغبات مجرد أشياء ثانكية ليس ليا دكر 

 التربكية.بارز في عممية التنمية 

لقد كضع الفيمسكؼ الفرنسي جاف جاؾ ركسك مجمكعة مف المبادئ االساسية  – 6
التي يرل بأنيا تدعـ عممية التدريس، ىذه المبادئ لـ تسمـ مف النقد عندما أكد عمى 

 كرة إبعاد الطفؿ عف المجتمع كتركو في أحضاف الطبيعي أمر غير كاقعي . ف

تعتبر فمسفة التربية البرجماتية مف أكثر الفمسفات تناقضان في مكاقفيا، فيي  – 7
تدعك مف جية إلى دكر التربية في العممية التعميمية، كلـ تحدد بذلؾ أىداؼ معينة، 

الفاعؿ يـ كأىممت الجانب األكاديمي كدكره كما تشجع الطمبة عمى الجرم كراء رغبات
 .لمطالب

أما فمسفة التربية الكجكدية فقد لخصت أراءىا في أربعة عناصر ىي المعمـ  – 8
كالمتعمـ كالمنياج كطرؽ التدريس، إال أنيا بالغت في إعطاء دكر المتعمـ عمى 

مية، بؿ حساب المعمـ عندما أكدت بأف ليس لممعمـ دكر كبير في العممية التعمي
  الطالب.يتمحكر دكره حكؿ إثارة انتباه كميؿ 
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 ثارىا آك  ةبعض المشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العام
 في المجتمع عمى المرضى

 نجكل مصطفى األحمر : د. إعداد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة:
يجكز أف تقؼ عند حد دراسة الطب كتعممو، كمزاكلة  إف رسالة الطب في الحياة ال     
كاجبات نحك البيئة كالكسط  يفى الطبيب كالممرضكمكافحة األمراض بؿ عم  ،المينة

االجتماعي الذم يعمؿ كيعيش فيو، كفي الحقيقة أدرؾ األطباء طكاؿ تاريخ عمميـ أنو 
ىذا اإلدراؾ ينعكس عمى النظريو  ذكأخ ،رتباط كثيؽ بيف المرض كالبيئو االجتماعيةايكجد 

عتراؼ مباشر بتأثير ا نب الطب كالتطبيؽ، كمنذ بداية القرف العشريف ظير االىتماـ مف جا
شؾ أف ممارسة الطب تشير إلى أىمية إدراؾ  العكامؿ االجتماعية في المرض كالصحة، كال

كأىمية العبلقات  ،الطبيب لدكر العكامؿ االجتماعية كالتقافية في ظيكر األمراض
 االجتماعية في عبلجيا كالكقاية منيا. 

كذلؾ مف خبلؿ  ،خاصة في المجتمع ةأىميكلمكضكع البحث كىك المستشفى العاـ      
الحتياجات أفراد المجتمع  ةالمباشر  ةطبيعة المستشفى كتنظيـ معاصر تتكفر فيو االستجاب

كفي الحجـ  ،ا في أنكاع مبانيياا كبيرن ختبلفن ا، كتختمؼ المستشفيات فيما بينيا ةالمتغير 
 كما ةمرضاىا مف خدمات طبيكفيما تقدمو ل ةكأنكاع الخدمات االجتماعي ةكالمكارد المتاح

 يتعمؽ بالعامميف بيا.   
  :مشكمة البحث

كالتنظيـ الصحي  ةشأنيا شأف غيرىا مف أنكاع الخدمات الطبي ةتعتبر المستشفيات العام   
كتختمؼ عما يؤثر في غيرىا مف جماعات كأفراد  ةجتماعياغكط إداريو ك ضتعمؿ في ظؿ 

حيث تعاني العديد مف  ،خرحد آلكتفرض تكقعات عمى أعضائيا تختمؼ مف كا

                                                 
 ريس بقسـ الفمسفة كعمـ االجتماع ػ كمية اآلداب ػػ جامعة المرقب ػػ الخمس    عضك ىيئة التد 
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 ةكاالقتصادي ةكالتقافي ةالمستشفيات بعض المشاكؿ في ظؿ المؤثرات كالمتغيرات االجتماعي
باعتبارىا نسؽ إجتماعي  ةالتي يتعرض ليا المجتمع، كالتعرؼ عمى المستشفيات العام

 ةمنظـ داخؿ المجتمع يضـ بداخمو عدة عناصر منيا فريؽ طبي يؤدم خدمات صحي
لتقديـ العبلج   كأفراد المجتمع الذيف يترددكف عمى المستشفى العاـ ،لخدمة المرضى ةمختمف

 ةالجيد ةلتقديـ الخدمات الطبي ةت المنظمءاجراالصحيحو مف خبلؿ اإل ةبالطرؽ العممي
ألفراد المجتمع رغـ القصكر كالمشاكؿ التي قد يتعرض ليا المرضى مف  ةالصحي ةكالرعاي

التي يحتاجيا المرضى داخؿ ىذه المرافؽ  ةص في المستمزمات الطبيكنق ة،أخطاء طبي
  ية:تآلا ةسئم. كتتمخص مشكمة البحث في األ ةالصحي

اداخؿ  كالتي تعرقؿ سير عممو ة،ماىي أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العام -
 المجتمع؟  

 ةكفؽ المعايير الطبي ةامكيؼ يمكف الرفع مف مستكل أداء كخدمات ىذه المستشفيات الع -
 المرضى عف الخدمات التي تقدـ ليـ؟            التحقيؽ رض

  :تساؤالت البحث
 ثارىا عمى أفراد المجتمع ؟ آكما  ة،ػ ماىي المشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العام1
التي تقدميا المستشفيات  ةػ كيؼ يمكف معرفة رضا أفراد المجتمع عف الخدمات الطبي2
 ؟ كماتتميز بو مف مميزات ةلعاما

كتمقي الخدمات  ،لمعبلج ةػ ىؿ مازاؿ أفراد المجتمع يترددكف عمى المستشفيات العام3
كفي جميع  ،المرضى في أم كقت ةالبلزمو؟ كىؿ تستقبؿ المستشفيات العام ةالطبي

 الظركؼ ؟ 
في ظؿ الظركؼ كخدماتيا  ةػ كيؼ يمكف أف نعزز ثقة أفراد المجتمع بالمستشفيات العام4

 كالمتغيرات التي يمر بيا المجتمع؟
منيا عمى إجراء الدراسات كالبحكث  ةخاصة التعميمي ةػ ىؿ تساعد المستشفيات العام5

 بداخميا؟  ةالعممي
التي تحدث داخؿ  ةالمتكرر  ةػ كيؼ يمكف مكاجية الفساد كالتجاكزات كاألخطاء الطبي6

 ؟ةالمستشفيات العام
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تيا التي يتكقعيا منيا األفراد كاليدؼ الذم اتيا كخدمابكاجب يات العامةىؿ تقـك المستشفػ  7
 أنشئت مف أجمو ؟  

 :أىداؼ البحث
داخؿ المجتمع، كتأثير تمؾ  ةالتعرؼ عمى المشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العام ػ1

ت كتعرقؿ تقديـ الخدما ،كالتي تعترض سير عمؿ المستشفى ،المشاكؿ عمى أفراد المجتمع
 لممرضى.  ةالطبي

داخؿ المجتمع مف خبلؿ  ةالتي تقدميا المستشفيات العام ةػ التعرؼ عمي الخدمات الطبي2
 . ةكمعدات طبية، يكجد بو مف أجيز  فريؽ طبي متخصص كمساعديف ليـ كما

كتكضيح صكرتيا بشكؿ  ة،ػ ييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى المستشفيات العام3
ذلؾ مف خبلؿ المميزات كالمعايير التي يتميز بيا عف غيرىا مف عممي ألفراد المجتمع، ك 

 المستشفيات داخؿ المجتمع. 
بيف المرضى كاألطباء كالفريؽ الطبي المساعد ليـ داخؿ المستشفى مف  ةػ معرفة العبلق4

 كالعبلج . ةخبلؿ ترددىـ عمى المستشفى كتمقييـ الخدمات الطبي
كالعمؿ عمى رفع مستكل أدائيا داخؿ المجتمع  ةعامػ العمؿ عمى النيكض بالمستشفيات ال5

كدكرىا كنسؽ منظـ ييتـ بصحة أفراد  ةكالتثقيؼ بأىمية المستشفيات العام ةكنشر التكعي
 المجتمع.

 ،لى القضاء عمى الفساد اإلدارم كالطبي داخؿ المستشفى العاـإػ  ييدؼ البحث  6
 .  ةالمتكرر  ةاء عمى المخالفات كالتجاكزات كاألخطاء الطبيضكالق

     :أىمية البحث
ذا كانت الصحة إف ،إف الصحة الجيدة شرط أساسي لقياـ الفرد بكظيفتو في المجتمع   

ذا كاف  سميمة يستطيع الفرد القياـ بأنكاع مختمفة مف النشاطات في حياتو اليكمية، كا 
  1و الصحية. بحالتكيككف مشغكالن  ،نو سكؼ يقؿ نشاطو كأعمالو اليكميةإف ان،الشخص مريض

                                                 
نادية محمد السيد عمر،عمـ االجتماع الطبي )المفيـك كالمجاالت(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  1

 .   22،23، ص 2005مصر، 
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 ي: لآلتكتتمثؿ أىمية البحث في ا
كتعرقؿ أدائو  ،ػ العمؿ عمى معالجة المشاكؿ كالعراقيؿ التي تعترض سير عمؿ المستشفى1

 أماـ أفراد المجتمع عند تمقي الخدمات الطبية.  ان كتككف عائق ،لميامو الطبية
كالكظائؼ التي  ة،العام ػ العمؿ عمى زيادة الكعي لدل أفراد المجتمع بأىمية المستشفيات2

 تقدميا مف خبلؿ ترددىـ عمى المستشفى العاـ . 
في المجتمع  ةكمؤشران داالن عمى الصح ،كم المريضأػ تتمثؿ أىمية المستشفى العاـ بأنو ي3

كتقديـ العبلج مف أجؿ  ،كمكانان لمبحث كالدراسة العمميو لمكقكؼ عمى األسباب كفيميا
 األصحاء كالمرضى. 

ضطراب اأىمية المستشفى العاـ في التشخيص المبكر لممرض كمعرفتنا بعكامؿ ػ تتمثؿ 4
 كبالتالي العبلج السريع كمقاكمة المرض كالكقايو منو. ةالصح

كتنعكس  ،جتماعي منظـ داخؿ المجتمعاعتبارىا نسؽ ابالمستشفى ب ةدار ػ أىمية اإل5
 ياميـ دكف صراع كتكثر.  أىميتياعمى المستشفى كعمى العامميف بو في تقديـ كظائفيـ كم

 : مجاالت البحث
تقتصر مجاالت البحث عمى اإلطار النظرم فقط حيث تـ تكضيح المشكبلت التي      

ثارىا عمى المرضى كأفراد المجتمع، مف خبلؿ التعرؼ آتعاني منيا المستشفيات العامو ك 
يا المستشفيات التي تقدم ةجتماعي منظـ كالخدمات الطبياعمى المستشفيات العامو كنسؽ 

العامو ألفراد المجتمع، كالتعرؼ عمى عبلقة المرضى بالفريؽ الطبي داخؿ المستشفى 
يقـك بو مف خدمات  كما ،كمدل رضاىـ عف الخدمات التي تتكفر بالمستشفى العاـ ،العاـ
كمدل  كتقسيـ العمؿ بداخموً  ،، كالتعرؼ عمى المستشفى العاـ كأىدافوةأك إداري ةعبلجي
 . وي كظائفل أدائوً 

     :منيج البحث
كمنيج البحث ىك طريقة  ،أك مكضكع ةالتي تستخدـ في دراسة ظاىر  ةالمنيج ىك الطريق     

 ال ةكىذه الخط ،لكي يصؿ إلى حؿ لمشكمة بحثو ةالبحث أك الخطو التي يضعيا الباحث بعناي
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نما تتـ عمى أساس بعض القكاعد كاالجراءات كاأل ة،عشكائي ةتكضع بطريق ساليب  التي تحكـ كا 
   1لمعمـ. ةالمميز  ةسمكؾ الباحث العممي كالمنيج العممي ىك السم

كتـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي في معالجة مكضكع ) بعض المشاكؿ التي تعاني منيا    
مف المراجع كالكتب  ةبالمادة العمميالباحثة  تستعاناثارىا عمى المرضى( كقد آك  ةالمستشفيات العام

بتطبيؽ ىذا المنيج  ةكالمكضكعية ي ىذا االمجاؿ لضماف حد أدنى مف الدقة فراسات المنجز كالد
 إلستخبلص نتائج البحث. 

    :مفاىيـ البحث
  ةالمفاىيـ ىي تصكرات أك رمكز، فالناس في كؿ مكاف يفكركف كيتعاممكف بمجمكعات  كبير      

 ةكيعبركف عف ىذه المفاىيـ بالمغ ،الخارجي مف المفاىيـ التي تشير إلى أشياء أك ظكاىر في العالـ
كىى تجريدات كأساليب  ،عف الناس كالعمميات كاألشياء ةفالمفاىيـ ىي أفكار ميمة المعتاد

  2لمتصنيؼ.
 

 :المستشفى
قافيان يسيـ في حث أعضاء النسؽ الطبي عمى التركيز عمى ثجتماعيان ك ايعتبر المستشفى نسقان      

خريف، كفي الشفاء كاالتجاه العاـ نحك اآل ،في آالـ المريض كمرضو ةالعكامؿ األخرل المؤثر 
كبالتالي يساعد النسؽ في فيـ المرضى الذيف يدخمكف المستشفى كمساعدتيـ، كيقدـ ىذا الفيـ 

عف دكر األطباء ك الممرضات كالفنييف كالعماؿ في  ةلرعاية المرضى كأفكاران جديد ةمداخؿ جديد
  3أك تعديمو اتطكير أداء الخدمة الصحية. ،لمستشفىتدعيـ النسؽ السمككي با

  :المستشفى العاـ
كيقع في  ،يككف كبيران  المستشفى العاـ يكصؼ بأنو ذلؾ النكع مف المستشفى الذم عادة ما    

كيستقبؿ مرضاه بيف قاعدة السكاف  ةمف الخدمات الفني ةشامم ةمركز حضرم يحاكؿ تقديـ مجمكع

                                                 
لمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ػ محمد عمي محمد كآخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، دار ا 1

 .    30،31، ص 2012
  . 34، 33ػ المرجع السابؽ ، ص 2
،ص 2009ػ عمي المكاكم، عمـ االجتماع الطبي )مدخؿ نظرم(، دار النصر لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  3

24     . 
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كالتعميـ  ةالطبي ةكخاصة األطباء في مجاؿ البحث كالرعاي ة،ىيئتو الفنيكييتـ بتدريب  ة،العريض
  1.ةينتمكف إلى مدرسة طبي كتتككف ىيئتو في معظميا مف متخصصييف عادة ما ،الميني
 :الصحة
مع بعضيا لمكاجية العكامؿ  ةمف تكيؼ العكامؿ البيكلكجي ةمف التكازف الناتج ةحال ةالصح      
 ةالصحي ةنساف مف مكقؼ آلخر حفاضان عمى الحاليقـك بيا اإل ةإيجابي ةمي، كالتكيؼ عمةالضار 
  2.ةالعام
مف التحسف الجسمي كالعقمي كاالجتماعي  ةىي حال ة: الصحةالعالمي ةتعريؼ منظمة الصح     
     3. ةكليست مجرد غياب المرض أك العم ،الكامؿ

إنحرافان ضاران كمؤديان عف البناء  ةانيالبريط ةيمثؿ المرض كما كصفتو المكسكع  :مفيـك المرض
ؿ عمى أف حالتو دلمكائف الحي حيث تظير عميو عبلمات كأعراض ت ةالكظيفي ةالطبيعي أك الحال

    4.ةغير طبيعي
  :فريؽ العمؿ الطبي

ككؿ تخصص يرتبط بباقي  ة،مف األفراد المتخصصيف في مجاالت مختمف ةعف مجمكع ةعبار     
التي يعمؿ في إطارىا ، كفريؽ العمؿ في المجاؿ  ةيؽ أىداؼ المؤسسالتخصصات مف أجؿ تحق

 ةترتبط بأىداؼ المؤسس ةكتكنكلكجي ةكطبي ةصحية الطبي أفراد متخصصكف في تخصصات مختمف
 ،كلكنيـ يتجيكف جميعان نحك ىذا اليدؼ باستخداـ إجراءت كأساليب متفؽ عمييا ،التي ينتمكف إلييا

ف يف الصحييي المعامؿ كالمراقبيكفن ةدلاكالصي يفباء كالممرضكيتككف ىذا الفريؽ مف األط
   5كأخصائي التأىيؿ الميني .....إلخ.

  :الخدمات الطبية

                                                 
 . 331ػ محمد عمي محمد كآخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص  1
ػ محمد سيد فيمي، مصطفى شفيؽ، أسس الخدمة الطبية كالتأىيمية مف منظكر الخدمة االجتماعية، دار  2

 .    10،ص 2013الكفاء لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 
ػ عمي المكاكم كأخركف، دراسات في عمـ الجتماع الطبي في الكطف العربي، مكتبة النصر لمنشر كالتكزيع،  3

 .   43ص  ،  1998القاىرة، 
ػ نجبلء عاطؼ خميؿ، في عمـ االجتماع الطبي) ثقافة الصحة كالمرض (، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 4
  .  30،ص 2006،
 . 18،19ػ محمد سيد فيمي مصطفى شفيؽ، مرجع سابؽ، ص  5
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 ةفة العامميف في الفريؽ الطبي داخؿ المنظمايقصد بيا تكامؿ مجمكعة األدكار التي يقـك بيا ك    
 ةكدكر العكامؿ الداخمي ،الكظيفي السائد، كنكعية األداء ةلتحقيؽ الخدمات الطبي ةالطبي ةأك المؤسس
لفريؽ  ةكيتضمف ىذا المفيـك جميع األدكار الميني ،في التأثير عمى طبيعة ىذا األداء ةكالخارجي

كخبراء معامؿ، بجانب  ،العمؿ مف طبيب كممرضات كأخصائييف اجتماعييف كأخصائييف نفسييف
  1.ةة المجتمع ككفاءة الخدمكعبلقة ذلؾ بخدم ةاإلمكانيات مف معدات كمعامؿ كأجيز 

 لمكضكع البحث، تعريفان إجرائيان ىك: ةنستخمص مف خبلؿ عرض المفاىيـ السابق  
تتعرض لعدة مشاكؿ تعرقؿ أداء كظائفيا كمياميا يككف ليا تأثير عمى  ةالمستشفيات العام    

ماؿ اإلدارم كترجع ىذه المشاكؿ إلى اإلى ،أفراد المجتمع المتردديف عمى المستشفى لمعبلج
ر كالصراع الذم يحدث داخؿ تكالتك  ،كالكظيفي داخؿ المستشفى كالتقصير في أداء الكاجبات

لعدـ تقديـ  ةضافإلفي مشاكؿ المستشفى با ان تككف سبب ةالحديث ةالمستشفى، كقمة المعدات كاألجيز 
نعكس كفي جميع الظركؼ كؿ ذلؾ ي ،ستقباؿ المرضى في أم كقتاك  ةالبلزم ةالخدمات الطبي

بو، كلعبلج ىذه المشاكؿ يجب االلتزاـ  عمى أداء المستشفى كمكانتو في المجتمع الذم يكجد
كتقديـ أفضؿ الخدمات  ة،لتنظيـ سير العمؿ كفؽ معايير عالية الجكد ةكاألسس الصحي ئبالمباد

 كالتردد عمييا لغرض العبلج .  ة،قتيـ بالمستشفيات العامثحتى تزداد عبلقة المرضى ك 
 
  :لمكضكع البحث ةظريات المفسر الن

  :ػ االتجاه الكظيفي
كىك  ة،جتماعي يتككف مف مجمكعة أنساؽ فرعياينظر أصحاب ىذا االتجاه لمتنظيـ كنسؽ       

ستمرار ىذا التنظيـ يمزمو مجمكعة اكىك المجتمع، كيركف أف  ،نسؽ أكبرلنسقان فرعيان  نفسو يعتبر
ؽ اليدؼ، كالتدعيـ كالتكامؿ، كينظركف حديثان لمتنظيمات منيا المكاءمة كتحقي ةمتطمبات كظيفي

الطبيو كنسؽ صحي يتميز بنظاـ لتقسيـ العمؿ يختمؼ عف غيره مف التنظيمات األخرل ىذا 
   2يجعؿ اإلنجاز كالفعاليو التنظيميو يتسماف بنفس سمات التمييز. التقسيـ ىك ما

عمى  ةلمصحو بالنسبو لممجتمع، كنظر لمصح أشار "تالككت بارسكنز" إلى األىميو الكظيفيو      
لمفرد يستطيع في ظميا أداء أدكاره التي تـ تنشئتو عمى تأديتيا بصكره  ةالكامم ةمف الطاق ةأنيا حال

                                                 
 .21ػ المرجع السابؽ، ص  1
 . 36، ص 2009، عماف، األردف، ػ محمد الجكىرم كآخركف، عمـ االجتماع الطبي، دار المسيرة 2



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

374 

  

 

ىتماـ ا كليذا تركز  ة،كلذلؾ يجب أف يظؿ تحت السيطر  ،كالمرض يمثؿ عبئان عمى المجتمع ة،مثالي
تمع عف طريقيا تقميؿ حجـ المرض كالحد مف آثاره "بارسكنز" عمى السبؿ التي يستطيع المج

جتماعيان اكيرل "بارسكنز" أف كؿ ذلؾ يمكف أف يتحقؽ عف طريؽ خمؽ أدكار يتـ تعريفيا  ة،السمبي
  1ليؤدييا المرضى كألطباء.

ئفو عمى اكمطمب ضركرم لكي يقـك النسؽ االجتماعي كظ ةف "بارسكنز" يدرؾ أىمية الصحإ     
 ة،االجتماعي ةالحيكم عمى أنو نسؽ تقني يخمك مف الصبغ إلى النمكذج الطبيكنظر  ،خير كجو

ذات طابع  ةكقيم ةحتياجات النسؽ االجتماعي كالصحابيف  ةىتمامو عمى الصما كلذلؾ انصب 
كظيفيان ألنو يساعد المجتمع  ؛يعد مطمبان  ةجتماعي، كلذلؾ فإف حرص األفراد عمى حالتيـ الصحيا

ىتمامان قكيان ا نجاز، كيتضح أف "بارسكنز" ييتـ متفكؽ كاإلل تكافؽ مع قيـ السعيكي ،عمى أداء كظائفو
 2دائيـ ألدكارىـ.آكنجاحيـ في  ةبيف حالتيـ الصحي ةكخاصة العبلق ،بصحة أفراد المجتمع

بيف معظـ عمماء االجتماع المعاصريف إال أنو )النمكذج الكظيفي( نتشار ىذا النمكذج اكمع      
كخاصة مف أصحاب نمكذج الصراع. فبل يمكف تصكر المجتمع في  ،ض االنتقاداتكجيت إليو بع

نما تكترات كمشكبلت يعجز ىذا النمكذج عف تفسيرىا، كليذا فيك  ،حالة تجانس كتكازف مستمر كا 
يصمح لممجتمعات التى تريد أف تحدث  كال ةنمكذج محافظ يسعى إلى اإلبقاء عمى األكضاع القائم

 3في المجتمعات. ةفي األكضاع القائم ةاسمح ةجتماعياتغيرات 
 :إتجاه الصراع

 ك،لمكضكع الصح ةيتميز المدخؿ الماركسي بأنو يركز عمى التناسب بيف المداخؿ المختمف    
كيرل المحممكف الماركسيكف أف النمكذج الطبي الحيكم قد تشكؿ بتأثير مف  ،كخاصة المجتمع

بيف  ةكقد أدرؾ الماركسيكف أىمية العبلق ،ي ظميماالنظاميف االقتصادم كالسياسي الذم كجد ف
، فالمجتمع الرأسمالي يضع مف بيف أىدافو ةجتماعيا ةكقيم ةحتياجات النظاـ االقتصادم كالصحا

نطاؽ  أدكارىـ في كالكي يؤدة متمعيف بالصح ةعمى أفراد القكل العامم ضركرة الحفاظ ةاألساسي
 4العمؿ.

                                                 
ػ عمي عبدالرازؽ جمبي، حسف محمد حسف،عمـ اإلجتماع الطبي،  دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 1

  . 63، ص 2005،مصر، 
 . 64ػ المرجع السابؽ، ص  2
 .   29،30ػ محمد عمي محمد كآخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص  3
  .65لرازؽ جمبي، حسف محمد حسف، عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص ػ عمي عبد ا4
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جتماعي في إلى أف "الصراع" ىك أىـ خصائص التغير االكينظر بعض عمماء االجتماع     
كلعؿ أشير مف تحدث عف مكضكع الصراع في القرف التاسع عشر ىك "كارؿ  ،المجتمع الحديث

ماركس" كأسيـ في تطكير ىذا النمكذج "جكرج زايمؿ" الذم زعـ أف النظاـ االجتماعي العاـ ىك 
نعداـ التكازففي المجتمع  بيف االنسجاـ  ةنتاج لقكل متصارع كىذه صراعات تنشأ بيف األفراد  ،كا 

بيف  فالصراع ىك الذم يكشؼ عف العدكات كالصدقات ة،كبيف الجماعات المختمف ،كالجماعات
  1.األفراد
ككاف "ماركس" يستخدـ النمكذج التطكرم في النظر إلى التاريخ عمى أنو يتقدـ عبر عدد مف     

ذلؾ نظر إلى المجتمع عمى أنو يشيد صراعان بيف طبقتيف ىما  كك ة،المراحؿ تنتيي بمرحمة الشيكعي
، لمقضاء عمى ةالتغير في المجتمع نتيجة الثكر  أيممككف، كينش كطبقة الذيف ال ،طبقة الذيف يممككف

قامة نظاـ  ،طبقة المالكيف في كؿ نظاـ  ةميتح ةه الثكر ذكى ،يعرؼ الطبقات جتماعي جديد الاكا 
نتقادات ااكاة. إف نمكذج "ماركس" أكثر تعقيدان مف ذلؾ، كقد كجيت إليو جتماعي قائـ عمى البلمسا

كمف تـ  ة،لى تأثير العكامؿ االقتصاديإفيك يفترض أساسان أف التغير في المجتمع راجع  ةعديد
أخرل مف العكامؿ غير االقتصاديو كالمؤثره في التغير االجتماعي، كقد كجد بعض  ةيتجاىؿ طائف

التي تفسر التغيرات ة نمكذج "مارؾ" ينطكم عمى بعض االستبصارات اليام عمماء االجتماع أف
نساني، كعمماء االجتماع الذيف يطكركف ىذا النمكذج يفضمكف أف ينظر الكبرل في المجتمع اإل

  2إلييـ بكصفيـ "ثكرييف" أك "إنسانييف" كمف ىؤالء "رايت ميمز".
 تو في المجتمع االتجاه اإلدارم لدراسة التنظيمات الطبيو كأىمي

كىناؾ  ،كمنيا التنظيمات الطبية ،لعمـك اإلدارة فضؿ كبير في دراسة التنظيمات المختمفة    
التنظيمية الطبية كاليياكؿ اإلدارية  ةحكؿ إدارة التنظيمات الصحية كالبني ةبحثية عديد مساىمات

قاـ بو  ىذه الدراسات ما لمتنظيمات الطبية كغيرىا مف المحاكر في دراسة التنظيمات الطبية، كمف
 ة"أليكت فريدسكف"في كتابو )المستشفى في المجتمع الحديث( حيث ناقش الصرعات بيف الييئ

قامت بو "ككليف جرانت" في كتابيا )إدارة المستشفى( حيث  في المستشفى، كما ةكالطبي ةاإلداري
ؿ المدخؿ التقميدم في إدارة دارية كالطبية مف خبلناقشة العبلقات التفاعمية بيف أفراد الييئة اإل

نتقمت لدراسة التغير في ىذه العبلقة تبعان لمتغير في إدارة الرعاية الصحية االمستشفيات، ثـ 

                                                 
 .  28 ػ محمد عمي محمد كآخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 1
 .28،29ػ المرجع السابؽ، ص  2
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لممدير  ةتخاد القرارات فييا كالسمات المميز االمقدمة، كفي أدكار التنظيمات الطبية الحديثة ككيفية 
دارم لمتنظيمات الطبية ستشفى كأضاؼ االتجاه اإلفي عممية إدارة الم ةدارم الجيد كمفاتيح القك اإل

ستطاعت الدراسات اببطاقات الرعاية الطبية خارج المستشفى، ك  ةكاالستعان ةأدكات منيجية جديد
أفراد الييئة اإلدارية، كأجرت  التي يضعيا ةلدراسة ىذه المعكقات الكظيفي ةجديد ةتقديـ رؤل منيجي

فت"  بحث أشارت إلى أنو مف الضركرم ألبحاث الخدمة "ماجريت ىيجنز رادانى كىاركلدس. لك 
أف نصؼ النماذج الجغرافيو لدخكؿ المرضى فى  ةالصحية كالتخطيط االستراتيجي لمصح

كىذا يمزمو بيانات يتـ الحصكؿ عمييا مف إدارة ىذه المستشفيات،  ،الغرض ةتعددمالمستشفيات ال
كمدل التقدـ الذم  ،رة التنظيمات الطبيةكحديثان ظيرت دراسات حكؿ دخكؿ الكمبيكتر إلى إدا

  1الطبية. ةسيحدثو في أنظمة تقديـ الرعاي
   :في المجتمع اكأىميتي ةمدخؿ بناء التصكرات االجتماعي 

تصكرات يشيدىا المجتمع،  يذىب أصحاب ىذا المدخؿ إلى أف أسماء المرض ماىي إال    
تصكرات  سماء التي تطمؽ عمييا ماىي إالكيذىبكف إلى أف كؿ التصنيفات الطبية لؤلمراض كاأل

مف الحقائؽ، كالقكؿ بفكرة  ةشيدىا المجتمع مستخدمان المفيكمات التي تعطي معنى لفئات معين
كلكنو يعني أف الطب شكبلن مف أشكاؿ  ،تخيمية ةتعني أف األمراض مسأل التصكرات االجتماعية ال

  2ة اإلنسانية.الممارسة االجتماعية يقـك بمبلحظة كتصنيؼ المعانا
في ميداف المعرفة  ةكقدـ "فكككه" دكران رئيسان في تطكير مدخؿ بناء التصكرات االجتماعي     

الطبية فقد أكضح مف خبلؿ تحميمو لؤلفكار الطبية أف ىناؾ تصكرات متباينة لؤلمراض حيث يمكف 
ىك ما أطمؽ عميو ك  ،نسافالنظر إلييا عمى أنيا محصمة ألساليب معينة في النظر إلى جسـ اإل

م حدث في نظرة المجتمع إلى ذالنظره اإلكمينيكية الفاحصة لمجسـ، كيرل "فككك" أف التغير ال
 ة، فقد كفرة العيادات العبلجيةالتطكر في عمـ الطب كظيكر العيادات العبلجي إلى األمراض يرجع

كالفحص الطبي  ةالسريري ةدخؿ طبي جديد يركز عمى المبلحظممركز لمتدريب الطبي كتميزت ب
 3في المجتمع. ةفي المؤسسات الطبي
 :الدراسات السابقة

                                                 
 .  55ػ53ػ محمد الجكىرم كآخركف، عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص ص  1
   . 61ي، حسف محمد حسف، عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص ػ عمى عبدالرازؽ جمب2
  . 61،62ػ المرجع سابؽ، ص 3
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األكلى: أكـر عبدالسالـ بف رابعة ، يكنس ىدية فرج البكسيفي، تحديد أىـ العكامؿ  ةالدراس
في ليبيا: مف كجية نظر اإلدارة في بعض  المسؤكلة عف تدىكر القطاع الصحي الحككمي

المؤتمر العممي الدكلي الثالث لكمية االقتصاد  بمس، ليبيا،في مدينة طرا ةالمستشفيات الحككمي
 . ـ 2019نكفمبر 12ػ11كالتجارة، 

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أىـ األسباب األساسية المسؤكلة عف ضعؼ خدمات      
كالعيادات  ةاإلدارة في بعض المستشفيات الحككمي في ليبيا، مف كجية نظر ةالمستشفيات الحككمي

حث عمى اعتمد البا حيث  ، كمدل معرفة اإلدارييف لتمؾ األسباب ػحسب كجية نظرىـةالحككمي
المنيج الكصفي الذم جمع بيف الكصؼ كالتحميؿ لمبيانات األكليو التي تـ جمعيا بكاسطة صحيفة 

( مفردة مف مجتمع البحث 337استبياف أعدت خصيصان لذلؾ، ككزعت عمى عينة مبلئمة حجميا )
 ةصالح ةمفرد 269سترداد اكتـ  ،رييف بالمستشفيات الحككمية بمدينة طرابمسالمتمثؿ في اإلدا

حصاء الكصفي، ستخداـ بعض أساليب اإلالمتحميؿ، كقد تـ تحميؿ البيانات األكلية لمبحث ب
التي استخدمت في  ةحصاء االستنتاجي كاختبارات الداللككذلؾ اإل ة،كالتكرارات كالنسب المئكي

حصائية لمعمـك االجتماعية" كذلؾ باالعتماد عمى برمجية "الحزمة اإل ختبار فرضيات البحث،ا
لمبحث إلى  ة( حيث خمصت عممية تحميؿ البيانات األكليspssختصاران برنامج )ا ةكالمعركف

سؤاؿ اليؤكد  كفي ىذا ما ة،مجمكعة مف النتائج أىميا: ىناؾ ضعفان في مستكل تكافر الككادر الطبي
تصؿ إلى المتكسط كفقان لمقياس "ليكرت" رغـ أف  ةإحصائي ةستجابادرجة قاـ عميو البحث ب الذم

عدد المسجميف في الككادر الطبية المسجمة في ىذه المستشفيات يؤكد عف كجكد فائض لكنو غير 
كقمة اإلمكانيات كتأكيدىـ عمى  ةمكجكد فعميان، كأف ىناؾ ضعفان في إدارة المستشفيات الحككمي

يذكر  ةكضبط كحدتيا ألسباب عديد ةعمى السيطر  ةاإلداري ةكعدـ قدرة األجيز  ،نتشار الفساد الماليا
أىميا مف خبلؿ المقاببلت بسبب التنمر عمى األطباء مف قبؿ جيات غير رسميو، فالعمؿ في ىذه 

اإلداريو  ةقدرة األجيز   تردم في مستكل  ىناؾ أفكما المؤسسات يؤدم إلى ضغط نفسي كبير 
بمستكل إجابات يصؿ إلى المرتفع مف  ةيثبت األسباب الثاني كفي ىذا ما ،اتعمى العمؿ في األزم

 مجمكع أفراد عينة الدراسة. 
كعالقتيا برضا المرضى )دراسة  ةعمي عبدالجميؿ الغزالي، جكدة الخدمات الصحية: الدراسة الثاني

ير في اإلدارة، ، رسالة ماجستفي نطاؽ مدينة بنغازم( ةالكاقع ةميدانية عمى المستشفيات العام
 . 2014قسـ اإلدارة، كمية االقتصاد، جامعة بنغازم، ليبيا، 
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كرضا المرضى داخؿ  ،ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف جكدة الخدمات الصحية    
كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع المرضى النزالء  ،داخؿ مدينة بنغازم ةالمستشفيات الكاقع
ختيار اكقد تـ  ،مريضان ( 6272)داخؿ مدينة بنغازم كالبالغ عددىـ  ةالكاقع ةبالمستشفيات العام

 ةستمارة االستبياف لجمع البيانات المتعمقاستخدمت اك  ،ن مريضا (364)عشكائيو تككنت مف  ةعين
 ةحصائيستخداـ برنامج "الحـز اإلاكلتحميؿ بيانات الدراسة كتحقيؽ أىدافيا تـ ، بمكضكع الدراسة

كاالنحرفات  ةحصاء الكصفي كالمتكسطات الحسابي( لحساب مقاييس اإلspss)لمعمـك االجتماعية" 
ستخداـ معامؿ اكما تـ  ،كالتكرارات لكصؼ خصائص عينة الدراسة ةكالنسب المئكي ةالمعياري

 ،((tختباراستخداـ اإلى  ةضافباإل ةإرتباط "بيرسكف" لتكضيح العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابع
مف  ةكتكصمت الدراسة إلى مجمكع ،لتحقؽ مف تبعية البيانات لمتكزيع الطبيعيكذلؾ مف أجؿ ا
 النتائج مف أىميا: 

كيتيحكف  ةكيزكدكف مرضاىـ بكمية معمكمات ذات جكد ةأكثر كفاءة كميار  اػ إف األطباء كانك 1
 ستفسارات المرضى. اكيتميزكف بأسمكب جيد كسرعة في التجاكب عمى  ،أكقاتيـ لسماع مرضاىـ

لممستشفيات قيد الدراسة فيما يتعمؽ بتجييزات  ةػ ىناؾ قصكر فيما يخص الخصائص الفندقي2
 الغرؼ ككمية كجكدة الطعاـ المقدـ لممرضى.

ة كانت متكفر  ةكالتحاليؿ الطبي ةكالمستمزمات الطبيو كأجيزة األشع ةػ عمى الرغـ مف أف األدكي3
 ةالكميات المطمكبداخؿ المستشفيات إال أنو ىناؾ قصكر فى تكفيرىا ب

فيما  ةتدني في جكدة الخدمة الصحية المقدمو لممرضى داخؿ المستشفيات العام ػ ىناؾ قصكر أك4
 يتعمؽ بخدمات التعقيـ. 
  :كتكصي الدراسة بالتالي

مف خبلؿ برامج  ةافة الجكدة لدل الطكاقـ الطبيثقكترسيخ  ةكأصحاب الخبر  ،ػ تكفير الممرضيف1
 لمعامميف كؿ في مجالو.  ةدريبيكتكفير دكرات ت ةتكعي

مف قبؿ إدارات  ةػ ضركرة االىتماـ بنكعية ككمية الطعاـ المقدـ في المستشفيات عف طريؽ الرقاب2
 ىذه المستشفيات. 

لممرضى داخؿ  ةكالتحاليؿ الطبي ةكالمستمزمات الطبي ةػ ضركرة العمؿ عمى كفير األدكي3
 المستشفى. 

في المستشفيات كالنظر إلييا عمى أنيا نظاـ  ةة الخدمات الصحيػ ضركرة االىتماـ بمعايير جكد4
 متكامؿ مف الخدمات. 
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ػ كضع نظاـ متكامؿ في كؿ مستشفى لقياس كتحميؿ رضا المرضى عف مستكل الخدمات 5
 مف المرضى. ةمستمرة كاالىتماـ بالشكاكم المقدم ةإلييـ بصكر  ةالمقدم ةالصحي

 ةقادر، تقييـ أداء الخدمات الصحية في المستشفيات العامالدراسة الثالثة: بركات أحمد عبدال
، مجمة بمدينة بنغازم( ة العاممةعمى بعض المستشفيات العام ةكمقارن ة)دراسة نظري ةالميبي

، فرع المرج، ليبيا، العدد  ، 8العمـك كالدراسات اإلنسانيو، جامعة بنغازم، كمية اآلداب كالعمـك
    ـ. 2015أكتكبر
في مدينة بنغازم كمقاببلتو لبعض  ةالميبي ةات الباحث لبعض المستشفيات العامكاف لزيار    

عرقمت كتعرقؿ العمميات  ةمف مشاكؿ كثير  ةقد أشار لما تعانيو المستشفيات الميبيك المسؤكليف 
بيا، كركز الباحث عمى تقييـ األداء في ىذه المستشفيات حيث يرل أف كظيفة  ةاإلداريو كالتنظيمي

الكظيفة المفصمية في تحسيف مستكيات كفاءة كفاعمية األداء في ىذه  التي تعتبرالمراقبة 
، ككانت مشكمة ىذا البحث حكؿ تقييـ األداء كدكرىا في تحسيف أداء ةالميبي ةالمستشفيات العام

طبلع عمى األساليب اإل. كاستيدؼ ىذا البحث الكصفي إمكانية ةإدارات ىذه المستشفيات العام
مارسة المسؤكليف في المستشفيات مف ممارسة مياميـ كتحديد الصعكبات كالعكائؽ التي تعرقؿ م

 ةالتي تحكؿ دكف قياميـ بعمميات تقييـ األداء، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ إجراء الدراسة الميداني
حيث قاـ الباحث إداريان كجغرافيان  تقع جميعيا داخؿ مدينة بنغازم ةمستشفيات عام ةعمى خمس
لجمع البيانات في منطقة  ةستمارة االستبياف التي تعتبر األداءة الرئيسيا انات مستخدمان بجمع البي

  ة:تيالدراسة، كمف خبلؿ تحميؿ البيانات تـ التكصؿ إلى النتائج اآل
ف معظـ مسؤكلي المستشفيات ىـ مف األطباء كاألطباء المساعديف كالفنييف كطبيعة عمؿ إػ 1

 مـك اإلداريو. معظـ اإلدارات تحتاج إلى الع
عدـ فعالية التنظيـ اإلدارم  ةف عدـ تحسيف األداء في ىذه المستشفيات مف أسبابو الرئيسيإػ 2

 كتعارضيا.  ةدارات الفرعيإلكعدـ كضكح أىداؼ ا
ككذلؾ االستخداـ السمبي لمشكمة  ،ػ إف أداء العديد مف النشاطات ىي دكف المستكل المطمكب3

 . ةتخداـ االتصاالت غير الرسميسانحراؼ اتجاه االمعمكمات ك 
 في شكؿ سرقات كاالستخداـ السيء ليا.  ةػ إىدار الماؿ العاـ خصكصان األدكات الطبي4
 .ةكتطكير جكدة الخدمات الصحي ،ػ عدـ فعالية تقييـ األداء في تحسيف األداء5
دار  ،تنظيمان ة ستقبللية المستشفيات العاماػ عدـ 6  قطاع الصحي لمدكلة. في ال ةعف اإلداراة العام ةكا 
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كتكصي الدراسة بمعالجة ىذه المشاكؿ كالعقبات التي أظيرىا سكء التنظيـ الصحي القائـ كتأثيره    
التي تكاجييا في  ةإداريان كالحد مف المعكقات التنظيمي ةعمى كفاءة كفاعمية أداء المستشفيات العام

 المجتمع. 
في مدينة طرابمس: تكزيعيا كخدماتيا  ةفيات العامالميدكم، المستش الدراسة الرابعة: نجاة محمد

، مجمة كمية اآلداب، جامعة طرابمس، ليبيا، العدد الرابع كالعشركف الجزء بيف الكاقع كالمستيدؼ
 . ـ 2017الثاني ديسمبر

دكف سكاىا في مدينة طرابمس كعبلقة ىذا  ةفي ىذه الدراسة تـ التركيز عمى المستشفيات العام    
عمى  ةجاببيا، كتتمثؿ مشكمة الدراسة في اإل ةكاالمكانيات المتكفر  ةالسكاني ةلكثافالتكزيع با

؟ ىؿ ةختيار مكقع المستشفيات العامافي  ةالسكاني ةكىي: ىؿ تـ مراعاة الكثاف ةتيالتساؤالت اآل
 عمى حد سكاء؟ أـ أف التركيز فييا عمى الجانب ةكالكقائي ةتقدـ ىذه المستشفيات الخدمات العبلجي

يفكر معيا المكاطف  ال ةبدرج ةبامكانياتيا المتكفر  ةالعبلجي دكف غيره؟ كىؿ تفي المستشفيات العام
عف  ة؟ مامدل رضا المتردديف عمى المستشفيات العامةبديم ةفي البحث عف مراكز خدمات صحي

 كاجباتيـ؟ ( التي تقدميا؟ كعف كفاءة العامميف فييا كدرجة قياميـ بة)العبلجي ةجكدة الخدمات الطبي
كتيدؼ الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف التكزيع الجغرافي لسكاف مدينة طرابس )كثافتيـ( كمكاقع    

كالتعرؼ عمى درجة تحقيؽ ىذه المستشفيات لؤلىداؼ التي أنشئت مف أجميا،  ةالمستشفيات العام
شفيات كالعامميف كتتمثؿ أىمية الدراسة مف خبلؿ إظيار المشاكؿ كالمعكقات التي تعترض المست

كتحكؿ دكف القياـ بكاجباتيـ المنكطو بيـ، كالمجاؿ الجغرافي لمدراسة ىك مدينة طرابمس التي  ،فييا
مف  ةكاالستفاد ،ستخداـ المنيج الكصفياالمتبعة ليذه الدراسة ىي  ةمحكر الدراسة، كالمنيجيىي 

حصائيات ططات كالبحكث كاإلالمعمكمات كالبيانات التي أمكف الحصكؿ عمييا مف التقارير كالمخ
، كذلؾ ةلممستشفيات العام ةمف خبلليا معرفة المكاقع الفعمي ةككذلؾ الخرائط التي استطاعت الباحث

عدت ليا أ ستخداـ المنيج التحميمي لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف الدراسة الميدانية التي اتـ 
ف ك ىـ المكاطن ةعمى أسئمة االستبان ةا في اإلجابستبياف أما الفئات التى تـ االعتماد عميياستمارة ا

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد  ،بمدينة طرابمس كالعامميف بيا ةف عمى المستشفيات العامك المتردد
  ا: مف النتائج مني

 44.(7  يشكمكف أكثر مف مف ىذه الخدمات ال ةػ إف سكاف منطقة الدراسة الذيف يمكنيـ االستفاد1
ماسة إلى مثؿ  ةفي حاج ةف ، كىذا يعني أف أكثر مف نصؼ سكاف المنطقمف مجمكع السكا%)

 . ةىذه الخدمات الصحي
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مف  %((98ىي السبب الجكىرم الذم يكمف كراء تردد  ةالدراسة أف الخدمات العبلجي تبتثػ أ2
 أفراد العينو عمييا. 

نية العبلج كعدـ يترددكف عمى المستشفيات ألسباب ماديو متمثمو في مجا(% 5.83)ػ تبيف أف 3
 مقدرتيـ عمى دفع تكاليؼ العيادات الخاصة كالسفر لمخارج. 

 كتكصي الدراسة بعدة تكصيات منيا: 
 ػ زيادة مستشفيات مدينة طرابمس بما يتماشى مع عدد السكاف. 1
لكقاية األفراد مف األمراض كتحصينيـ ضدىا كنشر  ةالكقائية ػ تركيز الجيكد عمى خدمات الصح2

 صحي كالغدائي السميـ بينيـ.الكعي ال
 حتياجات جميع المستشفيات مف األدكية كمراعاة عدالة تكزيعيا.اػ تكفير 3

عمى رضا المستفيديف  ةالصحي ةالدراسة الخامسة: كليد أحمد محمكد تيمخ، أثر جكدة الخدم
 دراسة مقارنة،)رسالة ماجستير(، جامعة كالخاصة في األردف، ةمنيا في المستشفيات العام

  ـ .  2010عماف العربية، كمية األعماؿ قسـ التسكيؽ، األردف، 
الصحية عمى رضا المستفيديف منيا في  ةىدفت الدراسة إلى قياس أثر جكدة الخدم     

كالخاصة في األردف. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تحديد مجتمع الدراسة الذم  ةالمستشفيات العام
( مستشفى لعاـ 103) ةالقطاعيف العاـ كالخاص كالبالغ في ةشتمؿ عمى المستشفيات األردنيا

مستشفيات كبمغت عينة الدراسة مف  ةمف ىذه المستشفيات بمغت عشر  ة، كتـ أخد عينـ 2009
ختيارىـ مف ىذه المستشفيات، كخمصت الدراسة إلى كجكد أثر لجكدة امريضان تـ (450) المرضى 

إلى كجكد  ة، باإلضافةكالخاص ةلمستشفيات العامالخدمة الصحية عمى رضا المستفيديف منيا في ا
في أثر جكدة الخدمة الصحية عمى رضا المرضى في مستشفيات  ةإحصائي ةفركؽ ذات دالل

، كما بينت ةالقطاع الخاص قياسان عمى مستشفيات القطاع العاـ لصالح المستشفيات الخاص
ة الصحية ليا األثر األكبر في التأثير ( مف أبعاد جكدة الخدمةالدراسة أف بعدم )التككيد كاالستجاب

. أما أبعاد جكدة الخدمة الصحية األخرل ةكالعام ةفي رضا المرضى في المستشفيات الخاص
كعمى ضكء نتائج الدراسة ، ، التعاطؼ( كانت األقؿ تأثيران في رضا المرضىة، االعتمادية)المممكس

  ة:كمناقشة تمؾ النتائج قدـ الباحث التكصيات التالي
جكدة بعف مستشفيات القطاع العاـ، لبلرتقاء  ةػ مكاصمة العمؿ الجاد مف قبؿ الجيات المسؤكل1

 . ةالخدمات الصحية كاالستمرار في عممية التطكير كالتحديث كخاصة تأىيؿ المكارد البشري
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 ػ إف بعدم التككيد كاالستجابو كانا األكثر تأثيران في رضا المرضى مف بيف أبعاد جكدة الخدمة2
 الصحية لممرضى في مستشفيات القطاعيف العاـ كالخاص. 

جكدة الخدمة الصحية كاف األكثر تأثيران في رضا النقص الكاضح في ػ أظيرت نتائج الدراسة 3
 المرضى في المستشفيات الخاصة. 

ػ ضركرة العمؿ مف قبؿ إدارات المستشفيات عمى مراجعة مدل تطبيؽ أبعاد جكدة الخدمة 4
 طبيؽ مقياس الجكدة بشكؿ دكرم. الصحية عبر ت

لمتكاصؿ مع المرضى بعد االنتياء مف تقديـ الخدمة  ةػ عمى إدارة ىذه المستشفيات كضع آلي5
 رائيـ بعد الخركج إلى المنزؿ.آستطبلع اك 

 المستشفى كنسؽ منظـ                                      
  :المستشفى كتنظيـ طبي

المكجكدة في التنظيـ الطبي فالتركيز يككف عمى كظيفة ىذا النظاـ  المستشفى ىك أحد النظـ   
ككيؼ تطكرت ىذه الكظائؼ كخاصة بعد إنتشار كظائفو التعميمية كتركيزىا عمى التعميـ الطبي 
ذا نظرنا إلى  كتدريب األطباء عمى عمؿ خدمات لممستشفى عف طريؽ خدمة المريض كرعايتو كا 

 ةفي ىذه األبني ةمف المراكز المتسمسم ان كعدد ة،مف األبني ان ؿ عددأم تنظيـ في المستشفى نجده يشم
كعمى رأس ىذه المراكز يكجد  ،مف ىذه المراكز مجمكعة مف الكظائؼ الخاصة بيا كلكؿ مركز

نجازىا بدقو، كلكف ىناؾ ثنائيو مزدكجو في السمط  ةالرئيس الذل يشرؼ عمى القياـ بيذه الكظائؼ كا 
ستشفى كىك المسؤكؿ عف األمف في المستشفى، كعمى الجانب اآلخر فعمى جانب نجد مدير الم

في تغيير مجرل  ةنجد ىيئة التدريس الطبية )األطباء الذيف يعتبركف أنفسيـ ليـ السمطة المطمق
النظاـ في المستشفى( كعمى ىذا األساس نجد أف ىناؾ صراع دائـ بيف ىذه األزدكاجيو في السمطة 

في تحطيـ القكاعد التي كضعيا المدير اإلدارم، كما يظير الصراع  كتظير حينما يبدأ األطباء
يعتبركف أف العمؿ  كأف األطباء عادة ما ،نتيجة إلختبلؼ كجية نظر كبل منيـ في إدارة المستشفى

كلذلؾ يجب أف يكافؽ بعضيـ عمى تخصيص جزء مف  ،مف عمميـ التخصصي ةاإلدارم أقؿ مكان
كحؿ ىذه المشاكؿ جميعان عف طريؽ التطكر في تنظيمات  ،اقـكقتيـ ليذه المشاكؿ حتى ال تتف
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كالكصكؿ إلى حؿ مناسب يرضي جميع العامميف بالمستشفى مف أجؿ صالح  ،المستشفى كأىدافيا
  1كمف أجؿ النيكض بالمستشفى. ،المريض

  :العالقات بيف األطباء كالمرضى داخؿ المستشفى
 عمى الصحة في المجتمع كمكانان لمبحث كالدراسة أصبح المستشفى مأكل لممريض كمؤشران داالن    

ذا كاف المستشفى يقـك برعاية المرضى  ف فإكتدرس فيو أسباب المرض لمكقكؼ عمييا كفيميا، كا 
تتضمف العبلقة "مكقفان" كىكذا تتضح مسؤكلية عمـ االجتماع في  عممية الرعاية تتضمف "عبلقة" كما

 ةيتضمنو مف سمات المكاقؼ الفردي نساني بماإلالسمكؾ اأم دراسة  ،دراسة المكاقؼ االجتماعية
( بينما المكقؼ ةكجسمي ة)نفسي ةجتماعي تؤثر فيو عكامؿ متعددة فالسمات الفردياكمكقؼ 

  2(.ةقافثماعي )بناء اجتماعي ك تاالج
  3ػ:كالعبلقات بيف األطباء كالمرضى داخؿ تنظيـ المستشفى ىي

 ةستخداـ المغاككيفية  ،التي يستخدميا األطباء مع المرضى ةيقصد بيا المغ ػ االتصاؿ كالمغة:1
كىك أمر يؤثر بدكره عمى االنسجاـ كالتكامؿ  كفعالية  ،تساعد عمى إثراء التفاعؿ بينيـ ةبميار 

 العبلج كالتنظيـ العبلجي. 
 قة المتبادلة عمى أنيا عنصر حاسـ في العبلقات العبلجيةثينظر إلى ال ػ التكقعات المتبادلة:2

 الفعالة. 
دكا مف فعالية نشاطتيـ العبلجية ياألطباء يمكف ليـ أف يز  ػ إيجابية الطبيب كمشاركة المريض:3

 مف خبلؿ زيادة مشاركة المريض. 
تترؾ تأثيران كبيران عمى رغبة مرضى المستشفى في العكدة إلى  :ػ الجكانب األدائية أك التعبيرية4

 نفس الطبيب.
ختبلؼ اكذلؾ لعدة أسباب منيا : تناقض التكقعات،  ،باء كالمرضىػ تؤثر العبلقة بيف األط5

 الرأم، تؤثر يرجع لعدـ إنجاز الطبيب لدكره، تؤثر يرجع لعدـ إنجاز المريض لدكره.
  :أىداؼ المستشفى

                                                 
ػ نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى)دراسة في عمـ االجتماع الطبي(، دار المعرفة الجامعية،  1

 . 35،36،ص 1993اإلسكندرية، 
    .  234مرجع سابؽ، ص ػ عمي المكاكم، عمـ االجتماع الطبي) مدخؿ نظرم(،  2
   .  208ػ 199ػ عمي عبد الرازؽ جمبي، حسف محمد حسف، عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص ص 3
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قامة كمدرسة كمعمؿ كمكاف فيي مكاف لئل ةػ المستشفى يمثؿ نمكذج التنظيـ الذم بو أىدافان متعدد1
 الكقت.  لمعبلج في نفس

تمثؿ خدمات المستشفى في الرعاية الطبية كالتعميـ كالتدريب كالبحث، فالتدريب األساسي ىك تػ 2
 الذم يكتسب منو األطباء الخبرات القيمة. 

ػ ييدؼ لبلستقرار االقتصادم كالمحافظة عمى خفض التكاليؼ مع تقديـ الرعاية األفضؿ بقدر 3
  1اإلمكاف لممرضى.
    :مستشفىال ىتقسيـ العمؿ ف

تتميز بالتخصص التكنكلكجي كاألعماؿ كاألدكار كالعبلقات  ةالمستشفيات منظمات مركب    
المستشفيات ىي أماكف عمؿ مف المفترض أف تككف األىداؼ المشتركة  ةعام ةتعددة، كبصفمال

ات لصالح الناس، كىناؾ مصادر متعددة لمسمطة في المستشفيات مثؿ اإلدارييف كاألطباء كالممرض
 2كالكؿ لدييـ ىـر كظيفي ككاجبات محددة كمميزات معينة.

ؽ بالمينة مكذلؾ فيما يتع ،التي يتميز بيا تنظيـ المستشفى تتمثؿ في تقسيـ العمؿ ةكالسم    
خاصة يفترض أف  بكظيفة الطبية كالخدمات اإلدارية كغيرىا مف أقساـ المستشفى، كيقـك كؿ قسـ

كىكذا يككف مف الكاجبات األساسية األخرل لمدير  ،ككؿالمنظمة  تعمؿ عمى إبراز أىداؼ
كلقد أدل  ،المستشفى التنسيؽ بيف كؿ ىذه الخدمات المتباينة في سبيؿ إيجاد نكع مف النظاـ الرشيد

تطكر ىذه التخصصات بطبيعة الحاؿ إلى نكع مف التدرج بيف العامميف في المستشفى عبر 
دارية كغير مينية. الخطكط المينية كالتي تقسـ مبدئيان إلى   3كاجبات عمؿ مينية كا 

فالعمؿ الذم تقـك بو العيادات الخارجية ثـ  ،يقـك العمؿ في المستشفى عمى عممية التكامؿ     
لممستشفى يحقؽ األىداؼ النيائية لممؤسسة في تقديـ خدماتيا العبلجية، كمعنى  ةاألقساـ المختمف

فأعضاء الجماعة يحتاج كؿ  ،اعات يؤدم إلى التساندذلؾ أف تقسيـ العمؿ في المستشفى بيف الجم
كالحاجات المتبادلة تربط الجماعات معان، كىذا النمط مف التكامؿ الجماعي المترتب  ،منيـ لآلخر

كىناؾ نمط مف التكامؿ يحدث عندما يعمؿ األفراد في  ،عمى تقسيـ العمؿ يعتبر تكامبلن عضكيان 
امبلن آليان كالتكامؿ الذم يحدث بيف أعضاء ىيئة التمريض فيسمى التكامؿ حينئذ تك ،عمؿ متشابو

                                                 
 .   332ػ محمد عمي محمد كأخركف، دراسات في عمـ االجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 1
الطبي،مركز تعريب  ػ  ديفيد ىانام، ترجمة:حسف محمد العكضي،المؤجز اإلرشادم عف عمـ االجتماع2

    . 215ـ، ص  2007   العمـك الصحية، الككيت، 
    . 337ػ محمد عمي محمدكأخركف، دراسات في عمـ اإلجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص 3
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تشابو ىنا ىك العمؿ الذم تعممو جماعة معينو في مقابؿ عمؿ الجماعة مفي المستشفى كالعمؿ ال
  1األخرل المختمؼ كعمؿ جماعة األطباء مثبلن.

  :جتماعياالمستشفى كنسؽ 
مف الكعي الصحي  ةمى درجة كبير يعتقد كثير مف األطباء أف مرضاىـ أصبحكا اآلف ع     

كاف في الماضي كربما يرجع ذلؾ في نظرىـ  يتعمؽ بالصحة كالمرض أكثر مما كمعرفة كؿ ما
عند زيارتو الستشارة  وكىذا بدكره أثر عمى تغيير آماؿ المريض كتكقعات ،النتشار كسائؿ اإلعبلـ

ىذه التغيرات مف طبيعة  تفقد نشأ ،تجاه" المريض إلى الدكاءاكمف ىذه التغيرات نظرة ك" ،الطبيب
فذىاب المريض  ،كعادتو في كصفيا ،النقد الذم يكجيو المريض إلى كصفات الطبيب الطبية

كأصبح المريض اآلف  ة،كالطمأنين ةتعني الذىاب مف أجؿ النصيح الستشارة الطبيب أصبحت ال
العبلج فقط  كأصبح المريض يترؾ الطبيب الذم يعتمد عمى كصؼ ،يساىـ في كصؼ العبلج

  2كيتردد عمى الطبيب الذم ييتـ بالفحص أكثر.
كمعرفة عكامؿ إضراب الصحة  ،مف أىـ كاجبات العامميف بالمستشفى التشخيص المبكر لممرض

ذا كانت المستشفى تقـك برعاية المرضى فاف عممية الرعاية  ،كبالتالي العبلج السريع لممرض، كا 
ان كالخدمات الصحية الرسمية حاليان يقدميا فريؽ النسؽ تتضمف عبلقة كما تتضمف العبلقة مكقف

 ةكأخصائي األشعة كالتحاليؿ الطبية، كظمت الصكر  ةكالصيادل يفكيضـ األطباء كالممرض ،الطبي
ىتماـ ا كما تركز  ،لممستشفى لمدل طكيؿ تنحصر في ككنيا بناء يدخمو المرضى لبلستشفاء ةالعام

الطبية المباشرة فقط مف فحكص كتحاليؿ كأدكية كعبلج دكف  القكل العاممة الطبية في الممارسات
حتى العكامؿ  قافة الخاصة بيا أكثىتماميـ إلى البناء االجتماعي لممستشفى أك الا أف يكجيكا بعض 

  3قافية التي تكمف خمؼ المريض.ثاالجتماعية كال
كتكقعات  ةمعين كعمى ظركؼ ،تعتمد عبلقة األطباء بمرضاىـ عمى قيـ كمفاىيـ المجتمع     
مينة الطب أسرة المريض، كأصبح المريض لو  :رجعيات مثؿمت تتشكؿ بالاكىذه التكقع ،فردية
حترامان عف الماضي، فاألطباء كالمرضى ليـ أدكارىـ االجتماعية افي المجتمع أكثر رسكخان ك  ةمكان

                                                 
ػ حسيف عبدالحميد أحمد رشكاف، دكر المتغيرات اإلجتماعية في الطب كاألمراض)دراسة في عمـ اإلجتماع 1

   . 247ػ246 ـ، ص 2010المكتب الجامعي الحديث، مصر،  الطبي(، الطبعة الرابعة،
ػ نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى) دراسة في عمـ اإلجتماع الطبي(، مرجع سابؽ، ص 2

  .  165ػ164
   . 234،235ػ عمي المكاكم، عمـ االجتماع الطبي)مدخؿ نظرم(، مرجع سابؽ، ص 3
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 ةالكامن ةتدعميا المكان لمطبيب ةالظاىري ةبجانب أدكارىـ الشخصية كالمكان ةقافثالمحددة بكاسطة ال
  1.ةأك مكانة المين

نما يقـك بو فريؽ متكامؿ يرأسو  ،يتـ عمى يد الطبيب بمفرده كعبلج المريض بالمستشفى ال     كا 
كيكجو األنشطة المختمفة لممساعدة  ةكيتخد القرارات األكلي ،الطبيب حيث يصدر األكامر

فيي التي  ،ة التي ليا الدكر األكثر أىميةكمف بيف ىذا الفريؽ الممرض ،المتخصصة في العبلج
تي األطباء بعد الممرضات مف حيث القياـ بالدكر أمرات يكميان، كي ةيرأىا المريض كؿ يـك بؿ كعد

عتبار ا كلعؿ  ،حيث نجد أكثرىـ داخؿ المستشفيات يتابعكف المرضى ةالعبلجي األكثر أىمي
عضاء النسؽ الطبي عمى التركيز عمى العكامؿ قافيان يسيـ في حث أ ثجتماعيان ك االمستشفى  نسقان 

خريف كبالتالي فيـ كفي الشفاء كاالتجاه العاـ نحك اآل ،األخرل المؤثرة في آالـ المريض كمرضو
جديدة عف دكر األطباء  ان كمساعدتيـ كيقدـ ىذا الفيـ أفكار  ،المرضى الذيف يدخمكف المستشفى

 ةتعديمو لتطكير أداء الخدم السمككي بالمستشفى أككالممرضات كالفنييف كالعماؿ في تدعيـ النسؽ 
الصحية، ككذلؾ التعرؼ عمى تأثير ىذا النمط عمى أعضاء النسؽ الطبي مف حيث أنماط التفاعؿ 

نعكاس ذلؾ عمى طريقة أدائيـ ابينيـ كأساليب االعتماد المتبادؿ كالعبلقات المتداخمة بينيـ ك 
فاعؿ بيف األطباء كالممرضات كالفنييف كالعماؿ كعمى لمخدمو، كبالتالي التركيز عمى طبيعة الت

كدكر ىؤالء الفنييف في مؤازرة الطبيب في  ،لدكر الطبيب في العبلج ةكيفية إكماؿ الممرض
ككذلؾ تأثير العبلقات الكدية بيف أعضاء النسؽ الطبي كالمرضى في كفاءة  ،التشخيص كالعبلج

  2.األداء الميني لمخدمة كتحقيؽ الشفاء لممريض
  في المجتمع: بعض المشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العامة

 : مشكمة عدكل المستشفيات كأضرارىا
أصبحت عدكل المستشفيات إحدل المشاكؿ الصحية التي تؤرؽ العامميف في قطاع الرعاية    

ى التي تحدث لممريض الذم دخؿ المستشف ةكىي العدكل الميكركبي ،الصحية في كؿ دكؿ العالـ
صابات بعدكل المستشفيات أصبحت كثيرة جدان حيث تعتبر حاليان كأعداد اإل ،خرآلمعبلج مف مرض 

كالذيف يتمقكف  ،مف أىـ األسباب مف كراء حدكث الكفيات فى المرضى المقيميف بالمستشفيات
العبلج، كمف المعركؼ أف أكثر األماكف في المستشفيات التي تحدث فييا عدكل ىي كحدات 

                                                 
عكضي، المكجز اإلرشادم عف عمـ اإلجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ػ ديفيد ىانام، ترجمة: حسف محمد ال1

   .155ص 
    .242ػ239ػ ص  ػ عمي المكاكم، عمـ اإلجتماع الطبي)مدخؿ نظرم(، مرجع سابؽ، ص2
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كتسبب العدكل التي تحدث لممريض داخؿ  ،الفائقة كأقساـ الجرحات الكبرل كأقساـ العظاـ العناية
 ػ 1:المستشفى أك بعد خركجو مف المستشفى في مرحمة التعافي عدة مشاكؿ منيا

ػ تسبب إعاقة كضعؼ في بعض كظائؼ المريض نتيجة عدكل ميكركبية تصيبو خبلؿ عممية 1
 في بعض األحياف. ةجراحي

فيزداد المريض  ةػ تسبب عدكل المستشفيات إطالة مدة بقاء المريض كتزيد مف تعقيد حالتو الطبي2
 شفائو.  رتؤثران كضغط نفسي يككف أثره سيء عمى المريض كيتأخ

كفيات في المرضى الذيف يعالجكف لمػ تعتبر عدكل المستشفيات أحد األسباب الرئيسية التي تؤدم 3
 في المستشفى. 

فالمريض  ،مستشفيات تسبب خسائر مالية كبيرة لمقائميف كالمسؤكليف في قطاع الصحةػ عدكل ال4
 القادـ إلى المستشفى لعبلج مرض كاحد يجد نفسو يعالج في أمراض أخرل. 

 ػ زيادة فترة إقامة المريض بالمستشفى لمعبلج تسبب خسائر مالية لمدكلة كلممريض.5
في الدكلة نتيجة عدـ  ةغير مباشر  ةعنو خسائر ماليػ إطالة بقاء المريض في المستشفى ينتج 6

 قتصادية. اكىذا لو نتائج  ،ذىاب المرضى لمعمؿ
لعدكل المستشفيات يمكف أف تنتقؿ إلى المجتمع المحيط بعد خركج المريض  ةػ الميكركبات المسبب7

ذا كاف مف الميكركباتةعام ةكىذا لو مخاطر صحي ،ف أك الزكارك أك ينقميا العامم  ةالمضاد ، كا 
 فيذا سيككف لو تأثير كبير في المجتمع.  ،لمعديد مف المضادات الحيكية

 ستشفيات العامة: ممشاكؿ نقص األدكية بال
 ،مجمكعة مف العقاقير تكصؼ مف أجؿ العبلج أك لمكقاية مف حالة مرضية الدكاء: ىك مادة أك   

  2صناعي. كقد يككف الدكاء مف أصؿ نباتي أك حيكاني أك
ستعماليا مف أجؿ التشخيص أك التخفيؼ أك المعالجة أك الشفاء أك الكقاية ادكاء مادة يقصد بال   

كمف خاصيات األدكية ىي تنكع فعميا كتأثيرىا عمى الجسـ، كتكمف  ،نسافمف المرض عند اإل

                                                 
 2020أكتكبر24ػ الطاىر التابث، عدكل المستشفيات : حدكثيا كأضرارىا ،الجزء األكؿ، المخمفات الطبية،  1
   ـ . 
، ص 2003كزم كآخركف، مبادمء كأساسيات عمـ الصيدلة، دار القدس لمعمكـ، دمشؽ، سكريا، ػ محمكد طم2

433 .  
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ستعماؿ لؤلدكية في معالجة العديد مف الحاالت الشائعة كالنادره التي مف اال ةأىمية ىذه الخاصي
  1حدث فعميان ألجيزة الجسـ كأنسجتو كخبلياه.ت

في السنكات األخيرة تـ تكثيؽ حاالت نقص األدكية األساسية  في معظـ أنحاء العالـ كثمة قاسـ    
مشترؾ  بشأف حالة النقص ىك أف األدكية المرجح أف تكرد ىي معظميا منتجات قديمة أك غبر 

أف مكاعيد صبلحيتيا محددة بدقة  كال يكردىا سكل ك  ،يصعب تحضيرىا ختراع أكاة اءحائزة عمى بر 
النقص في بمداف كثيرة ىي  ةقمة مف المصنعيف أك مصنع كاحد، كمف األسباب التي تقؼ كراء حال

مكاجية صعكبات الحصكؿ عمى المكاد الخاـ كمشكبل ت التصنيع كالحكاجز أماـ المنافسة 
ىناؾ إجراءات لمحد مف مشكمة نقص األدكية كىي كالقرارات التجارية أثر التكنكلكجيات الجديدة ، ك 

  2:آلتيكا
 ػػػ إجراء تقييـ سميـ لتحديد المنتجات المعرضة لخطر النقص.1
 حاالت النقص.  تفاؽ عالمي بشأف إجراءات تقميؿاػػػ إبراـ 2
 ػػػ تكسيع نطاؽ التعاكف التنظيمي بشأف األدكية األساسية المعرضة لحاالت النقص.             3

 مشاكؿ تعرقؿ أداء المستشفى كنسؽ صحي رسمي:                   
العبلقة بيف األطباء كالمرضى  في تكجد العديد مف معكقات لممستشفى مف خبلؿ متغيرات تؤثر    
لممرض كالعبلج تتجاكز النسؽ الطبي  ةكتبني أنماط في االستجاب ،نتشار معتقدات لممرضىاك 

ختبلؼ الرأم ابيف األطباء كالمرضى في تناقض التكقعات بينيما ك  الرسمي كيتمثؿ تكثر العبلقة
حكؿ تشخيص المرض كعبلجو، كيتضح تناقض التكقعات في تكقع الطبيب أف يككف المريض 
مطيعان لتعميماتو كأف يقتنع باجراء الفحكص الطبية، كيتكقع المريض أف يقتنع الطبيب بنكع العبلج 

في اآلخر، كيظير االختبلؼ في الرأم  المؤثرسمكبو أستخداـ انيما الذم يراه مناسبان كمحاكلة كؿ م
  3حكؿ تشخيص المرض كعبلجو.

كتتضح المعكقات في نقص التكنكلكجيا المناسبة داخؿ المستشفى لشفاء المريض، كعدـ إنجاز    
 بالمريض كإنساف كاالختيار بيف المرضى في تقديـ الخدمات، كذلؾ ةالطبيب لدكره كعدـ العناي

تتضح معكقات إنجاز الطبيب في عدـ طاعة المريض كالتعاكف معو كنسيانو لمكاعيده، أيضان مف 
                                                 

ترجمة: أحمد شكقي جنيدم كآخركف، األشكاؿ الصيدالنية الجرعية كنظـ إيتاء    howard c  anseiػ 1
  . 5ػ1، ص 2001الدكاء، المركز العربي لمتعريب كالترجمة كالنشر، دمشؽ، سكريا، 

   . 5ػ 1 ص ػ ص 2015ديسمبر138عالجة حاالت نقص األدكية عالميان، منظمة الصحة العالمية، الدكرة ػ م2
 . 214ػ عمي عبد الرازؽ جمبي،حسف محمد حسف، عمـ اإلجتماع الطبي، مرجع سابؽ، ص  3
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المعكقات تبني المرضى تفسيرات لممرض ألسباب غيبيو أك ماديو أك غيرىا كىذه المعتقدات تكجو 
يعرؼ بالطب المنزلي أك  سمككيـ نحك العبلج مف خبلؿ مجمكعة ممارسات عبلجيو أك ما

دل معالجيف شعبييف، كالكشؼ عف ىذه المعكقات مف العبلقات كالتفاعبلت تزداد أىمية أممارسات 
عمى بقية العبلقات في النسؽ كيتكقؼ عمييا قياـ ىذا النسؽ بكظيفتو كظيكر المعكقات التي تحكؿ 

  1دكف ذلؾ.
 لمتطمبات ةحياة مريض يجب أف يككف سريع االستجاب ذفالطبيب الذم يتكقع منو أف ينق    

يفقد مكانو  يسرع لمساعدة مرضاه في أم كقت يطمب فيو غالبان ما الف الطبيب الذم ال ؛مرضاه
كمف المميزات التي يجب أف يتمتع بيا الطبيب في مركزه ىك أف يككف سمككو  ،في المجتمع

يككف نقد في تخصصو  الشخصي ذا مستكل رفيع، كمف المعركؼ أف أم نقد يكجو إلى الطبيب ال
  2يككف مكجو إلى سمككو الشخصي. درتو العممية بقدر ماعدـ مق أك

 : و: عالج المشاكؿ التي تدكر حكؿ المستشفى كالتي تؤثر عمى المرضى داخمةالخالص
إف الخدمة العبلجية الطبية الناجحة تتطمب أف يترابط كيعمؿ كيتعارؼ جميع العامميف    

فالطبيب يقـك بكتابة تقرير عف المريض  ،ضكاالىتماـ بالمري ةبالمستشفى حتى يمكف تحقيؽ العناي
قرره  ما ذتقـك بتنفي ة، كالممرضةقرره الطبيب مف أدكي ككصؼ الدكاء كالصيدلي يقـك بتجييز ما

كليذا البد مف كجكد تعاكف بيف الطبيب كالممرضة كأخصائي التغدية  ،الطبيب مف عبلج
ألطباء المتخصصييف في المجاالت البد مف كجكد تعاكف بيف ا أنو كما ،كاألخصائي االجتماعي

كيجب أف تبنى ىذه العبلقات عمى أساس االحتراـ المتبادؿ كاإلخبلص، كتزداد  ،الطبية المختمفة
كيتداخؿ السمكؾ الذل تشير إليو  ،األمراض في حالة ظيكر صراع يعترم البناء االجتماعي

يككف في كؿ مكقؼ إجتماعي مصطمحات "التعاكف، التنافس، الصراع" بعضو مع اآلخر بمعنى أنو 
  3قدر معيف مف ىذه العمميات.

 كلكف غالبان ما ،تزداد كقت األزمات ةقثفي حكـ الطبيب كىذه ال ةستعداد لمتقافالناس عندىـ    
، ةالطبي ةعند النصيح ةكالتي بحكـ الخبرات تجد الفائد ،عند ظيكر أعراض ةيبحث عف المشكر 
كلكف أحد  ،كذلؾ يعكس أدكارىـ كمرضى ،مف األطباءيشتكي الناس  حكاؿ الكفي أغمب اآل
ألسباب متعددة  ةىك عدـ الكشؼ عف المشكمة التي مف أجميا تمت عممية االستشار  ةاألسباب اليام

                                                 
 . 215،216ػ المرجع السابؽ ػ ص 1
 .154،155ػ نادية عمر، العبلقات بيف األطباء كالمرضى، مرجع سابؽ، ص 2
  . 245أحمد رشكاف، مرجع سابؽ، ص دعبد الحميػ حسيف 3
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يقكلكف،  كيعتقدكف أنو عمى الطبيب أف يتفيـ كراء ما ة،الحقيقي ةالطبي توقد يخفي المرضى مشكم
كىذا مف ضركريات الحياة االجتماعية كالتعاطؼ معيـ كبما  ،أم أف نفيـ الناس مثمما يراىـ الغير

يشعركف بو، كفيـ الناس مف خبلؿ أعينيـ بالكقكؼ خمفيـ كرؤية مايركنو، كىنا يجب عمى األطباء 
أشارت كثير مف الدراسات إلى أف المرضى يرغبكف في  فقد كا كقتان لمعرفة مرضاىـقضأف ي

قة ثكىناؾ  عامؿ عدـ ، ي المستشفى أك في المجتمعمعمكمات أكثر عف مرضيـ كعبلجو سكاء ف
 ،يتذكركف ماذا قيؿ ليـ ، كمشكمة المرضى الذيف الةالمريض خاصة في الخدمات الطبية الحككمي

أك بسبب االكثار مف التعميمات التي أعطيت في  ةكقد يككف ذلؾ بسبب القمؽ كاالصطبلحات الطبي
كقد تبيف أف آالـ العمميات  ،يؤدم إلى حاؿ أفضؿ ف االتصاؿ األفضؿإكبالتأكيد ف ،إطار خاطي

 1مع المرضى. عطاء العبلج كبنقاش أكثرإيمكف تخفيضيا ب
 ةككاف لزيادة الكعي الصحي لدل المرضى األثر المباشر في زيادة قدرتيـ عمى تكجيو األسئم    

الطبية  بأعراض المرض كعبلجو كازدياد االتجاه مف المرضى نحك العناية ةلمطبيب كالخاص
كىي  ،كىذا يجعؿ الطبيب يتبع سياسة معينة ،لمعبلج ةليـ، كالمريض أصبح أكثر مقاكم ةالمقدم

الطبيب ىك الشخص  اآلف أفرأم المريض في العبلج، كلذلؾ يرل كثير مف المرضى  ذأخ
ر ختيااعمى  ة، كنجد أف المريض لديو قدر ةالمناسب لمتعامؿ معو كاالفصاح لو بكؿ مشاكميـ العائمي

 ـ الطب مفي ع ةكالتكنيكي ةطبيبة لتكعية مف صديؽ أكجار أك ألنو سمع عف قدرتو العممي
 :ةتيكقد تكصؿ البحث إلى التكصيات اآل    

ػ إيجاد حمكؿ لممشاكؿ التي تعاني منيا المستشفيات العامة كخاصة المشاكؿ التي تتعمؽ بعدكل 1
 .  ةالحديث ةالطبي ةجيز ، كاألةزمالمستشفيات، كنقص األدكية، كالمعدات البل

داخؿ  ةػ العمؿ عمى تحسيف العبلقة بيف األطباء كالمرضى أثناء تمقي العبلج كالخدمات الطبي2
 كفي جميع الظركؼ.   ،ستقباؿ المرضى في أم كقتاالمستشفى، كالعمؿ عمى 

نياء حالة الصراع كالتكثر بيف الفريؽ الطبي حت ،ػ تنظيـ سير العمؿ داخؿ المستشفى3 ى يتمكف كا 
 كالخدمات الطبية.   ،أفراد المجتمع مف تمقي العبلج

كالرفع مف مستكل أدائيا داخؿ المجتمع حتى تقـك بمياميا كفؽ  ةػ النيكض بالمستشفيات العام4
 . ةمعايير عالية الجكد

تباع التعميمات الطبية. المجتمع ػ االىتماـ بنشر الكعي الصحي بيف أفراد5  كا 

                                                 
   .161،162ػ ديفيد ىانام، ترجمة: حسف محمد العكضي، مرجع سابؽ، ص 1
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 راجعالمالمصادر ك  قائمة
ػ حسيف عبدالحميد أحمد رشكاف، دكر المتغيرات االجتماعية في الطب كاألمراض 1

)دراسة في عمـ االجتماع الطبي(، الطبعة الرابعة، المكتب الجامعي الحديث، 
 ـ. 2010مصر، 

ػ ديفيد ىانام، ترجمة: حسف محمد العكضي، المكجز اإلرشادم عف عمـ 2
 ـ.     2007الصحية، الككيت، االجتماع الطبي، مركز تعريب العمـك

ػ عمي المكاكم، عمـ االجتماع الطبي )مدخؿ نظرم(، دار النصر لمنشر كالتكزيع، 3
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ػ نجبلء عاطؼ خميؿ، في عمـ االجتماع الطبي، مكتبة األنجمك المصرية، 11
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     howard c ansel lod v allen jr Nicholas g popovichػ 12
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 الرسائؿ كالتقارير العممية:        

أكـر عبدالسبلـ بف رابعة، يكنس ىدية فرج البكسيفي، تحديد أىـ العكامؿ ػ 1 
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دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(،  كالخاصة في األردف، ةفي المستشفيات العام
           ـ. 2010جامعة عماف العربية، كمية األعماؿ قسـ التسكيؽ، األردف،



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

393 

  

 

 تأثير الحضارة العربية اإلسالمية عمى الحضارة األكركبية
 د. جماؿ أحمد المكبرإعداد : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة

كػػاف تػػأثير الحضػػارة اإلسػػبلمية عمػػى الحضػػارات األخػػرل كاضػػح فػػي العديػػد مػػف  
مناطؽ العالـ التي حافظت عمى كنكز العمارة اإلسبلمية كتأثرت بيػا، كذلػؾ الحتكائيػا عمػى 

اع مسػػػممكف، أك معمػػػاريكف منضػػػكيف تحػػػت لػػػكاء آثػػػار فريػػػدة ذات ميػػػارة فائقػػػة ابتكرىػػػا صػػػن
اإلسػبلـ، فينػػاؾ منطقػة لػػـ تعػػد تخضػع لحكػػـ المسػػمميف، قػد نشػػأت بيػػا حضػارة ظمػػت قركنػػان 
عديػدة ذات صػػمة كثيقػة بالعػػالـ اإلسػبلمي، تضػػـ الجػزء األعظػػـ مػف شػػبو الجزيػرة األيبيريػػة، 

يرات الحضػػػارة العربيػػػة كتحديػػػدان األنػػػدلس كالتػػػي سػػػكؼ يتناكليػػػا بحثنػػػا ىػػػذا كنمػػػكذج فػػػي تػػػأث
اإلسبلمية في فف العمػارة عمػى األنػدلس كصػقمية، كىػي تمثػؿ بعػض الجكانػب المشػرقة التػي 
تميػػػت بيػػػا الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي ذلػػػؾ القطػػػر الثػػػاني، كالتػػػي مػػػا ىػػػي إال امتػػػداد 
لحضػػارة العػػرب كالمسػػمميف فػػي المشػػرؽ، كيظيػػر فييػػا فضػػؿ المسػػمميف كدكرىػػـ فػػي تػػاريخ 

ارة اإلنسػػانية كتػػأثيرىـ عمػػى الحضػػارة األكركبيػػة فػػي شػػتى المجػػاالت العمميػػة كالثقافيػػة الحضػػ
 كالسيما فف العمارة كالفنكف.

إيػػذانان بمكلػػد الدكلػػة العربيػػة اإلسػػبلمية، كأصػػبح العػػرب رسػػؿ كػػاف ظيػػكر اإلسػػبلـ  
دة عمػػى الحضػػارة اإلسػػبلمية، كبػػدأكا يػػدخمكف التػػاريخ مػػف أكسػػع أبكابػػو، كعممػػت الدكلػػة الكليػػ

نشر اإلسبلـ كالثقافة العربية، فكانت الفتكحات العربية اإلسبلمية في عيد الخميفتيف األكليف 
رضػػػػي هللا عنيمػػػػا، فػػػػتـ القضػػػاء عمػػػػى الدكلػػػػة الفارسػػػػية،  –أبػػػي بكػػػػر كعمػػػػر بػػػػف الخطػػػاب 

كاستكلى العرب المسممكف عمى الشاـ كمصر مف الدكلػة البيزنطيػة، ثػـ تكالػت الفتكحػات فػي 
مػػػكم، فاسػػػتكلى المسػػػممكف عمػػػى بقيػػػة شػػػماؿ إفريقيػػػا، ثػػػـ غػػػزكا القػػػارة األكركبيػػػة، العصػػػر األ

فاستكلكا عمى شبو جزيرة إيبيريا كجنكب فرنسا، كاستمرت العػرب المسػممكف فػي غػزك أكركبػا 
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يطاليػػا، كنجحػػكا فػػي تثبيػػت أقػػداميـ  حتػػى اسػػتكلكا عمػػى جػػزر البحػػر المتكسػػط األكركبيػػة، كا 
 .(1)أرجاء كثيرة مف القارة األكركبيةكنشر دينيـ كحضاراتيـ في 

كانت أكركبا قبؿ الفتح اإلسبلمي، باعتراؼ جميػع المفكػريف األكركبيػيف تسػبح فػي  
الظبلـ، كتعاني ف التأخر كالفكضى، فنشر العرب بيا حضارتيـ، كأبدلكا إظبلـ أكركبا بنكر 

تحقيػػػؽ الحريػػػة مػػػف العمػػػـ كالعرفػػػاف كالمدنيػػػة، كأرسػػػكا قكاعػػػد حككمػػػة عادلػػػة، تحػػػرص عمػػػى 
كالمساكاة كتعمؿ لصالح رعاياىا مف األكركبييف، كأصبح العػرب أسػاتذة لؤلكركبيػيف، يمقنػكىـ 
أسػػس الحضػػارة العربيػػػة الزاىػػرة، كمكتػػػب العػػرب فػػي صػػػقمية كجنػػكب إيطاليػػػا ثبلثمائػػة سػػػنة 
تقريبػػػان، فاسػػػتعرب أىػػػؿ تمػػػؾ المنػػػاطؽ كأصػػػبحكا يتكممػػػكف المغػػػة العربيػػػة، فقػػػد كتبػػػت إسػػػبانيا 

لعربيػػػػة اإلسػػػػبلمية صػػػػفحة مػػػػف أركع صػػػػفحات التػػػػاريخ الحضػػػػارم ألكركبػػػػا فػػػػي العصػػػػكر ا
الكسطى، ككانت الحضارة اإلسبلمية أساس النيضة في أكركبا، كأكفدت دكؿ أكركبا بعثات 

 .(2)عممية إلى األندلس العربية لتتمقى العمـك كاألفكار العربية
بية في حضارة أكركبا "غكستاف مف أبرز المفكريف الذيف تحدثكا عف الحضارة العر  

لكبػػػكف" الػػػذم كضػػػع كتابػػػان قيمػػػان بعنػػػكاف: "حضػػػارة العػػػرب" أنصػػػؼ فيػػػو العػػػرب كتكمػػػـ عمػػػى 
األسس العربية لمحضػارة األكركبيػة الحديثػة، بقكلػو: كػاف تػأثير العػرب عمػى الغػرب عظيمػان، 

لػػييـ يرجػػػع الفضػػؿ فػػػي حضػػػارة أكركبػػا، كلػػػـ يكػػف نفػػػكذىـ فػػػي الغػػرب أقػػػؿ ممػػا كػػػاف فػػػي  كا 
الشػػػرؽ، كيػػػرل "لكبػػػكف" أيضػػػان أف الحضػػػارة العربيػػػة لػػػـ تػػػدخؿ إلػػػى أكركبػػػا بنتيجػػػة الحػػػركب 
يطاليػػػا، كيقػػػارف  الصػػػمبية كمػػػا ىػػػك الػػػرأم الشػػػائع، بػػػؿ دخمػػػت بكاسػػػطة األنػػػدلس كصػػػقمية كا 
"لكبػػكف" بػػيف إسػػبانيا العربيػػة كسػػائر أرجػػاء أكركبػػا فيقػػكؿ: "تمتعػػت إسػػبانيا بحضػػارة سػػامية 

 .(3)ا كانت بقية أكركبا غارقة في ظبلـ كتأخربفضؿ العرب، بينم
كاعتػػػرؼ المػػػؤرخ )دينػػػك( فػػػي كتػػػاب "تػػػاريخ غػػػزكات العػػػرب" بفضػػػؿ العػػػرب عمػػػى  

حضارات أكركبا فقاؿ: "أف النيضة الحقيقية في أكركبا لـ تبدأ غبل منذ القرف الثاني عشػر، 
لحضػػارة العربيػػة، حيػػث أفػػاؽ الفرنسػػيكف كاإلنجميػػز كاأللمػػاف ككجػػدكا ضػػركرة االشػػتراؾ فػػي ا

                                                 

 .9ـ، ص1994أنيس األبيض: بحكث في تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية، طرابمس، لبناف، ( 1)
 .4ـ، ص1965صرية لمنشر، عمي حسف الخربكطمي: العرب في أكركبا، الدار الم( 2)
 .566ـ، ص1964غكستاؼ لكبكف: حضارة العرب، ترجمة: أكـر زعيتر، لندف،  (3)
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فأخػػػذ المسػػػيحيكف فػػػي فرنسػػػا كمػػػا جاكرىػػػا يؤمػػػكف إسػػػبانيا لترجمػػػة الكتػػػب العربيػػػة، كأصػػػبح 
العػرب المثػػؿ األعمػػى لمشػجاعة كالشػػيادة كعػػزة الػنفس كمكػػاـر األخػػبلؽ، كقػاؿ )سػػاريتك( فػػي 
 كتابػو "الحضػػارة": إف مػػا أتػػت بػو الحضػػارة العربيػػة فػػي بػاب العمػػـ، كالسػػيما العمػػـك كتطبيقيػػا
أعظـ بكثير مما أتت بو في ىذا السبيؿ الدكلة البيزنطية، إذ أف الحضارة البيزنطيػة لػـ تػأت 

، عنػػدما فػػتح المسػػممكف بػػبلد األنػػدلس، كعاشػػكا فييػػا نحػػك ثمانيػػة قػػركف شػػيدكا (1)بفكػػر جديػػد
فييا ألنفسيـ العمائر المختمفة مف مسػاجد كقػبلع كقصػكران كمػا أنشػأكا الصػناعات المختمفػة، 

ارتيـ كانػػت أرقػػى مػػف حضػػارة أىػػؿ الػػببلد فتركػػت آثارىػػا ىنػػاؾ، كخطػػت باألنػػدلس كأف حضػػ
نحػػك التقػػدـ خطػػكات كاسػػعة، كالكاقػػع أف تػػأثير الحضػػارة اإلسػػبلمية فػػي األنػػدلس كػػاف قكيػػػان 
سكاء خبلؿ فترة كجكد المسمميف في الببلد أك بعػد خػركجيـ منيػا، ففػي الحالػة األكلػى، كػاف 

ظػػؿ الدكلػػة اإلسػػبلمية، فتػػرة مػػف الػػزمف قػػد أخػػذكا ييػػاجركف بعػػض اإلسػػباف ممػػف عاشػػكا فػػي 
حػامميف معيػػـ بػػذكر الحضػػارة اإلسػػبلمية كأسػػرار الفنػػكف الزخرفيػػة، كقػػد زرع المسػػتقركف ىػػذه 
البذكر كنشركا تمؾ األسرار في الببلد التي استقركا فييا، كفي الحالة الثانيػة، أم بعػد خػركج 

لحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية بقيػػػػت شػػػػادان عمػػػػى ركع المسػػػػممكف مػػػػف األنػػػػدلس، فػػػػإف مظػػػػاىر ىػػػػذه ا
اإلنجػػازات الضػػخمة التػػي حققيػػا الكجػػكد اإلسػػبلمي، ممػػا أتػػاح الفرصػػة لمشػػعكب األكركبيػػة 
لبلستفادة مف ىذه اإلجازات، كما أنػو قػد نشػأ عمػى أكتػاؼ المسػتعربيف كالمػدجنيف المسػمميف 

اإلسػباني الػذم اسػتحدثت الذيف بقػكا فػي إسػبانيا بعػد خػركج المسػمميف فييػا، الطػراز الػكطني 
 .(2)منو الفنكف األكركبية الشيء الكثير

كيتضػػح لنػػا أف أثػػر المسػػمميف الحضػػارم عمػػى اإلمػػارات اإلسػػبانية فػػي الشػػماؿ لػػـ  
يقتصػر عمػػى النػػكاحي الثقافيػػة كالدينيػػة كاالجتماعيػة كالتشػػريعات القانكنيػػة فحسػػب، بػػؿ شػػمؿ 

 .(3)البناءمجاالت أخرل منيا الفنكف السيما فف العمارة ك 

                                                 

 .115 – 114عمي حسف الخربكطمي: مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .218ـ، ص1979فيصؿ حسكف، "اإلسبلـ كالحضارة كدكر الشباب المسمـ، الرياض،  (2)
ي إسػػػبانيا كالبرتغػػػاؿ كشػػػماؿ أفريقيػػػا، ترجمػػػة: جميػػػاف عطػػػا هللا، إلػػػى المبيػػػر: تطػػػكر العمػػػارة اإلسػػػبلمية فػػػ( 3)

 .168ـ، ص1985بيركت، 
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لقد نقؿ المدجنكف فف العمارة كالبنػاء إلػى منػاطؽ متعػددة مػف الشػماؿ، كظيػر أثػر  
ىػػذا الفػػف فػػي إسػػبانيا النصػػرانية منػػذ القػػرف الرابػػع لميجػػرة / التاسػػع المػػيبلدم، كاسػػتمر فييػػا 
كأثػػػر عمػػػى الكنػػػائس، كالبنايػػػات المدنيػػػة األخػػػرل، كيتميػػػز ىػػػذا الفػػػف، السػػػيما فػػػي الكنػػػائس، 

 .(1)القباب التي ترتفع فكؽ أقكاس عمى شكؿ حدكة الفرسبكجكد 
كعنػػػدما نػػػتكمـ عػػػف فػػػف العمػػػارة فػػػي صػػػقمية فنجػػػد "أف رجػػػار" األكؿ الػػػذم قضػػػى  

ثبلثيف عامان في افتتاح صػقمية أطػرل جمػاؿ مػف البنػاء العربػي فػي الجزيػرة كالميػارة العجيبػة 
كالحمامػػات )فػػي القصػػر فػػي تشػػيده، كذلػػؾ كاضػػح بنػػاء حمامػػات جفمػػكذم، كبقايػػا القصػػكر 

( المعركؼ بالبحر العػذب، فيػي أقػدـ اآلثػار العماريػة العربيػة التػي مازالػت  الممكي قرب بمـر
بقايػػػة فػػػي صػػػقمية، كيبلحػػػظ أف بنػػػاء ىػػػذه الحمامػػػات كزخرفيػػػا ال يختمفػػػاف كثيػػػران عػػػف بنػػػاء 

ييػػا كزخرفػػة الحمامػػات العربيػػة فػػي األنػػدلس كفػػي العػػراؽ عمػػى عيػػد العباسػػييف، كتشػػاىد عم
الزخػػارؼ الكتابيػػة المتمثمػػة فػػي خطػػكط ممتكيػػة خارجػػة عػػف المػػألكؼ، ككتبػػاات ككفيػػة منمقػػة 

 .(2)مع زخرفة أيرابيسكية عمى شكؿ أكراؽ شجر متشابكة
ترجػع أصػكؿ العمػارة اإلسػبلمية فػي األنػدلس إلػى عصػر الدكلػة األمكيػة، فمػا كػػاد  

سػػتقيـ أمػػػره بيػػا حتػػى شػػرع فػػػي عبػػد الػػرحمف بػػف معاكيػػة الػػػداخؿ يظفػػر بإمػػارة األنػػدلس، كي
تجديػد مػا طمػس لبنػي أميػة فػي المشػرؽ مػف بيػاء الخبلفػة كعظمتيػا، فبنػى المسػجد الجػامع 
كقصػػػر اإلمػػػارة بقرطبػػػة، ككػػػاف دائمػػػان فػػػي اشػػػتياؽ إلػػػى دمشػػػؽ مسػػػقط رأسػػػو، فأقػػػاـ مدينػػػة 

قرطبػة الرصافة شمالي غربي قرطبة كبنػي بيػا قصػران رائعػان أحاطػو بالجنػاف كالبسػاتيف كأقػاـ ب
 (.1)لكحة  (3)قصر الدمشؽ، كأبدع في عمارتو ليقمد بو قصكر أجداده بالمشرؽ

كفي عصػر الخبلفػة األمكيػة أحػاط خمفػاء بنػي أميػة كأمػراؤىـ دكلػتيـ بكػؿ مظػاىر  
العظمػػة كالفخامػػة، ككػػانكا بنػػاة عظامػػان، فجممػػكا عاصػػتيـ كعمركىػػا باألبنيػػة التػػي تعتبػػر أركع 

                                                 

مانكيػػػؿ جكميػػػت مكرينيػػػك: الفػػػف اإلسػػػبلمي فػػػي إسػػػبانيا، ترجمػػػة: لطفػػػي عبػػػد البػػػديع، المجيػػػد محمػػػد عبػػػد ( 1)
 .439ـ، ص1977العزيز، الييئة العامة لمكاب، القاىرة، 

 .112ـ، ص1980ة، الدار العربية لمكتاب، الرياض، عزيز أحمد: تاريخ صقمية اإلسبلمي (2)
ـ، 2004محمد عبػد المػنعـ الجمػؿ: قصػكر الحمػراء "ديػكاف العمػارة كالنقػكش العربيػة"، مكتبػة اإلسػكندرية، مصػر،  (3)

 .28 – 27ص
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كبمغػػػت قرطبػػػة فػػي عصػػػر عبػػد الػػػرحمف الناصػػر كابنػػػو الحكػػػـ مػػا جػػػاء بػػو الفػػػف األندلسػػي، 
المستنصػػػر بػػػا قمػػػة المجػػػد كذركتػػػو مػػػف النػػػكاحي السياسػػػية كالفنيػػػة كالمعماريػػػة، فقػػػد بمغػػػت 
األنػػدلس فػػي عيػػده مسػػتكل مػػف الثػػراء كالرضػػاء منقطػػع النظيػػر، فػػرأل أف يبنػػي قصػػران يميػػؽ 

د خمسػػة أميػػاؿ تقريبػػان غربػػي قرطبػػة بجػػبلؿ الخبلفػػة كعظمتيػػا، فبنػػى مدينػػة الزىػػراء عمػػى بعػػ
عمػػى سػػطح جبػػؿ العػػركس، كشػػيد بيػػا ركائػػع القصػػكر كالقاعػػات كالمجػػالس التػػي أطنػػب فػػي 
كصػػفيا المؤرخػػكف، ككانػػت أسػػقؼ ىػػذه القصػػكر مػػف القراميػػد المذىبػػة، كعمػػدىا مػػف الرخػػاـ 

 (.2. لكحة )(1)كالمرمر، كجدرانيا مكسكرة بركائع الزخارؼ الرخامية كالجصية
بتػػت الحفريػػات األثريػػة التػػي أجريػػت فػػي أطػػبلؿ مدينػػة الزىػػراء ابتػػداءن مػػف عػػاـ ثأك  
المدينة كالقصكر كانت تتميز بتقانة البناء بالحجر المصقكؿ، كتكسػكىا ـ، أف جدراف 1911

كسكات جرية كحصية دقيقة نحتت فييا تكريقات قكاميا كرقة األكنتس ثبلثيػة الفصػكص فػي 
بػػػكاب بكسػػػكة رخاميػػػة تػػػزداف بزخػػػارؼ نباتيػػػة مكرقػػػة صػػػكر شػػػتى، كمػػػا كسػػػيت عضػػػادات األ

كمحفػػكرة حفػػران غػػائران يبػػرز التبػػايف بػػيف الظػػؿ كالضػػكء، أمػػا تيجػػاف األعمػػدة فاتسػػمت جميعػػان 
ف كانػػت تميػػؿ إلػػى النػػكع الكػػكرنتي، كقػػد أعيػػد اسػػتخداـ ىػػذه  بطػػابع مميػػز فريػػد مػػف نكعػػو، كا 

محجػران لبيػع مخمفػات القصػكر مػف التيجاف في عصر الفتنة عنػدما أصػبحت أطػبلؿ الزىػراء 
تيجاف األعمدة كمرمػر كتحػؼ عاجيػة كأحجػار كريمػة ممػا كانػت ترصػع بػو أبػكاب المجػالس 
كالقاعػػات، ففػػي قصػػر اشػػبيمية مازالػػت أعػػداد كبيػػرة مػػف تيجػػاف الزىػػراء مسػػتخدمة فػػي قاعػػة 

 (.3، لكحة)(2)السعر
طػكران كبيػران كازدىػر كفي عصر ممكؾ الطكائؼ تطكرت العمارة كالفنكف اإلسبلمية ت 

فف البناء، كبمغ العرفاء كالفنانكف الغاية في التفنف في التػزييف كالحشػك الزخرفػي، ككػاف لمفػف 
الخبلفي بقرطبة الفضؿ في تشكيؿ الفف الزخرفي األندلسي فػي عصػر ممػكؾ الطكائػؼ، فقػد 

إلػػى حػػد مػػف  اسػػتخدمكا العقػػكد المتقاطعػػة كالمتشػػابكة التػػي تظيػػر فييػػا التكريقػػات المتداخمػػة
                                                 

ابػػف غالػػب: قطعػػة مػػف كتػػاب فرحػػة األنفػػس فػػي تػػاريخ األنػػدلس، تحقيػػؽ: لطفػػي عبػػد البػػديع، مجمػػة معيػػد  (1)
 .32ـ، ص1955طات العربية، المجمد األكؿ، الجزء الثاني، القاىرة، المخطك 

عبد العزيز سالـ: العمارة اإلسبلمية في األندلس كتطكرىا، مجمة عػالـ الفكػر، المجمػد الثػاني، العػدد األكؿ،  (2)
 .85ـ، ص1977الككيت، 
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التعقيػػد يسػػتحيؿ معػػو المػػرء أف يتقصػػى امتػػداد خطػػكط العقػػكد إذ ىػػي تتػػداخؿ كتتشػػابؾ فيمػػا 
بينيػا بطريقػة سػػاحرة أخػادة، كنممػس فػػي فنػكف الزخرفػة األندلسػػية فػي ىػذا العصػػر سػكاء فػػي 
سرقسطة أك في طميطمة كغرناطة، كممقة كالمرية كاشبيمية كغيرىا مػف قكاعػد األنػدلس تحػرران 

كاف يغمب عمييا مف جمكد، كما نشيد حرية في األداء كرشاقة فػي الحركػة، كمػيبلن إلػى مما 
 (.4لكحة ) (1)التمكج كاالنثناء كالتداخؿ كالتشابؾ

(، كقصػػر القصػػب بممقػػة لكحػػة 5كتظيػػر بقايػػا قصػػر الجعفريػػة بسرقسػػطة لكحػػة ) 
ناء في صكرة فنية ( مدل الغمك في الحشد الزخرفي، كالمزج بيف المنظر الطبيعي كفف الب6)

رائعػػة، كيحتػػكم قصػػر الجعفريػػة عمػػى عناصػػر معماريػػة كزخرفيػػة فريػػدة مػػف نكعيػػا كػػاف ليػػا 
األثر في التأثير عمى العمارة األندلسػية خاصػة فػي العناصػر المعماريػة كالزخػارؼ الجصػية 
التػي كصػمت إلػى قمػة تطكرىػا، كينسػب بنػاء ىػذا القصػر إلػى أم جعفػر أحمػد المقتػدر بػا 

ىػػ، كمػف كنيتػو 474ىػػ / 439كد أشير ممكؾ بني ىكد فػي سرقسػطة فيمػا بػيف عػامي بف ى
"ابي جعفر"، جاء اسـ الجعفرية، ككاف يضـ قاعات كمجالس عديدة تعنى بيا الشػعراء مثػؿ 
دار السركر كمجمس الذىب، كقد تحكؿ ىذا القصر إلى دير بعد سقكط سرقسطة فػي أيػدم 

 .(2)النصارل
إلسبلمي بعض بكائػؾ مػف العقػكد المخصصػة، كتتػألؼ كػؿ كقد تبقى مف القصر ا 

بائكة مف ثبلثػة عقػكد تعمكىػا بائكػة أخػرل، تتػداخؿ فييػا العقػكد المخصصػة كالمتشػابكة إلػى 
 (.6)كالتشبيؾ المعمارم كالزخرفي لكحةحد الغمك في التعقيد 

أمػػا عػػف عصػػر المػػرابطيف فػػي األنػػدلس فيجػػب أف نػػذكر أف دكلػػة المػػرابطيف مػػف  
التػػي قامػػت فػػي بػػبلد المغػػرب لمحاربػػة المػػارقيف عمػػى اإلسػػبلـ كتكحيػػد المغػػرب تحػػت  الػػدكؿ

رايػػػة اإلسػػػبلـ، بػػػذلكا أركاحيػػػـ فػػػي سػػػبيؿ نشػػػر اإلسػػػبلـ فػػػي جنػػػكب بػػػبلد المغػػػرب، كقػػػد رأل 
المرابطػػكف بعػػد عبػػكرىـ إلػػى األنػػدلس العمػػؿ عمػػى إعػػادة كحػػدتيا كلػػـ شػػتاتيا، كجمػػع كممػػة 

لممالػػػػؾ اإلسػػػػبانية، فػػػػأكثركا مػػػػف بنػػػػاء األسػػػػكار كالحصػػػػكف المسػػػػمميف تمييػػػػدان لمجيػػػػاد ضػػػػد ا

                                                 

 .30محمد عبد المنعـ الجمؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص( 1)
 .31مؿ: المرجع نفسو، صمحمد عبد المنعـ الج( 2)
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كالقبلع، حتى أنيـ فرضكا ضريبة عرفػت بالتعقيػب، اليػدؼ منيػا تمكيػؿ بنػاء األسػكار حػكؿ 
مػػدف األنػػدلس كالمريػػة كغرناطػػة كاشػػبيمية، كابتكػػركا التحصػػيف األسػػكار كسػػائؿ جديػػدة مثػػؿ 

ؿ عكائػػؽ أمػػاـ العػػدك الميػػاجـ لممدينػػة، األسػػكار المتعرجػػة التػػي تكثػػر فييػػا الزكايػػا التػػي تشػػك
كذلؾ لجأ المرابطكف إلى فػتح أبػكاب ذات ممػرات منكسػرة داخػؿ أبػراج مفرغػة، لتعيػؽ العػدك 

 .(1)عند ىجكمو عمى المدينة، كيتمثؿ ذلؾ في باب قرطبة بسكر اشبيمية
ككػػػػاف النشػػػػغاؿ المكحػػػػديف كسػػػػمفيـ المػػػػرابطيف بالجيػػػػاد فػػػػي األنػػػػدلس ضػػػػد قػػػػكل  

بية متعػددة الجنسػػيات أثػره عمػى العمػارة العسػػكرية كتحصػيف المػدف، فقػد لجػػأكا مسػيحية صػمي
إلػػػى تحسػػػيف كسػػػائؿ دفاعيػػػة جديػػػدة مثػػػؿ األبػػػكاب المنكسػػػرة، كاألبػػػراج متعػػػددة الضػػػمكع ذات 
القػػػدرة الدفاعيػػػة المتميػػػزة عػػػف األبػػػراج المربعػػػة، أمػػػا إذا كانػػػت المدينػػػة اإلسػػػبلمية تقػػػع عمػػػى 

تشػػد مػػا بػػيف بػػرجيف ينتصػػباف عمػػى ضػػفتي النيػػر لمنػػع سػػفف شػػاط  نيػػرم فيسػػتخدـ سمسػػمة 
األعداء مف مياجمة المدينة مف جيػة الشػاط  عمػى النحػك الػذم كػاف متبعػان فػي اشػبيمية مػا 

 .(2)بيف برج الذىب، كأحد أبراج ربطيا القبمي طريانة
كذلؾ أكثر المكحدكف مف إقامة القصاب الحصنة في أكثر مناطؽ المدينة ارتفاعان  

حكـ في العػدك، إذا مػا أقػدـ عمػى حصػار المدينػة، كمػف أمثمػة تمػؾ القصػاب فػي األنػدلس لمت
قصبة بطميكس، كقصبة تالقة، كقصبة اشبيمية، كقصبة غرناطة، كفي الكسائؿ التي تكصػؿ 
إلييػػا المكحػػدكف لتحسػػيف كسػػائؿ الػػدفاع اإلسػػبلمي عػػف المػػدف كالمكاقػػع اإلسػػبلمية المعرضػػة 

ر األماميػة، أك األحزمػة البرانيػة، بيػدؼ كضػع عكائػؽ أمػاـ العػدك، لمعدكاف، اسػتخداـ األسػكا
أك إقامة خط دفاعي أمامي يعرقؿ تقدـ العدك كيدعـ النظاـ الدفاعي، كما تكصمكا إلى فكػرة 

(، كتػػرتبط 7إنشػاء أبػػراج برانيػػة تقػػاـ فػػي المكاضػػع الضػػعيفة مػػف الػػدفاع خػػارج المػػدف لكحػػة )
، ىذا عف العمارة العسكرية، (3)أك جدار عمكدم عميياباألسكار الخارجية عف طريؽ قكرجة 

أمػػػا العمػػػارة الدينيػػػة فقػػػد تبقػػػى مػػػف عصػػػر المكحػػػديف فػػػي اشػػػبيمية حاضػػػرتيـ فػػػي األنػػػدلس 
                                                 

 .102عبد العزيز سالـ: مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .862ـ، ص1972عبد العزيز مرزكؽ: الفنكف الزخرفية في المغرب األندلسي، دار الثقافة، القاىرة، ( 2)
 .585ـ، ص1988( عبد العزيز سالـ: المساجد كالقصكر، اإلسكندرية، 3)

 .35ره، صمحمكد عبد المنعـ الجمؿ: مرجع سبؽ ذك 
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صػػكمعة جػػػامع القصػػبة المعركفػػػة بػػالخير الػػػدا، كالمػػدخؿ الرئيسػػػي لمجػػامع المعػػػركؼ ببػػػاب 
المطؿ عمى الصػحف كيقػع  الغفراف، بمصراعيو المصفحتيف بصفائح النحاس، كعقده المنفكخ

فػػػػي نفػػػػس محػػػػكر البػػػػاب المػػػػذككر، كيتميػػػػز بزخارفػػػػو النباتيػػػػة التػػػػي يكػػػػتظ بيػػػػا بػػػػاطف العقػػػػد 
 .(1)كالشريطاف المذاف يكتفانيا

كيتضح لنا أف آخر طرز العمارة اإلسبلمية في األندلس، كأعني بو فف بني نصر  
حمػراء التػي تضػـ عػددان سبلطيف غرناطة، كيرجع إلييـ الفضؿ في إنشاء مجمكعة قصكر ال

مػػف الكحػػدات المعماريػػة بعضػػيا قاعػػات كمجػػالس كبعضػػيا أبيػػاء كبسػػاتيف تتخمميػػا الجػػداكؿ 
(، خطػػط ليػػا فػػكؽ تػػؿ السػػبيكة الػػذم عػػرؼ بيػػذا االسػػـ لتحكلػػو 1كالبػػرؾ الصػػناعية، شػػكؿ )

إلى المكف الػذىبي عنػدما تسػقط عميػو أشػعة الشػمس، كقػد اتسػعت الحمػراء بمػا أضػيؼ إلييػا 
صػكر كأبػػراج كقاعػات كمرافػؽ مختمفػػة كمتعػددة األغػراض، حتػػى أصػبحت بحػؽ مدينػػة مػف ق

ممكية تضـ القصػكر كالحمامػات كالمسػاجد السػمطانية كالمنتزىػات كصػياريج الميػاه كتطكقيػا 
 (.8، لكحة )(2)األسكار كاألبراج المحصنة

  
 محراب جامع قرطبة(  1لكحة رقـ ) 
                                                 

 .37( محمد عبد المنعـ الجمؿ: مرجع سبؽ ذكره، ص1)
 .37( محمد عبد المنعـ الجمؿ: مرجع سبؽ ذكره، ص2)
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 ىراءحفائر مدينة الز (  2لكحة رقـ ) 

  
 البائكة التي تتقدـ المدخؿ إلى قاعتي البركة كالسفراء(  3لكحة رقـ ) 
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 نقكش قاعدة األسرة(  4لكحة رقـ ) 

 

  
 محراب المصٌمى ػ قصر الجعفرية ( 5لكحة رقـ ) 
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 قصر بني حمكد ػ قصبة مالقة(  6لكحة رقـ ) 

 

  
 أبراج كأسكار الحمراء مف الخارج(  7لكحة رقـ ) 
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 مخطط القاعات كاألبياء في قصكر الحمراء(  8شكؿ رقـ ) 

 

  
 منظكر ألسكار كأبراج كقصكر الحمراء(  9لكحة رقـ ) 
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المسائؿ النحكية عند المارغني مف خالؿ كتابو: )النجـك الطكالع عمى الدرر 
نافع( دراسة كصفية تحميميةالمكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ   

 إعداد: د. بشير عمي خميؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة:ال
الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا 
محمد، الذم أنزؿ ربو الفرقاف عمى قمبو ليككف لمعالميف نذيرا، كعمى آلو كأصحابو 
، الذيف كعكا القرآف في صدكرىـ، كشغمكا بتبلكتو كضبطو آناء الميؿ كأطراؼ النيار

كمنتييف عما نيى عنو، ففازكا  بأكامره،كمؤتمريف  حرامو،كمجتنبيف  بحبللو،عامميف 
بخيرم الدنيا كاآلخرة، كطيرىـ ربيـ بذلؾ تطييرا، ككساىـ عٌزان كميابة كسركرا، 

 كجزاىـ بما صبركا جنة كحريرا، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد ، ، ، 
العمـك كأشرفيا، كاالشتغاؿ بتدبر آياتو كفيميا فإف العمـ بكتاب هللا مف أجؿ  

مف خير ما يشغؿ بو المؤمف كقتو، فمـ يحظ كتاب عبر تاريخ البشرية بمثؿ ما 
حظي بو كتاب هللا ػ تعالى ػ قراءة، كحفظا، كتجكيدا، كرسما، كضبطا، كفيما، 

حكاـ كاستنباطا، كالقراءات محط أنظار أىؿ العربية، يؤميا العمماء الستنباط األ
الفقيية مف أحرفيا المختمفة، كالقكاعد النحكية كالتصريفية مف أكجييا المقركء بيا 
سكاء أكانت متكاترة أـ شاذة، كمف خبلؿ اطبلعي عمى كتاب: ) النجـك الطكالع 
عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لمعبلمة المارغني الحظت أف 

مسائؿ النحكية خبلؿ شرحو لنظـ ابف برم ػ رحمو المارغني   ػ رحمو هللا ػ تناكؿ ال
هللا ػ؛ لذا آثرت أف أسير في االتجاه الذم يربط بيف المغة كالنص القرآني، حيث كقع 
اختيارم عمى بحث عنكنتو بعنكاف: ) المسائؿ النحكية عند المارغني مف خبلؿ 

دراسة   فع (النجكـ الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ ناكتابو: ) 
كصفية تحميمية، كقد اقتضت طبيعة البحث كمنيجيتو أف يقسـ عمى خمسة مطالب 
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يسبقيا تمييد، كتنيييا خاتمة، خصص التمييد لمتعريؼ بالمارغني . أما المطالب 
 فكانت عمى النحك اآلتي:

 العمـ المنقكؿ.  -المطمب األكؿ 

 العامؿ في المفعكؿ المطمؽ. -المطمب الثاني 

 تعدم الفعؿ كلزكمو. -الثالث المطمب

 حذؼ المضاؼ. -المطمب الرابع

 حذؼ المضاؼ إليو.  -المطمب الخامس

 
 التمييد  -أكال 

 نسبو.  اسمو،التعريؼ بالمارغني:  
إبراىيـ بف أحمد بف سميماف الماًرٍغني، بكسر الراء كسككف الغيف، نسبة إلى قبيمة 

 . (1)بيا ()آؿ حامد (، مف أعماؿ ) لي        بساحؿ:  
 مكلده:

 . (2)ق1349ق ػ 1281كلد بتكنس سنة:  
 :شيكخو

، فقرأ   تتممذ المارغني عمى طائفة مف العمماء كاف ليـ باع طكيؿ في شتى العمـك
عمى جماعة منيـ: الشيخ: إسماعيؿ الصفايحي، كالشيخ: سالـ بك حجاب، كالشيخ: 

كىك أخص شيكخو،  عمار بف سعيداف، كالشيخ: عمر بف الشيخ مفتي المالكية،
كالشيخ: كأكثرىـ مبلزمة لو، كقراءة عميو، السيما في التفسير كالحديث كالمنطؽ، 

                                                 
 .1/41، كمعجـ المؤلفيف، لعمر رضا كحالة: 4/229ينظر تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ:   - 1
 .4/229ينظر تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ:   - 2
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، كالشيخ: محمد النجار، كالشيخ: محمكد بف الخكجة الحنفي، رئيس  محمد بيـر
الفتكل، كالشيخ: محمكد بف محمكد. كقرأ القراءات كالتجكيد عمى الشيخ: إبراىيـ نكر 

اذلي الصداـ، كالشيخ: محمد بف بالكشة، تخٌرج عميو في الديف، كالشيخ: الش
 .  (1)القراءات السبع كالعشر، حتى صار خميفتو في عممو كخطتو

 :تالميذه
فاؽ المارغني أقرانو في شتى العمـك فكاف مف الطبعٌي أف ينيؿ منو، كينتفع بو،  

يو: الشيخ: كيتتممذ عميو، فقد تتممذ عمى يديو بعض مف أىؿ العمـ، حيث تتممذ عم
أحمد العيارم، كالشيخ: بمحسف النجار، كالشيخ: حسف السناكني الغدامسي، كالشيخ: 
حمكدة بف يحيى، كالشيخ: صالح الكراكم، كالشيخ: الطيب السبعي، كالشيخ: الطيب 
السيالة، كالشيخ: عبد السبلـ التكنسي، كابنو: عبد الكاحد، كالشيخ: عثماف بف 

شير النيفر، كالشيخ: محمد الجديد، كالشيخ: محمد الخكجة، كالشيخ: محمد الب
 . (2)الصادؽ النيفر، كالشيخ: محمد العزيز جعيط، كالشيخ: محمد الطاىر بف عاشكر

 :سيرتو
دخؿ المارغني الكتٌاب فحفظ القرآف، ثـ التحؽ بجامع الزيتكنة، فأخذ القراءات  

كالعربية، كالفرائض، كالتجكيد، كدرس كتب التكحيد كالقراءات كالفقو، كالببلغة 
كالميقات، كالعمـك الرياضية، كاألدب كالتفسير كالحديث كاألصكؿ، حصؿ عمى 

ا مف الطبقة الثانية في التجكيد 1882ىػ ػ 1299شيادة التطكيع سنة:  ـ، كلي مدرسن
ـ، ثـ عٌيف مدرسا في السنة نفسيا بالمدرسة 1895ق ػ 1312كالقراءات سنة: 

ـ، ثـ كلي 1897ق ػ 1314ا مف الرتبة األكلى سنة: العصفكرية، ثـ سٌمي مدرسن 
ـ، كأصبح عضكنا 1908ق ػ 1326عضكنا نائبنا بالمجمس المختمط العقارم سنة: 

                                                 
 .4/229ينظر السابؽ:   - 1
 . 230، 4/229ينظر تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ:   - 2
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ـ، كبعد مضي عاـ بٌدؿ تدريسو في القراءات بتدريس 1919ق ػ 1337رسمينا سنة: 
 .(1)سائر العمـك
 مؤلفاتو: 

 ـ.1926ق ػ 1344نسية: ػ بغية المريد بجكىرة التكحيد، المطبعة التك  1
 ػ تأليؼ في القراءات عمى نسؽ غيث النفع، أكجز منو كأكضح.  2 
 ػ حاشية عمى شرح ابف القاصح  لمشاطبية. لـ يكمؿ. 3 
ق، كطبع مرة 1341ػ الشذرات الذىبية عمى العقائد الشرنكبية، طبع بتكنس سنة:  4

 ـ. 1953ق ػ 1372أخرل بمطبعة المنار بتكنس، سنة: 
رح دليؿ الحيراف عمى مكرد الظمآف في رسـ القرآف، كمعو شرح لطيؼ يسمى: ػ ش 5

) تنبيو الخبلف عمى اإلعبلف بتكميؿ مكرد الظمآف في رسـ باقي السبعة األعياف، 
 ق.1325طبع بتكنس، سنة: 

 ػ شرح عمى البيقكنية. 6
 ػ شرح عمى رسالة الكضع. 7 
 مؿ.ػ شرح عمى العقيدة الكسطى، لمسنكسي. لـ يك 8 
 ػ شرح عمى المرشد المعيف. لـ يكمؿ.  9

 ػ شرح في جيات العصكبة السبع، شرحو تمميذه محمد المكني. 10
ػ شرح النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في مقرأ اإلماـ نافع، طبع بتكنس،  11 

ق، ثـ أعادت طبعو دار الطباعة الجديدة 1354ق، كطبع سنة: 1322سنة: 
  ـ.1982بالرباط، سنة: 

ق، 1342ػ طالع البشرل عمى العقيدة السنكسية الصغرل، طبع بتكنس، سنة:  12
 ق.1357ق، 1348

                                                 
 .230، 4/229تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ:   - 1
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 . (1)ق1321ػ القكؿ األجؿ في ككف البسممة مف القرآف أكلى، فرغ منو سنة:  13 
 : كفاتو

ـ، كدفف بمقبرة أسبلفو 1931ىػ 1865/ ربيع الثاني، سنة: 3تكفي يـك األحد في: 
 .    (2)خ األدباء: محمد العربي الكبادم بقصيدة نقشت عمى قبرهبالزالج، كرثاه شي

 
 المطمب األكؿ: العمـ المنقكؿ

 ػ رحمو هللا ػ:  (3)قاؿ ابف برم 
مَّدً  مىى ميحى تيوي عى بلى ٍمدان يىديكـي ًبدىكىاـً اأٍلىبىًد***ثيَـّ صى  حى

عيف، قاؿ المارغني: " ك)محمد( عمـ منقكؿ مف اسـ مفعكؿ ) حٌمد ( المضعؼ ال
 . (4)أم: المكرر، فيفيد المبالغة في المحمكدية، كىك أشرؼ أسمائو "

كالعىمىـ بفتح العيف نكعاف، جنسي، كشخصي، كما يتعمؽ بيذا المقاـ العمـ الشخصي، 
كىك " اسـ يعٌيف مسماه تعييننا مطمقنا مف غير قيد زائد عميو، بؿ بمجرد الكضع 

 رحمو هللا ػ: ػ (6)؛ كليذا قاؿ ابف مالؾ(5)كالغمبة "
ًخٍرًنقىا ٍعفىرو كى مىميوي كىجى مَّى ميٍطمىقان***عى اٍسـه ييعىيًٌفي اٍلميسى
(1) 

                                                 
 .231، 4/230ينظر السابؽ:   - 1
 . 4/230ينظر تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ:   - 2
مد بف الحسيف، الرباطي، المغربي، المالكي، المعركؼ بابف برم ) أبك عمي بف محمد بف عمي بف مح  - 3

ىػ، مف تصانيفو: منظكمة الدرر 660الحسف (، مقرئ، ناظـ، مشارؾ في العمـك اإلسبلمية، كلد حكالي سنة: 
المكامع في قراءة نافع، كالكافي في عمـك القكافي، كحاشية عمى المعرب لمجكاليقي. معجـ المؤلفيف، لعمر 

 . 2/518رضا كحالة: 
 .6ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 4
 . 1/123التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:  - 5
محمد بف عبد هللا بف مالؾ الشافعي النحكم، نزيؿ دمشؽ، إماـ النحاة كحافظ المغة، كلد سنة:  )  - 6

ق (، ينظر بغية الكعاة 672(، أٌلؼ ألفية في النحك كالصرؼ ككتاب الكافية كغيرىما، تكفي سنة: )  ىػ600
 .  137ػ  1/130في طبقات المغكييف كالنحاة، لمسيكطي: 
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كالعمـ باعتبار األصالة كالكضع ينقسـ إلى قسميف: عمـ منقكؿ، كعمـ  
ىك: ما سبؽ لو استعماؿ في غير العممية، ثـ نقؿ إلى العممية  فالمنقكؿ، (2)مرتجؿ
صفة، كالمقصكد بالصفة: اسـ الفاعؿ، كػ: ) حارث (، ، كالنقؿ يككف مف (3)بعد ذلؾ

 كاسـ المفعكؿ، كػ: ) محمكد (، كالصفة المشبية، كػ: ) سعيد (،كاسـ التفضيؿ، كػ: 
) أكـر (، كاسـ اآللة، كػ: ) مفتاح (، إال أف اسـ المفعكؿ يككف عمى كزف ) مفعكؿ 

حرؼ المضارعة ميمنا  ( إذا كاف فعمو ثبلثينا، كيككف عمى زنة المضارع مع إبداؿ
؛ كلذلؾ قاؿ المارغني: " (4)مضمكمة، كفتح ما قبؿ آخره إذا كاف الفعؿ غير ثبلثي

كمحمد عمـ منقكؿ مف اسـ مفعكؿ: ) حٌمد ( مضعؼ العيف "، أراد أنو مف غير 
 الثبلثي. 

ٍعد، كفٍضؿو (، أك مف اسـ جنس، كػ: ) غزاؿ،  كيككف النقؿ مف مصدر، كػ: ) سى
مف فعؿ ماض،  كػ: ) أشرؼ (، أك مضارع، كػ: ) يزيد (، أك مف جممة كأسد (، أك 

، كالفعمية نحك: ) قاـ (5)سكاء أكانت اسمية أـ فعمية، فاالسمية نحك: ) زيد قائـ (
زيد (، إال أف األعبلـ المنقكلة مف صفة، أك مصدر، أك مف اسـ جنس تككف 

،  معربة، كاألعبلـ المنقكلة مف جممة حكميا أنيا تحكى، فتقكؿ: ) جاءني زيده قائـه

                                                                                                                 
 . 1/96ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:  - 1
 . 1/393الؾ، لممرادم: ، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف م1/101ينظر السابؽ:   - 2
 . 1/171ينظر شرح التسييؿ، البف مالؾ:   - 3
 . 96ينظر شذا العرؼ في فف الصرؼ، لمحمبلكم، صػ:   - 4
النقؿ مف الجممة االسمية مختمؼ فيو، قاؿ ابف مالؾ: " كلـ يرد عف العرب عمـ منقكؿ مف مبتدأ كخبر   - 5

 .1/102ه، ينظر شرحو عمى األلفية: . إال  أف ابف عقيؿ جكز 1/171". شرح التسييؿ: 
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كرأيت زيده قائـه، كمررت بزيده قائـه  (
، كقد يككف النقؿ مف الصكت، كقكليـ: ) بٌبو (1)

 لعبد هللا بف الحارث بف نكفؿ، حيث كانت أمو ترٌقصو بو كىك صبي، كتقكؿ:  ( 2)(
اًريىةن ًخدىبَّوٍ  فِّ بىبٍَّو             جى يٍنًكحى  ألى

مى          بٍَّو           تىجيبُّ أىٍىؿى اٍلكىٍعبىة ميٍكرى ةن ميحى
(3). 

ىك: ما لـ يسبؽ لو استعماؿ قبؿ العممية في غيرىا، قاؿ ابف مالؾ ػ كالعمـ المرتجؿ 
 رحمو هللا ػ: 

عىادى كىأيدىدٍ  اؿو كىسي ذيك اٍرًتجى ٍد *** كى ًمٍنوي مىٍنقيكؿه كىفىٍضؿو كىأىسى  كى
ٍممىةه ..                     جي  (4)..................كى

 المطمب الثاني: تعدم الفعؿ كلزكمو.
 قاؿ ابف برم ػ رحمو هللا ػ: 

رىه ًديًث أىفَّ اٍلمىيىره *** ًفي ًعٍمًمًو مىعى اٍلًكرىاـً اٍلبىرى اءى ًفي اٍلحى جى  كى
عٌمؽ المارغني عمى قكؿ ابف برم بقكلو: " ضٌمف في ىذا البيت معنى قكلو ػ صمى 

: الماىر بالقرآف مع الكراـ البررة، كفي ركاية أخرل: " الماىر بالقرآف هللا عميو كسمـ ػ
..........، كالميرة: جمع ماىر، مف الميارة، كىي:  (5)مع السفرة الكراـ البررة

الحذؽ في الشيء، كيقاؿ: ميرى الشيءى، كفيو كبو، فعدّْم في الحديث بػ: ) الباء (، 
 . (6)ديث بالمعنى "كعٌداه الناظـ بػ: ) في (؛ لنقمو الح

                                                 
 .1/102ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 1
، كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، لممرادم: 1/236ينظر ىمع اليكامع، لمسيكطي:   - 2
1/397. 
 .1/32رجز ليند بنت أبي سفياف، ينظر شرح المفصؿ، البف يعيش:   - 3
 . 101، 1/100شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: ينظر   - 4
صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب: صبلة المسافريف كقصرىا، باب: فضؿ الماىر بالقرآف كالذم يتتعتع  - 5

 .6/76(:  798فيو، رقـ الحديث: ) 
 .9، 8النجكـ الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 6
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، تقكؿ: ) فىعىؿى يىٍفعىؿي فىٍعبلن كًفٍعبلن  كالفعؿ في المغة: كناية عف عمؿ متعدو أك غير متعدو
(، فاالسـ مكسكر كالمصدر مفتكح، كاالسـ: الفعؿ، كالجمع: الفعاؿ، مثؿ: قدح 

 .(1)كقداح
 .(2)ىك " ما دٌؿ عمى اقتراف حدث بزماف "  تعريفو في االصطالح:

بقكلو: " األفعاؿ ىي عبارة عف حركات الفاعميف،  (3)كقد عٌرفو اٌلزٌجاجي       
نما ىي عبارة عف أفعاليـ كأفعاؿ المعٌبريف  كليست في الحقيقة أفعاال لمفاعميف، كا 

 .(4)عف تمؾ األفعاؿ "
، فالمتعدم ىك الذم يصؿ  كينقسـ الفعؿ مف حيث التعدم كالمزـك إلى متعد كالـز

، أم: مف دكف حرؼ جر، نحك: ) ضربت محمدنا (، كعبلمتو أف إلى مفعكلو بنفسو
تتصؿ بو ىاء تعكد عمى غير المصدر، نحك:  ) الباب أغمقتو (، قاؿ ابف مالؾ ػ 

 رحمو هللا ػ:
ٍيًر مىٍصدىرو ًبًو نىٍحكي عىًمؿٍ  عىالىمىةي اٍلًفٍعًؿ اٍلميعىدَّل أىٍف تىًصٍؿ *** ىىا غى
(5) 

ما يتعدل إلى مفعكؿ كاحد، كىك األكؿ: ، كىذا النكع عمى ثبلثة أقساـ 
ـى التمميذي المٍسألةى (.  ما يتعدل إلى مفعكليف الثاني: كثير، نحك:               ) فًي

إما أف يككف أصميما المبتدأ كالخبر، نحك:   ) ظننت زيدنا قائمنا (، أك ليس أصميما 
تعدل إلى ثبلثة مفاعيؿ، ما يالثالث:  المبتدأ كالخبر، نحك: ) أعطيت زيدنا جبةن (.

نحك: ) أعممت زيدنا عمرنا منطمقنا (
(6) . 

                                                 

 (، مادة: " فعؿ ".  1255ينظر القامكس المحيط، لمفيركز آبادم، صػ: )  1-
 .7/2ينظر شرح المفٌصؿ البف يعيش:  2-
أبػػػػػػك القاسػػػػػػـ عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف ابػػػػػػف إسػػػػػػحاؽ الزٌجػػػػػػاجي أبػػػػػػك القاسػػػػػػـ، كلػػػػػػد بصػػػػػػيمرة، نحػػػػػػكم لغػػػػػػكم، تػػػػػػكفي  3-

 (.   1/77كطي: ) ق ( بطبرية. ينظر بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لمسي337سنة:) 
 (. 53ينظر اإليضاح في عمؿ النحك كاإلعراب، لمٌزٌجاجي، صػ: )  4-

 .2/416ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 5
 . 59ػ  57ينظر شذا العرؼ في فف الصرؼ، لمحمبلكم، صػ:   - 6
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أما الفعؿ البلـز فيك الذم ال يصؿ إلى مفعكلو إال بحرؼ جر، نحك: )  
مررت بزيد (، أك ال مفعكؿ لو، نحك: ) قاـ زيد (، كىذا البلـز لو أسباب تجعمو 

 : (1)متعديا، ىذه األسباب ىي
االسـ الذم يعد مفعكال بو؛ ألف المفعكؿ بو الحقيقي إدخاؿ حرؼ الجر عمى  -أكالن 

ىك الذم يقع عميو فعؿ الفاعؿ مف دكف مساعدة، أما التعدية بحرؼ الجر فيي غير 
، نحك: ) مررت بزيد (، كىذا  مباشرة؛ ألنيا حدثت بمساعدة قٌدمت لمفعؿ البلـز

 مستفاد مف قكؿ ابف مالؾ ػ رحمو هللا ػ:
ٍرؼً  رٌو ***..................... كىعىدًٌ الىًزمان ًبحى  (2)جى

إدخاؿ ىمزة النقؿ عمى أكؿ الفعؿ، نحك: ) أكـر زيد عمرنا (، فيذه اليمزة  -ثانينا
نقمت معنى الفعؿ إلى مفعكلو، حيث صار الفاعؿ بيا مفعكالن، إال أنيا ينبغي أف 

ا حسب السياؽ؛ لذلؾ قاؿ أبك حياف: " تقكؿ: قاـ زي د، فإذا تستعمؿ استعماالن صحيحن
نقمت قمت: أقٍمتي زيدان، كتقكؿ: قمت بزيد، عمى معنى: أقمت زيدنا، فقامت الباء 
مقاـ األلؼ، كتقكؿ: عرىؼ زيده عمرا، فإذا نقمت قمت: عٌرفت زيدنا عمرنا، فالنقؿ بيذه 
األشياء، كربما استعمؿ في شيء بعضيا دكف بعض ....، كتقكؿ: عٌرفت زيدنا 

كدفٍعتي زيدنا بعمرك، كال تقكؿ:  دفع زيده عمرنا، كتقكؿ:عمرنا، كال تقكؿ: أعرفت، 
أدفعت زيدنا عمران .....، فيذا كمو عمى نحك ما استعممت العرب في النقؿ، كاألكثر 

  .(3)في كبلميـ النقؿ باليمزة "
، نحك: ) فًرح زيده ( تقكؿ: ) فرٍَّحتي زيدان (،  -ثالثنا تضعيؼ عيف الفعؿ البلـز

ا ػ، بحيث يتناسب كينبغي أف يستعمؿ  ا ػ أيضن ىذا التضعيؼ استعماالن صحيحن

                                                 
الكافي، لعباس حسف: ، كالنحك 467، 1/466ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 1
 .59ػ  57،كشذا العرؼ في فف الصرؼ، لمحمبلكم، صػ: 172ػ  2/158
 .2/419ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 2
 .203، 202تذكرة النحاة، ألبي حياف األندلسي، صػ:   - 3
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كالمعنى الذم سيؽ لو؛ ألف ىناؾ أفعاال ال يتناسب معيا التضعيؼ، كقكليـ: ) دنا 
زيد ( إذا أردت تعديت ىذا الفعؿ قمػػت:     ) أدنيت زيدنا (، كال يجكز أف تقكؿ: ) 

 . (1)دنَّيتي زيدنا (
ؿ تحكيؿ الفعؿ إلى صيغة  -رابعنا كّْ ) فاعؿ (، نحك: ) جالس زيده العمماء (، حيث حي

الفعؿ مف صيغة ) فىعىؿى ( إلى صيغة ) فاعؿ (؛ لقصد المشاركة، أم: المشاركة في 
الفاعمية كالمفعكلية معنى، فػ: ) زيد كعمرك ( مف قكليـ: ) ضارب زيد عمرنا ( 

عمرك ( مفعكؿ، زيد ( فاعؿ، ك)   (اقتسما الفاعمية كالمفعكلية بحسب المفظ، فػ
كاشتركا في الفاعمية كالمفعكلية مف حيث المعنى، إذ كؿ منيما ضارب لصاحبو، 

 . (2)كمضركب لو
ا زيادة أحرؼ اليمزة كالسيف كالتاء عمى الفعؿ الثبلثي، نحػػػػػػػك: ) استخرج  -خامسن

 زيد الماؿ (، فأصؿ الفعؿ ) خرج ( زيدت عميو األحرؼ الثبلثة حتى صار متعديا.
اساد التضميف النحكم، كىك أف تضمف معنى كممة الزمة بأخرل متعدية؛  -سن

 لتتعدل تعديتيا، مف ذلؾ قكؿ هللا ػ تعالى ػ:            

            (3) ،  حيث ضمف الفعؿ: ) تعزمكا ( معنى: ) تنككا

ميف شركطا ثبلثة حتى يككف قياسيا، بناء عمى ما قرره ( فعدمى لذلؾ، إال أف لمتض
  مجمع المغة العربية، ىذه الشركط، ىي:

تحقؽ المناسبة بيف الفعميف، فبل يحمؿ الفعؿ معنى بعيدا عف معناه الكضعي؛ ػ  1
كليذا ال يجكز أف تقكؿ: أكمت إلى الفاكية، عمى تضميف ) أكؿ ( معنى: ) ماؿ ( 

                                                 
 .203ينظر السابؽ، صػ:   - 1
 .2/166ينظر النحك الكافي، لعباس حسف :   - 2
 . 235البقرة مف اآلية:   - 3
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مبلءمة  ػ  3مبلحظة الفعؿ اآلخر، كيؤمف معيا المبس.  كجكد قرينة تدؿ عمىػ  2
 . (1)التضميف لمذكؽ العربي

حذؼ حرؼ الجر تكسعا، كىذا ما يسمى بالنصب عمى نزع الخافض، مف  -سابعنا
ـي    ذلؾ  قكؿ الشاعر:  رىا مىيَّ ًإذىٍف حى ـٍ عى كا***كىالىميكي ـٍ تىعيكجي لى كفى الدًٌيىارى كى تىميرُّ

(2) 
بالديار، فمما حذفت الباء نصبت ) الديار ( إال أف حذؼ حرؼ  فاألصؿ: تمركف

الجرّْ مختمؼ فيو بيف أىؿ النحك، فمذىب الجميكر أفَّ حذفو ال ينقاس مع غير " 
، كأٍف "، بؿ يقتصر فيو عمى السماع، قاؿ ابف مالؾ ػ رحمو هللا ػ:  أفَّ

ًذٍؼ فىال.............................. ٍف حي ػػػػػرًٌ .....***  كىاً   نٍَّصبي ًلٍمميٍنجى
ػٍع أىٍمًف لىٍبسو كىعىًجٍبتي أىٍف يىديكا ًفػػػػي أىفَّ كىأىٍف يىطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًردي*** مى  نىٍقالن كى

كمنيـ مف ذىب إلى جكاز حذفو مع غيرىما بشرط تعٌيف الحرؼ كمكانو، كقكليـ: 
 . (3)ف معمـكبريت القمـ السكيف، فالحرؼ معمـك كالمكا

     تحكيؿ الفعؿ البلـز إلى باب ) نصر (؛ لقصد المبالغة، نحك: -ثامننا 
 ) قاعدتو فقعدتو فأنا أقعده (.

كتعدم الفعؿ الذم أشار إليو المارغني كاف بزيادة حرؼ الجر، حيث عٌدمى في 
الحديث بحرؼ الباء، كعٌداه الناظـ بػ : ) في (، كليس لمتعدية بحرؼ الجر حرؼ 

عيف ينبغي االقتصار عميو، إنما يختار لمتعدية الحرؼ الذم يحقؽ المعنى المراد، م

                                                 
 (.  2، ىػ رقـ : ) 421، 1/420ينظر ىامش التكضيح كالتكميؿ لشرح ابف عقيؿ:   - 1
 ، إال أف الركاية في الديكاف: 416البيت مف بحر الكافر، كىك لجرير في ديكانو، صػ:   - 2

مٌي...... ـٍ عى يَّا ** كىبلىميكي كـى كىالى تيحى كفى الرُّسي  أىتىٍمضي
 . 421، 2/420ر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: ينظ  - 3
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كيناسب السياؽ، فيختمؼ الجار باختبلؼ المعنى، نحك: ) عجبت منو، كمررت بو، 
 .(1)كغضبت عميو، كرغبت فيو (

 المطمب الثالث: العامؿ في المفعكؿ المطمؽ
 قاؿ ابف برم ػ رحمو هللا ػ :   

ٍمدان يىدي  مَّدو حى مىى ميحى الىتىوي عى  كـي ًبدىكاـً األىبىًد***ثيَـّ صى
يرل المارغني أف ) حمدنا ( في قكؿ الناظـ مصدر منصكب عمى المفعكلية 

أنو منصكب بػ) الحمد ( السابؽ   -المطمقة، كعامؿ النصب فيو أحد شيئيف، األكؿ
 في قكؿ النظـ:

ٍمدي َّلًلًَّ الًَّذم أىٍكرىثىنىا***ًكتىابى  مَّمىنىااٍلحى وي كىًعٍممىوي عى
(2). 

أنو منصكب بفعؿ محذكؼ، تقديره: أحمد حمدا؛ ليفيد المبالغة في  -الثاني
 .  (3)المحمكدية، كىك أشرؼ أسمائو

ذا ما نظرنا إلى العامؿ في المفعكؿ المطمؽ نجده عمى أنكاع ثبلثة،    -أكالن كا 
زيدا حسنا، كأال يككف  الفعؿ بشرط أال يككف داال عمى التعجب، فبل يقاؿ: ما أحسف

ناقصا، فبل يقاؿ: كاف زيدا قائما ككنا، كأال يككف ممغى، فبل يقاؿ: زيد قائـ ظننت 
ظننا. فإذا كاف الفعؿ خالينا مما ذكر عمؿ في المفعكؿ المطمؽ، نحك: ضربت زيدنا 

 ضربنا.
كىذا المصدر إما أف يككف مثمو لفظا كمعنى، نحك قكؿ هللا ػ المصدر،  -ثانينا 
             عالى ػ:ت                    (4) ، ) فػ ) جزاء

                                                 
، كالنحك الكافي، لعباس حسف: 1/466ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 1
2/161 . 
 . 4ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممرغني، صػ:   - 2
 . 6ينظر السابؽ، صػ:   - 3
 . 63اإلسراء مف اآلية:   - 4
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مفعكؿ مطمؽ عمؿ فيو المصدر قبمو، كىك ) جزاؤكـ (، فيك مصدر مثمو لفظا 
ما أف يككف المصدر مخالفا لممفعكؿ المطمؽ لفظا كمعنى، نحك: أعجبني  كمعنى، كا 

     مفعكؿ مطمؽ عمؿ فيو المصدر قبمو، كىك:     إيمانؾ تصديقا، فػ ) تصديقا (
  ) إيماف (.

كالمقصكد بو: اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كصيغ المبالغة، فاسـ  الكصؼ، -ثالثنا
 الفاعؿ نحك قكؿ هللا ػ تعالى ػ:         (1)،  :كاسـ المفعكؿ نحك

 . (2)ب ضرباالخبز مأككؿ أكبلن، كصيغ المبالغة نحك: زيد ضٌرا
أما الصفة المشبية كاسـ التفضيؿ فمختمؼ فييما؛ ألف منيـ مف منعو، فبل يجكز 
أف تقكؿ: زيد حسف كجيو حسنا، كال أقـك منؾ قياما، كما كرد في الشعر فمؤكؿ، 

 مف ذلؾ قكؿ الشاعر: 
ـٍ ًسٍربى  يي ***ليٍؤمان كىأىٍبيىضي ـٍ اؿى طىبَّاخً أىمَّا اٍلميميكؾي فىأىٍنتى اٍليىٍكـى ٌأألىمييي

(3) 
حيث قيؿ: إف ) لؤما ( منصكب بمحذكؼ ال بما تقدـ عميو. كمنيـ مف جٌكزه، حيث 
جكَّز أف يقاؿ: ىذا حزيف حزنا شديدا، فػ ) حزنا ( مفعكؿ مطمؽ منصكب جاء ليبيف 

يقاؿ: ىذا أكرميـ كرما، فػ)  نكع عاممو الصفة المشبية    ) حزيف (، كما جٌكزى أف
. كفي (4)ؽ منصكب جاء ليؤكد عاممو اسـ التفضيؿ ) أكـر ( كرما ( مفعكؿ مطم

  عامؿ المفعكؿ المطمؽ قاؿ ابف مالؾ ػ رحمو هللا ػ
كىٍكنيوي أىٍصالن ًليىذىٍيًف اٍنتيًخبٍ  ٍصؼو نيًصٍب***كى  (5)ًبًمٍثًمًو أىٍك ًفٍعؿو أىٍك كى

                                                 
 . 1الصافات:  - 1
، كالنحك الشافي، لمحمكد 492، 1/491ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 2

 . 316، 315حسني، صػ: 
 . 19البيت مف بحر البسيط، كىك لطرفة بف العبد في ديكانو، صػ:   - 3
 . 316، 315، صػ: ينظر النحك الشافي، لمدكتكر: محمكد حسني  - 4
 .2/437ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 5
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مثمو فعامؿ المفعكؿ المطمؽ عند المارغني في بيت الناظـ إما أف يككف مصدرنا 
ما أف يككف بالفعؿ الذم ىك األصؿ،  لفظنا كمعنى، كىك المذككر في قكؿ الناظـ، كا 
إال أف الفعؿ محذكؼ، كىذا يترتب عميو مسألة حذؼ عامؿ المفعكؿ المطمؽ، 
كحذؼ عامؿ المفعكؿ المطمؽ عمى حالتيف، إما أف يككف محذكفنا جكازنا  إذا دٌؿ 

قاؿ لؾ: أم سير سرت؟، أك قرينة معنكية،  عميو قرينة لفظية، نحك: سيرى زيدو لمف
ما أف يككف محذكفنا  كقكلؾ لمف تأىب لمسفر: تأىبنا مباركنا ميمكننا كسفرنا مأمكمنا. كا 
كجكبنا؛ لككنو بدالن مف المفظ بفعؿ ميمؿ، أك لككنو بدالن مف المفظ بفعؿ مستعمؿ في 

ؿ الجكاز؛ لمداللة . كالحذؼ عند المارغني في ىذا المقاـ عمى سبي(1)طمب أك خبر
 عميو بالحمد قبمو.

 
 المطمب الرابع: حذؼ المضاؼ.

 قاؿ ابف برم ػ رحمو هللا ػ:  
دٌو زىاًئدً  مى ٍمؼي ًفي قىٍصرو كى ًميًر اٍلكىاًحًد***كىاٍلخي  اٍلقىٍكؿي ًفي ىىاًء ضى

بٌيف المارغني ػ رحمو هللا ػ أف في قكؿ الناظـ: ) القكؿ في ىاء ضمير الكاحد ( عمى 
مضاؼ، كاألصؿ: القكؿ في أحكاـ ىاء ضمير الكاحد، فحذؼ المضاؼ، حذؼ 

كىك: ) أحكاـ (، كصٌرح بما يدؿ عميو، كبٌيف المراد منو في الشطر الثاني، كىك 
قكلو: ) في قصر كمد زائد (؛ ألف المراد بيذا الباب قصر الحرؼ الزائد عمى ىاء 

 . (2)الضمير كمده 
مقامو فيعرب بإعرابو إذا لـ يجيؿ  كالمضاؼ يحذؼ كيقاـ المضاؼ إليو 

 معناه بحذؼ لفظو، مف ذلؾ قكؿ هللا ػ تعالى ػ:               

                                                 
 . 80ػ  78/ 2، كىمع اليكامع، لمسيكطي: 188ػ  2/183ينظر شرح التسييؿ البف مالؾ:   - 1
 . 31ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 2
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     (1) فالتقدير:                 " كأشربكا في قمكبيـ حبَّ العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ،

 هللا ػ:    بكفرىـ "، كفي ىذا قاؿ ابف مالؾ ػ رحمو
ًذفىا ٍعرىاًب ًإذىا مىا حي مىفان***عىٍنوي ًفي اإلًٍ اؼى يىٍأًتي خى مىا يىًمي اٍلميضى كى
(2) 

ف قٌدر المضاؼ المحذكؼ فيك عمى حاليف:   أف يمتفت إليو كيرتب  األكؿ:كا 
  عمى كفؽ ما بعد القائـ مقامو كما في قكؿ هللا ػ تعالى ػ:           

        (3) ، فاألصؿ في ىذه اآلية: " أك كذم ظممات " فحذؼ

المضاؼ، كىك: " ذك " كأقيـ المضاؼ إليو مقامو، كالتفت إليو معنى فذكر الضمير، 
كلك لـ يمتفت إليو ألنث الضمير؛ ألف ) ظممات ( جمع مؤنث سالـ. كمف االلتفات 

  في قكؿ هللا ػ تعالى ػ: (4)كيرإلى المحذكؼ ػ أيضا ػ قراءة مف قرأ بالتذ       

               (5) ؛ ألف المضاؼ المحذكؼ مذكر، إذ

 .(6)التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: " فجعمنا زرعيا حصيدا "
ككذلؾ ىك الحاؿ في قكؿ ابف برم، حذؼ المضاؼ الذم ىك: ) أحكاـ (، كأقيـ 

إليو مقامو، فمـ يجيؿ معناه، كالتفت إليو معنى في قكلو: ) كالخمؼ في المضاؼ 
                                                 

 .93 البقرة مف اآلية: - 1
 . 3/37ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:  - 2
 .40النكر مف اآلية:  - 3
قرأ الحسف كقتادة: ) كأف لـ يغف ( بالياء عمى التذكير، فقيؿ: عائد عمى المضاؼ المحذكؼ الذم ىك  - 4

(، كقيؿ: عائد الزرع،  حذؼ كقامت ىاء التأنيث مقامو في قكلو: ) عمييا (، كفي قكلو: ) أتاىا فجعمناىا 
عمى الزخرؼ، كاألكلى عكده عمػػػػػػػػػػػػػػػػى:  ) الحصيد (، أم: كأف لـ يغف الحصيد. البحر المحيط في التفسير، 

 .6/39ألبي حياف: 
 . 24يكنس مف اآلية:  - 5
 .3/265ينظر شرح التسييؿ، البف مالؾ:   - 6



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

421 

  

 

قصر كمد زائد( فمك لـ يمتفت إليو لكاف قاؿ: " في قصرىا كمدىا "؛ ألف الياء 
 مؤنث. 
  أال يمتفت إليو كما في قكؿ هللا ػ تعالى ػ: -الثاني              

   (1) لى المضاؼ المحذكؼ ىينا لقيؿ: " الذيف كنا فييـ "؛ ألف فمك التفت إ

 .(2)المضاؼ المحذكؼ ىك ) أىؿ (، فالتقدير: " كاسأؿ أىؿ القرية "
أما إذا ترتب عمى حذؼ المضاؼ جيؿ معناه امتنع حذفو إال في ضركرة،  

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: 
ى نىٍحبى  اًرًثيُّكفى بىٍعدىمىا***قىضى ٍيًؿ ىىٍكبىري عىًشيَّةى فىرَّ اٍلحى ٍمتىقىى اٍلخى وي ًفي مي

(3)  
فالشاىد في البيت ىك: ) ىكبر ( حيث حذؼ الشاعر المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو 
مقامو مع جيؿ معناه؛ لضركرة الشعر، إذ التقدير في البيت: " قضى نحبو في 

 . (4)ممتقى القـك ابف ىكبر
 

                                                 
 .82يكسؼ مف اآلية:   - 1
 .3/265الؾ: ينظر شرح التسييؿ، البف م  - 2
 .2/647البيت مف بحر الطكيؿ، كىك لذم الرمة في ديكانو:  - 3
 .2/363ينظر المساعد عمى تسييؿ الفكائد، البف عقيؿ:  - 4
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 المطمب الخامس: حذؼ المضاؼ إليو
 و هللا ػ: قاؿ ابف برم ػ رحم 

ٍصؿً  ٍصًؿ***ًإذىا أىتىٍت ًمٍف قىٍبًؿ ىىٍمًز اٍلكى يىا ًفي اٍلكى مًٌ  كىاتَّفىقىا ًفي ضى
أشار الناظـ ػ رحمو هللا ػ  إلى أف قالكف ككرشا اتفقا عمى ضـ ميـ الجمع حالة 
الكصؿ إذا كقع بعدىا ىمزة كصؿ مف دكف صمة؛ ألنيا لك كصمت الجتمع ساكناف، 

ي قكؿ الناظـ:  ) مف قبؿ ىمز الكصؿ ( مضافا إليو محذكفا كيرل المارغني أف ف
يدؿ عميو السياؽ، ىذا المضاؼ تقديره:     " مف قبؿ ذم ىمز الكصؿ "، كمف 
دكف ىذا المضاؼ ال يستقيـ الكبلـ؛ ألف ىمزة الكصؿ تحذؼ نطقا إذا كصمت بما 

 . (1)قبميا
بقاء المضاؼ عمى حالو   لك كاف كالحاصؿ أف حذؼ المضاؼ إليو كا 

مضافا مختمؼ فيو، فأكثر ما يككف ىذا الحذؼ إذا عطؼ عمى المضاؼ اسـ 
مضاؼ إلى مثؿ المحذكؼ مف االسـ األكؿ، كقكؿ مف قاؿ: قطع  هللا يدى كرجؿى مف 
قاليا، إذ التقدير: قطع  هللا يد مف قاليا كرٍجؿى مف قاليا، فحذؼ ما أضيؼ إليو ) يد 

 ، قاؿ ابف مالؾ ػ رحمو هللا: ( لداللة ما أضيؼ إليو ) رٍجؿ ( 
ؿي            ييٍحذىؼي الثَّاًني فىيىٍبقىى األىكَّ اًلػػػػػػػػػػػػػػًو ًإذىا ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو يىتًَّصؿي ***كى  كىحى

ٍفتى األىكَّالى  افىةو ًإلىػى***ًمٍثؿى الًَّذم لىوي أىضى ضى ٍرًط عىٍطؼو كىاً   (2)ًبشى
ف لـ يعطؼ مضاؼ إلى كقد يحذؼ المضاؼ إ ليو كيبقى المضاؼ عمى حالو كا 

مثؿ المحذكؼ مف األكؿ كالمضاؼ المحذكؼ الذم أشار  إليو المارغني، كمف ذلؾ 
 قكؿ الشاعر: 

مىٍيًو اٍلعىكىاًطؼي  ٍكلىن قىرىابىةن***فىمىا عىطىفىٍت مىٍكلىن عى ًمٍف قىٍبًؿ نىادىل كيؿُّ مى كى
(1) 

                                                 
 .30، 29ينظر  النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:  - 1
 .41، 3/40ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 2
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قبؿ ( كأبقاه عمى حالو لك كاف مضافا، كلـ حيث حذؼ الشاعر ما أضيؼ إليو ) 
يعطؼ عميو مثمو، إذ التقدير في البيت: " كمف قبؿ ذلؾ ". كمنو قراءة ابف 

ـٍ  ػ رحمػػػو هللا ػ:  (2)محيصف مىٍيًي ٍكؼي عى إذ التقدير: فبل خكؼ شيء ، (3) فىالى خى
ف حذؼ  عمييـ. إال أف الذم كرد في بيت الناظـ لـ يكف مشابيا لما قيؿ؛ ألنو كا 

المضاؼ إليو أخذ حكمو ما بعده، فأصبح مضافا إلى ) قبؿ (، فالمارغني ال يقصد 
نما قصده أف ىمزة الكصؿ  أف المضاؼ إليو حذؼ كبقي المضاؼ عمى حالو، كا 
تحذؼ نطقا إذا سبقت بكبلـ، كلك كانت مسبكقة بحرؼ كاحد، كعميو فإف الميـ لـ 

الميـ كاقعة قبؿ ىمزة الكصؿ؛ ألف الحذؼ تقع قبؿ ىمزة الكصؿ نطقا، كأما رسما ف
 نطقا ال رسما. 

 حذؼ المضاؼ إليو الكاقع بعد كممة ) بعد (: 
 قاؿ ابف برم ػ رحمو هللا ػ:  

افٍ  مَّى المًٌسى ـى اٍلقيٍرآٍف***أىٍجمىؿي مىا ًبًو تىحى ـٍ أىفَّ ًعٍم بىٍعدي فىاٍعمى  كى
عمؿ ظرؼ مكاف، يرل المارغني أف ) بعد ( تستعمؿ ظرؼ زماف، كقد تست 

كىي في قكؿ ابف برم إما أف تككف مبنية عمى الضـ عمى نية معنى المضاؼ إليو، 
 .(4)كىك الجارم عمى األلسنة، أك بالنصب مف غير تنكيف عمى نية لفظو

، كىي مف األسماء المبلزمة (1)كالحاصؿ أف ) بعد ( نقيض ) قبؿ ( 
ليو، كتبقى مضافة في ، حيث يجكز حذؼ ما تضاؼ إ(2)لئلضافة لفظا كمعنى

                                                                                                                 
البيت مف بحر الطكيؿ، كىك ببل نسبة في شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:  - 1
1/664. 
محمد بف عبد الرحمف بف محيصف مكلى بني سيـ المكي، كقيؿ: اسمو عمر، كقيؿ: عبد الرحمف بف   - 2

حيث قيؿ: مات سنة ثبلث كعشريف محمد، كقيؿ: محمد بف عبد هللا، اختمؼ في سنة كفاتو ػ رحمو هللا ػ 
 .   2/167كمائة بمكة، كقيؿ : سنة اثنتيف كعشريف. ينظر غاية النياية في طبقات القراء، البف الجزرم: 

 .2/431ينظر القراءة في ىمع اليكامع، لمسيكطي:  - 3
 .8ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 4
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، تككف لمزماف نحك قكؿ هللا (3)المعنى، كتككف ظرؼ زماف أك مكاف بحسب إضافتيا
 ػ تعالى ػ:                 (4) فػ ) بعد ( في اآلية ظرؼ ،

زماف مجركر كعبلمة جره الكسرة الظاىرة، كتككف لممكاف نحك قكليـ: دارم بعد 
فػ ) بعد ( في الجممة ظرؼ مكاف منصكب، كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة دارؾ، 

 . (5)عمى آخره
ما أف تككف مبنية، تككف معربة   كىي عمى حالتيف إما أف تككف معربة، كا 

إذا أضيفت لفظا، أم: إذا صرًٌح بالمضاؼ إليو، نحك : أكال: في األحكاؿ اآلتية: 
 . جئتؾ بعد الظيرً 

اؼ كنكم ثبكت لفظو، فيبقى اإلعراب، كيترؾ التنكيف، كقراءة إذا حذؼ المضثانيا: 
ًمٍف بىٍعدً  مف قرأ قكؿ هللا ػ تعالى ػ :  بخفض ) قبؿ كبعد (  (6) َّلًلًَّ اأٍلىٍمري ًمف قىٍبًؿ كى

 مف دكف تنكيف، إذ التقدير:     " مف قبًؿ الغمًب كمف بعًدًه ". 
، (7)كال معناه، فتككف حينئذ نكرة إذا حذؼ المضاؼ كلـ ينك شيء ال لفظو -ثالثنا

كيبقى اإلعراب المذككر بحالو مف النصب عمى الظرفية، أك الخفض بػ: ) مف (، 
ما يعارضو مف اإلضافة في المفظ  لزكاؿ كلكفَّ التنكيف الذم حذؼ لئلضافة يرجع؛

                                                                                                                 
 ، مادة: " بعد ". 101ينظر الصحاح،  لمجكىرم، صػ:   - 1
، كشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف 720ػ  1/718ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 2

 . 37ػ  3/34مالؾ: 
 .1/117ينظر المعجـ المفصؿ في اإلعراب، لمطاىر يكسؼ الخطيب:   - 3
 . 106النحؿ مف اآلية:   - 4
 .1/718ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 5
 .2/320ىذه قراءة شاذة ذكرىا الفراء في كتابو: ) معاني القرآف (:   - 6
تككف نكرة؛ لعدـ اإلضافة لفظا كتقديرا؛ كلذلؾ تنٌكف كما تنٌكف سائر األسماء النكرات تنكيف التمكيف،   - 7

ٌية اإلضافة، كتنكينيا تنكيف عكض، كىذا ما استحسنو ابف مالؾ ػ رحمو هللا كمنيـ مف يرل بأنيا معرفة بن
 .2/966تعالى ػ. ينظر شرح الكافية الشافية، البف مالؾ: 
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ًمٍف بىٍعدو َّلًلًَّ اأٍلىٍمري ًمف قى   كالتقدير، كذلؾ كقراءة مف قرأ قكؿ هللا    ػ تعالى ػ :  ٍبؿو كى

  بجر ) قبؿ كبعد ( كتنكينيما، كمنو قكؿ الشاعر: (1)

ٍمرنا مىى لىذَّةو خى ًربيكا بىٍعدنا عى ًفيَّةو***فىمىا شى نىٍحفي قىتىٍمنىا اأٍليٍسدى أيٍسدى خى كى
(2) 

حيث نصب الشاعر ) بعدا ( عمى الظرفية، إال أف صاحب التصريح بٌيف أف 
 صحابو أف يككف التنكيف حالة الرفع، كقكؿ الشاعر: كأ (3)المختار عند سيبكيو

ٍمران  مىى لىذَّةو خى ًربيكا بىٍعدان عى ............................***فىمىا شى
(4) 

 (، كقكؿ الشاعر: 6( كأصحابو أف يككف حالة النصب)5كالمختار عند الخميؿ) 
كيٍنتي قىٍبالن ***أىكىادي أىغيصُّ  رىابي كى اغى ًليى الشَّ اًء اٍلفيرىاتً فىسى ًباٍلمى

(7) 
ذا دخمت عمييا ) ما ( كفتيا عف اإلضافة إلى المفرد، كىيئتيا لئلضافة إلى  كا 

 ، مف ذلؾ قكؿ الشاعر:(8)الجممة
ًليًد بىٍعدى مىا***أىٍفنىافي رىٍأًسًؾ كىالثَّغىاـً اٍلميٍخًمسً  أىعىالىقىةن أيَـّ اٍلكى
(9) 

                                                 
قرأ أبك السماؾ كالجحدرم كعكف العقيمي بجر ) قبؿ كبعد ( كتنكينيما. ينظر: البحر المحيط في   - 1

 .8/375التفسير، ألبي حياف: 
 .2/965بحر الطكيؿ، كىك مف دكف نسبة في شرح الكافية الشافية، البف مالؾ: البيت مف   - 2
، 188أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، كىك فارسي األصؿ، اختمؼ في سنة كفاتو فقيؿ: سنة   - 3

 .  2/229. ينظر  بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لمسيكطي : 194كقيؿ: 
 ر اليامش الثالث مف ىذه الصفحة. سبؽ تخريج البيت. ينظ  - 4
الخميؿ بف أحمد األزدم الفراىيدم، كيقاؿ: الباىمي، أبك عبد الرحمف البصرم، صاحب العركض،   - 5

، كقيؿ: سنة نيؼ كستيف كمائة. 170، كقيؿ: 175ككتاب العيف في المغة، اختمؼ في سنة كفاتو، فقيؿ: 
 .3/164ينظر تيذيب التيذيب، البف حجر العسقبلني: 

 . 1/220ينظر التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 6
 . 3/35البيت مف بحر الكافر، كىك مف دكف نسبة في شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ:   - 7
 .2/139ينظر الكتاب، لسيبكيو:   - 8
عؿ ) بعدما ( كممة البيت مف بحر الكامؿ، كىك مف دكف نسبة في الكتاب، لسيبكيو، ك الشاىد: ج  - 9

 .2/139كاحدة، كفتيا ) ما ( عف اإلضافة إلى المفرد، ىيئتيا لئلضافة إلى الجممة. ينظر : 
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معناه دكف لفظو؛ الفتقارىا كتككف مبنية إذا حذؼ ما تضاؼ إليو، كنكم  
إلى المضاؼ إليو معنى كافتقار الحركؼ لغيرىا، كبنيت عمى الحركة فرارا مف 
التقاء الساكنيف؛ ألف العيف ساكنة، كلك سكَّف ما بعدىا اللتقى ساكناف، كبنيت عمى 

   الضـ مخالفة لحركة اإلعراب، مف ذلؾ قكؿ هللا ػ تعالى ػ:       

     (1)  بضـ الـ ) قبؿ ( كداؿ ) بعد ( مف دكف تنكيف، فيما في ىذه

الحالة معرفتاف؛ إلضافتيما إلى معرفة منكية، إذ التقدير: "  األمر مف قبًؿ الغمًب 
 .(2)كمف بعده "
كقيؿ: " إنما يبنياف عمى الضـ إذا كاف المضاؼ إليو معرفة، كأما إذا كاف  

 . (3)سكاء نكيت معناه أك ال " نكرة فإنيما معرباف
بما سبؽ يتضح أف المارغني يقكؿ ببناء ) بعد ( في قكؿ ابف برم؛ لحذؼ  

ذا حذؼ ما تضاؼ إليو كنكم معناه دكف  المضاؼ إليو، كنٌية معناه دكف لفظو، كا 
لفظو لعمـ المخاطب بنيتيا عمى الضـ؛ ألف الضـ ال يدخميا إعرابا، فبل يصمح 

 . (4)ؿ، كال مكقع المبتدأ كالخبركقكعيا مكقع الفاع
كيقكؿ بإعرابيا عمى حذؼ المضاؼ إليو، مع نية ثبكت لفظو، كىي في  

ىذه الحالة إما أف تككف منصكبة عمى الظرفية عمى نية حذؼ المضاؼ كثبكت 
؛ ألنيا في ىذه الحالة (5)لفظو، كقكليـ: أما بعدى، إذ التقدير:  " أما بٍعدى حمًد هللًا "

 ضاؼ لفظا فبل تنكف. تبقى كالم

                                                 
 . 4الركـ: مف اآلية:   - 1
 .1/220ينظر شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 2
 .1/720شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 3
 ، مادة: " بعد ".101ظر الصحاح، لمجكىرم، صػ: ين  - 4
 .1/70ينظر المعجـ المفصؿ في اإلعراب، لمطاىر يكسؼ الخطيب:   - 5
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ما أف تككف مخفكضة بحرؼ الجر ) مف (، كتبقى مخفكضة مف غير   كا 
ًمٍف بىٍعدً  تنكيف عمى نية المضاؼ إليو، كقراءة مف قرأ:   (1 ) َّلًلًَّ اأٍلىٍمري ًمف قىٍبًؿ كى

، (2)بخفض ) قبؿ كبعد ( مف دكف تنكيف، إذ التقدير: " مف قبًؿ الغمًب كمف بعًدًه "
  يتأتى في قكؿ الناظـ؛ ألف حرؼ الجر ليس مكجكدا.كىذا ال

 خاتمة البحث
الحمد  حمدنا كثيرنا كما أمر، أحمده ػ سبحانو ػ كأشكره كقد تأذف بالزيادة  

لمف شكر، كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو إرغاما لمف جحد بو ككفر، ك 
كسمـ كبارؾ عميو، كعمى آلو  أشيد أف محمدا عبده كرسكلو سيد البشر، صمى هللا

 كصحبو، كمف سار عمى نيجو، كاتبع سنتو إلى يـك الديف، كبعد ، ، ، 
فمف خبلؿ ىذه الجكلة العممية المباركة اطمع الباحث عمى المسائؿ النحكية  

) النجكـ الطكالع عمى الدرر المكامع التي تناكليا المارغني ػ رحمو هللا ػ في كتابو: 
 كخمص البحث إلى اآلتي:ماـ نافع (، في أصؿ مقرأ اإل

المارغني بصرم المذىب في آرائو النحكية، يتبيف ذلؾ مف خبلؿ عرضو  -أكالن 
لممسائؿ النحكية، حيث بٌيف أف فعؿ األمر الشائع فيو أنو مبني، كأنو معرب عمى 

 .(3)رأم أىؿ الككفة
 مدارسيف. لـ يدخر المارغني جيدا في بياف العمـ كتذليؿ صعكباتو ل -ثانينا
المارغني صاحب شخصية متنكعة الجكانب، فيك عالـ في النحك كالمغة  -ثالثنا

 كالقراءات، يتضح ذلؾ مف خبلؿ شرحو لنظـ ابف برم. 

                                                 
 سبؽ تخريج القراءة. ينظر الصفحة ما قبؿ السابقة مف ىذا البحث.   - 1
عمى ، كشرح ابف عقيؿ 720ػ   1/718ينظر شرح التصريح عمى التكضيح، لمشيخ: خالد األزىرم:   - 2

 .3/35ألفية ابف مالؾ: 
 . 34ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 3
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مف سمات المارغني أنو كاف صاحب قدرة عمى التنظيـ كالترتيب، فابتعد عف  -رابعنا
 كاضحة. التراكيب المعقدة في شرحو، بؿ جاء شرحو بمغة سيمة سائغة 

ا لـ يكف شرح المارغني مقتصرنا عمى بياف الحكـ فحسب، بؿ كاف يعمؿ لكؿ  -خامسن
 حكـ نحكم، مف ذلؾ ما عمؿ لو في حذؼ المضاؼ في قكؿ الناظـ:

دٌو زىاًئدً  مى ٍمؼي ًفي قىٍصًر كى ًميًر اٍلكىاًحًد***كىاٍلخي  اٍلقىٍكؿي ًفي ىىاًء ضى
كؿ الناظـ: ) القكؿ في ىاء ضمير الكاحد حيث بٌيف المارغني ػ رحمو هللا ػ أف في ق

( عمى حذؼ مضاؼ، كاألصؿ: القكؿ في أحكاـ ىاء ضمير الكاحد، فحذؼ 
المضاؼ، كىك: ) أحكاـ (، كصٌرح بما يدؿ عميو، كبٌيف المراد منو في الشطر 
الثاني، كىك قكلو: ) في قصر كمد زائد (؛ ألف المراد بيذا الباب قصر الحرؼ الزائد 

 .(1)لضمير كمده عمى ىاء ا
ا عند شرحو لممسألة ػ أحياننا ػ ينقؿ ما قالو العمماء في ىذه المسألة كيكتفي  -سادسن

بذلؾ، كأحياننا أخرل ينقؿ  كيختار، كما فعؿ في جكاز دخكؿ اإلشماـ عمى ميـ 
 . (2)الجمع كمنعو

 كصمى هللا عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كالتابعيف أجمعيف

                                                 
 . 31ينظر السابؽ، صػ:   - 1
 . 30ينظر النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع في أصؿ مقرأ اإلماـ نافع، لممارغني، صػ:   - 2
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 كالمراجعالمصادر  قائمة
 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ. 

اإليضاح في عمؿ النحك، لمزجاجي، تحقيؽ: مازف مبارؾ، دار النفائس لبناف ػ ػ  1
 ـ.1986بيركت، ط/ الخامسة: 

البحر المحيط في التفسير، ألبي حياف، مكتبة اإليماف بريدة السعكدية، ال/ط، ػ  2
 ال/ت. 

كييف كالنحاة، لمسيكطي، ط/ األكلى، بيركت ػ لبناف، بغية الكعاة في طبقات المغػ  3
 ال/ت.

تذكرة النحاة، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: د. عفيؼ عبد الرحمف، مؤسسة ػ  4
 ـ.1986ق ػ 1406الرسالة، ط/ األكلى: 

تراجـ المؤلفيف التكنسييف، لمحمد محفكظ، دار الغرب اإلسبلمي، ط/ األكلى: ػ  5
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 مى أداء المكسسات السياحية بمدينة صبراتةتدريب المكارد البشرية كأثره ع
 )دراسة في الجغرافية السياحية(

 إعداد: د. عبد السالـ ميالد المركز
 د. صالح محمد االحمر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :        المقدمة 

تعد البيئة الطبيعية  الكعاء الذم يتـ فيو جميع التفاعبلت كاألنشطة كالمؤثرات 
عناصر  المتبادلة بيف اإلنساف كالمحيط المجاكر لو، كتشكؿ مككنات الطبيعية

أساسية لصناعة السياحة كجذب السكاح كتحديد األنماط السياحية، فالبيئة الطبيعية 
شباع رغباتيـ مف حيث زيارة األماكف الطبيعية  تعتبر عامبلن جاذبان لمسياح كا 
السياحية المختمفة كالتعرؼ عمى أشكاليا كبيئاتيا كالحياة الفطرية بيا، فالظكاىر 

ئلنساف في كجكدىا ىي التي ليا القدرة عمى الجذب الجغرافية كالتي ال دخؿ ل
السياحي، كأف انعداميا أك عدـ قدرتيا عمى التشكيؽ كالترغيب يعمؿ عمى عرقمة 

 .(1)أنشطة السياحة كاالستجماـ

كسيتـ مف خبلؿ ىذا البحث تسميط الضكء عمى السياحة بمدينة صبراتو بميبيا، 
مكقعيا الجغرافي، فيي تحتكم عمى العديد كنتيجة كالتي تعد مف أىـ المدف األثرية، 

مف المظاىر السياحية التي جعمت منيا منطقة يرغبيا السياح، فمكقع ىذه المدينة 
عمى ساحؿ البحر المتكسط، كقربيا مف مدينة طرابمس العاصمة، كمركر الطريؽ 

                                                 
  جغرافياقسـ ال -كمية التربية الخمس 
  قسـ الجغرافيا -كمية اآلداب الخمس 
 
 . 113ـ، ص 2001(محمد عبد هللا قصكدة، السياحة في شماؿ غرب ليبيا، رسالة ماجستير غير منشكرة، 1)
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التى  البرم الرابط بيف ليبيا كالجميكرية التكنسية ككجكد العديد مف المعالـ الحضارية
تتكامؿ مع العناصر الطبيعية لممنطقة حيث يمتد شاطىء جميؿ رممي يصؿ طكلو 

جعؿ منيا أيضا منطقة جذب  (1)كـ تغمب عميو االستقامة، كقمة التعاريج 50حكالي 
سياحي، كتعد منطقة صبراتة مف المناطؽ السياحية في ليبيا لما تتميز بو مف 

كيب المميز كالشكاط  الرممية مجمكعة مف عناصر جذب سياحي مثؿ البلندس
 كالصخرية كالمدينة األثرية. 

 مشكمة الدراسة:
تعػػػد منطقػػػة صػػػبراتو إحػػػدل المنػػػاطؽ السػػػياحية بميبيػػػا نظػػػران لمػػػا تتمتػػػع بػػػو مػػػف      

عػػرض سػػياحي طبيعػػي كبشػػرم، فيػػي تعتمػػد عمػػى دعامػػات تاريخيػػة كثقافيػػة كأثريػػة 
ي الجػػػذب السػػػياحي، كتػػػتمخص إضػػػافة لممكقػػػع الجغرافػػػي كعناصػػػر المنػػػاخ المػػػؤثرة فػػػ

مشكمة الدراسة في أف ىنػاؾ قصػكر فػي تػدريب المػكارد البشػرية السػياحية  بالمنطقػة، 
 كما مدل تأثير ذلؾ عمى الكضع السياحي.

 الفرضيات:
مقكمػػػػػات البشػػػػػرية المدربػػػػػة كارتفػػػػػاع مسػػػػػتكل أداء التكجػػػػػد عبلقػػػػػة ايجابيػػػػػة بػػػػػيف  -1

 المؤسسات السياحية بالمنطقة.
ة سػمبية بػيف المشػاكؿ التػي تعػاني منيػا المػكارد البشػرية غيػر المدربػة ىناؾ عبلقػ -2

 كضعؼ أداء المؤسسات السياحية بالمنطقة .
 أىداؼ البحث:

 أبراز الدكر الذم تقـك بو المقكمات البشرية  في تنمية كتطكير قطاع السياحة. -1
 ياحة.التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ التي تكاجو المكارد البشرية في قطاع الس -2

                                                 

 . 123( نفس المرجع السابؽ، ص 1)
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تسػػميط الضػػكء عمػػى عمميػػات تنميػػة كتػػدريب المػػكارد البشػػرية  التػػي تسػػاعد عمػػى  -3
ظيارىا بصكرة أفضؿ.   تحسيف مستكل ىذه المقكمات كا 

 إلقاء الضكء عمى مستكم التنمية السياحية بالمنطقة. -4
 أىميتيا:

يػػػة تسػػميط الضػػكء عمػػػى المقكمػػات السػػػياحية البشػػرية بالمنطقػػة كالمتمثمػػػة فػػي البن -1
التحثيػػػة، كمرافػػػؽ اإليػػػكاء السػػػياحي، ككػػػذلؾ المقكمػػػات الثقافيػػػة كالتاريخيػػػة كالمنػػػاطؽ 
األثريػػة كالسػػياحية كالمتػػاحؼ كاألمػػاكف التاريخيػػة فػػي المنطقػػة، كالتػػي ليػػا تػػأثير عمػػى 

 المخطط التنمكم كالتدفؽ السياحي عمى المنطقة.
ع الجغرافػػي كعناصػػر اإلطػػبلع عمػػى أىػػـ المقكمػػات الطبيعيػػة المتمثمػػة فػػي المكقػػ -2

 المناخ كالتركيب الجيكلكجي كمظاىر السطح كعبلقة ذلؾ بميمة الجذب السياحي.
 التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ التي تكاجو القطاع السياحي بالمنطقة. -3

 المنيجية المتبعة: 
كػػؿ دراسػػػة ليػػػػا مػػػنيج ال بػػػد مػػػف اتباعػػػو تػػػـ فػػػي ىػػػذه الػػػػدراسة االسػػػتعانة بػػػالمنيج    

تكصػػؼ الظػػاىرة، كيػػتـ تحميميػػا كاسػػتخراج النتػػائج منيػػا باإلضػػافة إلػػى الكصػػفي حيػػث 
المػػػػنيج التحميمػػػػي الػػػػذم يعػػػػرج إلػػػػى اتبػػػػاع األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية كالتحميميػػػػة، كذلػػػػؾ 
لبلستعانة بيا في تحميؿ البيانات كالجػداكؿ كاألرقػاـ كالبيانػات المجمعػة فػي الدراسػات 

 الميدانية.
 األدكات المستخدمة:

 دراسة االعتماد عمى مجمكعة مف األدكات كالتي مف بينيا:تـ في ىذه ال
المكتبيػػة كالمسػػح المكتبػػي لدراسػػات سػػابقة كالمتمثمػػة فػػي المراجػػع كالكتػػب كالػػدكريات 
كاإلحصائيات كالتقػارير التػي تصػدرىا الجيػات المعنيػة التػي ليػا عبلقػة مباشػرة كغيػر 

 مباشرة بالنشاط السياحي.
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 مسياحة في مدينة صبراتة:أكالن: المقكمات الطبيعية ل

 المكقع الفمكي كالجغرافي لمدينة صبراتة:  -1

تقع مدينة صبراتة في الجزء الشمالي الغربي مف ساحؿ ليبيا يحدىا مف  
الشماؿ ساحؿ البحر المتكسط، كمف الجنكب الشرقي مدينة صرماف، كمف الجنكب 

مدينة المطرد، كمف الغربي مدينة العجيبلت، كمف الغرب مدينة مميتو كمف الشرؽ 
كـ، كىي بذلؾ 73الجنكب مدينة العبللقة، كتبعد عف مدينة طرابمس غربا حكالي 

تمثؿ حمقة كصؿ بيف ىذه المدف مما جعميا مدينة يرغبيا السكاح لسيكلة الكصكؿ 
، 47إلييا، إضافة إلى قربيا مف مدينة طرابمس، أما فمكيان فتقع بيف دائرة عرض 

32  30شماالن كخط طكؿ ،12  كتقدر مساحة مدينة صبراتة بحكالي (1)شرقان ،
% مف مساحة ليبيا، كتشتمؿ مدينة صبراتة عمى 0.03أم ما يعادؿ  2كـ610

إحدل عشرة محمة متباينة مف حيث المساحة كعدد السكاف كىـ: الخطاطبة، 
كالكادم، كدىماف، كخرساف، كسكؽ العبللقة، كالنيضة، كالطنيبات، كتميؿ، كمميتو، 

 الطكيمة، كزكاغو. ك 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 14 ، طرابمس، مخطط التطكير، صـ(2000)( أمانة المجنة لممرافؽ صبراتة )سابقان(، المخطط الشامؿ 1)
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 ( التقسيـ اإلدارم لمدينة صبراتة1خريطة  )

 
المصدر: إعداد الباحثيف اعتمادا عمى أمانة المرافؽ مكتب التخطيط العمراني، صبراتة، 

 ـ. 2009)سابقا(  شكؿ التقسيمات اإلدارية 

 أشكاؿ السطح: -2

يز بمجمكعة مف تعتبر صبراتة مف أبرز المناطؽ السياحية فى ليبيا حيث تتم
العناصر الطبيعية لمجذب السياحي، كمف أىميا: الشاطىء الرممي الجميؿ الذم 

كيمكمتر، كيغمب عميو  50يمتد أماـ المدينة عمى ساحؿ البحر المتكسط لمسافة 
االستقامة، كقمة التعرج مما جعؿ مف صبراتة منطقة جذب سياحي، ىذا باإلضافة 

طبيعتو عف الشاطىء الرممي، مما يفيد  إلى امتداد شاطىء صخرم يختمؼ فى
التنكع فى الشكؿ العاـ لممكاف أك البلندسكيب الطبيعي، كىذا التنكع الطبيعي أعطى 
منطقة صبراتة العديد مف المقكمات السياحية اليامة، كأعطى لممنطقة صبلحيات 

 جغرافية كبرل لبلستغبلؿ السياحي.

بيعية تأثيران عمى النشاط السياحي، يعتبر المناخ أكثر العكامؿ الط: المناخ: 3
فالمنطقة التي تتسـ بمناخ يتميز بدرجات حرارة معتدلة، كسطكع منتظـ كدائـ 
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 كانعداـ المطر تمتمؾ أحد عكامؿ الجذب السياحي اليامة التي تساعد عمى تنشيطلمشمس 
 .(1) ليادمالحركة السياحية بيا كىذا ما ىك مبلحظ في أقاليـ البحر المتكسط كجزر المحيط ا

 الحرارة: 

( يتضح أف أعمى متكسط شيرم 1( كالشكؿ )1كبالنظر إلى بيانات الجدكؿ )
( درجة 30.3لدرجات الحرارة العظمى بمنطقة صبراتة يمثميا شير "أغسطس" كىي )

( درجة مئكية كبذلؾ 18.3مئكية، بينما سجمت أدنى درجة حرارة خبلؿ شير يناير )
السنة بيا، كترتفع درجة الحرارة إلى أقصاىا خبلؿ يعتبر شير يناير أبرد شيكر 

( درجة مئكية، كيرجع ذلؾ 29.0فصؿ الصيؼ حيث بمغ متكسط الحرارة العظمى )
إلى تأثير الرياح التي تيب مف الجنكب، فاالرتفاع في درجة الحرارة إلى الحد 

تفاع األقصى في أشير الصيؼ يتفؽ كأكثر الشيكر حرارة، كيظير ىذا التأثير في ار 
حرارة شير أغسطس، بينما انخفض متكسط الحرارة العظمى خبلؿ فصؿ الشتاء إلى 

( درجة مئكية، كالذم يمتد مف شير ديسمبر إلى شير فبراير، حيث إف 19.1)
 عمى مدار الجدم جنكب خط االستأشعة الشمس تككف عمكدية 

شير الربيع كذلؾ تككف درجة حرارة النيار متقمبة كمختمفة بيف شير كآخر خبلؿ أ
 كالخريؼ.

 
 
 
 

                                                 

سعد ادريس نكح، مناخ الجبؿ األخضر، دراسة تحميمية ألصناؼ المناخ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  (1)
  117.صـ.1998اآلداب كالتربية، جامعة قاريكنس، 
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 ( المتكسط الشيرم لدرجة الحرارة لمدينة صبراتو 1الجدكؿ )

 ـ2020-2010لمفترة ما بيف 
 نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس فبراير يناير ديسمبر الشيكر
متكسط 
الحرارة 
 العظمى

19.9 18.3 19.2 20.7 23.5 26.4 29.6 30.0 30.3 30.0 28.6 23.4 

متكسط 
الحرارة 
 الصغرل

10.4 9.3 9.9 11.2 14.3 17.1 20.8 21 21.8 20.5 18.7 14.1 

المدل 
الحرارم 
 الشيرل

9.5 9 9.3 9.5 7.2 9.3 8.8 9 8.5 10.5 9.9 9.3 

 ـ2020-2010لمدينة صبراتو لمفترة ( المتكسط الشيرم لدرجة الحرارة العظمى كالصغرل 1شكؿ )
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 (.1يف استنادان إلى بيانات جدكؿ )الباحث المصدر: عمؿ
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 األمطار: -ب
( نبلحػػػػػظ أنػػػػػو بمػػػػػغ المتكسػػػػػط الشػػػػػيرل لسػػػػػقكط األمطػػػػػار 2( كالشػػػػػكؿ )2مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )

، كيبػػدأ مػػف فصػػؿ الخريػػؼ )سػػبتمبر(، كينتيػػي مػػع نيايػػة فصػػؿ الربيػػع مػػف  238.91 مػـػ
المتكسػػطات فػػي فصػػؿ الشػػتاء حيػػث بمػػغ  كػػؿ سػػنة، كمػػف كاقػػع الجػػدكؿ فقػػد سػػجمت أعمػػى

مميمتػػػر، كىػػػذا  95.3مميمتػػػر، ثػػـػ فصػػػؿ الخريػػػؼ بمتكسػػػط  103.8المتكسػػػط الفصػػػمي 
يرجػػػع إلػػػى أف منطقػػػة الدراسػػػة خاضػػػعة لمنػػػاخ البحػػػر المتكسػػػط بأمطػػػاره الشػػػتكية، كيميػػػو 

مميمتػػر،  0.61مميمتػػر، ثػـػ أخيػػرنا فصػػؿ الصػػيؼ بمتكسػػط  38.2فصػػؿ الربيػػع بمتكسػػط 
يد انعداـ  األمطار بػو إال نػادرنا، كيعتبػر شػير ديسػمبر أكثػر شػيكر السػنة مطػرنا كىك ما يف

 مميمتر، كيعتبر شير أغسطس أقؿ شيكر السنة مطرنا.  46.8حيث بمغ المتكسط 

( المتكسطات الشيرية كالسنكية لكميات األمطار لمدينة صبراتو لمفترة 2جدكؿ )
 ـ2010-2020

 نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ ارس م فبراير يناير  ديسمبر الشيكر 
 40.9 41.6 13.8 0.01 0.1 0.5 5.7 8.9 23.6 21.1 35.9 46.8 المتكسط الشيرم 

 
 ؼ( .2020ػ  2010المصدر: مصمحة األرصاد الجكم، نشرة طرابمس، بيانات غير منشكرة، )
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 لمدينة صبراتو الشيرية لكميات األمطار  ت( المتكسطا2شكؿ )

 ـ2020-2010لمفترة 
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يف اسػػػػػتنادنا عمػػػػػى إحصػػػػػائيات مصػػػػػمحة األرصػػػػػاد الجكيػػػػػة، البػػػػػاحث المصػػػػػدر: إعػػػػػداد
 طرابمس، ليبيا.

 الرياح: -ج

تتعػػرض منطقػػة الدراسػػة خػػبلؿ فصػػؿ الشػػتاء ليبػػكب أنػػكاع متعػػددة مػػف الريػػاح بسػػبب 
ل سػػطح البحػػر، كمػػف أكثػػر الريػػاح التػػي تيػػب مػػركر االنخفاضػػات الجكيػػة فػػكؽ مسػػتك 

 عمى المنطقة ىي الريػاح الجنكبيػة الغربيػة كالريػاح الشػمالية الغربيػة كالريػاح الغربيػة،.

 12.44، كقػػػد سػػػجؿ أعمػػػى متكسػػػط لسػػػرعة الريػػػاح خػػػبلؿ شػػػير سػػػبتمبر ككػػػاف . (1)
                                                 

، الطرؽ كالنقؿ البرم، التغير االجتماعي في ليبيا، المنشأة الشعبية ـ(1981) ( أبك القاسـ محمد العزابي1)
 التكزيع كاإلعبلف، طرابمس، ليبيا.لمنشر ك 
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عقػدة/ سػاعة كيسػجؿ أقػؿ متكسػط سػرعة فػي  12.24عقدة/ساعة، كيميو شير أبريؿ 
عقػدة/  9.70عقدة/ ساعة، كيميػو شػير ديسػمبر كسػجمت  9.41ر نكفمبر، ككاف شي

 (1)ساعة.
 2020-2010( المتكسطات الشيرية لسرعة الرياح بالعقدة/ ساعة لمدينة صبراتو لمفترة مابيف 3جدكؿ )

 نكفمبر أكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك أبريؿ مارس  فبراير يناير  ديسمبر الشيكر 

كسط المت
 الشيرم 

9.70 10.01 10.82 11.64 12.24 10.54 11.82 11.03 10.69 12.44 10.53 9.41 

 ؼ( .2020ػ  2010المصدر: مصمحة األرصاد الجكم، نشرة طرابمس، بيانات غير منشكرة، )
 المتكسطات الشيرية سرعة الرياح بالعقدة / ساعة لمدينة صبراتة مف الفترة (3شكؿ )

 3يف اعتمادنا عمى بيانات الجدكؿ احثالبالمصدر: إعداد 
 
 

                                                 

( حسف محمد الجديدم، الزراعة المركية، كأثرىا عمى استنزاؼ المياه الجكفية في شماؿ غرب سيؿ 1)
 .74الجفارة، مرجع سابؽ، ص
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 الشكاطئ البحرية في  مدينة صبراتة:  – 4

تمتاز شكاطؤه برماؿ ناعمة ك يعتبر شاط  صبراتة مقكمان طبيعيان لمسياحة،  
كمياه صافية كغير عميقة، إضافة إلى كجكد الغابات كاألشجار الصنكبرية القريبة 

ية مف السطكع الشمسي بالقياس إلى ما مف الشاط ، كما يتميز الشاط  بدرجة عال
يجاكرىا مف النطاقات الداخمية، كبيذا يجذب ىذا الشاط  أعدادان مف المصطافيف 
خبلؿ األشير الممتدة مف مايك إلى أكتكبر بحثا عف الراحة كالمتعة كاالستجماـ، 
كتتكفر بالمنطقة إمكانية ممارسة الرياضات البحرية المتنكعة، مثؿ رككب اليخكت 

 كالزكارؽ كالصيد كالسياحة كاالنزالؽ عمى الماء كالغطس كالتنزه عمى الرماؿ. 

 الغطاء النباتي في مدينة صبراتة:  -5

تتعدد المحميات في مدينة صبراتو كمنيا محمية منتزه صبراتو الكطني، كيعد ىذا 
نشاؤه عاـ  بعد ـ، كيقع بغابة تميؿ، كي1995المنتزه حديث اإلنشاء، فقد تـ تحديده كا 

ىكتار، كتحتكل  500كـ غرب مدينة طرابمس، كتبمغ مساحتو حكالي 75حكالي 
المحمية عمى بعض حياة نباتية غنية بالزىكر كاألشجار الغابية مثؿ أشجار 
الصنكبر كالكازكرينا كأشجار السنط كالسنط الشائؾ كالكينا باإلضافة إلى نباتات 

ا تتكاجد بالمحمية أعداد مف الحيكانات السدر كالرتـ كالقندكؿ كالنباتات الحكلية، كم
    (1) البرية مثؿ األرنب البرم كالقنفد، كالثعمب كبعض الثعابيف كالسحالي

 :المقكمات البشرية لمسياحة في مدينة  صبراتة -ثانينا

 المعالـ األثرية كالتراث الشعبي في مدينة صبراتة . -أكالن 

                                                 

( الزككة، محمد خميس، صناعة السياحة مف المنظكر الجغرافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1)
 . 160ـ ،  ص 1996(، 1)ط



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

443 

  

 

 64كاحػػد شػػماؿ مدينػػة صػػبراتة الحديثػػة ك تقػػع مدينػػة صػػبراتة األثريػػة عمػػى بعػػد كيمػػك متػػر
كـ مف طرابمس، كقد تـ اختيار ىذا المكقع لعػدة أسػباب منيػا امتػدادىا عمػى ربػكة صػخرية 

أمػا بالنسػبة لمتسػمية فقػد كجػد اسـػ  (1).تطؿ عمػى البحػر بشػاط  رممػي لسػيكلة المبلحػة(
مى عمػػػػػػى قطػػػػػػع العممػػػػػػة البكنيقيػػػػػػة كأحيانػػػػػػا تسػػػػػػ (sabrat)المدينػػػػػػة بصػػػػػػيغة صػػػػػػبرات 

كتعنػػػى سػػػػكؽ الحبػػػكب، كمػػػػا اطمػػػؽ عمييػػػا قػػػػدماء اليكنػػػاف اسػػػـػ  (sabratan)صػػػبراتف
)تريبػػػػػكليس( بػػػػػاقميـ المػػػػػدف الػػػػػثبلث، أيضػػػػػانأطمؽ عمييػػػػػا اسػػػػـػ )ايمبكريػػػػػا( أم المراكػػػػػز 

لقػػد شػػيدت صػػبراتة عمميػػات تنقيػػب مكثفػػة عػػف اآلثػػار أثنػػاء االحػػتبلؿ . ك(2) التجاريػػة.
 آثػار المدينػة القديمػة كخصكصػا الركمانيػة اإليطالي لميبيػا كشػفت عػف جػزء كبيػر مػف

حركػػػة نشػػػطة كمػػػزار  إلػػى أف مدينػػػة صػػػبراتو تشػػيد ، كتشػػير المعطيػػػات التاريخيػػػة 3)
( لحركػة 4سياحي رئيسي فػي المنطقػة، كيتضػح ذلػؾ.مف خػبلؿ تتبػع بيانػات جػدكؿ )

دخػػكؿ السػػياح لمدينػػة صػػبراتة األثريػػة نبلحػػظ أنيػػا أصػػبحت تأخػػذ شػػكبلن متناميػػان فػػي 
سػائحان، ثػـ كصػؿ فػي  7527ـ إلػى 2001نكات األخيرة، حيث كصؿ العػدد سػنة الس

سػػائحان،. كمػػا يبلحػػظ أف أكثػػر الشػػيكر حركػػة ىمػػا شػػيرم  45628إلػػى  2006سػػنة 
مارس كأبريؿ، كذلؾ العتداؿ الحرارة بيما كأدنى الشيكر حركة ىك شػير يكليػك، كىػك 

سػػياحة فػػي تمػػؾ الشػػيكر إلػػى أشػػد الشػػيكر حػػرارة، ممػػا يفيػػد انخفػػاض كارتفػػاع حركػػة ال
 المدينة األثرية صبراتة. 

 

                                                 

(، البيئة السياحية كأفضمية المكاف لمدف صبراتة، يفرف، غدامس، دراسة 2004محمد عبدهللا قصكدة ) (1)
 66-65جغرافية، رسالة دكتكرراة غير منشكرة، جامعة السابع مف أبريؿ )سابقان(، الزاكية، ص 

كآثار، دار الفرجانى، ىاينز )بدكف تاريخ(، منطقة غرب ليبيا قبؿ العصر اإلسبلمي، دليؿ تاريخ  (2)
 طرابمس، 

 235-233ص 
 100نفس المرجع السابؽ ص  (3)
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 ( حركة دخكؿ السياح األجانب لممدينة األثرية بصبراتة4جدكؿ )
 السنة 

 الشير
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 2340 1728 1545 498 320 622 يناير
 3546 1928 1450 710 292 416 فبراير
 10406 6487 2540 1798 460 1368 مارس
 9881 3992 3872 10779 462 2659 أبريؿ
 2631 11312 2539 1945 79 566 مايك
 1078 897 1494 370 51 144 يكنيك
 749 1116 235 48 244 104 يكليك

 1411 1250 681 173 117 269 أغسطس
 2598 1439 1112 446 1368 288 سبتمبر
 3638 2001 178 2546 2511 778 أكتكبر
 3869 3057 179 1873 1962 193 نكفمبر
 3481 2003 787 768 810 120 ديسمبر
 45628 42610 16612 21954 8676 7527 المجمكع

يف ، استنادان إلى بيانات إحصائية قسـ اإلرشاد السياحي الباحثالمصدر: مف عمؿ 
 بالمنطقة. 
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 الصناعات التقميدية في مدينة صبراتة: -ثانينا

اعو التػػػذكارات دكران ىامػػػان فػػػي تنشػػػيط السػػػياحية بمػػػا تمعػػػب الصػػػناعات التقميديػػػة كصػػػن
تحققػػػػو مػػػػف دخػػػػؿ، كبمػػػػا تضػػػػيفو مػػػػف متعػػػػو التسػػػػكؽ لمسػػػػائح، كأىميتيػػػػا فػػػػي تنشػػػػيط 
االقتصػػاد المحمػػى لكػػؿ منطقػػة لمػػا ليػػا مػػف تعبيػػر عػػف مشػػاعر كأحاسػػيس الشػػػعكب 
المختمفػػة، كتعتبػػر الصػػناعات التقميديػػة جػػزءن مػػف التػػراث العربػػي فػػي مدينػػة صػػبراتة، 
كىػػى حمقػػة كصػػؿ بػػيف ماضػػي المدينػػة كحاضػػرىا، كقػػد اشػػتير سػػكاف مدينػػة صػػبراتة 
بإتقاف بعض الحرؼ التي كانت مظيرنا مف مظاىر حضارتيـ، كمف ىػذه الصػناعات 

، كتعتبػر مدينػة (1)صناعة السجاد كالحصػر كالػنقش عمػى النحػاس كالمػكاد المسػتعممة 
مػف حػرؼ كمشػغكالت تجػذب إلييػا صبراتة مف أقدـ المدف الغنية بالصناعات اليدكيػة 

 السياح كتتنكع الصناعات في مدينة صبراتة بتنكع الخامات المكجكدة.

 خدمات اإليكاء السياحي كالحركة إلى صبراتة:  -ثالثنا

يكجػػد فػػي صػػبراتو عػػدد مػػف الفنػػادؽ ليسػػت ذات تصػػنيؼ سػػياحي، كال تحمػػؿ شػػركط 
أف مكاقعيػػػا فػػػي غيػػػر  السػػػياحة الجيػػػدة مػػػف حيػػػث التصػػػميـ كنكعيػػػة الخػػػدمات، كمػػػا

األمػػاكف التػػي يزكرىػػا السػػياح حيػػث تتركػػز معظػػـ ىػػذه الفنػػادؽ عمػػى الطريػػؽ الرئيسػػي 
عند منػاطؽ العبػكر، كىػي مػا يطمػؽ عمييػا بػالمفيـك المتعػارؼ عمييػا نػزؿ، ككظيفتيػا 

 (.5المبيت فقط، كيقطنيا الزكار ذكل الدخكؿ المنخفضة جدكؿ )

 

 

 
                                                 

ـ(، الصناعات التقميدية كالجذب السياحي في حكض البحر المتكسط ، البيطاش 2004يسرل عيسى )( 1)
 84سنتر النشر كالتكزيع األسكندرية ص 
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 ـ2009يان كعدد الغرؼ كاألسرة عاـ ( الفنادؽ المصنفة سياح5جدكؿ )

 اسـ الفندؽ 
عدد 
 الغرؼ

عدد 
 األسرة

 اسـ الفندؽ  ـ
عدد 
 الغرؼ

 عدد األسرة

 40 11 فندؽ الكفاء 7 62 40 فندؽ األصيؿ
 100 35 فندؽ السبلـ 8 50 30 فندؽ صبراتة

 45 24 فندؽ أفريقيا 9 60 25 فندؽ المغرب العربي
 20 10 فندؽ النافكرة 10 80 20 فندؽ البحر المتكسط
 552 244 اإلجمالي  45 13 فندؽ النجـ الساطع
     50 36 فندؽ الساحؿ

يف اسػػػػتنادان لبيانػػػػات إحصػػػػائية لجنػػػػة المتابعػػػػة مػػػػف كزارة البػػػػاحثالمصػػػػدر: مػػػػف عمػػػػؿ 
 السياحة بطرابمس.

 
ـ، أكثػرىـ 2009كمف خبلؿ الجػدكؿ التػالي يتضػح أف عػدد نػزالء بصػبراتة كفقنػا لعػاـ 

( كيمػػػييـ  مػػػف الجنسػػػية األلمانيػػػة كعػػػددىـ 811جنسػػػية الميبيػػػة، كبمػػػغ عػػػددىـ )مػػػف ال
 ( ثـ سائحي فرنسا، كعددىـ 795)

 571، أما بػاقي الػدكؿ كمنيػا العربيػة كاألكركبيػة فمػـ يتعػدل عػددىـ مجتمعػيف  160
 سائح
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 2009( أعداد كجنسيات النزالء بفنادؽ صبراتو لعاـ6جدكؿ )

 عدد النزالء دالبم عدد النزالء البمد
 90 سكيسرا 795 ألمانيا
 9 كندا 811 ليبيا
 35 نيكزيمندا 08 مصر
 13 أككرانيا 65 تكنس
 19 بمجيكا 20 المغرب
 01 السكيد 04 األردف
 02 تركيا 140 إيطاليا
 07 فنمندا 173 فرنسا
 03 استراليا 116 النمسا
 01 ركمانيا 9 أسبانيا
 02 المجر 7 بريطانيا
 2337 مكعالمج  

يف استنادان لبيانات إحصائية لجنة المتابعة مف كزارة الباحثالمصدر: مف عمؿ 
 السياحة بطرابمس.

 
القطػػػػػاع الػػػػػكظيفي فػػػػػي النشػػػػػاط السػػػػػياحي بصػػػػػبراتو )العمالػػػػػة فػػػػػى القطػػػػػاع  -رابعنػػػػػا

 السياحى(: 
يعتبر العنصر البشرم فػي أم نشػاط اقتصػادم مػف أىػـ عناصػر نجػاح ىػذا  

القػدرة التنافسػية ألم مؤسسػة اقتصػادية، إال أف ىػذا العنصػر البشػرم النشاط، لتحديػد 
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فػي قطػػاع السػػياحة لػو أىميػػة خاصػػة، ألف السػياحة يعتمػػد نجاحيػػا فػي األسػػاس عمػػى 
العمالة سكاء في الفنادؽ أك المطارات أك األماكف السياحية كالمطػاعـ حيػث إف حجػـ 

ىػػذه األىميػػة لمعػػامميف فػػي  العمالػػة فػػي قطػػاع السػػياحة غيػػر ثابتػػة، كعمػػى الػػرغـ مػػف
مجػػاؿ السػػياحة إال أنيػػا تنقصػػيا الكفػػاءة كالتػػدريب المسػػتمر كالميػػارة عمػػى الػػرغـ مػػف 
كجػػكد العديػػد مػػف المعاىػػد المتخصصػػة، كمػػع ذلػػؾ فينػػاؾ نقػػص شػػديد فػػي الميػػارات 
كالمغة كاإللماـ بميارات الكمبيكثر لجميع العامميف حيث نبلحػظ انخفاضػان فػي مسػتكل 

المرشػػػػديف السػػػػياحييف كثقػػػػافتيـ العامػػػػة، كعػػػػدـ اختصاصػػػػيـ باإلرشػػػػاد  المغػػػػات عنػػػػد
السػػياحي، مػػع أف معظميػػـ خريجػػك كميػػات المغػػات، كىػػذا يحقػػؽ الفرضػػية الثانيػػة مػػف 

 البحث.

 الخصائص العامة لمكادر الكظيفي لمسياحة: -أكال
بالنسػػػػػبة لمخصػػػػػائص العامػػػػػة المتعمقػػػػػة بالعػػػػػامميف داخػػػػػؿ النشػػػػػاط السػػػػػياحي بمنطقػػػػػة 

اسػػػػتمارة( بالطريقػػػػة  200اسػػػػة، فقػػػػد تػػػػـ إجػػػػراء دراسػػػػة ميدانيػػػػة تضػػػػمنت تكزيػػػػع )الدر 
العشكائية عمى عينة غير منتظمة مف العامميف بالقطاع السياحي داخؿ مجمكعػة مػف 

 المرافؽ السياحية بالمدينة، كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية:
 الفئات العمرية لمعمالػػة: -أ 

م يكضػػح التركيػػب العمػػرم لعمالػػة السػػياحة ( الػػذ7مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ ) 
( عامػػػان تحتػػػؿ المرتبػػػة 40 – 20فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة نبلحػػػظ أف الفئػػػة العمريػػػة مػػػف )

%( مػف جممػة، أفػراد العينػػة، كيعػكد ذلػؾ إلػى أف النشػاط السػػياحي 36األكلػى بنسػبة )
لػػػو القػػػدرة عمػػػى جػػػذب العناصػػػر الشػػػابة بمػػػا يػػػكفره مػػػف فػػػرص عمػػػؿ كثيػػػرة كمتنكعػػػة 

صػػة، فالشػػباب ليػػـ القػػدرة عمػػى اسػػتغبلؿ ىػػذه الفػػرص كاالسػػتفادة منيػػا، فػػي كمتخص
%( مػػف جممػػة العمالػػة 30( عامػػان المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة )60 – 41حػػيف تحتػػؿ فئػػة )

أفػػػراد العينػػػة، كتشػػػمؿ ىػػػذه الفئػػػة العػػػامميف بفػػػركع النشػػػاط السػػػياحي المختمفػػػة، مثػػػؿ: 
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 60ا مػػػف األنشػػػطة، كتػػػأتي فئػػػة )المعػػػارض كالميرجانػػػات السػػػياحية كالفنػػػادؽ كغيرىػػػ
%( مػػف جممػػة العػػامميف أفػػراد العينػػة، 25.5عامػػان فػػأكثر( فػػي المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة )

كذلؾ ألف أفراد ىذه الفئة ىػـ مػف كبػار السػف كالػذيف لػيس لػدييـ الميػارات كالتػدريبات 
نشػطة الكافية المسػتغمة بيػذا المجػاؿ، ىػذا باإلضػافة إلػى عػدـ قػدرتيـ عمػى القيػاـ باأل

التػػػي يتطمبيػػػا النشػػػاط السػػػياحي مػػػف اسػػػتقباؿ السػػػياح كاالىتمػػػاـ بيػػػـ كتػػػكفير الحمايػػػة 
( عامػان انخفاضػان كبيػران حيػث كانػت نسػبتيا 20كالخدمات ليـ، كسػجمت فئػة أقػؿ مػف )

%( مػػف جممػػة العمالػػة أفػػراد العينػػة، كيعػػكد ىػػذا االنخفػػاض الشػػديد فػػي ىػػذه الفئػػة 8)
باألنشػطة التػي يتطمبيػا النشػاط السػياحي، كافتقػارىـ إلػى  لعدـ قدرة أفرادىا عمى القيػاـ

 القدرات كالميارات الكافية كىذا يحقؽ الفرضية األكلى مف البحث.

 ( الفئات العمرية لمعمالة بالقطاع السياحي بمنطقة الدراسة7الجدكؿ )
 النسبة % العدد الفئات العمرية

 %8 16 عامان  20أقؿ مف 
 %36 72 ( عامان 40 – 20)
 %30.5 61 ( عامان 60 – 41)

 %25.5 51 عامان فأكثر 60
 %100 200 المجمكع

 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 
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 ( الفئات العمرية لمعمالة بالقطاع السياحي بمنطقة الدراسة4الشكؿ )

8.0%

36.0%

30.5%

25.5%

أقؿ مف 20 عامان

عامان (40 – 20)

عامان (60 – 41)

عامان فأكثر 60

 
 (.8المصدر: بيانات الجدكؿ )

 ب ػ المستكل التعميمي لمعامميف:
( الػػػذم يكضػػػح المسػػػتكل التعميمػػػي لعػػػدد مػػػف العػػػامميف 8دكؿ رقػػػـ )بػػػالنظر إلػػػى الجػػػ

بالقطػػاع السػػياحي بمنطقػػة الدراسػػة نجػػد ارتفػػاع المسػػتكل التعميمػػي لػػدل الغالبيػػة مػػف 
العػػػامميف بالنشػػػاط السػػػياحي، كيعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى مػػػا يتطمبػػػو ىػػػذا النشػػػاط مػػػف ميػػػارات 

رشػػاد سػػياحي كخػػدمات عامػػ شػػراؼ كا  ة، كمػػف خػػبلؿ كتخصصػػات مختمفػػة مػػف إدارة كا 
( يتضػػػػح لنػػػػا أف العػػػامميف الحاصػػػػميف عمػػػػى الشػػػػيادة 39دراسػػػة أرقػػػػاـ الجػػػػدكؿ رقػػػـ )

%( مف جممة العػامميف أفػراد العينػة، فػي حػيف بمغػت نسػبة 54الجامعية تبمغ نسبتيـ )
%( مػف جممػة العػامميف أفػراد 20الحاصميف عمى الشػيادة الثانكيػة كالمعيػد المتكسػط )

%( مػف جممػة 5ميف الحاصػميف عمػى الشػيادة اإلعداديػة )العينة، ككصػمت نسػبة العػام
العامميف أفراد العينة، كفيما يتعمؽ بالعامميف الحاصػميف عمػى الشػيادة االبتدائيػة بمغػت 

%( مػف 2%( مف جممة العامميف أفراد العينة، بينما شكمت نسػبة األميػيف )4نسبتيـ )



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

451 

  

 

لسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى قمػػػػة جممػػػة العػػػامميف بالنشػػػاط السػػػياحي أفػػػراد العينػػػة، كيرجػػػع ا
االىتمػاـ بتطػكير الكفػػاءات مػف األفػػراد العػامميف فػي القطػػاع السػياحي، كيػػتـ ذلػؾ مػػف 
خبلؿ إقامة دكرات تدريبية ليػـ فػي جميػع المجػاالت المتعمقػة بيػذا القطػاع مػف إرشػاد 

 سياحي كخدمات أخرل داخؿ المرافؽ السياحية الخاصة بإقامة السياح.

 عميمي لمعامميف بالقطاع السياحي بمنطقة الدراسة( المستكل الت8الجدكؿ )
 النسبة % العدد المستكل التعميمي

 %2 3 أيمي
 %4 8 شيادة ابتدائية 
 %5 10 شيادة إعدادية
 %10 20 شيادة ثانكية
 %10 20 معيد متكسط
 %54 109 جامعي

 %15 30 ما فكؽ الجامعي
 %100 200 المجمكع

 ـ.24/07/2020بتاريخ المصدر: الدراسية الميدانية 
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 ( المستكل التعميمي لمعامميف بالقطاع السياحي بمنطقة الدراسة5الشكؿ )
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 (.9المصدر: بيانات الجدكؿ )

 تصنيؼ العامميف حسب الجنس: -ج 
ـٌ العديػػد مػػف   إف النشػػاط السػػياحي بمػػا يػػكفره مػػف فػػرص عمػػؿ كثيػػرة فيػػك ضػػ

( يكضػػػح 9حػػػظ مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )العػػػامميف مػػػف الػػػذككر كاإلنػػػاث إال أننػػػا نبل
تصػػنيؼ العػػامميف بالقطػػاع السػػياحي حسػػب الجػػنس بمنطقػػة الدراسػػة، نجػػد أف نسػػبة 

%( مػػف جممػػة العػػامميف 77.5الػػذككر فػػي ىػػذا النشػػاط تحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى بنسػػبة )
أفػراد العينػة، كيػػرجح ذلػؾ إلػػى إقبػاؿ الػػذككر عمػى ىػذا المجػػاؿ أكثػر مػػف اإلنػاث، فػػي 

%( مػف جممػة العمالػة أفػراد العينػة، 22.5اإلناث في ىذا النشاط نسػبة )حيف سجمت 
كيعكد ىذا االنخفاض إلػى قمػة إتاحػة فػرص العمػؿ لممػرأة، كقمػة كعييػا سػياحيان، كعػدـ 

 اقتناعيا بالعمؿ في ىذا النشاط.
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 ( تصنيؼ العامميف بالقطاع السياحي حسب الجنس9الجدكؿ )

 النسبة % العدد الجنس
 %77.5 155 ذككر
 %22.5 45 إناث

 %100 200 المجمكع
 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 

 ( تصنيؼ العامميف بالقطاع السياحي حسب الجنس6الشكؿ )

77%

23%

ذككر

إناث

 
 (.10المصدر: بيانات الجدكؿ )

 الحالة االجتماعية لمعامميػػف: -د 
الجتماعيػػة لمعػػامميف ( الػػذم يكضػػح الحالػػة ا10مػػف خػػبلؿ تتبػػع أرقػػاـ الجػػدكؿ رقػػـ )

بقطػػاع السػػياحة بمنطقػػة الدراسػػة نجػػد أف فئػػة المتػػزكجيف تحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى بنسػػبة 
%( مػػػف جممػػػة العػػػامميف أفػػػراد العينػػػة، فػػػي حػػػيف تػػػأتي فئػػػة العػػػٌزاب فػػػي المرتبػػػة 65)
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%( مف جممػة العػامميف أفػراد العينػة، كسػجمت كػؿ مػف فئتػي مطمػؽ 26الثانية بنسبة )
 %( مف جممة العامميف أفراد العينة.9معة )كأرمؿ نسبتيـ مجت

 

 ( الحالة االجتماعية لمعامميف بقطاع السياحية بمنطقة الدراسة10جدكؿ )
 النسبة % العدد الحالة االجتماعية

 %26 52 أعزب
 %65 130 متزكج
 %5 10 مطمؽ
 %4 8 أرمؿ
 %100 200 المجمكع

 .ـ24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 
 ( الحالة االجتماعية لمعامميف بقطاع السياحية بمنطقة الدراسة7الشكؿ )

26.0%

65.0%

5.0%

4.0%

زب أع

متزكج

مطمؽ

ؿ أرم

 
 (.10المصدر: بيانات الجدكؿ )
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 التركيب الكظيفي لمعامميف: -ق 
( الػػػػػذم يكضػػػػػح التركيػػػػػب الػػػػػكظيفي 11بػػػػػالنظر إلػػػػػى أرقػػػػػاـ الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) 

 لمعػػػػامميف بالنشػػػػاط السػػػػياحي بمنطقػػػػة الدراسػػػػة يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ أرقامػػػػو أف نشػػػػاط
%( مػػف جممػػة 27الخػػدمات العامػػة يحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث العمالػػة بنسػػبة )

العمالػػػة أفػػػراد العينػػػة، كذلػػػؾ يعػػػكد إلػػػى أف ىػػػذا النشػػػاط يحتػػػاج إلػػػى أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف 
العػػػامميف، كال يحتػػػاج إلػػػى ميػػػارات عاليػػػة، فػػػي حػػػيف يمثػػػؿ نشػػػاط اإلدارة كاإلشػػػراؼ 

عامميف بالنشػاط السػياحي، كذلػؾ ألنػو يػكفر %( مف جممة ال20المرتبة الثانية بنسبة )
شػػػراؼ كتنظػػيـ كتنسػػػيؽ لؤلنشػػطة السػػػياحية،  فػػرص عمػػػؿ كثيػػرة كمتنكعػػػة مػػف إدارة كا 

%( مػػف جممػة العمالػػة، 17كيػأتي نشػاط اإلرشػػاد السػياحي فػػي المرتبػة الثالثػػة بنسػبة )
احية كذلؾ يعػكد إلػى احتيػاج النشػاط السػياحي ليػذا النشػاط، فػالكثير مػف المكاقػع السػي

كالسياح في حاجة ماسة إلى مرشديف سياحييف إلعطائيـ معمكمػات ثقافيػة كتاريخيػة، 
%( كنشػاط االسػتقباؿ 10.5%( كنشػاط الصػيانة )16فكانت نسبة نشاط الحسابات )

 %( مف جممة العامميف بالقطاع السياحي بمنطقة الدراسة.2كالضيافة )
 ياحي بمنطقة الدراسة(التركيب الكظيفي لمعامميف بالنشاط الس11جدكؿ )

 النسبة % العدد القسـ
شراؼ  %20 40 إدارة كا 
 %2.5 18 االستقباؿ
 %10.5 21 الصيانة
 %27 54 الخدمات
 %16 15 الحسابات

 %17 35 اإلرشاد السياحي
 %100 200 المجمكع
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 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 

 بالنشاط السياحي بمنطقة الدراسة ( التركيب الكظيفي لمعامميف8الشكؿ )
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الحسابات

اإلرشاد السياحي

 
 (.11المصدر: بيانات الجدكؿ )

 تركيب العامميف حسب المغات التي يجيدكنيا:  -ز 
بالنسػػػبة لمعػػػامميف فػػػي القطػػػاع السػػػياحي بمنطقػػػة الدراسػػػة كمسػػػتكل اإللمػػػاـ بالمغػػػات 

تقانيػػػػا فبتحميػػػػؿ أرقػػػػاـ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ) ( كالػػػػذم يكضػػػػح تركيػػػػب العػػػػامميف حسػػػػب 12كا 
التػػػي يجيػػػدكنيا بمنطقػػػة الدراسػػػة، يتضػػػح لنػػػا أف المغػػػة العربيػػػة تحتػػػؿ المرتبػػػة  المغػػػات

%( مػف جممػة العػامميف أفػراد العينػة، كيعػكد 35.5األكلى مػف حيػث العػامميف بنسػبة )
ذلػػػػؾ إلػػػػى أنيػػػػا المغػػػػة األصػػػػمية لمعػػػػامميف بمنطقػػػػة الدراسػػػػة، فػػػػي حػػػػيف تحتػػػػؿ المغػػػػة 

جممة العػامميف أفػراد العينػة، كذلػؾ يرجػع %( مف 33اإلنجميزية المرتبة الثانية بنسبة )
إلػػػى أنيػػػا المغػػػة الثانيػػػة التػػػي يػػػتـ تدريسػػػيا فػػػي الكميػػػات بمنطقػػػة الدراسػػػة بعػػػد المغػػػة 

%( مػػف جممػػة العػػامميف 16.5العربيػة، كاحتمػػت المغػػة الفرنسػػية المرتبػػة الثالثػة بنسػػبة )
ة %( مػػػف جممػػػ15أفػػػراد العينػػػة، فػػػي حػػػيف كصػػػمت نسػػػبة المغػػػات األخػػػرل مجتمعػػػة )
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العػػػػػامميف أفػػػػػراد العينػػػػػة، مثػػػػػؿ: المغػػػػػة اإليطاليػػػػػة، كاألسػػػػػبانية، كالصػػػػػينية، كاليابانيػػػػػة، 
 كغيرىا.

 ( تركيب العامميف حسب المغات التي يجيدكنيا12الجدكؿ )
 النسبة % العدد المغة

 %35.5 71 العربية فقط
 %33 62 اإلنجميزية
 %16.5 31 الفرنسية

 %15 30 لغات أخرل
 %100 200 المجمكع

 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 

 ( تركيب العامميف حسب المغات التي يجيدكنيا9الشكؿ )

36.6%

32.0%

16.0%

15.5%

ربية فقط الع

زية اإلنجمي

رنسية الف

رل لغات أخ

 
 (.12المصدر: بيانات الجدكؿ )

 تصنيؼ العامميف حسب التحاقيـ بدكرات تدريبية: -ك 
( الػػػذم يكضػػػح تصػػػنيؼ العػػػامميف بالنشػػػاط 13بػػػالنظر إلػػػى الجػػػدكؿ رقػػػـ )  

لدراسػة حسػػب التحػاقيـ بػػدكرات تدريبيػة يتضػػح أف نسػبة الممتحقػػيف السػياحي بمنطقػػة ا
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%( مػػػف جممػػػة العػػػامميف أفػػػراد العينػػػة، فػػػي حػػػيف أف 41بػػػدكرات تدريبيػػػة تصػػػؿ إلػػػى )
%( مػػػػف جممػػػػة 59نسػػػػبة العػػػػامميف الػػػػذيف لػػػػـ يمتحقػػػػكا بػػػػدكرات تدريبيػػػػة تصػػػػؿ إلػػػػى )
ات تدريبيػػػة متعمقػػػة العػػامميف أفػػػراد العينػػة، كذلػػػؾ يعػػكد إلػػػى عػػدـ االىتمػػػاـ بإقامػػة دكر 

 بالعامميف في ىذا النشاط.
 (تصنيؼ العامميف حسب التحاقيـ بدكرات تدريبية13جدكؿ )

 النسبة % العدد اإلجابة
 %41 82 نعـ
 %59 118 ال

 %100 200 المجمكع
 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 

 ريبية( تصنيؼ العامميف حسب التحاقيـ بدكرات تد10الشكؿ )

41%

59%

نعـ

ال

 
 (.13المصدر: بيانات الجدكؿ )

( الػػذم يكضػػح 14تصػػنيؼ العػػامميف حسػػب الخبػػرة: بػػالنظر إلػػى الجػػدكؿ رقػػـ ) -ح 
تصػػنيؼ العػػامميف حسػػب اكتسػػاب الخبػػرة نجػػد أف العػػامميف الػػذيف اكتسػػبكا خبػػرات مػػف 

%( مػػػف جممػػػة العػػػامميف أفػػػراد العينػػػة، فػػػي 55دكرات التػػػدريب كصػػػمت نسػػػبتيـ إلػػػى )
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سبة العامميف الػذيف تحصػمكا عمػى خبػرات مػف الدراسػة فػي ىػذا المجػاؿ حيف كصمت ن
%( مػػف جممػػة العػػامميف، كسػػجمت فئػة العػػامميف الػػذيف تحصػػمكا عمػػى خبػػرات 30إلػى )

 %( مف جممة العامميف أفراد العينة.15مف كسائؿ أخرل نسبة )
 ( تصنيؼ العامميف حسب اكتسابيـ خبرة14جدكؿ )
 النسبة % العدد اإلجابة

 %55 110 رات تدريبيةدك 
 %30 60 عف طريؽ الدراسة
 %15 30 كسائؿ أخرل
 %100 200 المجمكع

 ـ.24/07/2020المصدر: الدراسية الميدانية بتاريخ 
 
 
 

 ( تصنيؼ العامميف حسبت اكتسابيـ خبرة11الشكؿ )

55%
30%

15%

بية دكرات تدري

سة ريؽ الدرا عف ط

رل كسائؿ أخ

 
 (.14المصدر: بيانات الجدكؿ )
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 يعممكف فييا: تصنيؼ العامميف حسب نكع المرافؽ السياحية التي -ط 
مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػة يتضػػػح لنػػػا أف مصػػػمحة اآلثػػػار تحتػػػؿ المرتبػػػة األكلػػػى مػػػف حيػػػث 

%( مػف جممػػة العػامميف أفػػراد العينػة، كذلػػؾ 30.5العػامميف بالقطػػاع السػياحي بنسػػبة )
لمػػػا تتميػػػز بػػػو ىػػػذه المرافػػػؽ مػػػف تنػػػكع كتعػػػدد الخػػػدمات فييػػػا، فػػػي حػػػيف تػػػأتي مرافػػػؽ 

%( مف جممػة العػامميف 20في المرتبة الثانية بنسبة ) المقاىي كاالستراحات كالمطاعـ
أفراد العينة، كيعكد ذلؾ إلى أف ىذه المرافؽ السياحية ال تحتاج إلػى ميػارات كخبػرات 
عاليػػة، باإلضػػافة إلػػى أنيػػا تحتػػاج إلػػى أيػػدو عاممػػة كثيػػرة، كتػػأتي الفنػػادؽ فػػي المرتبػػة 

كاحتمػػػػت مكاتػػػػب اإلرشػػػػاد  %( مػػػػف جممػػػػة العػػػػامميف أفػػػػراد العينػػػػة،15الثالثػػػػة بنسػػػػبة )
%(، كالشػػػركات السػػػياحية المرتبػػػة الخامسػػػة 13.5السػػػياحي المرتبػػػة الرابعػػػة بنسػػػبة )

%( مػػػف جممػػػة العػػػامميف، أمػػػا الشػػػرطة السػػػياحية فجػػػاءت فػػػي المرتبػػػة 12.5بنسػػػبة )
 %( مف جممة العامميف أفراد العينة. 8.5السادسة بنسبة )

 افؽ السياحية التي يعممكف بيا( تصنيؼ العامميف حسب نكع المر 15الجدكؿ )
 النسبة % العدد المرافؽ السياحية
 %30.5 61 مصمحة اآلثار
 %8.5 17 الشرطة السياحية

 %15 30 الفنادؽ
 %20 40 المقاىي كاالستراحات كالمطاعـ

 %12.5 25 الشركات السياحية
 %13.5 27 مكاتب اإلرشاد السياحي

 %100 200 المجمكع
 ـ.24/07/2020الميدانية بتاريخ  المصدر: الدراسية
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 ( تصنيؼ العامميف حسب نكع المرافؽ السياحية التي يعممكف بيا12الشكؿ )
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 (.15المصدر: بيانات الجدكؿ )

 المشاكؿ التي تكاجو العامميف أثناء العمؿ بالقطاع السياحي: -ثانيان 
اجػػو ( الػػذم يكضػػح أىػػـ المشػػاكؿ التػػي تك 16مػػف خػػبلؿ أرقػػاـ الجػػدكؿ رقػػـ ) 

%( 42.5العامميف بالقطاع السػياحي أثنػاء عمميػـ بيػذا القطػاع يتضػح لنػا أف نسػبة )
مػػػف جممػػػة العػػػامميف أفػػػراد العينػػػة التػػػكاجييـ مشػػػاكؿ أثنػػػاء مػػػزاكلتيـ عمميػػػـ فػػػي ىػػػذا 
النشاط، في حيف نجد أف نسبة العػامميف الػذيف تػكاجييـ مشػاكؿ أثنػاء العمػؿ فػي ىػذا 

ة العػػػػامميف أفػػػػراد العينػػػػة، كمػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه %( مػػػػف جممػػػػ57.5المجػػػػاؿ تصػػػػؿ إلػػػػى )
 المشاكؿ ما يمي:

عدـ كجكد برنامج سياحي منظـ داخؿ المرافؽ السياحية بكاسػطتو يػتـ تكزيػع العػامميف 
داخؿ ىذه المرافػؽ حسػب تخصصػيـ، لػذلؾ نجػد أف معظػـ العػامميف فػي ىػذا النشػاط 

 عممي.يعانكف مف مشاكؿ في عمميـ بسبب عدـ تكافؽ العمؿ مع تخصصيـ ال
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نقػػص الخبػػرة لػػدل الكثيػػر مػػف العػػامميف، كذلػػؾ بسػػبب عػػدـ التحػػاقيـ بػػدكرات تدريبيػػة 
 خاصة بيذا النشاط.

 عدـ كجكد مكافآت تشجيعية خاصة لمعامميف في المرافؽ السياحية التي يعممكف بيا.

تكاجو العامميف مف العناصر الكطنية في المجاؿ السياحي منافسة كبيػرة مػف الخبػرات 
 مف حيث الميارات كالخبرة أثناء الحصكؿ عمى كظيفة داخؿ ىذا النشاط. األجنبية

إف اسػػػػػتخداـ العناصػػػػػر األجنبيػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ يػػػػػؤثر عمػػػػػى مسػػػػػتكل الركاتػػػػػب 
كتخفيضيا بالنسبة لمعمالة الكطنية، لذلؾ نبلحظ ارتفػاع نسػبة العمالػة األجنبيػة داخػؿ 

 ىذا القطاع.

ع يكاجػو العػاممكف مشػاكؿ تتمثػؿ فػي عػدـ عند الحصكؿ عمى كظيفة داخؿ ىذا القطا
 كجكد األجيزة كالكسائؿ التي تساعدىـ عمى مكاصمة كتطكير ىذا النشاط.

 ( المشاكؿ التي تكاجو العامميف داخؿ النشاط السياحي بمنطقة الدراسة16الجدكؿ )
 النسبة % العدد اإلجابة

 %57.5 115 نعـ

 %42.5 85 ال
 %100 200 المجمكع

 ـ.24/07/2020دراسية الميدانية بتاريخ المصدر: ال
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 ( المشاكؿ التي تكاجو العامميف داخؿ النشاط السياحي بمنطقة الدراسة13الشكؿ )

57%

43% نعـ

ال

 
 (.17المصدر: بيانات الجدكؿ )

 الخاتمة:

لكي ينجح قطاع السياحة في منطقة صبراتو يجب أف تككف إدارتو فعالة مف حيث 
داؼ كفؽ المحددات كالظركؼ الييكؿ المناسب كاألفضؿ لتحقيؽ األى

كالخصكصيات المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كأف يؤسس ىذا العمؿ عمى إطار قانكني 
صمب، كأف تككف ىيكمتو كخططو في إطار كضمف حدكد التكجيات كالتطكر 

 كالسمة االقتصادية العامة لميبيا كاإلستراتيجية الشاممة ليا.

 :النتائج-أكال

 في النقاط التالية:يمكف حصر نتائج البحث 

عػػدـ تػػكفر أمػػاكف لئلرشػػاد السػػياحي التػػي تتػػكفر بيػػا المعمكمػػات كالخػػرائط التكضػػيحية 
لمكاقػػع الجػػذب السػػياحي المختمفػػة كأمػػاكف اإلقامػػة كالتػػركيح كالمػػدف اليامػػة، ككسػػائؿ 
النقؿ المختمفة، ككذلؾ المرشػدكف السػياحيكف، باإلضػافة إلػى عػدـ تػكفر أسػكاؽ كافيػة 

يا التذكاريػػػة كالكػػػركت البريديػػػة، كانعػػػداـ الخػػػدمات البريديػػػة بأنكاعيػػػا، ىػػػذا لبيػػػع اليػػػدا
باإلضافة إلى عدـ كتابة أسماء األماكف كاإلرشادات كالتعميمات بمغات أخػرل بجانػب 

 المغة العربية.
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الحظػػر المفػػركض عمػػى التقػػاط الصػػكر الفكتكجرافيػػة كأشػػرطة الفيػػديك داخػػؿ المتػػاحؼ 
بعػدـ الراحػة كالتمقائيػة، كحرمانػو مػف جػزء ىػاـ مػف الرحمػة  كخارجيا مما يشعر السائع

كىي الذكريات المصػكرة كلػيس الذىنيػة فقػط، كالػذكريات المصػكرة ذات أىميػة خاصػة 
لمسػػائح مػػػف ناحيػػػة، كمػػا أنيػػػا تمعػػػب أيضػػان دكران إعبلميػػػان ىامػػػان فػػي الدعايػػػة السػػػياحية 

لػبعض المتػاحؼ بسػبب بدكف مقابؿ، كمػا أبػدل السػائحكف امتعاضػيـ لتعػذر دخػكليـ 
 إغبلقيا.

انطبػػػاع السػػػائحيف بانخفػػػاض المسػػػتكل العػػػاـ لمصػػػحة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاىدتيـ 
ألكػػكاـ القمامػػة كالمخمفػػات فػػي مػػداخؿ المػػػدف كعػػدـ االىتمػػاـ بنظافػػة الشػػكارع ككثػػػرة 
الممكثات، كما انتقد السائحكف تدني مستكل النظافة فػي بعػض مرافػؽ اإليػكاء كمرافػؽ 

 ات.تقديـ الكجب

عػػدـ كجػػكد فنػػادؽ مناسػػبة فػػي منػػاطؽ الجػػذب السػػياحية، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي غريػػاف، 
كػػػـ لمراحػػػة  80فيضػػػطر السػػػائحكف لمعػػػكدة إلػػػى طػػػرابمس كالتػػػي تبعػػػد عنيػػػا بمسػػػافة 

.  كالنـك

عػػػدـ كجػػػكد كػػػكادر بشػػػرية مػػػاىرة كمدربػػػة تػػػدريبان عاليػػػان عمػػػى تقػػػديـ الخػػػدمات البلزمػػػة 
 إلماميـ بالمغات األجنبية. لمسائحيف، ىذا باإلضافة إلى قمة

 االنتظار عمى الحدكد فترات طكيمة بسبب اإلجراءات البيركقراطية الرتيبة.

ال تكجػػػد أنشػػػطة تركيحيػػػة أك خدميػػػة بػػػيف المتػػػردديف إذ تنعػػػدـ الييئػػػات القائمػػػة عمػػػى 
خدمػػة مرتػػادم البحػػر كالمطػػاعـ كغيرىػػا، حيػػث تتػػكلى األسػػر تػػأميف احتياجاتيػػا مػػف 

يجػار المكػاف  طعاـ كشراب، مما يجعؿ المردكد المادم ينحصر عمى رسـك الدخكؿ كا 
 كالمقاعد فقط.
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ال تكجػػد منشػػآت ذات أىميػػة كبيػػرة تػػدعـ النشػػاط السػػياحي البحػػرم بػػالنمط المعػػركؼ، 
ليكػػكف حمقػػة فاعمػػة فػػي اقتصػػاد المنطقػػة كتقػػدـ خػػدماتيا بأسػػعار فػػي متنػػاكؿ الجميػػع 

ؼ يمكػف لزائرىػا تحمميػا، إذ يبلحػظ أف ليساىـ في زيادتيا بشكؿ دكرم مقابؿ مصػاري
األسػػعار لػػبعض المنشػػآت القائمػػة كالتػػي ىػػي قميمػػة العػػدد مرتفعػػة كليسػػت فػػي متنػػاكؿ 
الجميػػع، ممػػا يجعػػؿ مرتادييػػا مػػف طبقػػة خاصػػة كمترفػػة، كمػػا ىػػك الحػػاؿ مػػع مصػػيؼ 
الػػكادم كمصػػيؼ شػػير زاد كالقريػػة السػػياحية بتميػػؿ أك مػػا يسػػمى بػػػ)المركب السػػياحي 

ؿ(، أمػػػا بػػػاقي أفػػػراد المجتمػػػع، فيتمركػػػزكف فػػػي المصػػػايؼ المبنيػػػة عمػػػى ىيئػػػة دار تميػػػ
أكػػكاخ كعػػرائش مػػف سػػعؼ النخيػػؿ نتيجػػة لػػرخص ثمنيػػا، رغػػـ أف بعضػػيا يفتقػػر ألقػػؿ 

 الخدمات كالمياه، كالكيرباء، كالنظافة العامة.

 :التكصيات-ثانينا

، ككػػذلؾ التػػراث إعػػداد كتنفيػػذ نظػػـ كلػػكائح مشػػددة مػػف أجػػؿ حمايػػة المنػػاطؽ السػػياحية
 التاريخي الكطني. 

كضع عبلمات إرشادات تكجييية كا عبلمية في المكاقع اآلثرية في المنطقتػيف بالمغػات 
 الرئيسية الحية. 

 االىتماـ بالمشرفيف كالمكمفيف بحماية المكاقع األثرية كالتاريخية. 

 تطكير االتصاالت كاالىتماـ بالبنية التحتية في منطقة الدراسة. 

قامة الدكرات المختمفة بالداخؿ كالخارج. رفع   ميارة العامميف كا 

 تنظيـ الندكات كالمعارض التي تختص بالقطاع السياحي. 

 تعييف ممثميف لمتسكيؽ السياحي في السفارات الميبية في مختمؼ دكؿ العالـ. 
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نشػػػاء خػػػرائط سػػػياحية تكضػػػح كػػػؿ مػػػا يحتاجػػػو السػػػائح مػػػف معمكمػػػات حػػػكؿ  إعػػػداد كا 
 سة. منطقة الدرا

إنشػػػػاء مكاقػػػػع عمػػػػى شػػػػبكة المعمكمػػػػات الدكليػػػػة لمتعريػػػػؼ بإمكانيػػػػات منطقػػػػة الدراسػػػػة 
 السياحية. 

 إنشاء مركز دكلي لآلثار في مدينة صبراتو. 

االىتمػػػػاـ بالقطػػػػاع األىمػػػػي الخػػػػاص المكاتػػػػب كالشػػػػركات السػػػػياحية كدعميػػػػـ بشػػػػتى 
 الطرؽ. 

 ب السياحي. أعداد برامج مرئية عف عناصر الجذب السياحي لتحقيؽ الجذ

 مراجعة كتحديث برامج التدريب الحالية بمعاىد التدريب السياحي.
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 قائمة المصادر كالمراجع

(، ليبيػػػا دراسػػػة فػػػى الجغرافيػػػا، الػػػدار ليبيػػػا لمنشػػػر 1995أبػػػك القاسػػػـ محمػػػد العزابػػػى )
 كالتكزيع كاإلعبلف، سرت.
ر االجتمػػاعي فػػي ، الطػػرؽ كالنقػػؿ البػػرم، التغيػػـ(1981) أبػػك القاسػػـ محمػػد العزابػػي

 ليبيا، المنشأة الشعبية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، طرابمس، ليبيا.
(، النقػػؿ كالمكاصػػبلت، ليبيػػا دراسػػة فػػي الجغرافيػػا، 1995أبػػك القاسػػـ محمػػد العزابػػي )

 .1995تحرير اليادم بك لقمة، سعد القزير، 
حماية البيئة : النكاحي االجتماعية كاالقتصادية المتعمقة بـ(1998)أحمد الجبلد 

السياحية، في: أحمد الجبلد )محرران(، دراسات في الجغرافية السياحية، القاىرة، عالـ 
 الكتب، الطبعة األكلى.

 ـ.1986أحمد حبيب رسكؿ، دراسة في جغرافية النقؿ، 
(: الثقافػػة السياسػػية فػػي دكؿ مػا قبػػؿ الحداثػػة، تحميػػؿ مضػػمكف 1995أحمػد حجػػازم )

 الشباب السكداني، القاىرة، دار الثقافة الجديدة. تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى
 جغرافية السياحة، دار القمـ لمنشر. ـ(2000)أحمد حسف إبراىيـ 
، دار الفكػر الجػامعي، 1(، مػدخؿ الػى عمػـ السػياحة، ط 2007أحمد فكزم ممكخية )

 ـ.2007األسكندرية، 
دارة التنميػػة فػػي: أسػػ ـ(1997)أسػػامة عبػػد الػػرحمف  امة عبػػد الػػرحمف تنميػػة التخمػػؼ كا 

)محػػػرران( إدارة التنميػػػة فػػػي الػػػكطف العربػػػي كالنظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد، بيػػػركت، مركػػػز 
 دراسات الكحدة العربية، الطبعة األكلى.

(: التنميػػػة كالمجتمػػػع فػػػي العصػػػر الحػػػديث، القػػػاىرة، الييئػػػة 1999آمػػػاؿ الشػػػرقاكم )
 المصرية العامة لمكتاب.
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ـ(، طػرابمس، مخطػط 2000ان(، المخطط الشػامؿ )أمانة المجنة لممرافؽ صبراتة )سابق
 التطكير.

، لمجماىيرية دراسػة فػي الجغرافيػة، تحريػر اليػادم مصػطفى ـ(1995امقيمي ) محمدا
 .أبك لقمة كسعد خميؿ الجزيرم، ليبيا لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، الطبعة األكلى

بية، ، أبحاث في جيكمكرفكلكجية األراضي الميـ(1975) جكدة حسنيف جكدة
 منشكرات الجامعة الميبية، بنغازم.

البحار كالمحيطات، دار النيضة العربية،  ـ(1995) جكدة حسنيف جكدة  
 اإلسكندرية.

ـ(، كحسػػػكنة العزابػػػى، كحسػػػيف الػػػديماس، كدرة محفػػػكظ عػػػامر، 1993حػػػافظ سػػػتيـ )
 القطاع السياحى فى تكنس الحصيمة كاآلفاؽ كالمستقبؿ، دار سراس لمنشر، تكنس.

: الزراعة المركية كأثرىا عمى استنزاؼ المياه ـ(1986) محمد الجديدم حسف
 الجكفية في شماؿ غرب سيؿ الجفارة، الدار ليبيا لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف.

 ـ(: التنمية بيف الشارع كالبيت، القاىرة، دار الشركؽ.1999حسيف أميف )
الػدار ليبيػا لمطباعػة ـ(: جغرافية ليبيا السػياحية، 1995حمدل احمد كمحمد صبحى )

 كالنشر كالتكزيع، طرابمس.
: خميؿ أبك بكر كآخركف، أساسيات عمـ التربة كعبلقتو ـ(1995) خالد بف محمكد

 بنمك النبات، مطبكعات الجامعة المفتكحة طرابمس، ليبيا.
 –خكاصيا  –تصنيفيا  –: التربة الميبية )تككينيا ـ(1995) خالد رمضاف محمكد

 عية( الييئة القكمية لمبحث العممي، طرابمس.إمكانياتيا الزرا 
ـ(، التسػػػػكيؽ السػػػػياحي الحػػػػديث، عمػػػػاف، دار كائػػػػؿ 2001خالػػػػد مقابمػػػػة، كآخػػػػركف )

 لمنشر.
 .، دليؿ تاريخ كآثار منطقة طرابمس، دار الفرجاني، طرابمسـ(2005)د. م، ىاينز 
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ة ، جغرافية مصر السياحية، المعيد العالي لمسياحـ(1994)داليا محمد زكي
 كالفنادؽ، السيكؼ، اإلسكندرية.

( تنميػػػة الصػػػادارت الميبيػػػة، الييئػػػة 1991زاىػػػي بشػػػير المغيربػػػي كمصػػػطفي خشػػػيـ)
القكميػػػة لمبحػػػث العممػػػي، مركػػػز العمػػػـك االقتصػػػادية، مطػػػابع الثػػػكرة لمطباعػػػة كالنشػػػر، 

 بنغازم.
(: اإلنسػػػػػاف كالعائمػػػػػة، عمػػػػػاف األردف، دار مجػػػػػدالكم لمنشػػػػػر 2000زىيػػػػػر الكرمػػػػػي )

 كزيع، الطبعة األكلى.كالت
الزككػػػػة، محمػػػػد خمػػػػيس، صػػػػناعة السػػػػياحة مػػػػف المنظػػػػكر الجغرافػػػػي، دار المعرفػػػػة 

 ـ.1996(، 1الجامعية، اإلسكندرية، )ط
سػػػػعد إدريػػػػس نػػػػكح، منػػػػاخ الجبػػػػؿ األخضػػػػر، دراسػػػػة تحميميػػػػة ألصػػػػناؼ المنػػػػاخ، رسػػػػالة 

 ـ.1998ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالتربية، جامعة قاريكنس، 
حمػػػد عبػػػػد هللا قصػػػػكدة، السػػػػياحة فػػػػي شػػػماؿ غػػػػرب ليبيػػػػا ، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر م

 ـ2001منشكرة، 
(، البيئػػػة السػػػياحية كأفضػػػمية المكػػػاف لمػػػدف صػػػبراتة، 2004محمػػػد عبػػػدهللا قصػػػكدة )

يفػػرف، غػػدامس، دراسػػة جغرافيػػة، رسػػالة دكتػػكرراة غيػػر منشػػكرة، جامعػػة السػػابع مػػػف 
 أبريؿ )سابقان(، الزاكية.

ـ(، الصػػناعات التقميديػػة كالجػػذب السػػياحي فػػي حػػكض البحػػر 2004) يسػػرل عيسػػى
 المتكسط، البيطاش سنتر النشر كالتكزيع األسكندرية.
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لدل طمبةأساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا بمستكل الطمكح   
 جامعة المرقب بمدينة الخمس

 . فتحية إمحمد احميمي   إعداد: د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة:

مية، لممارسة حياتو بصكرة يكلد اإلنساف كىك مزكد باستعدادات فطرية ،كحسية، كعق
سكية في المجتمع الذم يعيش فيو ، لذلؾ تمثؿ األسرة المؤسسة االجتماعية األكلى 
التي ينشأ الفرد فييا كيترعرع في أكنافيا، كيكتسب مف خبلليا العادات كالقيـ، 
كتتككف لديو االتجاىات المختمفة نحك ما يحيط بو، فينطمؽ منيا الفرد إلى العالـ 

ي كيكتسب الكثير مف السمككيات، كمف خبلؿ األسرة يتـ إشباع حاجات الخارج
األبناء البيكلكجية كالنفسية، كيتمتعكف بالدؼء كالرعاية كالحب، كىذا يغرس فيو 
الطمكح كاألمؿ في الكصكؿ إلى أعمى المراتب في المجتمع المتقدـ الذم يحتاج منو 

اح أك الكقكع في الفشؿ كخيبة السرعة في اتخاذ القرارات الصائبة مف أجؿ النج
األمؿ، لذلؾ يجب أف يسانده كالديو منذ نعكمة أظافره لسير عمى الطريؽ الصحيح، 

 كاألسمكب المتبع معيـ.

كيختمؼ األبناء في إدراكيـ لمطريقة التي يعاممكف بيا مف آبائيـ، كىذا قد يككف لو 
سرة كالقائميف عمى خصائص شخصيتيـ في الكبر بالرغـ مف أف األ عبلقة يؤثر
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عمي تربية النشء يختمفكف فيما بينيـ في الطرؽ كاألساليب التي ينشئكف عمييا 
 (.1)أبنائيـ إال أف الفرد يدرؾ ىذه األساليب بشكؿ منفرد كمتميز عف غيره 

ذا كاف لدل الفرد مستكل مناسب مف الطمكح يناؿ خيران كثيران كأف الطمكح إذا كاف  كا 
مكانياتو فيناؿ خيران كفيران، كما أجمؿ أف يستغؿ اإلنساف مناسبان لقرارات اإلنسا ف كا 

المسمـ ىذا الطمكح فيسعى جاىدان لتحقيؽ أىدافو الدينية كالدنيكية، كاألصؿ أف يككف 
طمح اإلنساف المسمـ مميزان فيك ال يرضى بالدنية كال يقتنع بالفتات كطمكح اإلنساف 

كلكنو يريد  فقط،ال يطمح إلى الجنة  فيك عقبات،السميـ ال تحده حدكد كال تكقفو 
 (.2)الفردكس األعمى مف الجنة. 

إف العبلقة كثيقة بيف التنشئة االجتماعية، ككيفية تأثر دكر األسرة في غرس الطمكح 
لدل أبنائيا منذ الصغر حتى يشيب الطفؿ كىك يحمؿ في طياتو تحقيؽ ىذا 

 يحتاجيا الفرد لتحقيؽ طمكحاتو.ي كبيذا يظير أىمية التغييرات الفردية الت الطمكح،

عرض أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بمستكل الطمكح لدل يىذا البحث سكؼ 
 الخمس.طمبة الجامعة بمدينة 

 مشكمة البحث: 

يمعب مستكل الطمكح دكر ىاـ في حياة اإلنساف، فعمى أساسو يتحدد        
مستكل الطمكح فقط، كلكف في  مستقبؿ اإلنساف كآمالو، كال تكمف األىمية في كجكد

                                                 

جمك المصرية، ، القاىرة: مكتبة األن3(، حامد، عمـ زمف النحك ، ط2003زىراف، ) - 1
 .5،صمصر

(،عماد، أدراؾ الغياب النفسي لؤلب كالمشكبلت السمككية لدل األبناء 2005عبدالرزاؽ، ) 2
 .18،المؤتمر السنكم الثاني عشر، مركز اإلرشاد النفسي، كمية التربية جامعة عيف شمس، مصر
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مكانياتو كتؤكد كثير مف الدراسات  كيفية استغبللو كمدل مناسبتو لقدرات الفرد كا 
كاإلحصائيات التي تصدرىا الجيات الرسمية كغير الرسمية ممف تيتـ بمجاؿ الطفؿ 
كالتربية أف أغمب المشكبلت السمككية النفسية التي يتعرض ليا األبناء ىي بسبب 

ممة اآلباء ليـ، حتى تتـ بناء شخصية سكية متماسكة منتجة تندمج مع سكء معا
المجتمع كتتكيؼ مع معطياتو كظركفو إنما تككف ببل شؾ تبعان لمعاممو اآلباء 

 كتصرفاتيـ حياليا.

كقد أكضحت بعض الدراسات أف األطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة الجسدية      
كالنشاط الزائد، كيظيركف مشكبلت عدـ التكافؽ يتصفكف بالعدكانية كالعناد كالفكضى 

(،كما أكدت بعض saljinger  1993مع ببيئة الصؼ كالتفاعؿ مع الزمبلء )
الدراسات الحديثة عمى العبلقة بيف سكء المعاممة كاإلىماؿ كأعداد معامؿ الذكاء 

FranxeBoetshe and Harmon 2001   ( عف 1981كفي دراسة أحمد )
ثرة عمى مستكل كالطمكح األكاديمي بيف التبلميذ كتقبؿ األـ بعض العكامؿ المؤ 

 كاألب كبيف التبلميذ منخفض يقبؿ األـ كاألب.

كقد تكصمت العديد مف الدراسات إلى معرفة أىمية كتأثير األساليب التي       
( التي أكدت عمى 2006يتعامؿ بيا اآلباء مع أبنائيـ داخؿ األسرة مثؿ دراسة غانـ)

ىات الكالدية في التنشئة، كما يدركيا األبناء تؤثر عمى مستكل الدافعية أف االتجا
كاإلنجاز لدييـ، ككما أكدت الدراسة  عمى أف أساليب التعامؿ السائدة في األسرة 
مف قبؿ اآلباء ألبنائيـ ليا تأثير مباشر كغير مباشر عمى دكافع حب االستطبلع 

ا أسفرت نتائج الدراسة التي قامت بيا كالرغبة في اكتشاؼ العالـ المحيط بيـ، ككم
ـ( إلى أف اتباع األنماط السمبية في التنشئة مف قبؿ كالكالديف مثؿ 1985سبلمة )

الرفض كعدـ التقبؿ يؤدم إحباط حاجة الحب كاألمف كاالنتماء كبالتالي انعداـ قبكؿ 
الطفؿ لذاتو.كتدعي الباحث في مجاؿ تخصصو في عمـ النفس )أخصائي نفسي ( 
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ككل كتنمر الكثير مف األبناء مف أنيـ كانكا يتعرضكف لبعض أساليب سكء التربية ش
كأف طفكلتيـ سعيدة، فكثرة أعداد الذيف يظيركف شيء مف التدني في مستكل 
الطمكح لدييـ كضعؼ الدافعية كاإلنجاز، لذلؾ ستقـك الباحثة بإجراء البحث عمى 

يب المعاممة كالكالدية عمى عينة مف طبلب الجامعة لمعرفة عبلقة بعض أسال
 مستكل الطمكح لدييـ .

 أسئمة البحث:

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد 
 العينة، كأساليب المعاممة الكالدية، كمستكل الطمكح لدل طمبة جامعة المرقب؟

د العينة عمى ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفرا
 لممبحكثيف؟مقياس البحث تعزل متغيرات الخمفية الشخصية 

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف أفراد العينة في مستكل الطمكح كأساليب المعاممة 
 الكالدية كفقا لمتغير التخصص؟

 أىمية البحث:

 تكمف أىمية البحث الحالي فيما يمي:     

 األىمية النظرية:

ليب المعاممة الكالدية ليا بالغ األثر في تشكيؿ شخصية األبناء، تعتبر أسا        
كقد أجمع العمماء كالمشتغميف في عمـ النفس كالتربية عمى أف الكالداف يمعباف دكران 
رئيسيان في عممية التنشئة التي تترؾ بصمات جكىرية عمى الطفؿ، فمتى كانت ىذه 

ر بالتقبؿ، أصبح ذلؾ محققان البصمات تتـ باإلحساس باألمف كالمحبة، كالشعك 
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لمصحة النفسية، كلكف إذا أحس الطفؿ باإلىماؿ كالحرماف كالجمكد كالتقييد كالرفض 
أدل ذلؾ إلى أف يصبح ذك شخصية جامدة ضعيفة معتمدة عمى اآلخريف، كتتمثؿ 
ا في اكتشاؼ الطرؽ التي يمارسيا اآلباء في معاممتيـ ألبنائيـ،  أىمية البحث أيضن

ان كبيران في زيادة مستكل الطمكح لدييـ، كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى كتشكؿ جزء
التراث النفسي في ىذا الجانب، ككذلؾ الكقكؼ عمى مستكل الطمكح لدل طبلب 

 المرحمة الجامعية بمدينة الخمس.

كما تناكؿ البحث الحالي أحد المكضكعات البحثية الميمة في مجاؿ عمـ       
مة الكالدية كعبلقتيا بمستكل الطمكح لدل طبلب الجامعة، النفس كىك أساليب المعام

كأثر ذلؾ في نمك شخصياتيـ كتككنيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف أثر في تكجيو 
 عممية التنشئة الكالدية.

 األىمية التطبيقية:

 تتمثؿ فيما يمي:     

الكالدية زيادة الفيـ كالكعي لدل المربيف كاآلباء أىمية البحث كأثر أسمكب المعاممة 
 في زيادة أك ضعؼ مستكل الطمكح لدل األبناء كعبلقة كؿ منيما باآلخر.

مساعدة الميتميف بالتربية في جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية في تحسيف 
 الصحة النفسية لؤلبناء.

المساىمة في تصميـ برامج لتكجيو الكالديف نحك األسمكب األمثؿ في معاممة األبناء 
 تنمية مستكل الطمكح لدييـ. كالذم يؤدم إلى
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تكضيح أساليب المعاممة الكالدية التي تساعد عمى زيادة مستكل الطمكح لدل 
 الطبلب بصكرة كاقعية ككما يشعر بيا أفراد العينة.

مساعدة الميتميف في تصميـ بعض البرامج اإلرشادية التي تسيـ في تنمية مستكل 
 الطمكح لدل األبناء.

ض البرامج اإلرشادية األسرية لتكعية األسر بخطكرة المساىمة في تصميـ بع
 أساليب المعاممة لكالديو التي تتسـ بالرفض كالقكة كاإلىماؿ.

 أىداؼ البحث:

 ييدؼ البحث الحالي إلى ما يمي:     

التعرؼ عمى ما اذا كانت تكجد عبلقة ارتباطيو بيف أساليب المعاممة الكالدية 
 لمرقب.كمستكل الطمكح لدل طمبة جامعة ا

التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
 استجابات أفراد العينة تعزل إلى متغيرات الخمفية الشخصية لممبحكثيف.

التعرؼ عمى ماذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات 
 أفراد العينة كفقا لمتغير التخصص.
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 حدكد البحث:

تحدد في دراسة بعض أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بمستكل الطمكح         
المغة العربية( بكمية اآلداب جامعة المرقب  –لدل طمبة الجامعة بقسمي )عمـ النفس 

 ـ.2022-2021بمدينة الخمس لمعاـ الجامعي 

 مصطمحات البحث: أساليب المعاممة الكالدية:

ت التي تعتقد الباحثة بأنيا غامضة كتحتاج إلى ىناؾ العديد مف المصطمحا     
 التكضيح كىي عمى النحك اآلتي:

( "بأنيا األساليب التي يتبعيا 1997: يعرفيا النقيعي )أساليب المعاممة الكالدية
اآلباء مع األبناء سكاء كانت إيجابية كصحيحة لتأميف نمك الطفؿ في االتجاه 

أك سالبة كغير صحيحة تعكؽ نمكه عف الصحيح كالسميـ ككقايتو مف االنحراؼ، 
االتجاه الصحيح كالسميـ كتؤدم إلى االنحراؼ جكانب حياتو المختمفة، كبذلؾ ال 

 (190: 2003تككف لديو القدرة عمى التكاصؿ الشخصي كاالجتماعي".) زىراف،

يعرؼ بأنو اليدؼ الممكف الذم يصنعو الفرد لنفسو في مجاؿ ما  مستكل الطمكح:
يسعى لتحقيقو بالتغمب عمى ما يصادؼ عقبات كمشكبلت تنتمي إلى يتطمع إليو ك 

طاره المرجعي، كيمتد حسب  ىذا المجاؿ، كيتفؽ ىذا اليدؼ بالتككيف النفسي لمفرد كا 
 (7-6: 1981خبرات النجاح كالفشؿ التي مر بيا. ) أبك ناىية،

خر ـ( الطمكح بأنو "درجة نسبية تختمؼ مف فرد آل1987كتعرؼ ىناء أك شيبة )
حسب تقدير الفرد لنفسو، كىذه الدرجة تؤثر في خبرات الفرد كتتأثر بيا كىي قمة 

 (189: 1987أىداؼ الفرد كمحركة لسمككو" .)أك شيبة،
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 اإلطار النظرم:

 تمييد:

إف أساليب المعاممة الكالدية دكران في تعزيز الثقة بالنفس لدل األبناء فالقمؽ      
تتأثر بعكامؿ  كىيبيا دكف سائر المخمكقات الحية، ظاىرة يعيشيا اإلنساف كيتميز 

، كراثية ككذلؾ بالظركؼ كاألحداث التي يمر بيا الفرد في حياتو بيئية، اجتماعية
العامة إذ يكجد قمؽ في حياة األفراد بدرجات مختمفة تمتد ما بيف القمؽ البسيط الذم 

 عب أك فزعيظير عمى شكؿ قمؽ شديد كانشغاؿ الباؿ الذل يظير عمى شكؿ ر 
 (.13:2001الجكرل، 

كالفرد يحتاج إلى القبكؿ الدافئك إلى االستجابة الحميمة مف قبؿ الكالديف أك       
مقدمي الرعاية األساسية، كيرل "بكلبى" أف أساس الصحة النفسية لمطفؿ كالنمك 
النفسي السميـ يكمف في ممارسة ألكاف العبلقات الحادة الحميمة مع مقدـ الرعاية 

حباط كعدـ الطمكح كالتفاؤؿ األ ساسية كتكصؿ )بكلبي( إلى أف أعظـ مخاكؼ كا 
 (.99:2003ناتجة عف فقداف الحب كالرعاية مف قبؿ الكالديف )زىراف، 

كما أف اضطراب جك األسرة ألم سبب يجعؿ االبف محاطان بجك اجتماعي      
ثقتو بنفسو مضطرب يشعر فيو بالقمؽ كعدـ االستقرار كعدـ التفاؤؿ حيث يقدـ 
، ؽعبد الرزاكالمحيطيف بو كتضرب عبلقاتو باالجتماعية داخؿ كخارج المنزؿ )

35:2005.) 

 بعض التعريفات ألساليب المعاممة الكالدية:

جمع أساليب مف سمب أم انتزع مف غير قير كأسمكب: معنى األسمكب في المغة: 
 (.43:3غة العربية ،كتعنى الطريقة أك الفف في القكؿ أك العمؿ ) المنجد في الم
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مف عمؿ أم صنع كامتيف كالمعاممة أم تصرؼ في بيع أك غيره )كاف المعاممة: 
تصرؼ حيالة  سيئة(نقكؿ عاممة بإنسانية أك عاممة كصديؽ كعاممة حسنة أك 

 (867 :1989بمطؼ كخشكنة )المعجـ العربي األساسي، 
في  بعيا الكالدافيتبأنيا تمؾ األساليب " ة( المعامم2000كعرؼ بركات كعمى )

معاممة أبنائيما أثناء عممية التنشئة االجتماعية التي تحدث التأثير اإليجابي أك 
 .السمبي في سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ استجابة الكالديف لسمككو

بأنيا ما يراه الكالديف كيتمسككف بو مف أساليب ( المعاممة "2009كتعرفيا شعيبى )
عاممة الكالدية كؿ مف التسمط كالحماية الزائدة فتنشية األبناء كتتضمف أساليب الم

ثارة األلـ كالتذبذب كالتفرقة كغيرىا. : 2009)شعيبي ،كاإلىماؿ كالقسكة كالتدلي كا 
203) 

 أساليب المعاممة االيجابية كالسمبية:
 األساليب المعاممة الكالدية االيجابية: -أكالن 

مف السمككيات كالتصرفات كتشير إلى "ذلؾ النشاط المعقد كالذم يتضمف العديد 
االيجابية ، كالتي تعمؿ عمى أحداث تأثير إيجابي عمى سمككيات األبناء كتصرفاتيـ 

  Baumrind.1991.p62  ) الظاىرة")
: يتصؼ ىذا األسمكب بأف األمكر بيف األبناء كالكالديف تقـك األسمكب الديمقراطي

النشاط كالحركة كالحيكية بشكؿ تعاكني قائـ عمى الحرية كاحتراـ الفردية، كعمى 
كااليجابية كالتفاعؿ، كيتجمى ىذا األسمكب مف خبلؿ عدة مظاىر منيا، اعتراؼ 
الكالديف بأف األبناء أشخاص يختمفكف عف بعضيـ بعضان، كأف كبل منيـ ينمك بشكؿ 
منتقؿ نحك الرشد كتحمؿ المسؤكليات في المستقبؿ، كالدؼء كالقبكؿ الكالدم في 

 (64: 2010)حمكد، .ةالعبلقات األسري
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كفيو يسيطر الكالداف عمى األبناء في األكقات جميعيا، كفى  األسمكب المتسمط:
مراحؿ نمكه جميعيا كيتكباف عنو في القياـ بما يجب أف يقـك بو، كيتحكماف في 
أعمالو كميا كيحكالف بنيو كبيف رغبتو باالستقبلؿ لكى يأخذ مكانو كفرد ناضج في 

ا األسمكب في االفتقار إلى العبلقات االجتماعية الطيبة سكاء المجتمع، كيتمثؿ ىذ
بيف أفراد األسرة أك مع العالـ الخارجي، كتككف اىتمامات األبناء كرغباتيـ ميممة 
كمنكرة أك تعتبر غير ميمة، كعندما يسعكف ألثارة اىتماـ كالدتيـ أك يجاىدكا ليأكدكا 

قبكف بدنينا، إضافة إلى اتباع الصرامة ذاتيـ فأنيـ يقابمكف بإنكار شديد كربما يعا
 (113: 2001كالشدة مع األبناء كانزاؿ العقاب ليـ بصكرة مستمرة. )خزعؿ ،

كىناؾ اتجاىيف لمعاممة األباء األساليب السكية كاألساليب الغير السكية، كقد      
 تطرقت ليا 

 ( كالتالي:2014)فتحية مقحكت: 

 / األساليب السكية:1

الطرؽ كالكسائؿ االيجابية التي يتبعيا الكالديف مف أجؿ التغير  تشمؿ جميع    
كالتعديؿ عمى سمكؾ ابنائيـ بشكؿ إيجابي كفعمي، كمف ىذه األساليب أسمكب التقبؿ 

 كاالىتماـ كأسمكب الديمقراطي كأسمكب المساكاة في المعاممة كالتشجيع كالمكافاة.

 :/ األساليب الغير السكية2

ستخدميا الكالديف كتترؾ أثار سيئة عمى نفسية الطفؿ كتشمؿ ىي االساليب التي ي
: 2014تمؾ األساليب بالنبذ كاالىماؿ كالحماية الزائدة كالتسمط كالقسكة.)مقحكت،

116) 
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مف خبلؿ الحديث عف األساليب المعاممة الكالدية السكية كغير السكية يتضح      
مى تربيتيـ كعمى تحصيميـ أف كبلىما لو تأثير نفسي كاجتماعي عمى األبناء كع

كطمكحيـ كمياراتيـ، كىذا ما أكده عمماء النفس كالباحثكف لما ليا مف آثار سمبية 
 كايجابية تنعكس بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى المجتمع كالعائمة.

 ثانيا: الطمكح:

يعتبر مستكل الطمكح مف العكامؿ اليامة المميزة لمشخصية فبقدر ما يككف         
 ح مرتفع بقدر ما تككف الشخصية متميزة كبقدر ما يككف المجتمع متقدـ .الطمك 

كلقد كاف اصطبلح الطمكح شائعنا عمى نحك غير دقيؽ حتى جاءت بحكث" ليفيف" 
كتبلميذه فجددت مفيـك الطمكح كأجريت الكثير مف الدراسات التجريبية، كانتيت إلى 

 ف أبعاده المختمفة .تحديده بمصطمح مستكل الطمكح، كما بينت الكثير م

 تعريؼ الطمكح:

ايزنؾ  -1930تناكؿ تعريؼ الطمكح كما عرفو مجمكعة باحثيف )ىكبى      
 (.1949جاردنر -1945

)تعتبر "ىكبي" أكؿ مف عرفت مصطمح مستكل الطمكح كقالت إنو أىداؼ الشخص 
 أك غاياتو أك ما ينتظر منو القياـ بيو في ميمة معينة(.

ىذا التعريؼ لمستكل الطمكح مف خبلؿ المستكل الشعكرم،  كىنا تتعرض ىكبي في
 كأغمقت الدكافع كالحاجات البلشعكرية.

كعرفت" ايزنؾ " بأنو )الميؿ إلى تدليؿ العقبات كتدريب القكة كالمجاىدة في عمؿ 
 شيء بصكرة سريعة كجيدة لتحقيؽ مستكل عاؿ مع التفكؽ عمى النفس(  .



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

481 

  

 

كح بأنو  القرار أك البياف الذم يتخذه الفرد كعرؼ  جاردني" مفيـك مستكل الطم
 بالنسبة ألدائو المقبؿ "

" مستكل الطمكح بأنو المستكل الذم يتكقع الفرد أف يصؿ 1961كيعرؼ الزيادم" 
مكانياتو ) مرحاب:    (.94 -1984إليو عمى أساس تقديره لمستكل قدراتو كا 

د في بمكغو أك يشعر أنو كيعرؼ راجح مستكل الطمكح بأنو المستكل الذم يرغب الفر 
قادر عمى بمكغو، كىك يسعى لتحقيؽ أىدافو في الحياه كانجاز أعمالو 

 (129: 1973اليكمية.)راجح،

 نمك مستكل الطمكح:

يمر اإلنساف في حياتو بمراحؿ نمائية مختمفة مف فترة االخصاب حتى الممات، 
المتأخرة، كالمراىقة، ثـ الطفكلة المبكرة، ثـ الطفكلة  الرضاعة، ثـفيمر مثبل بمرحمة 

كزادت مرحمة الرشد كالكيكلة ككمما مر بمرحمو مف تمؾ المراحؿ اتسعت مداركو 
يفكر في اشياء لـ يكف يفكر فييا مف  فأصبحتفكيره كيقتحـ قدراتو  خيراتو كتعمؽ

قبؿ كاصبح ينظر االمكر بنظره غير تمؾ التي كاف ينظر الييا مف قبؿ، ككما أف 
 دينا، فإنو ينمك عقمينا كعاطفينا كاجتماعينا كنفسينا إلى غير ذلؾ.اإلنساف ينمك جس

 ثانيان: الدراسات السابقة:

( "أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا 2019دراسة عبدالكريـ، سالـ المطيرم ) -1
بمستكل الطمكح لدل عينة مف طبلب المرحمة الثانكية كىدفت ىذه الدراسة إلى 

ة بيف أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بمستكل الطمكح الكشؼ عف طبيعة العبلق
كمف أىـ نتائجيا ىناؾ عبلقات مكجبة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة 

، بيف االسمكب اإلرشادم التكجييي لدل األب كمستكل الطمكح لدل االبناء 0.01
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مكجبة ذات الدرجة الكمية لجميع األبعاد عدا بعد التحمؿ االحباط تكجد عبلقات 
، بيف االسمكب اإلرشادم التكجييي لدل 0.05داللة احصائية عند مستكل داللة 
 االـ كمستكل الطمكح لدل االبناء.

كال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اساليب المعاممة الكالدية تعزل إلى مستكل 
ة تعزل تعميـ األـ كال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في أساليب المعاممة الكالدي

 (70: 2019مستكل األـ. ) المطيرم،

( االتجاىات الكالدية في التنشئة كعبلقتيا بمستكل 1989دراسة )أبكناىية  -2
الطمكح األكاديمي لطبلب الجامعة كىدفت ىذه التعرؼ عمى أىـ االتجاىات الكالدية 
كعبلقتيا بمستكل الطمكح األكاديمي عمى عينة مف طبلب مف طبلب الجامعة 

مف اإلناث، لقد استخدـ قاعة االتجاىات  90ذككر ك 105طالب،  195 قدرىا
( تميز المقياساف بدرجات صدؽ كثبات 1989الكالدية مف إعداد الباحث )أبكناىية 

مرتفعة كقد اسفرت ىذه النتائج أف مستكل الطمكح األكاديمي يرتبط ارتباط مكجبا 
 (290: 1989داال احصائيا بالتقبؿ مف جانب األب .)أبك ناىية، 

تتفؽ ىذه الدراسات مع البحث الحالي في متغيريف مستكل الطمكح كمستكل     
المعاممة الكالدية ، اما مف حيث العينة تتفؽ في المرحمة الجامعية مع دراسة أبك 
ناجي كتختمؼ مع دراسة عبدالكريـ، كتتميز ادكات الدراسات بالثبات كالصدؽ 

 مرتفعاف.

 منيج البحث:

ثة المنيج الكصفي التحميمي مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات كافية اتبعت الباح
 كدقيقة عف الظكاىر لتسيـ في تحميميا، كالكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات البحث.
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 مجتمع البحث:

عمـ النفس( بكمية اآلداب  –تككف مجتمع البحث مف طمبة قسمي )المغة العربية 
 ( طالب كطالبة. 300ـ الكمى ) جامعة المرقب بمدينة الخمس، كالذل بمغ عددى

 عينة البحث:

( طالبنا كطالبة 150أجرت الباحثة البحث عمى عينة تككنت عينة ىذا مف )    
عمـ النفس( بكمية اآلداب جامعة المرقب بمدينة الخمس،  -بقسمي )المغة العربية

 كاتبعت الباحثة الطريقة العشكائية في اختيار العينة.

 أدكات البحث:

احثة بتطبيؽ مقياس المعاممة الكالدية، كمقياس مستكل الطمكح عمى أفراد قامت الب
 عينة البحث.

 :نتائج البحث

 لؤلجابة عمى التساؤؿ األكؿ الذم مفاده:     

ىؿ تكجد عبلقة دالة احصائيا بيف استخداـ الكالديف ألساليب التعامؿ مع أبنائيـ 
 كمستكل الطمكح لدييـ؟ 

يرسكف اليجاد العبلقة بيف استجابات أفراد العينة عمى استخدمت الباحثة اختبار ب
 مقياس المعاممة الكالدية كمقباس مستكل الطمكح.
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( يبيف العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية االيجابية كمستكل الطمكح 1جدكؿ )
 لدل األبناء

الرضا بالكضع  الطمكح
 الراىف

االتجاه نحك 
 التفكؽ

تحديد األىداؼ 
 كالخطة

المسؤلية تحمؿ 
 كاالعتماد عمى النفس

 

 أسمكب األب **0.348 **0.324 **0.364 **0.034- **0.617
 أسمكب األـ **0.347 **0.354 0.250 **0.024- **0.546

 

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف أساليب المعاممة الكالدية، 
( 0.01انت العبلقة عند مستكل )كبيف مستكل الطمكح لدل أفراد العينة، حيث ك

بينما بمغت قيمة االرتباط بيف  0.617بيف الطمكح كأسمكب معاممة األب بقيمة 
، ما عدا محكر الرضا بالكضع الراىف كانت 546الطمكح كأسمكب األـ قد بمغ .

 العبلقة سالبة بيف أسمكبي الكالديف لدل العينة.

تعاممو مع األبناء أكثر قكة كارتباط  كجاءت العبلقة لصالح أسمكب األب ككيفية    
 .مف أسمكب األـ

 التساؤؿ الثاني:

 لئلجابة عمى التساؤؿ الثاني الذم مفاده:

ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف استجابات أفراد العينة في مستكل الطمكح    
 كأساليب المعاممة الكالدية كفقنا لمتغير )الجنس(؟
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الباحثة باستخداـ اختبار ) ت ( ألبعاد الفركؽ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت    
، كجاءت ذات الداللة االحصائية بيف أفراد العينة كاألثر عمى المتغيرات البحث

 إجابة استجابات أفراد العينة في الجدكؿ التالي:

 (2جدكؿ رقـ )

 يبيف داللة الفركؽ بيف عينة البحث كفقنا لمتغير الجنس في أبعاد البحث.

قيمة ت 
 كبةالمحس

  المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم
 ذككر أناث ذككر أناث

 أسمكب األب 54.12 53.26 4.89 7.28 2.36
 أسمكب األـ 60.55 62.51 6.29 7.78 3.43
 مستكل الطمكح 407.19 399.22 37.42 38.87 3.43

 

فقا لمتغير كمف الجدكؿ السابؽ تبيف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد العينة ك 
الجنس في أسمكب األب كمستكل الطمكح، كبالنظر إلى المتكسطات نجد أف الفركؽ كانت 

 لصالح الذككر، في حيف كانت الفركؽ لصالح اإلناث في أسمكب األـ.

 التساؤؿ الثالث:

 كلئلجابة عمى التساؤؿ الثالث كالذم مفاده:   

مستكل الطمكح كأساليب المعاممة ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف أفراد العينة في   
 الكالدية كفقنا لمتغير التخصص؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار)ت( ال يجاد الفركؽ ذات      
الداللة االحصائية بيف أفراد العينة كاألثر عمى المتغيرات البحث، كجاءت إجابة استجابات 

 أفراد العينة عمى النحك التالي:
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 (3كؿ رقـ )جد

 يبيف داللة الفركؽ بيف عينة البحث كفقا لمتغير التخصص

  المتكسط الحسابي االنحراؼ المعيارم قيمة ت المحسكبة
 المغة العربية  عمـ النفس المغة العربية  عمـ النفس

 أسمكب األب 52.73 55.04 7.80 7.63 3.23-
 أسمكب األـ 56.21 58.20 7.73 7.80 3.24-

 مستكل الطمكح 379.18 420.67 32.84 30.06 2.89
 

بيف أفراد  0.05مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ دالة احصائيا عف مستكل داللة   
العينة كفقا لمتغير التخصص في أسمكب األب كأسمكب األـ فقط كبالنظر إلى المتكسطات 

 نجد أف الفركؽ كانت لصالح قسـ عمـ النفس.

 تكصيات البحث:

 ة الكالديف في تكعيتيـ بأىمية اتباع أساليب سكية مع األبناء.مساعد -1

االىتماـ باإلرشاد التربكم في اتجاه الكالديف نحك اختيار األسمكب المناسب مع األبناء  -2
 مما يزيد في مستكل الطمكح لدييـ.

ا مساعدة األسرة في فيـ التغيرات كمراحؿ النمك التي يمر بيا األبناء، كالتعامؿ معي -3
 بأساليب مناسبة لزيادة مستكل طمكحيـ كالرفع مف ثقتيـ بأنفسيـ.

ارشاد الكالديف في كيفية تنمية مستكل الطمكح لدل أبنائيـ مف أجؿ زيادة مستكاىـ  -4
 األكاديمي.
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 المراجعقائمة المصادر ك 

االتجاىات الكالدية في التنشئة كعالقتيا (، صبلح، 1989أبك ناىية ،)-1
، كمية االكاديمي لدل عينة مف طالب الجامعة االسالمية بغزةبمستكل الطمكح 

 التربية، قسـ عمـ النفس، مصر.

، دراسة لبعض العكامؿ المؤثرة عمى مستكل الطمكح (،صبلح1981أبكناىية،) -2
 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية، مصر.االكاديمي كدافعية االنجاز

طمكح ببعض المتغيرات الدراسية عالقة مستكل ال(،ىناء، 1987أبكشيبة،) -3
كاالجتماعية لدل طالب كمية التربية العالية كالمتكسطة بمدينة جدة بالمممكة 

، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية بحكث، المؤتمر الثالث لعمـ النفس، العربية
 القاىرة، مصر.

ياضيات أثر استخداـ التعميـ التعاكني في مادة الر (، غزكاف، 2001الجكرل، ) -4
، رسالة ماجستير )غير منشكرة(، كمية عمى التحصيؿ كالثقة لطمبة الثاني متكسط

 التربية، جامعة المكصؿ، العراؽ.

اساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء (، محمد، 2010حمكد،) -5
، مجمة جامعة دمشؽ، سكريا كالجانحكف دراسة ميدانية مقارنة في محافظة دمشؽ

. 

أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطالب (، حساـ، 2001)خزعؿ، -6
رسالة ماجستير )غير منشكرة( جامعة  المرحمة اإلعدادية في تحصيميـ الدراسي،

 دمشؽ، سكريا.
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، االسكندرية: المكتب 9، طأصكؿ عمـ النفس (، أحمد عزت،1973راجح، ) -7
 المصرم الحديث، مصر.

، القاىرة: مكتبة األنجمك 3، ط زمف النحكعمـ (، حامد، 2003زىراف، ) -8
 المصرية، مصر.

أساليب المعاممة الكالدية كعالقتيا باتخاذ األبناء (، أنعاـ، 2009شعيبي، ) -9
، رسالة الماجستير)غير منشكرة(، جامعة أـ القرل، لقرارتيـ فى المرحمة الثانكية

 مكة المكرمة.

النفسي لألب كالمشكالت السمككية أدراؾ الغياب (،عماد، 2005عبدالرزاؽ، ) -10
،المؤتمر السنكم الثاني عشر، مركز اإلرشاد النفسي، كمية التربية  لدل األبناء

 جامعة عيف شمس، مصر.

التكافؽ النفسي كعالقتو بمستكل الطمكح (، صبلح أحمد، 1984مرحاب، ) -11
ه )غير ، رسالة دكتكرا دراسة مقارنة بيف الجنسيف في مرحمة المراىقة بالمغرب

 منشكرة(، معيد الدراسات العميا لمطفكلة، جامعة عيف شمس، مصر.

أساليب المعاممة الكالدية لممراىقيف المتفكقيف (، فتحية، 2004مقحكت، ) -12
، رسالة ماجستير) غير منشكرة(، جامعة بسكرة،عمـ في شيادة التعميـ المتكسط

 النفس، الجزائر.
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 جكربيف كالجرمكقيفالمسح عمى الحكـ القكؿ المبيف في 
 "دراسة فقيية مقارنة"

 د. فتح هللا عبد النبي ضيؼ الفقيو إعداد:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة:

 كنستيديو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا  بو إف الحمد  نحمده كنستعيف
 كمف سيئات أعمالنا.

  .مف ييده هللا فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو
  .مو البيافـ القرآف خمؽ اإلنساف عمَّ الحمد  عمَّ 

كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كؿ شيء 
 قدير

ا إلى هللا بإذنو ا كداعين ا كنذيرن ا كمبشرن عبده كرسكلو، أرسمو ربو ىادين  اكأشيد أف محمدن 
 ا.ا منيرن كسراجن 

 اغمفن ا ا كقمكبن ا صمِّ ا كآذانن ا عمين فشرح بو الصدكر كأنار بو العقكؿ كفتح بو أعينن 
الميـ صؿَّ كسمـ عمى الرحمة الميداة كالنعمة المسداة كالسراج المنير كعمى آلو 

 اا كثيرن كصحبو كسمـ تسميمن 
 ... كبعد

إف مف فضؿ هللا تعالى عمى أمة اإلسبلـ مشركعية الطيارة التي جعميا هللا شرط 
صحة لكثير مف العبادات كالصبلة كالطكاؼ كدخكؿ المساجد كمس المصحؼ 

ٍر  ىا كقد أمر هللا بيا نبيو صمى هللا عميو كسمـ فقاؿ تعالى:كغير  ًثيىابىؾى فىطىيًٌ   . (1)كى

                                                 
 . األستاذ المساعد بقسـ الفقو كأصكلو 
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ًة فىاٍغًسميكا  كأمر بيا عباده فقاؿ تعالى: بلى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا قيٍمتيـٍ ًإلىى الصَّ
كا ًبريءيكسً  حي ـٍ ًإلىى اٍلمىرىاًفًؽ كىاٍمسى ـٍ كىأىٍيًديىكي كىىكي نيبنا كيجي ٍف كيٍنتيـٍ جي ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيًف كىاً  مىكي ـٍ كىأىٍرجي كي

مىٍستيـي  ـٍ ًمفى اٍلغىاًئًط أىٍك الى ده ًمٍنكي اءى أىحى فىرو أىٍك جى مىى سى ى أىٍك عى ٍف كيٍنتيـٍ مىٍرضى كا كىاً  فىاطَّيَّري
كا حي ًعيدنا طىيًٌبنا فىاٍمسى ـٍ تىًجديكا مىاءن فىتىيىمَّميكا صى اءى فىمى ـٍ ًمٍنوي  النًٌسى ـٍ كىأىٍيًديكي كًىكي ًبكيجي

 (2).  

ًإفَّ اَّللَّى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى  المتطيريف كأظير ليـ محبتو فقاؿ تعالى:عباده كأثنى عمى 
ييًحبُّ    . (3)اٍلميتىطىيًًٌريفى كى

غير أف المسمـ قد يتعرض لما يسبب لو الضرر كمف ذلؾ بأف يككف في ببلد باردة 
خمع الجكربيف ما يعرضو لمبرد الشديد، فمو أف يمسح عمييما خكفنا مف جدِّا كيجد في 

ا، أك في سفر فأجاز ليـ الشرع رخصة المسح رفعنا  البرد أك بأف يككف مريضن
ـٍ  قاؿ تعالى:لمضيؽ كالحرج،  كي لىًكٍف ييًريدي ًلييطىيًٌرى رىجو كى ـٍ ًمٍف حى مىٍيكي مىا ييًريدي اَّللَّي ًليىٍجعىؿى عى

َـّ  ًلييًت كفى  كى ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي مىٍيكي ًنٍعمىتىوي عى
 (4). 

ـى  كقاؿ النبي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اَّللَّي عى  .(5) : "ًإذا أمرتكـ بأمر فٍأتكا منو ما استطعتـ"-صى
فينتقؿ إلى الرخصة في ذلؾ كىي المسح عمى الجكربيف كالرخص مف النعـ التي 

ر عمييـ بيا كرف  ع عنيـ الضيؽ كالحرج كالضررامتف بيا عمى عباده كيسَّ
كمف تمؾ الرخص المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف فأردت مف خبلؿ ىذا البحث 
 أف أبيف أحكاميما كشركطيما كآراء الفقياء فييما كمدل مشركعيتيا. كهللا المستعاف.
                                                                                                                 

 .  4( سكرة المدثر، آية:1)
 . 6رة المائدة، آية:( سك 2)
. 222( سكرة البقرة، آية:3)  
. 6( سكرة المائدة، آية:4)  
باب االقتداء بسنف رسكؿ هللا صمى هللا  -كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة -6/2658( صحيح البخارم:5)

 –باب فرض الحج مرة في العمر  –كتاب الحج  – 2/975، كصحيح مسمـ:6858حديث:–عميو كسمـ 
  .1337حديث:
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 أسباب اختيار المكضكع كأىميتو:

تجنبنا لمضرر كالحرج إف مف األمكر التي تيـ المسمـ في حياتو استعماؿ الرخص  
كمف ذلؾ المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف فأرت أف أبيف مدل مشركعيتيما مف 

 عدميما.
الكثير مف المسمميف في حيرة مف أمرىـ يتساءلكف ىؿ يجكز المسح عمى الجكربيف 
كالجرمكقيف أـ ال؟ ككيفية المسح عمييما كشركطيما كالمدة التي يجكز لو المسح 

 كددت تكضيح ذلؾ مف خبلؿ ىذا البحث.فييا عمييما، ف
مف الفقياء مف قاؿ بمشركعية المسح عمى الجكربيف كمنيـ مف قاؿ بعدـ جكاز 
المسح عميو إال بشركط فعزمت أف أبيف أقكاليـ كأدلتيـ في ىذا المكضكع كأذكر 

 الراجح منيا.
 أىداؼ البحث:

 تعريؼ الجكربيف كالجرمكقيف كمشركعية المسح عمييما. 
 حكـ المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف كأقكاؿ الفقياء في ذلؾ.بياف 

 بياف سبب اختبلؼ الفقياء في جكاز المسح مف عدمو. 
بياف شركط المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف كالمدة التي يجكز فييا المسح 

 عمييما.
 بياف أدلة المجكزيف كالمانعيف كمناقشتيا كالترجيح بينيما.

 إشكالية البحث:

ءؿ الكثير مف الناس عف جكاز المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف كلذا تكمف يتسا
اإلشكالية في مدل مشركعية المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف كما شركط المسح 

 عمييما؟ كما المدة التي يجكز المسح فييا عمييما؟ 
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 حدكد البحث:
 .قيفعمى الجكربيف كالجرمك األحكاـ الشرعية المتعمقة بأحكاـ المسح  

 المنيج المتبع في البحث:
لقد سمكت في بحثي المنيج االستقرائي كاالستنباطي، حيث أتتبع كؿ ما يتعمؽ 

مف خبلؿ النظر في كتب الفقو كما كرد  عمى الجكربيف كالجرمكقيفبأحكاـ المسح 
، كأذكر أقكاؿ الفقياء في كؿ عمى الجكربيف كالجرمكقيففييا مف أحكاـ المسح 

 بما تيسر مف األدلة كمناقشتيا كالراجح منيا.مسألة كأتبعيا 
كقد اقتصرت في بحثي عمى المذاىب الفقيية المشيكرة كالمعتبرة في الخبلفات 

 الفقيية.
 خطة البحث:

متي البحث إلى مقدمة  ، كتشمؿ المقدمة الحمد كالثناء عمى هللا تعالى كمبحثيفلقد قسَّ
ـ، كأسباب اختيار البحث كأىميتو، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو صمى هللا عميو كسم

شكالية البحث كحدكده كالمنيج المتبع فيو.  كأىدافو، كا 
 كيشمؿ المبحث األكؿ: 

 تعريؼ الجكرب.

 كسبب اختبلفيـ. المسح عمى الجكربيفحكـ أقكاؿ الفقياء في 
 عند المجكزيف ككيفية المسح. المسح عمى الجكربيفشركط 

 أدلة المجكزيف.

 أدلة المانعيف.

 اقشة األدلة.من
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 الترجيح بيف األقكاؿ.

 المبحث الثاني:
 تعريؼ الجرمكؽ في المغة كالشرع.

 رمكقيف كسبب اختبلفيـ.المسح عمى الجحكـ أقكاؿ الفقياء في 
 عند المجكزيف ككيفية المسح. يفمكقالمسح عمى الجر شركط 

 أدلة المجكزيف.

 أدلة المانعيف.

 مناقشة األدلة كالترجيح بيف األقكاؿ.

 خاتمة كتشمؿ النتائج كالتكصيات.ال
 فيرس المصادر كالمراجع.

 فيرس المكضكعات.
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 المبحث األكؿ: المسح عمى الجكربيف:
 تعريؼ الجكرب:

عمى ىيئة الخؼ منسكج مف  ؿو جٍ ممبكس رً  :أم ،جكرب بفتح الجيـ كسككف الكاكال
 .(1) أك صكؼ أك كتاف ،قطف

 .(2)كقاؿ الشككاني: ىك لفافة الرًٌجؿ 
 .(3) قاؿ الزركشي: ىك غشاء مف صكؼ يتخذ لمدؼءك 

جؿ، عمى ىيئة الخؼ مف غير الجمد، أم سكاء أكاف اسـ لكؿ ما يمبس في الرًٌ كلعمو 
 .(4) ا مف صكؼ أك قطف أك شعر أك جكخ أك كتافمصنكعن 

  :-رضي هللا عنيـ -مف ركم عنو المسح عمى الجكربيف مف الصحابة ري كٍ ذً 
  : كمسح عمى الجكربيف"باب المسح عمى الجكربيف "و في قاؿ أبك داكد في سنن 

 أمامة  مسعكد كالبراء بف عازب كأنس بف مالؾ كأبك ابفعمي ابف أبي طالب ك 
 .  (5)كسيؿ بف سعد كعمرك بف حريث كركم ذلؾ عف عمر بف الخطاب كابف عباس 

(5)  . 
 عمار كببلؿ كابف أبي أكفى رضي هللاك عبد هللا بف عمر كسعد بف أبي كقاص ك  

حديث ككذا المغيرة كأبك مكسى لركايتييما  ،اعنيـ فالجممة أربعة عشر صحابيِّ 
  .(1) افكاف المجمكع ستة عشر صحابيِّ  المسح عمى الجكربيف،

                                                 

رابنا بضـ الشيف المعجمة. منح الجميؿ: (1) كفي عرؼ أىؿ ليبيا،  1/134يسمى في عرؼ أىؿ مصر شي
 يعرؼ بالشخشير.  

محمد بف عمي بف محمد  :نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار( 2)
 . 1/226:الشككاني

 . 1/117شي:شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي: محمد بف عبد هللا الزرك( 3)
شرح منتيى اإلرادات، المسمى دقائؽ أكلي النُّيى لشرح المنتيى: منصكر بف يكنس بف إدريس  (4)

 . 1/111، ككشاؼ القناع عمى متف اإلقناع:1/61البيكتي:
 .  1/89( سنف أبي داكد:5)
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 ىمَّ حى كقد أسند ابف حـز في المي 

إلى بعض مف سميناىـ فعؿ المسح عمى  (2)
ا عف عبد هللا بف مسعكد كسعد بف أبفالجكربيف  ي كقاص كسيؿ بف قد ركل أىٍيضن

سعد كعمر كبف حريث، كعف سعيد بف جبير كنافع مكلى بف عمر فيـ عمر كعمى 
كعبد هللا بف عمرك كأبك مسعكد كالبراء ابف عازب كأنس بف مالؾ كأبك أمامة كابف 
مسعكد كسعد كسيؿ بف سعد كعمرك بف حريث ال يعرؼ ليـ ممف يجيز المسح 

 مخالؼ.  عمى الخفيف مف الصحابة رضي هللا عنيـ
اؽ في أخرجيا عبد الرزَّ  بأف ىذه اآلثار اآلثار بعد ذكره لكثير مف: (3) قاؿ القاسمي

  " 782 - 781 - 779 -773 -745" :المصنؼ رقـ "
 ككثير مف أسانيدىا صحيح عنيـ.  ،كالبييقي ،ا في المصنؼكابف أبي شيبة أيضن 

أنو كاف يمسح "س كبعضيـ لو أكثر مف طريؽ كاحد كمف ذلؾ طريؽ قتادة عف أن
 .(4)كسنده صحيح. ركاه عبد الرزاؽ  ".عمى الجكربيف مثؿ الخفيف

ا. كعندىما مف طريؽ يحيى البكاء قاؿ: سمعت مختصرن  (5)كىك عند ابف أبي شيبة  
 . (6) كالمسح عمى الخفيف ،ابف عمر يقكؿ: المسح عمى الجكربيف

 ابف أبي شيبة بسند كتمقى نافع ذلؾ عنو فقاؿ: ىما بمنزلة الخفيف. أخرجو 
 . (7) حسف عنو

                                                                                                                 

 .  1/55( المسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:1)
 .  2/86( الميحمَّى:2)
 .  1/58سح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:( الم3)
 .  779حديث: -باب المسح عمى الجكربيف -كتاب الطيارة -1/200( المصنؼ:4)
 .  1/216( المصنؼ: البف أبي شيبة:5)
 .  1/217( المصنؼ: البف أبي شيبة:6)
 .  1/217( المصنؼ: البف أبي شيبة:7)
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  .(1) ككذلؾ قاؿ إبراىيـ النخعي. أخرجو بسند صحيح عنو
قمت: فبعد ثبكت المسح عمى الجكربيف عف الصحابة رضي هللا عنيـ: أفبل يجكز  

 لنا أف نقكؿ فيمف رغب عنو ما قالو إبراىيـ ىذا في مسحيـ عمى الخفيف: 
  "مف الشيطاف فمف ترؾ ذلؾ رغبة عنو فإنما ىك  " 
  .(3) بإسناد صحيح عنو (2)ركاه ابف أبي شيبة  

عف عمر كعمي  "الشافعية  ": كحكى أصحابنا (4)قاؿ النككم في شرح الميذب 
ف كاف رقيقا.   رضي هللا عنيما جكاز المسح عمى الجكرب كا 

كذكر ابف حـز مف التابعيف سعيد بف المسيب كعطاء كابراىيـ النخعي كاالعمش 
بف عمرك كسعيد بف جبير كنافع مكلى ابف عمر، كىك قكؿ سفياف الثكرم كخبلس 

 كأبي يكسؼ كمحمد بف الحسف كأبى ثكر كأحمد بف حنبؿ  يكالحسف بف ح
 كغيرىـ. يسحاؽ بف راىكيو كداكد ابف عما  ك 

كركل ابف حـز عف قتادة عف سعيد بف المسيب الجكرباف بمنزلة الخفيف في المسح، 
بف جريج قمت لعطاء نمسح عمى الجكربيف؟ قاؿ نعـ امسحكا كعف عبد الرزاؽ عف ا

 .عمييما مثؿ الخفيف
: أنو كاف ال يرل بالمسح عمى يعخبراىيـ النإكعف شعبة عف الحكـ بف عتيبة عف  

 .االجكربيف بأسن 
عمش سئؿ عف الجكربيف أيمسح كعف أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف قاؿ: سمعت األ 

  عمييما مف بات فييما؟ قاؿ نعـ،

                                                 

 .  800حديث: -سح عمى الجكربيفباب الم -كتاب الطيارة -1/200( المصنؼ:1)
 .  1/207( المصنؼ: البف أبي شيبة:2)
 .  1/58( المسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:3)
 .  1/561( المجمكع:4)
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ف قتادة عف الحسف كخبلس بف عمر أنيما كانا يرياف الجكربيف في المسح بمنزلة كع
 .(1)الخفيف 

 أقكاؿ الفقياء في المسح عمى الجكربيف:
 اتفؽ الفقياء عمى جكاز المسح عمى الجكربيف إذا كانا مجمَّديف أك منعميف، 

 كاختمفكا في الجكربيف العادييف عمى اتجاىيف:
 نيفة كالمالكية كالشافعية: ال يجكز المسح عمييما.اتجاه يمثمو أبك ح

 يجكز. :كاتجاه آخر يمثمو الحنابمة، كالصاحباف مف الحنفية كعمى رأييما الفتكل 
 صمى هللا عميو كسمـاختبلفيـ في صحة اآلثار الكاردة عنو  كسبب اختبلفيـ: ىك

 ؟الخؼ غيره ا في ىؿ يقاس عمىأنو مسح عمى الجكربيف كالنعميف. كاختبلفيـ أيضن 
أك  ،أـ ىي عبادة ال يقاس عمييا كال يتعدل بيا محميا فمف لـ يصح عنده الحديث

كمف صح عنده األثر أك  ،لـ يبمغو كلـ ير القياس عمى الخؼ قصر المسح عميو
  .(2) لصاحب القياس عمى الخؼ أجاز المسح عمى الجكربيف

 :(3) ثبلثة آراء ادييفلؤلحناؼ في حكـ المسح عمى الجكربيف العؿ األكؿ: ك الق
  .جمَّدىٍيًف أك مينىعَّمىٍيًف يجزيو ببل خبلؼًإف كانا مي ا: ك قالاألكؿ: 
ف لـ يككنا مي الثاني:  مَّدىٍيًف ك كا  جكز ي إف كانا رقيقيف يًشفَّاف الماء الف مينىعَّمىٍيًف الجى

 .   المسح عمييما باإلجماع
بيف، إال أف يككنا مجمَّديف أك الثالث: قاؿ أبك حنيفة: ال يجكز المسح عمى الجكر 

؛ ألف الجكرب ليس في معنى ، فبل يجكز المسح عنده حتى لك كانا ثخينيفمنعميف

                                                 

 .  2/86( الميحمَّى:1)
 .  1/20،19( بداية المجتيد:2)
 .  1/10( بدائع الصنائع:3)
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، كىك محمؿ الحديث الخؼ؛ ألنو ال يمكف مكاظبة المشي فيو، إال إذا كاف منعبلن 
 . ، كعند أبي يكسؼ، كمحمد: يجكزالمجيز لممسح عمى الجكرب

 عبله كأسفمو.كالمجمد: ىك الذم كضع الجمد أ 
إال أنو رجع إلى قكؿ الصاحبيف في آخر عمره، كمسح عمى جكربيو في مرضو، 

 كقاؿ لعيكَّاده: فعمت ماكنت أمنع الناس عنو، فاستدلكا بو عمى رجكعو. 
كقاؿ الصاحباف: يجكز المسح عمى الجكربيف إذا كانا ثخينيف، ال يشفاف )ال يرل ما 

 ، (1)ف كالنعميف" جكربيالمسح عمى "و كسمـ كراءىما(؛ ألف النبي صٌمى هللا عمي
. كألنو يمكف المشي في الجكرب إذا كاف ثخينن   ا، كجكارب الصكؼ اليـك

كالمفتى بو في المذىب الحنفي: ىك جكاز المسح عمى الجكربيف الثخينيف، بحيث 
 يمشي عمييما فرسخان فأكثر، كيثبت عمى الساؽ بنفسو، كال يرل ما تحتو كال يشؼ. 

ديف : ال يجكز المسح عمى الجكربيف إال أف يككنا مجمَّ (2) قاؿ المالكيةالثاني:  ؿك الق
ظاىرىما كباطنيما، حتى يمكف المشي فييما عادة، فيصيراف مثؿ الخؼ كىك ما 

 كىك محمؿ أحاديث المسح عمى الجكربيف. ،حنيفة قاؿ بو أبك
صكؼ فبل يجكز كأما الجكرب المصنكع مف القماش، أك القطف، أك الكتاف، أك ال

 المسح عميو عند المالكية.  
 بجكاز المسح عمى الجكرب بشرطيف:: (3)قاؿ الشافعية ؿ الثالث: ك الق

 ا ال يشؼ بحيث يمكف متابعة المشي عميو.أحدىما: أف يككف صفيقن 

                                                 

، كسػػنف أبػػي 99حػػديث: -سػػح عمػػى الجػػكربيف كالنعمػػيفبػػاب الم -أبػػكاب الطيػػارة -1/167( سػػنف الترمػػذم:1)
 .  159حديث: -باب المسح عمى الجكربيف -كتاب الطيارة -1/89داكد:

قاؿ األلباني: صحيح، قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح، كقاؿ أبكداكد: كركم ىذا عف أبي مكسى 
 كليس بالمتصؿ كال بالقكم. 

 .  1/318( مكاىب الجميؿ:2)
 .  1/564( المجمكع:3)
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. كىذا نص الشافعي، فإف اختؿ أحد الشرطيف لـ يجز بلن كالثاني: أف يككف منعَّ 
 . ، كما قاؿ أصحابناكالخرقة ،كف متابعة المشي عميو حينئذالمسح عميو، ألنو ال يم

 كنقؿ المزني أنو ال يمسح عمى الجكربيف إال أف يككنا مجمدم القدميف. 
كقاؿ القاضي أبك الطيب: ال يجكز المسح عمى الجكرب إال أف يككف ساتران لمحؿ 

أف يككنا  الفرض كيمكف متابعة المشي عميو. قاؿ: كما نقمو المزني مف قكلو إال
نما ذكره الشافعي؛ ألف الغالب أف الجكرب ال يمكف  مجمدم القدميف ليس بشرط كا 

 متابعة المشي عميو إال إذا كاف مجمد القدميف، ىذا كبلـ القاضي أبي الطيب 
 .كذكر جماعات مف المحققيف مثمو

ف كاف صفيقان يمكف متابعة المشي عميو  يقكؿ: كجو كىناؾ  أنو ال يجكز المسح كا 
اؿ كجماعات حتى يككف مجمد القدميف، كالصحيح ما ذكره القاضي أبك الطيب كالقفَّ 
ال فبل.  مف المحققيف أنو إف أمكف متابعة المشي عميو جاز كيؼ كاف كا 

 بجكاز المسح عمى الجكرب بشرطيف كىما:: (1)قاؿ الحنابمة ؿ الرابع: ك الق
 ا ال يبدك منو شيء مف القدـ.األكؿ: أف يككف صفيقن 

 ثاني: أف يمكف متابعة المشي فيو، كأف يثبت بنفسو.ال
ف كاف غير مجمد، أك منعؿ، أك كاف مف خرؽ،  كيجكز المسح عمى الخؼ كا 

 كأمكنت متابعة المشي فيو.
المسح عمى كؿ ما لبس في الرجميف مما يحؿ  :(2) قاؿ الظاىريةؿ الخامس: ك الق

جمكد أك لبكد أك عكد أك يبمغ فكؽ الكعبيف سنة سكاء كانا خفيف مف  لباسو مما
حمفاء أك جكربيف مف كتاف أك صكؼ أك قطف أك كبر أك شعر كاف عمييما جمد أك 

                                                 

 .  1/30، كالركض المربع:1/136، كالمبدع:1/149، كالشرح الكبير:1/333( المغني:1)
 .  2/80( المحمَّى:2)
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لـ يكف أك جرمكقيف أك خفيف عمى خفيف أك جكربيف عمى جكربيف أك ما كثر مف 
 . ذلؾ

نو لـ يأت بو قرآف كال اشتراط التجميد خطأ ال معنى لو، أل :(1) قاؿ في مكضع آخر
نو خبلؼ كال قكؿ صاحب، كالمنع مف المسح عمى الجكربيف خطأ أل قياس سنة كال

السنة الثابتة عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ، كخبلؼ اآلثار، كلـ يخص صمى 
 . ذكرنا خفيف مف غيرىـ يخبار التهللا عميو كسمـ في األ

 أدلة المجكزيف:
زكف بعدة أدلة كىي:  استدؿ المجكًٌ

  كثيرة: في آياتقد كرد  لكتاب العزيزمأخذ مسح الجكربيف مف ا إف
ـٍ عىٍنوي فىاٍنتىييكا كىاتَّقيكا  الدليؿ األكؿ: قكلو تعالى: مىا نىيىاكي ذيكهي كى كؿي فىخي ـي الرَّسي مىا آتىاكي كى
ًديدي اٍلًعقىابً        . (2)اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شى

كؿً قكلو تعالى:  :الدليؿ الثاني ـٍ ًفي رىسي نىةه  لىقىٍد كىافى لىكي سى  .  (3)اَّللًَّ أيٍسكىةه حى
ـٍ قكلو تعالى:  الدليؿ الثالث: يىٍغًفٍر لىكي ـي اَّللَّي كى قيٍؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى اَّللَّى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

ـٍ كىاَّللَّي غىفيكره رىًحيـه   .  (4)ذينيكبىكي
كؿى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيك قكلو تعالى: الدليؿ الرابع:   .  (5)ا أىًطيعيكا اَّللَّى كىأىًطيعيكا الرَّسي

 . (6)كنظائرىا مما ال يحصى 

                                                 

 .  2/87،86( المحمَّى:1)
 .7( سكرة الحشر، آية: 2)
 .21( سكرة األحزاب، آية:3)
 .31( سكرة آؿ عمراف، آية:4)
 .59( سكرة النساء، آية:5)
 .26، 1/25ماؿ الديف القاسمي:( المسح عمى الجكربيف: محمد ج6)
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كجو الداللة مف النصكص: إف هللا تبارؾ كتعالى بيَّف لممسمميف بأف ليـ في رسكؿ 
هللا صمى هللا عميو كسمـ أيسكة حسنة كما أمرىـ بإتباعو كطاعتو في شؤكف حياتيـ، 

  مـ مما صحَّ المسح عمى الجكربيف.  كقد كرد عنو صمى هللا عميو كس
" تكضأ  أنو النبي صٌمى هللا عميو كسمـ الدليؿ الخامس: حديث المغيرة بف شعبة عف

 . (1)ف كالنعميف" جكربيالمسح عمى ك 
أف رسكؿ هللا صمى هللا  -رضي هللا عنو -الدليؿ السادس: عف أبي مكسى األشعرم

 .(2) "ميفتكضأ كمسح عمى الجكربيف كالنع"عميو كسمـ 
ا، كجكارب الصكؼ المشي في الجكرب إذا كاف ثخينن متابعة أنو يمكف الدليؿ الثالث: 

 .(3) اليـك
 مف الصحابة عف عدد كثيرما ركم مف إباحة المسح عمى الجكربيف الدليؿ السابع: 
عمي كعمار، كابف مسعكد، كأنس، كابف عمر، كالبراء، كببلؿ، كابف أبي كالتابعيف، ك
 ،، كبو قاؿ جماعة مف مشاىير التابعيف-رضي هللا عنيـ - بف سعد أكفى، كسيؿ

، كغيرىـ كعطاء كالحسف البصرم كسعيد بف المسيب كابف جبير كالنخعي كالثكرم
 .(4)مما تـ ذكرىـ سابقنا 

                                                 

، كسػػنف أبػػي 99حػػديث: -بػػاب المسػػح عمػػى الجػػكربيف كالنعمػػيف -أبػػكاب الطيػػارة -1/167( سػػنف الترمػػذم:1)
 .  159حديث: -باب المسح عمى الجكربيف -كتاب الطيارة -1/89داكد:

بي مكسى قاؿ األلباني: صحيح، قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح، كقاؿ أبكداكد: كركم ىذا عف أ
 كليس بالمتصؿ كال بالقكم. 

، 560حديث:-باب ما جاء في المسح عمى الجكربيف كالنعميف -كتاب الطيارة -1/86( سنف ابف ماجة:2)
. قاؿ األلباني: صحيح، 159حديث: -باب المسح عمى الجكربيف -كتاب الطيارة - 1/89كسنف أبي داكد:

 كقاؿ أبكداكد: ليس بالمتصؿ كال بالقكم. 
 .  1/10دائع الصنائع:( ب3)
 . 1/30، كالركض المربع:1/136، كالمبدع:1/149، كالشرح الكبير:1/333( المغني:4)
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 متابعة المشي عميوالدليؿ الثامف: استدؿ القائمكف بأف الجكرب إف كاف صفيقنا يمكف 
ال فبل، بأن  لمحؿ الفرض اساترن ، ك كيمكف متابعة المشي عميوو ممبكس، جاز المسح كا 

 كال بأس بككنو مف جمد أك غيره بخبلؼ النعؿ فإنو ال يستر محؿ ،فأشبو الخؼ
 . (1) الفرض

 ذاكى علما يمحقو مف المشقة بالنز  رجالجكاز في الخؼ لدفع الح الدليؿ التاسع: ألف
 .(2) نزعيمافي مشقة ال  ألنو كالمكعب المفافة بخبلؼ الجكربفي  مكجكد المعنى

 الدليؿ العاشر: ألف الجكرب ساتر لمحؿ الفرض يثبت في القدـ فجاز المسح عميو 
 .(3)كالنعؿ 

 أدلة المانعيف:
  استدؿ المانعكف بما يأتي:

اأف جكاز المسح عمى الخفيف حنيفة لقكلو ب استدؿ أبكالدليؿ األكؿ:  ، ثبت نصِّ
مكاف قطع بخبلؼ القياس، فكؿ ما كاف في  معنى الخؼ في إدماف المشي عميو، كا 

السفر بو، يمحؽ بو، كما ال، فبل كمعمـك أف غير المجمد، كالمنعؿ، مف الجكارب ال 
يشارؾ الخؼ في ىذا المعنى، فتعذر اإللحاؽ، عمى أف شرع المسح إف ثبت 

، فبل لمترفيو، لكف الحاجة إلى الترفيو، فيما يغمب لبسو، كلبس الجكارب مما ال يغمب
  .(4) حاجة فييا إلى الترفيو، فبقي أصؿ الكاجب بالكتاب، كىك غسؿ الرجميف

 الدليؿ الثاني: أنو ال يمكف متابعة المشي عميو فمـ يجز المسح عميو، كالخرقة. 

                                                 

 . 1/564( المجمكع:1)
 . 1/10( بدائع الصنائع:2)
، كالركض 1/136، كالمبدع:1/149، كالشرح الكبير:1/333، كالمغني:1/10( بدائع الصنائع:3)

 . 1/30المربع:
 .  1/10( بدائع الصنائع:4)
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 .(1) كالنعؿ ،ا فمـ يجز المسح عميوأف الجكرب ال يسمى خفِّ الدليؿ الثالث: 
 مناقشة أدلة المجكزيف:

فو اظ، كقد ضعَّ فو الحفَّ أنو ضعيؼ ضعَّ  :مغيرة مف أكجو أحدىاحديث ال نكقش
البييقي كنقؿ تضعيفو عف سفياف كعبد الرحمف بف ميدم كأحمد بف حنبؿ كعمي بف 

ف (2) المديني كيحيى بف معيف كمسمـ بف الحجاج كىؤالء ىـ أعبلـ أئمة الحديث ، كا 
احد مف ىؤالء لك كاف الترمذم قاؿ: حديث حسف فيؤالء مقدمكف عميو بؿ كؿ ك 

 انفرد قدـ عمى الترمذم باتفاؽ أىؿ المعرفة. 
ا بيف األدلة كليس الثاني: لك صح لحمؿ عمى الذم يمكف متابعة المشي عميو جمعن 

 .في المفظ عمـك يتعمؽ بو
الثالث: حكاه البييقي عف أبي الكليد النيسابكرم أنو حممو عمى أنو مسح عمى  

فرد كنعؿ منفردة، فكأنو قاؿ: مسح جكربيو المنعميف، جكربيف منعميف ال أنو جكرب من
   . (3) كركل البييقي عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو ما يدؿ عمى ذلؾ

زيف عف ىذه المناقشة بعدة كجكه ذكرىا القاسمي كىي:  كأجاب المجكًٌ
األكؿ: أف تضعيفو بما ذكر يعارضو تصحيح الترمذم لو فقد قاؿ بعد تخريجو لو 

 ذا حديث حسف صحيح كىك قكؿ غير كاحد مف أىؿ العمـ. في سننو: ى
ألف الترمذم مف الطبقة التي تأخرت  ؛كتصحيح الترمذم مقدـ عمى تضعيؼ غيره

عف تمؾ ككقفت عمى كؿ ما قيؿ فيو كرأت أف الحؽ في تصحيحو ككذا صححو ابف 
  .احباف كىك ممف استقرأ كسبر أيضن 

أف الشذكذ مختمؼ في معناه كأنو ليس  كىك جكابنا عف دعكل شذكذه عمما :الثاني
 بعمة عمى اإلطبلؽ كال بمتفؽ عمييا. 
                                                 

 .  1/566،565( المجمكع:1)
 . 1260حديث: -باب ما كرد في الجكربيف كالنعميف -الطيارة - 1/284،283( السنف الكبرل: لمبييقي:2)
 .  1/566( المجمكع:3)
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تكضيحو أف السيكطي قاؿ في حد الصحيح: "كىك ما اتصؿ إسناده بالعدكؿ 
 الضابطيف مف غير شذكذ كال عمة" 

 ما مثالو: قيؿ لـ يفصح بمراده مف الشذكذ ىنا كقد ذكر في نكعو ثبلثة أقكاؿ: 
 ة ألرجح منو. أحدىا: مخالفة الثق

 ا. الثاني: تفرد الثقة مطمقن 
 ا. الثالث: تفرد الراكم مطمقن 

دَّ األخيراف، فالظاىر أنو أراد ىنا األكؿ قاؿ: كىك مشكؿ :قاؿ ألف اإلسناد إذا  ؛كري
ثـ إذا انتفى  ،ضابطيف فقد انتفت عنو العمؿ الظاىرة كاف متصبلن كركاتو كميـ عدكالن 

الحكـ بصحتو؟ فمجرد مخالفة أحد ركاتو لمف ىك أكثؽ  ككنو معمكالن فما المانع مف
 أك أكثر عددنا ال يستمـز الضعؼ بؿ يككف مف باب صحيح كأصح. ،منو

قاؿ: كلـ أر مع ذلؾ مف أحد مف أئمة الحديث اشتراط نفي الشذكذ المعبر عنو 
نما المكجكد مف تصرفاتيـ تقديـ بعض ذلؾ عمى بعض في الصحة   .بالمخالفة، كا 

نما ركل  كقاؿ   النككم في بحث الشاذ: "فإف لـ يخالؼ الراكم بتفرده غيره كا 
ف لـ ا بضبطو كاف تفرده صحيحن ا مكثكقن  حافظن ا لـ يركه غيره فإف كاف عدالن أمرن  ا كا 

ف بعد كاف شاذِّ يكثؽ بحفظو كلـ يبعد عف درجة الضابط كاف ما انفرد بو حسنن  ا ا كا 
بؿ  اليس عمة قادحة في صحة المركم مطمقن ا ". كبو يعمـ أف الشذكذ ا مردكدن منكرن 

ف مف كاف عدالن  ا بضبطو كاف تفرده  حافظنا مكثكقن ىي عمى ىذا التفصيؿ كا 
  .اصحيحن 

الثالث: عمى أف سند تضعيفو ىك دعكل شذكذه كقد أكضحنا أف الشذكذ ليس عمة 
ا ال سيما كقد ا كاف تفرده صحيحن مضعفة عمى إطبلقيا بؿ مف كاف عدالن ضابطن 

ه ما ركم بمعناه مف حديث التساخيف المتقدـ كما قكاه مف عمؿ الصحب كما عضد
سيأتي كلذا صححو الترمذم كال يخفي أف المضعفيف لو ميما كثركا فإف حجة 
تضعيفيـ شذكذه كقد عرفت ما فييا فميس المقاـ مقاـ ترجيح بالكثرة كالقمة بؿ المقاـ 
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ال فإف الكثرة ليست مف مقاـ استدالؿ كاحتجاج كانطباؽ عمى القكاعد ال مرعية كا 
 الحجج كالبراىيف المعركفة. 

كذكر في مكضع آخر: أف حديث الجكربيف قد تمقاه بالقبكؿ أبك حنيفة كالشافعية 
سحاؽ كداكد الظاىرم كابف حـز كىؤالء كميـ أئمة الفقو كاالجتياد  كأحمد بف حنبؿ كا 

 .كجميعيـ احتج بو في الفقو المدكف عنو
: صحتو مف حيث السند كما صرح بو احديث الجكربيف الصحتاف معن فقد اجتمع في 

الترمذم كابف حباف ككما حققناه مف درء الشذكذ المزعـك فيو كصحتو مف غير السند 
 . (1) كىي األمكر التي سردت اآلف كمتى صح الحديث فميس إال السمع كالطاعة

كف متابعة المشي عميو ؿ عمى الذم يممً : لك صح لحي كأجيب عف الكجو الثاني القائؿ
 بما يأتي: بيف األدلة كليس في المفظ عمـك يتعمؽ بو جمعان 

ا بيف كأما قكؿ النككم: إنو لك صح يحمؿ عمى الذم يمكف متابعة المشي عميو جمعن 
األدلة، فمطمكب البياف مف جية الجكرب، فأيف الدليؿ عمى اشتراط أف يمكف تتابع 

 المشي عميو فيو؟ 
ذا أطمؽ الدليؿ في األصكؿ فبل كمعمـك أف الجكر  ب غير الخؼ كلكؿ حكمو كا 

ينصرؼ إال إلى الكتاب كالسنة كما رجع إلييما كال تعارض إال بيف دليميف متكافئيف 
ال فإف المدار عمى األقكل فاألقكل اتفاقان كليس في الباب إال  كىناؾ يمتمس الجمع كا 

 إطبلؽ الجكربيف كعمـك التساخيف في حديثيما. 
قكلو: كليس في المفظ عمـك يتعمؽ بو فيقاؿ فيو: ىذا إشارة إلى ما ذكر في  كأما 

األصكؿ مف أف الفعؿ المثبت ال عمـك لو فحكايتو ال تقتضي العمـك ال لؤلقساـ كال 
لجيات الكضع كال لؤلزماف، إال أف ىذا عمى مذىب مف لـ يقؿ بعمـك المشترؾ كال 

  .ـك فييما فقد ذىب إلى العمـك فيوبعمـك جيات الكضع فأما مف ذىب إلى العم
                                                 

عبلء الديف بف عمي بف عثماف المارديني، الشيير بابف ( الجكىر النقي في الرد عمى البييقي: 1)
 ، كما بعدىا. 1/33الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي: المسح عمى، ك 1/284التركماني:
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 جكربيف منعميف بأف ىذا الحمؿ  حممو عمى أنو مسح كأجيب عف الكجو الثالث كىك
حديث كرد بعطؼ النعميف عمى الجكربيف كىك يقتضي المغايرة فمفظو ألف ال مردكد؛

مخالؼ ليذا التأكيؿ كككف أنس مسح عمى جكربيف منعميف ال يمـز منو أف يككف 
فبل يدؿ فعؿ أنس عمى تأكيؿ الحديث بما ال  ،فعؿ كذلؾ مى هللا عميو كسمـصالنبي 

 .(1) يحتممو لفظو
كفي تخصيص جكاز المسح عمى الجكرب بكجكد النعؿ قصر لمدليؿ، "أم الحديث"  

 .(2)كالداللة عف مقتضاه مف غير سبب 
ا، كفيو حديث أبي مكسى مف األكجو الثبلثة فإف في بعض ركاتو ضعفن كنكقش 

 .ا إرساؿ، قاؿ أبك داكد في سننو: ىذا الحديث ليس بالمتصؿ كال بالقكمأيضن 
ألنو مف ركاية الضحاؾ ابف عبد الرحمف عف أبي مكسى كلـ  ؛كليس بالمتصؿ 

 يثبت سماعو منو. 
الضحاؾ كقد ضعفو أحمد كابف  ألنو مف ركاية عيسى بف سناف عف ؛كال بالقكم

 معيف كأبك زرعة كالنسائي كغيرىـ. 
قاؿ الحافظ ابف حجر: حديث أبي مكسى الذم أشار إليو أبك داكد أخرجو ابف ك 

 .(3) كفي إسناده ضعؼ كانقطاع كما قاؿ أبك داكد ةماج
مف أف التضعيؼ بعدـ ثبكت سماع عيسى  ذلؾ مف "الجكىر النقي" كالجكاب عف

ابف سناف مف أبي مكسى ىك عمى مذىب مف يشترط لبلتصاؿ ثبكت السماع. قاؿ: 
 ىك معارض بما ذكره عبد الغني فإنو قاؿ في الكماؿ: سمع الضحاؾ مف ثـ 

                                                 

 .  1/45( المسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:1)
 .  1/158( شرح فتح القدير:2)
 .  159حديث: -باب المسح عمى الجكربيف -كتاب الطيارة - 1/89( سنف أبي داكد:3)

ي مكسى كليس بالمتصؿ كال بالقكم. قاؿ األلباني: صحيح، كقاؿ أبكداكد: كركم ىذا عف أب  
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أبي مكسى. قاؿ: كابف سناف كثقو ابف معيف كضعفو غيره. كقد أخرج الترمذم في 
نو. الجنائز حديثن   ا في سنده عيسى بف سناف ىذا. كحسَّ

 ممف يكتب حديثو . قاؿ: كقكاه -أم ابف سناف  -كقاؿ الذىبي في الميزاف: ىك  
ف كجد مف ضعفو فقد كجد مف كثقو كقاؿ العجمي: ال بأس بو   ،بعضيـ كبالجممة كا 

كمف األئمة مف ال يترؾ حديث المضعؼ حتى يجمعكا عمى تركو. كال يقاؿ إف 
الجميكر عمى أف الجرح مقدـ عمى التعديؿ ألنو مقيد بأف يككف الجرح مفسرا ال 

تيادم كما قالو اإلماـ ابف دقيؽ مجمبل كبأف يبنى عمى أمر مجزـك بو ال بطريؽ اج
  .(1) العيد كنقمو عنو السيكطي

كمع ذلؾ فقد يتأيد  ،فالمسألة تحتاج إلى دقة فإنيا ليست عمى إطبلقيا كما كىـ
كقد كجد مركم أبي  ،الحديث كيعضد بأف يركل مف كجو آخر بمفظو أك معناه

في حديث المغيرة  كقد كجد مركم أبي مكسى ىذا بمفظو ،مكسى ىذا بمفظو أك معناه
كبمعناه في حديث ثكباف في التساخيف فأصبح مف الحسف لغيره كىك كالحسف لذاتو 

 ككبلىما يعمؿ بو كيحتج بمقتضاه. 
كبالجممة فميما أعمت ىذه األحاديث بما أعمت بو مف انقطاع أك شذكذ فقد تبيف  

منيا الصحيح بما برىنا عميو أف منيا الصحيح لذاتو عمى قكؿ الترمذم كما تقدـ ك 
كقد نبو في األصكؿ عمى أف الحديث المعمؿ إذا عضده ضعيؼ أك قكؿ  .لغيره

صحابي أك فعمو أك قكؿ األكثر مف العمماء أك قياس أك انتشار لو مف غير نكير أك 
؛ ألنو يحصؿ مف اجتماع (2)عمؿ أىؿ العصر عمى كفقو كاف المجمكع حجة 

 .(3)اف يغمباف قكيِّا الضعفيف قكة مفيدة لمظف كمف الشائع ضعيف
                                                 

 .  1/113:التدريب (1)
 عبلء الديف بف عمي بف عثماف المارديني، الشيير بابف التركماني( الجكىر النقي: 2)
 .  1/51، كالمسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:1/284:
 .  2/67،66شرح جمع الجكامع: البف السبكي: (3)
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 مناقشة أدلة المانعيف:
: نكقش ما استدؿ بو أبك حنيفة، بأنو مردكد بما جاء عف الحنفية أنفسيـ كثبكت  أكالن

ككقع عندىما أنو يمكف تحقيؽ ذلؾ المعنى رجكع أبك حنيفة عف قكلو في مرضو، 
د النعؿ لة أف يتحقؽ كذلؾ فتخصيص الجكاز بكجك أفيو ببل نعؿ مع أف فرض المس

حينئذ قصر لمدليؿ أعنى الحديث كالداللة عمى مقتضاه بغير سبب فمذا رجع اإلماـ 
 .(1) إلى قكليما كعميو الفتكل

ما ركم مف إباحة ب ثانينا: قياس الجكرب عمى النعؿ في عدـ جكاز المسح مردكد
عمي كعمار، كابف كالتابعيف، ك مف الصحابة عف عدد كثيرالمسح عمى الجكربيف 

 - د، كأنس، كابف عمر، كالبراء، كببلؿ، كابف أبي أكفى، كسيؿ بف سعدمسعك 
كعطاء كالحسف البصرم  ،، كبو قاؿ جماعة مف مشاىير التابعيف-رضي هللا عنيـ

 .(2)، كغيرىـ مما تـ ذكرىـ سابقان كسعيد بف المسيب كابف جبير كالنخعي كالثكرم
  "ال يمكف متابعة المشي عميو  كاحتج أصحابنا بأنو "كالجكاب عف النككم: ثالثان: 

فيذا قد يراه المقمد حجة أما المحدث كاألصكلي فعنده الحجة الكتاب كالسنة كما 
رجع إلييما مف بقية األدلة. كقانكف المناظرة يقضي بأف يدفع القكم باألقكل 

ال فيككف ذىابن    أما إلى ما رمى بو أىؿ الر كالحديث بمثمو أك بآية ال برأم أك قياس كا 
كليس ثمة في الباب آية ترد ىذا الحديث كال حديث يرده ال بؿ ثمة ما يؤيده مف 

ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً يشير إلى قكلو تعالى: )الكتاب كالسنة  مىكي ـٍ كىأىٍرجي كا ًبريءيكًسكي حي  كىاٍمسى
 .(1)كما مر كىذا ىك الحجة المعركفة في األصكؿ  (عمى قراءة الجر كالنصب .(3)

                                                 

 .  1/158( شرح فتح القدير:1)
 .  1/30، كالركض المربع:1/136، كالمبدع:1/149، كالشرح الكبير:1/333( المغني:2)
 .6سكرة المائدة، آية: ( 3)
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نو خبلؼ السنة الثابتة أل ؛كالمنع مف المسح عمى الجكربيف خطأ :(2) ـكقاؿ ابف حز 
عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ، كخبلؼ اآلثار، كلـ يخص صمى هللا عميو 

 .ذكرنا خفيف مف غيرىـ يخبار التكسمـ في األ
 الترجيح:

از الرأم الراجح بعد عرض اآلراء كمناقشة ما أمكف مناقشتو ىك رأم القائميف بجك 
المسح عمى الجكربيف، كىـ الحنابمة كالصاحباف، كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا مف 
المناقشة، كىك األكلى بالقبكؿ لما في المسح مف التيسير عمى المسمـ؛ تماشينا مع 

نو خبلؼ السنة الثابتة أل ؛المنع مف المسح عمى الجكربيف خطأ يسر الشريعة، كألف
التي ركيت عف كثير مف ًَ  مـ، كخبلؼ اآلثارعف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كس

ال الصحابة كالتابعيف، إال أنني أرل في جكازه أف يككف مشركطنا بككنو صفيقنا، 
، كأف يككف ساترنا لمحؿ الفرض؛ لما نراه مف يشؼ بحيث يمكف متابعة المشي عميو

بعض الشباب اليـك مف ارتدائيـ لبعض الجكارب التي ال تستر محؿ الفرض حيث 
 تتجاكز الكعبيف كيمسحكف عمييا ظنِّا منيـ بأف ذلؾ جائز، كأف يككف ثخيننا حتى ال

يمنع كصكؿ الماء عند المسح عميو، كما اشترطو كثير مف الفقياء، كأف يككف 
المسح عند الضركرة، كشدة برد، أك مرض، أك في سفر؛ ألف المسح رخصة أجيزت 

 لمضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا، كهللا أعمـ.
ٍرميكقيف:  المبحث الثاني: حكـ المسح عمى الجي

كىك معرب، ألف الجيـ  مفرد جراميؽ، كمادتو "مكؽ" الجرمكؽ في المغة:تعريؼ 
كالقاؼ ال يجتمعاف في كممة مف كبلـ العرب إال أف يككف معربنا، أك حكاية صكت، 

 نحك الجردقة: كىي الرغيؼ.

                                                                                                                 

 .  1/39،38( المسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي:1)
 .  2/87( الميحمَّى:2)



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

511 

  

 

يشبو الخؼ  يءبؿ ىك شقاؿ النككم: ليس الجرمكؽ مطمؽ الخؼ فكؽ الخؼ، 
 يمبس فكؽ الخؼ في الببلد الباردة.

 كالجرمكؽ: الخؼ القصير يمبس فكؽ خؼ، كذلؾ لحفظو مف الطيف، كغيره، 
 كيقاؿ لو: المكؽ، كليس غيره. 

كفي إطبلؽ الفقياء: ىك الخؼ فكؽ الخؼ، ألف الحكـ في المسح عميو يتعمؽ بخؼ 
 . (1)فكؽ خؼ 

 ؼ فارسي معرب كالميكؽ نكع مف الًخفاؼ كالميكؽي الذم يمبس فكؽ الخ
 . (2)كالجمع أىٍمكاؽ 

معرب ثـ ألحقو  يكقاؿ األحناؼ: المكؽ خؼ قصير يمبس فكؽ الخؼ كىك فارس
 .(3)بخؼ ذم طاقيف 

 
 أقكاؿ الفقياء في حكـ المسح عمى الجرمكقيف:

 اختمؼ الفقياء في جكاز المسح عمى الجرمكقيف عمى خمسة أقكاؿ،
كذلؾ  ،ىؿ كما تنتقؿ طيارة القدـ إلى الخؼ إذا ستره الخؼ ـ،كسبب اختبلفي 

فمف شبو النقمة الثانية  ،تنتقؿ طيارة الخؼ األسفؿ الكاجبة إلى الخؼ األعمى
كمف لـ يشبييا بيا كظير لو الفرؽ لـ  باألكلى أجاز المسح عمى الخؼ األعمى؟

 .(4) يجز ذلؾ

                                                 

قو اإلسبلمي ، كالف1/268، كحاشية ابف عابديف:1/61،60القامكس الفقيي: سعدم أبك جيب: (1)
 .1/426كأدلتو:

 .، مادة مكؽ1/350لساف العرب: (2)
 .1/156شرح فتح القدير: (3)
 .1/22بداية المجتيد: (4)
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قاؿ  ككذاى الجرمكؽ فكؽ الخؼ، : يجزئ المسح عم(1)قاؿ الحنفية القكؿ األكؿ: 
 المالكية. 

:استدلكا لقكليـ كم عف ببلؿ ، أكالن  -أنو قاؿ: "رأيت النبي -رضي هللا عنو -بما ري
 . (2)يمسح عمى المكقيف كالخمار "  -صٌمى هللا عميو كسمـ

 كالخمار المراد بو العمامة.
   .(3) المكقيف" قاؿ: "رأيت رسكؿ هللا يمسح عمىرضي هللا عنو كعف أنس بف مالؾ 

ا فإف الخؼ  ألنو تبع ثانينا: لمخؼ استعماالن مف حيث المشي كالقياـ كالقعكد كغرضن
كقاية لمرًٌجؿ فكذا الجرمكؽ كقاية لمخؼ تبعنا لو ككبلىما تبع لمرًٌجؿ فصار كخؼ 
ذم طاقيف، كىك بدؿ عف الرًٌجؿ ال عف الخؼ ال يقاؿ كيؼ بطؿ المسح بنزع 

 الجرمكؽ 
نزع أحد طاقي الخؼ ألنا نقكؿ بالمسح ظيرت أصالة الجرمكؽ فصار كلـ يبطؿ ب

نزعو كنزع الخؼ بخبلؼ نزع أحد طاقي الخؼ؛ ألنو جزء مف الخؼ لـ يأخذ 
األصالة أصبلن كما إذا غسؿ رجميو ثـ أزاؿ جمدىا لـ يجب عميو غسميا ثانينا، ال 

ا لك كاف بدالن عف الرًٌجؿ لكاف ينبغي أف ال يجكز  المسح عمى الخؼ يقاؿ أيضن
بنزعو؛ ألنا نقكؿ الخؼ لـ يكف محبلن لممسح حاؿ قياـ الجرمكؽ فإذا زاؿ صار 

  محبلن لممسح.

                                                 

، كالفتاكل 1/10، كبدائع الصنائع:1/185، كالمبسكط: لمسرخسي:1/28( االختيار لتعميؿ المختار:1)
 . 1/270، كالدر المختار:1/32اليندية:

 -1/340، كصحيح ابف خزيمة:605حديث: -كتاب الطيارة -1/276يف:( المستدرؾ عمى الصحيح2)
. قاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح فإف أبا 1023حديث: -1/340، كالمعجـ الكبير: لمطبراني:189حديث:

عبد هللا مكلى بني تيـ معركؼ بالصحة كالقبكؿ كأما الشيخاف فإنيما لـ يخرجا ذكر المسح عمى المكقيف. 
 لتمخيص: صحيح. تعميؽ الذىبي في ا

 .  756حديث: -1/240( المعجـ األكسط: لمطبراني:3)



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

512 

  

 

 ط:ك شر ثبلثة كاشترط الحنفية لصحة المسح عمى الجرمكؽ 
أم أف يمبس  الخؼ،عمى الطيارة التي لبس عمييا  الجرمكؽأف يمبس األكؿ: 
 األعمى 

قبؿ  طيارة ثـ أحدثعمى  الخؼس بفمك لفؿ، عمى الطيارة التي لبس عمييا األس
سو قبؿ المسًح عمى بالى يجكز لو أف يمسح عميو سكاء ل ثـ لبسو لبس الجرمكؽ،
  .زاؿ بمسح غيرهعميو لحمكًؿ الحدًث بو فبل يي  رحكـ الحدث استق ألف ؛الخؼ أك بعده

 ككذا لك لبس الجرمكقيف قبؿ الحدث ثـ أحدث فأدخؿ يده فمسح خفيو ال يجكز؛
 لكجكب المسح عمى الجرمكقيف؛ كألنو مسح في غير محؿ الحدث، كلك نزع أحد  

عادة المسح عمى الجرمكؽ؛  جرمكقيو بعد المسح عمييما كجب مسح الخؼ كا 
 النتقاض كظيفتيما كنزع أحد الخفيف؛ ألف انتقاض المسح ال يتجزأ كفي بعض

 ركايات األصؿ ينزع االخر كيمسح عمى الخفيف.
ازى ككف الجرمكؽ في حاؿ لبسو منفردنا يجكز المسح عميو؛ ألى الثاني: أف ي  فَّ ما جى

المسح عميو إذا لـ يكف بينو كبيف الرًٌجؿ حائؿ جاز المسح عميو إذا كاف بينيما 
 حائؿ

 كخؼ إذا كاف تحتو خؼ أك لفافة.
يجكز المسح عميو؛ ألنو ال  بلفأك فيو خرؽ مانع ، (1) مف ًكٍربىاسو  الجرمكؽكاف  كلك
نفذ المشي عميو فصار كالمفافة، إال أف يككنا رقيقيف يمتابعة  ، كالقطع السفر مكف ي

 .إلى الخؼ قدر الكاجب لحصكًؿ المقصكد مؿاٍلبمنيما 
أف يككف األعمى جمدنا، فإف كاف غير جمد يصح المسح عمى األعمى إف  الثالث:

  .(1) كصؿ الماء إلى األسفؿ

                                                 

، كالنياية في غريب 16/132( الكرباس ىك كؿ ما نسج مف القطف، ىك فارسي معرب. تاج العركس:1)
 .  6/195، كلساف العرب:4/287األثر:
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 قكالف: ى الجرمكؽ لمسح عمفي جكاز ا ؿ الثاني: لممالكيةك الق
كال يمسح عمى الجرمكقيف إال أف يككف مف فكقيما كتحتيما جمد  :األكؿ: قاؿ مالؾ

 مخركز كقد بمغ الكعبيف فميمسح عمييما.
 الثاني: قاؿ ال يمسح عمييما.  
كأخذ ابف القاسـ بقكلو األكؿ، كقاؿ ابف يكنس كىك الصكاب؛ ألنو إذا كاف عميو  

 لكعبيف فيذا كالخؼ. جمد مخركز يبمغ ا
   ككجو ركاية منع المسح عمى الجرمكؽ أف المسح عمى الخؼ لمشقة خمعو كلبسو 

 .(2)بخبلؼ الجرمكؽ فإنو كالنعؿ 
قاؿ القاضي عبد الكىاب: كال يجكز المسح عمى جكربيف غير مجمديف كفي 

مى المجمديف كالجرمكقيف ركايتاف، كالمختار مسح أعبلىما كأسفميما فإف اقتصر ع
ف اقتصر عمى أسفميما لـ يجزه   .  (3)أعبلىما أجزأه، كا 

كالراجح مف قكلي مالؾ أنو يجكز في ىذه الحالة المسح عمى األعمى، فمك نزعو، 
 ككاف عمى طير، كجب عميو مسح األسفؿ فكرنا.

يجكز المسح عميو؛ ألف الحاجة ال ال  :(4)في الجديد  الشافعيقاؿ  القكؿ الثالث:
ف الخؼ بدؿ عف الرًٌجؿ فمك جاز المسح عمى الجرمكؽ لصار بدالن تدعك إليو؛ كأل

 عف الخؼ كالخؼ ال بدؿ لو، كىذا ىك القكؿ األكؿ.

                                                                                                                 

كالمباب في شرح ، 1/52،51ف كتبييف الحقائؽ:1/156،155، كشرح فتح القدير:1/189( البحر الرائؽ:1)
 . 1/21الكتاب:

 ، 1/319، كمكاىب الجميؿ:1/145، كالشرح الكبير:1/178( الكافي: البف عبد البر:2)
 .  1/319كالتاج كاإلكميؿ:  
 .  1/72( التمقيف:3)
، كحميػػػػػػػػة 1/43، ركضػػػػػػػػة الطػػػػػػػػالبيف:2/384، كشػػػػػػػػرح الػػػػػػػػكجيز:1/569، كالمجمػػػػػػػػكع: 1/21( الميػػػػػػػػذب:4)

 .  1/136،135العمماء:
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أنو يجكز المسح عميو، ألنو خؼ صحيح  ،كىك الذم نٌص عميو في القديـ، كالثاني
 كىك مذىب المزني. ،يمكف متابعة المشي عميو فأشبو المنفرد

في األظير االقتصار في المسح عمى الخؼ األعمى مف ال يجزئ كقاؿ الشافعية: 
الجرمكقيف )كىما خؼ فكؽ خؼ، كؿ منيما صالح لممسح عميو(؛ ألف الرخصة 

الحاجة إليو، أم أنو ال بد  كعدكردت في الخؼ لعمـك الحاجة إليو، كالجرمكؽ ال ت
 مف مسح األعمى كاألسفؿ.

ا لممتردد في سفره كفي ًمٍرفقن  كاحتج المزني بأف قاؿ: "إنما جاز المسح عمى الخؼ
 المسح عمى الجرمكقيف مىرفؽ ظاىر".

ا، فكاف كالقفازيف؛ فإف المسافر تشتد فنقكؿ: ىذا الًمرفؽ تمس الحاجة إليو نادرن 
حاجتو إلييما في شدة البرد، ثـ ال يمسح عمييما. كأما الخؼ، فالحاجة إليو عامة 

دخاؿ اليد تحت الجرمكؽ كمسحي ظاىرة، في حؽ المقيـ كالمسافر، ثـ ال يعسر إ
 .(1) االخؼ، كغسؿي الرجؿ في الخؼ عسر جدِّ 

ح النككم القكؿ   .(2)" صح مف الكجييف المذككريف الجكازكاألفقاؿ: " بالجكازكرجَّ
 .(3)" إف لبس الجرمكؽ عمى طيارة كاممة فمو المسح عميو"األكلى  :قاؿ الغزاليك 

ف ل :(4)القكؿ الرابع: قاؿ الحنابمة   ا عمى طيارة ثـ لبس فكقو آخر بس خفِّ كا 
 ،اصحيحن  ا قبؿ أف يحدث جاز المسح عمى الفكقاني سكاء كاف التحتانيأك جرمكقن 
ألنو خؼ صحيح يمكف متابعة المشي فيو لبسو عمى طيارة كاممة أشبو  ؛اأك مخرقن 
ف لبس الثاني بعد الحدث لـ يجز المسح عميو ،المنفرد ألنو لبسو عمى غير  ؛كا 
ف ،طيارة ألف المسح لـ يزؿ  ؛مسح األكؿ ثـ لبس الثاني لـ يجز المسح عميو كا 

                                                 

 .  1/298ية المطمب في دراية المذىب:( نيا1)
 .  1/571( المجمكع:2)
 .  1/402،401( الكسيط:3)
 .  1/37،36، كالكافي في فقو ابف حنبؿ:1/117، ككشاؼ القناع:1/319( المغني:4)
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ف كاف التحتاني صحيحن  ا ا كالفكقاني مخرقن الحدث عف الرجؿ فمـ تكمؿ الطيارة كا 
ألف القدـ لـ يستر بخؼ صحيح كقاؿ بعض أصحابنا ال  ؛فالمنصكص جكاز المسح

 فرد.ألف الحكـ تعمؽ بالفكقاني فاعتبرت صحتو كالمن ؛يجكز
ميف مما يحؿ جٍ كاز المسح عمى كؿ ما لبس في الرًٌ بجالقكؿ الخامس: يرل الظاىرية 

يبمغ فكؽ الكعبيف سنة سكاء كانا خفيف مف جمكد أك لبكد أك عكد أك  لباسو مما
حمفاء أك جكربيف مف كتاف أك صكؼ أك قطف أك كبر أك شعر كاف عمييما جمد أك 

أك جكربيف عمى جكربيف أك ما كثر مف  لـ يكف أك جرمكقيف أك خفيف عمى خفيف
 .(1) ذلؾ

 خبلصة مذاىب الفقياء في المسح عمى الجرمكقيف تتمخص في مذىبيف:
إحدل ركايتي مالؾ كالشافعي في  كىي، األكؿ: قاؿ بمنع المسح عمى الجرمكقيف

 الجديد.
كالثاني: قاؿ بجكاز المسح عمى الجرمكقيف، ىك قكؿ الثكرم، كأبك حنيفة، كأحمد، 

 كداكد الظاىرم، كالمزني، كجميكر العمماء.
 مناقشة أدلة المانعيف:

ألف الحاجة ال تدعك إلى لبسو في الغالب فبل ناقش المجكزكف ما قالو الشافعي؛  
  .يتعمؽ بو رخصة عامة كالجبيرة

ر يمكف متابعة المشي فيو أشبو المفرد ككما لك كاف الذم تحتو تكلنا: أنو خؼ سا 
حاجة ال تدعك إليو ممنكع فإف الببلد الباردة ال يكفي فييا خؼ كاحد مخرقا كقكلو: ال

قداـ عمى المبس ال بنفسيا كىك اال ،ا كلك سممنا ذلؾ كلكف الحاجة معتبرة بدليمياغالبن 
 فيك كالخؼ الكاحد 

                                                 

 .  2/80( الميحمَّى:1)
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كقكلو: فبل يتعمؽ بو رخصة عامة كالجبيرة لـ يستقـ، فإف الجبيرة تتعمؽ بيا رخصة 
لحاقو عمى ىذا القكؿ بالقفازيف أكلى مف إلحاقو كىي الخاصة في حؽ  الكسير، كا 

 .(1) بالجبيرة التي ىي مف باب الضركرات
كقكلو المسح عميو بدؿ عف المسح عمى الخؼ، ممنكع، بؿ كؿ كاحد منيما بدؿ عف 
الغسؿ، قائـ مقامو، إال إنو إذا نزع الجرمكؽ ال يجب غسؿ الرجميف، لكجكد شيء 

 .(2)سؿ، قائـ مقامو، كىك الخؼ آخر، كىك بدؿ عف الغ
 مناقشة أدلة المجكزيف:

 ناقش المانعكف أدلة المجكزيف عمى النحك اآلتي:
قاؿ المانعكف: إف المكؽ ىك الخؼ ال الجرمكؽ، كىذا ىك الصحيح المعركؼ في 

  .كتب أىؿ الحديث كغريبو، كىذا متعيف ألكجو: أحدىا: أنو اسمو عند أىؿ المساف
ينقؿ أنو صمى هللا عميو كسمـ كاف لو جرمكقاف مع أنيـ نقمكا جميع كالثاني: أنو لـ 

  .كسمـ آالتو صمى هللا عميو
 .(3)كالثالث: أف الحجاز ال يحتاج فيو إلى الجرمكقيف فيبعد لبسو 

أىؿ مخالؼ لما ذكره بأف ما ذكره النككم مف أف المكؽ ىك الخؼ  ىذاكأجيب عف 
ال: إف الجرمكؽ كالمكؽ يمبساف فكؽ الخؼ المغة، كالجكىرم كالمطرزم فإنيما قا

 .(4) فعمـ أنيما غير الخؼ
 كعارض المانعكف أقيسة المجكزيف كأجابكا عنيا مف خبلؿ ردىـ عمى المانعيف.

 
 

                                                 

 .  1/319، كالمغني:1/570،569، كالمجمكع:1/189( البحر الرائؽ:1)
 .  1/11( بدائع الصنائع:2)
 .  1/574( المجمكع:3)
 .  1/189( البحر الرائؽ:4)
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 الترجيح:
الرأم الراجح بعد عرض األقكاؿ كأدلة كؿ قكؿ كمناقشتيا كالرد عمييا ىك القائؿ 

كط المسح التي ذكرىا األحناؼ؛ ألف بجكاز المسح عمى الجرمكقيف إذا تحققت شر 
ا عمى الجكربيف، ككما بيَّنكا أف كثيرنا مف الببلد الباردة  الحاجة تدعك إلى المسح قياسن

 ال يكفي فييا ارتداء خؼ كاحد غالبنا. 
 الخاتمة:

الحمد  الذم بنعمتو كفضمو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ البرايا 
ء بختاـ الرساالت كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو نبينا محمد الذم جا
 كنيجو إلى يـك الديف.

 كبعد ...
فقد انتييت مف ىذا البحث المتكاضع كالذم أسأؿ هللا أف أككف قد كفقت فيو، كقد 

 كىذه أىميا: ،خمصت منو ببعض النتائج
، كاختمفكا إذا كانا مجمَّديف أك منعميفاتفؽ الفقياء عمى جكاز المسح عمى الجكربيف 

 .في الجكربيف العادييف
اشترط المجكزكف لصحة المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف شركطنا عديدة قد تـ 

 ذكرىا عند عرض أدلتيـ.

 إف المسح عمى الجكربيف لممقيـ يـك كليمة كلممسافر ثبلثة أياـ عمى الراجح.

صت لممكسكر يسر الشريعة اإلسبلمية كمراعاتيا لرفع الحرج عف المسمميف حيث رخ
كالمجركح كمف بو قركح المسح عمى الجبيرة ككذا المسح عمى الجكربيف كالجرمكقيف لشدة 

 البرد كىذا ما تـ ترجيحو مف أقكاؿ الفقياء.
 أىـ التكصيات: 
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عمى المسمـ أف يعمـ أف رحمة هللا كاسعة كفضمو كاسع فقد يسر عمى عباده في كؿ ما  
الشرع دكف حرج كأال يعرضكا أنفسيـ لمضرر يشؽ عمييـ كأمرىـ أف يأخذكا برخص 

 كاليبلؾ.

عمى المسمـ أف يعمـ أف الطيارة مف أىـ أمكر دينو، فيجب عميو أف يسأؿ عف كؿ ما  
 يتعمؽ بيا مف أحكاـ كالمسح كغيره. 

عمى المسمـ أف يعمـ أف المسح عمى الجكربيف رخصة يأخذ بيا عند الضركرة فقط فبل  
تيسيرنا عمى د ىذه الضركرة؛ ألف المسح عمى الجكربيف شرع يترؾ األصؿ إال عند كجك 

 المسمميف، كخاصة في كقت الشتاء كالبرد، كفي السفر، كألصحاب األعماؿ الدائمة.
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 المصادر كالمراجع قائمة
 القرآف الكريـ ركاية حفص عف عاصـ.

حمد تحقيؽ: عبد المطيؼ م -االختيار لتعميؿ المختار: عبد هللا بف محمد بف مكدك
-ىػ1426 -الطبعة الثالثة -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية -عبد الرحمف

 ـ.2003
ىػ(، تحقيؽ: 728االختيارات الفقيية: أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت: 

 .ىػ1397 -لبناف -بيركت -دار المعرفة -محمد بف عباس البعمي الدمشقي
 البحكث مكتب تحقيؽ -ربيني الخطيبمحمد الش: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع

 ق.1415 -بيركت -الفكر دار - كالدراسات
 -( ىػ970 - ىػ926) زيف الديف ابف نجيـ الحنفي: لبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽا

  .مكاف النشر بيركت - الناشر دار المعرفة
 رشد  بػػدايػػة المجتيػػد كنيػػاية المقتصػػد: محمػػد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف

مطبعة مصطفى البابي الحمبي  -الشيير بابف رشد الحفيدىػ (  595 – 520) 
 ـ.1975ىػ/1395الطبعة: الرابعة،  -كأكالده، مصر

 -دار الكتاب العربي -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عبلء الديف الكاساني
 ـ. 1982

ني، الممقب تاج العركس مف جكاىر القامكس: محمد بف محمد عبد الرزاؽ الحسي
دار  -تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف -ىػ(1205-1145بمرتضي الزبيدم )

 اليداية.
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دار  -ىػ(897التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ العبدرم )ت: 
 ق. 1398-لبناف -بيركت -الفكر

دار  -تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي
 ىػ.1313 -القاىرة -إلسبلميالكتاب ا

 .بيركت -ق1415 -دار الفكر -مكتب البحكث كالدراسات  :تحقيؽ   

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بف عمي بف حجر 
دار  -مؤسسة قرطبة -تحقيؽ: حسيف عباس قطب  -ىػ(852العسقبلني )ت: 

ـ، كتحقيؽ: السيد عبد 1995-ىػ1416 -الطبعة األكلى -المشكاة لمبحث العممي
 ـ. 1964-ىػ1384 -المدينة المنكرة -هللا ىاشـ اليماني المدني

التمقيف في الفقو المالكي: عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي المالكي )ت: 
 -مكة المكرمة -المكتبة التجارية -تحقيؽ: محمد ثالث سعيد الغاني -ىػ(362

 ىػ .1415
ى البييقي: عبلء الديف بف عمي بف عثماف المارديني، الجكىر النقي في الرد عم

 مصدر الكتاب : مكقع يعسكب -الشيير بابف التركماني
حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء: سيؼ الديف أبي بكر محمد بف أحمد 

مؤسسة  -تحقيؽ: ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة -ق507سنة الكفاة  الشاشي القفاؿ:
 عماف. -بيركت -ـ1980سنة النشر  -دار األرقـ -الرسالة

الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار: محمد بف عمي بف محمد بف عبد 
 ىػ. 1386 -لبناف -بيركت -دار الفكر -ىػ(1088الرحمف الحصكفي الحنفي )ت: 
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 -ىػ(1051الركض المربع شرح زاد المستقنع: منصكر يكنس البيكتي: )ت: 
 لبناف.  -بيركت -دار الفكر -تحقيؽ: سعيد المحاـ

المكتب  -ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم
 ىػ. 1405 -لبناف -بيركت -اإلسبلمي

  تحقيؽ: محمد فؤاد عبد  -سنف ابف ماجة: محمد بف يزيد أبك عبد هللا القزكيني
 ث.دار الفكر بيركت. مذيؿ بأحكاـ األلباني عمى األحادي -الباقي

 -دار الفكر - شعث أبك داكد السجستاني األزدمسنف أبي داكد: سميماف بف األ
تعميؽ: كماؿ يكسؼ  -تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد -لبناف -بيركت

 الحكت، كمذيؿ بأحكاـ األلباني عمى األحاديث. 
 -دار إحياء التراث العربي -سنف الترمذم: محمد بف عيسي الترمذم السممي

تعميؽ: محمد ابف ناصر الديف  -تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخريف -لبناف -بيركت
 مصر.  -مطبعة مصطفى البابي الحمبي -األلباني

مطبعة مجمس دائرة  ،1السنف الكبرل: أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ط
، ىػ الناشر: محمد أميف دمج 1352المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف. اليند. 

تحقيؽ: محمد عبد القادر  -ـ1994-ىػ1414 -مكة المكرمة -مكتبة الباز طبعة:ك 
 .عطا

 - 2:ط  ،شػػػػرح الخػػرشي عمى مختصر خميؿ : أبك عبد هللا محمد الخرشي
 ىػ.   1317سنة  -مصر -المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ

عبد تحقيؽ:  -شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي: محمد بف عبد هللا الزركشي
 ـ. 2002-ىػ1422 -بيركت -دار الكتب العممية -المنعـ خميؿ إبراىيـ
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  الشرح الكبير عمى متف المقنع: عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة 
 -بيركت -دار الكتاب العربي -تحقيؽ: محمد رشيد رضا -ىػ(682المقدسي )ت: 

 لبناف. 
 -دار الفكر -محمد عميشتحقيؽ:  -الشرح الكبير: أحمد الدردير أبك البركات

 لبناف.  -بيركت
 -شرح جمع الجكامع البف السبكي: الجبلؿ شمس الديف محمد بف أحمد المحمي

 كىك شرح المحمي عمى متف جمع الجكامع لئلماـ تاج الديف عبد الكىاب ابف السبكي 
  -دار الفكر -ىػ(681شرح فتح القدير: محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ): 

 بيركت. 
ح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النُّيى لشرح المنتيى: منصكر بف يكنس شر 

 ـ.1996 -بيركت -دار عالـ الكتب -ىػ(1051بف إدريس البيكتي: )ت: 
 مصدر الكتاب : مكقع يعسكب -شرح الكجيز: عبد الكريـ الرافعي

 -صحيح ابف خزيمة: محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي النيسابكرم
تحقيؽ : محمد مصطفى  -ـ1970 – 1390بيركت ،  -لمكتب اإلسبلمي ا

 .األحاديث مذيمة بأحكاـ األعظمي كاأللباني عمييا -األعظمي
 -اليمامة -دار ابف كثير -صحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي

 تحقيؽ: مصطفى ديب البغا. -ـ1987-ىػ1407 -الطبعة الثالثة -لبناف -بيركت
ح مسمػػـ بشػػرح النككم: محي الديف أبك زكريا يحي بف شرؼ النككم.  صحيػػ

 المطبعة المصرية كمكتبتيا.
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 -دار إحياء التراث العربي -صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم
 -بيركت   -دار الجيؿ -تحقيؽ كتعميؽ: محمد فؤاد عبد الباقي -لبناف -بيركت

 بيركت.  -دار اآلفاؽ
المصدر: برنامج منظكمة  -كضعيؼ مسند أبي داكد: ناصر الديف األلبانيصحيح 

إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  -التحقيقات الحديثية المجاني
 باإلسكندرية.

 ـ 1992 -ىػ  1413الطبعة: الرابعة، 
الفتاكل اليندية في مذىب أبي حنيفة النعماف: الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء 

 ـ. 1991-ىػ 1411 -لبناف -بيركت -دار الفكر -ندالي
فتػػح القػػديػػر: كمػاؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، المعركؼ بابف اليماـ 

 ىػ (. 1316. المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر. ) 1الحنفي. ط: 

 -ق(762 -717)-محمد بف مفمح المقدسي أبك عبد هللا: الفركع كتصحيح الفركع
 .بيركت -1418 -ةدار الكتب العممي -تحقيؽ أبك الزىراء حاـز القاضي

 الطبعة الرابعة.  -دمشؽ -سكريا -دار الفكر -الفقو اإلسبلمي كأدلتو: كىبة الزحيمي
 -سكريا -دمشؽ -دار الفكر -ا: سعدم أبك جيبصطبلحن االقامكس الفقيي لغة ك 

 ـ.1998-ىػ1408 -الطبعة الثانية
 بيركت.  -المكتب اإلسبلمي -حنبؿ: عبد هللا بف قدامة المقدسي الكافي في فقو ابف

الكافي في فقو أىؿ المدينة: أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف عبد البر النمرم 
مكتبة الرياض  -تحقيؽ: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني -القرطبي
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-ىػ1400 -الطبعة الثانية -السعكدية -المممكة العربية -الرياض -الحديثة
 ـ.1980

تحقيؽ:  -كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع: منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي
 ىػ.1402 -بيركت -دار الفكر -ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ

 -ىػ(686)-المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب: محمد بف عمي بف زكريا المنبجي
 -الطبعة الثانية -دمشؽ  -دار القمـ -تحقيؽ: محمد فضؿ عبد العزيز المراد

 ـ. 1994-ىػ1414

تحقيؽ: محمكد أميف  -المباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي الدمشقي
 لبناف.  -بيركت -دار الكتاب العربي -النكاكم

 -بيركت -دار صادر -لساف العرب: محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم
 الطبعة األكلى. -لبناف

المكتبة  -األثر: أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرملنياية في غريب الحديث ك 
محمكد  -تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكل  -ـ1979 -ىػ 1399بيركت ،  -العممية 

 محمد الطناحي.
 .)إبراىيـ بف محمد بف عبد هللا بف مفمح الحنبمي أبك إسحاؽ: لمبدع في شرح المقنعا

 .بيركت _1400 -سنة النشر -المكتب اإلسبلمي -( ق884 -816

المبسكط: أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي: تحقيؽ خميؿ محيي الديف  
  .ـ2000-ىػ1421 -الطبعة األكلى -لبناف -بيركت -دار الفكر -الميس
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المجمكع شرح الميذب: أبك زكريا محيي الديف يحيي بف شرؼ النككم )ت: 
 ـ. 1997 -لبناف -بيركت -دار الفكر -ىػ(676

ىػ (  456محػػػافػػػظ أبػػي محمػػد عػمػي بػػف حػػـز األنػػدلسػػي الظػػاىرم ) ت: الميحػػػمَّى: ل
شارع قرقكؿ المنشية بالقمعة  13مطبعة اإلماـ  –تصحيػػػػح : محمد خميؿ ىرَّاس  .

 بمصر .

 -المستدرؾ عمى الصحيحيف: محمد بف عبد هللا النيسابكرم، المعركؼ بالحاكـ
الطبعة  -بيركت -دار الكتب العممية -بف أحمد الذىبيتعميؽ: أبك عبد هللا محمد 

 تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. -ـ1990-ىػ1411 -األكلى
 -بيركت –المكتب اإلسبلمي  -المسح عمى الجكربيف: محمد جماؿ الديف القاسمي

 قدـ لو : أحمد محمد شاكر ، كحققو المحدث ناصر الديف األلباني.
 -: أبك بكر عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة الككفيالمصنؼ في األحاديث كاآلثار

 تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت. -ـ1409الطبعة األكلى ،  -الرياض –مكتبة الرشد 
المكتب  -المصنؼ، مصنؼ عبد الرزاؽ: أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني

تحقيؽ: حبيب الرحمف  -ىػ1403 -الطبعة الثانية -لبناف -بيركت -اإلسبلمي
 عظمي.األ

تحقيؽ:  -ىػ(360-260القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ) المعجـ األكسط: أبك
 ىػ. د.ط.1415 -القاىرة -دار الحرميف -طارؽ بف عكض هللا بف محمد كآخر

تحقيؽ :  -ىػ(360-260المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني )
 -المكصؿ -مكتبة الزىراء -ـمكتبة العمـك كالحك -حمدم ابف عبد المجيد السمفي

 ـ.1983-ىػ1404 -الطبعة الثانية -العراؽ
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  استخػػدامػػػات األرض فػػػي مدينػػػػة الخمػػػػػس
 " دراسة في جغرافية العمراف" 

 إعداد: أ. ىناء عبد الحفيظ القعػك .            
 الميػػدم محمد أبكسبيحػة . أ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمػػة

: تحديد منطقة الدراسة:  أكالن
مػػس قػػرب المنطقػػة األ ثريػػة لبػػدة الكبػػرل، كتحػػيط بيػػا عػػدة نػػكاحي مػػف تقػػع مدينػػة الخي
مػػػس  -أشػػػيرىا، المنػػػاطؽ الزراعيػػػة ) السػػػاحؿ سػػػميف(، كمػػػا تبعػػػد  -كعػػػاـ –سػػػكؽ الخي

كـ عف العاصمة، كيكجد الكتمة السكنية مف شماؿ البحر المتكسط كمػف  120مسافة 
الجنػػكب مشػػركع السػػػكة الحديػػد الجػػػارم تنفيػػذه، بينمػػا يحػػػدىا مػػف الشػػػرؽ مدينػػة لبػػػدة 
األثرية ككادم لبدة، أما مف الغرب يحدىا كادل تػؿ المعػركؼ )سػيدم عبػدهللا(، كذلػؾ 

، كخط طكؿ ° 32´ 29عند التقاء دائرة عرض  شػرقان،  ىػذا كال ييعػدُّ ° 14´ 16شماالن
 المكقع الفمكي لمدينة الخيمس ذك داللة كبيرة نتيجة لصغر مساحة المدينة حيث تؽ

 (.1ؿ ) شك(1) (ىكتار1412 )در بنحك 
 الدراسات السابقة:ثانينا: 

التكسػػع الحضػػرم كاآلثػػار البيئيػػة الناتجػػة عنػػو فػػي فيصػػؿ محمػػد المبػػركؾ الصػػيد، 
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، مدرسػػة العمػػـك اإلنسػػانية، مدينػػة الجميػػؿ كضػػكاحييا

 ـ.2008قسـ الجغرافيا، شعبة الدراسات البيئية، أكاديمية الدراسات العميا،

                                                 
   مترن مربعنا( 2.400فداف )الفداف = 2.5مترنا مربعنا كتعادؿ  1.0000مساحة اليكتار تساكم 

، األطمس الكطني لمجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكيةأمانة التخطيط، مصمحة المساحة،  (1)
 .26، ص1976
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التكسع الحضرم كأثره عمى استعماالت األرض فػي مدينػة محمد زايػد، إمحمكد عمى 
مػػػػػس ، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػكرة، كميػػػػػة اآلداب كالعمػػػػػـك بػػػػػالخمس، قسػػػػػـ الخي

 ـ.2003الجغرافيا، جامعة المرقب، 
النمك الحضرم لمدينة الزاكية كأثره عمى النشاط مكلكد عمى المقطكؼ بريبش، 

نشكرة، قسـ الجغرافيا، جامعة قاريكنس، كمية ، رسالة ماجستير غير مالزراعي
  ـ.1998اآلداب،

 ـ2020( المكقع الجغرافي لمنطقة الدراسة عاـ 1شكؿ )
 

 
مصمحة المساحة، األطمس الكطني، لمجماىيرية العربية  التخطيط،المصدر: أمانة 

 .الميبية
ا اسػػػتعماالت األراضػػػي لألغػػػراض التجاريػػػة كاقعيػػػداريػػػف عمػػػى السػػػكرم الشػػػتيكل، 

رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، مدرسػة العمػـك  كآفاقيا المستقبمية في مدينة جنػزكر،



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

528 

  

 

اإلنسػػػػػػػػانية، قسػػػػػػػػـ الجغرافيػػػػػػػػا، شػػػػػػػػعبة الدراسػػػػػػػػات الجغرافيػػػػػػػػة، أكاديميػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات 
 ـ.2009العميا،

نشػأة مدينػة جنػزكر ككظائفيػا " دراسػة فػي جغرافيػة المختار محمد عمر الطكيرم، 
منشػػػػكرة، مركػػػػز البحػػػػكث كالدراسػػػػات العميػػػػا، قسػػػػـ "، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر المػػػػدف

 ـ.2002الجغرافيا، جامعة السابع مف ابريؿ، 
تقريػػػػر جػػػػرد منطقػػػػة طػػػػرابمس، كزارة التخطػػػيط كالتنميػػػػة، مؤسسػػػة كايثػػػػنج العالميػػػػة، 

عػػػػػػػف منطقػػػػػػػة  التاسػػػػػػػع، تقريػػػػػػػر، القسػػػػػػػـ متصػػػػػػػرفية سػػػػػػػكؽ الجمعػػػػػػػة )كجنػػػػػػػزكر(
 ـ.1967جنزكر،

إقمػيـ طػرابمس، مخططػات ؤسسة بكلسيرفيس فػاديكك، أمانة المجنة الشعبية لممرافؽ، م
 .24 –، تقرير رقـ ط ف ـ2000، جنزكر، المخطط الشامؿ، التطكير
 أسباب اختيار المكضكع:ثالثنا: 

في إحدل أىـ مناطؽ التركز السكاني الشػماؿ الغربػي مػف الػببلد  الخيمسمكقع مدينة 
مدينػة طػرابمس بصػفة خاصػػة بصػفة عامػة ككقكعيػا بػالقرب مػف نػػكاة التركػز الرئيسػية 

قميمية  .أدت ىذه الخصائص إلى جعؿ مركزىا الحضرم ذك أىمية كطنية كا 
مػسالمبلحظة المباشرة لمباحث لما شػيدتو مدينػة  مػف تحػكؿ فػي المجػاؿ الخػدمي  الخي

كىػػذا سػػاىـ بػػدكره فػػي جػػذب السػػكاف إلػػى منطقػػة الدراسػػة كبالتػػالي  المرقػػب بمديػػةمػػف 
 .نمكىا العمراني

ػػا إال أف النمػػك الحضػػرم كالتكسػػع عمػػى الػػرغ ـ مػػف أف المنطقػػة تىعػػدُّ مركػػزنا زراعينػػا ىامن
ا أمػاـ اسػتمرار النشػاط أصبح يشػكؿ تحػدينا خطيػرن  الخيمسالعمراني الذم تشيده مدينة 

 .الزراعي في المنطقة
مػػسلػػـ تحػػظ مدينػػة  بػػالكثير مػػف الدراسػػات الجغرافيػػة، فقػػد كػػاف يشػػار إلييػػا ضػػمف  الخي
بصػكرة عامػة،  المرقػبلتي تناكلت المنطقة ضمف أبحاث عف منطقػة دراسات أخرل ا
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إال مػف بعػض الدراسػات كالتػػي قامػت بيػا مؤسسػات دكليػػة كالتػي اسػتطاعت أف ترسػػـ 
 .خمفية جغرافية لمباحث في اإلعداد ليذه الدراسة

 
 الدراسة: رابعنا: مشكمة

 ؟مرانيما دكر الخصائص الطبيعية كالبشرية في نشأة المدينة كنمكىا الع
مػػا الكيػػاف السػػكاني لممدينػػة )زيػػادة طبيعيػػة لمسػػكاف كمعػػدالت متزايػػدة لميجػػرة باتجػػاه 

 ؟المدينة(؟ كما ىي خصائصو المميزة لو
كما ىي المشػكبلت البيئيػة  ،إلى أم مدل ساىـ النمك العمراني في التأثير عمى البيئة

 ؟في منطقة الدراسة
ا:   أىمية الدراسة:خامسن

نابعػػة مػػف األىميػػة التػػي تمػػؼ المدينػػة كأحػػد المراكػػز الحضػػرية،  أىميػػة ىػػذه الدراسػػة
 .التي تمثؿ أحد ضكاحييا المرقبا لمكقعيا عمى الساحؿ كقربيا مف مدينة استنادن 

سػػاىمت شػػبكة النقػػؿ كالمكاصػػبلت فػػي زيػػادة ىػػذه األىميػػة حيػػث تمتػػاز بمكقػػع ميػػـ 
ىا مػػػػف كجػػػػكد خػػػػط سػػػػكة حديػػػػد يحػػػػد طػػػػرابمس، – المرقػػػػبعمػػػػى الطريػػػػؽ السػػػػاحمي 

 الجنكب.
كادم لبػػدة مػػف الشػػرؽ ككادم المدينػة ذات ظييػػر زراعػػي كبيػػر لمكقعيػػا بمنطقػة سػػيؿ 

 بمديػة إمػدادجكدة عالية كمنتجات مكسمية ىامة تعمػؿ عمػى  المعركؼ مف الغرب ذك
 .بفائض ما ينتج منو بعد اكتفاء المدينة بتمؾ المنتجات المرقب

كالمرافػػؽ التعميميػػة مثػػؿ كميػػة  الخػػدمات كمػػا أنيػػا تتمتػػع بكجػػكد المجمعػػات الصػػناعية،
، حيػػث يػػػتـ التركيػػز فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػػى اآلداب بالمرقػػب التابعػػة لجامعػػة المرقػػب

ابػػراز دكر ىػػذه المرافػػؽ فػػي الجػػذب السػػكاني، حيػػث اكسػػبت ىػػذه الخصػػائص المدينػػة 
 .أىمية كأحد المراكز الحضرية بالمنطقة األمر الذم جعميا متعددة الكظائؼ
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ا  أىداؼ الدراسة:: سادسن
التعريؼ بالظركؼ الجغرافيػة لمنطقػة الدراسػة بكصػفيا مػف المقكمػات األساسػية لمنمػك 

 .العمراني
مػػػػسمحاكلػػػػة الػػػػربط بػػػػيف البيئػػػػة الحضػػػػرية كالبيئػػػػة الطبيعيػػػػة فػػػػي مدينػػػػة  ، كالمتػػػػاف الخي

 .تتعرضاف لمتمكث بأنكاعو المختمفة نتيجة النمك كالتزايد الكبير في النشاط الحضرم
مسػػاعدة فػػي تقػػديـ بعػػض المقترحػػات كالتكصػػيات التػػي يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي ضػػبط ال

النمػػػك كالتكسػػػع فػػػي األنشػػػطة الحضػػػرية بيػػػدؼ الحػػػد مػػػف المشػػػكمة، ككقػػػؼ تفاقميػػػا 
كتعديؿ الممارسات الخاطئػة التػي يمارسػيا السػكاف حالينػا كالتقميػؿ مػف اآلثػار المترتبػة 

 .اعية مف التدمير كالتدىكرعمى النمك بما يكفؿ الحفاظ عمى األراضي الزر 
   مناىج كأساليب الدراسة:سابعنا: 

 .منيج التحميؿ المكاني-1
 .المنيج التحميمي-2
 المنيج السمككي-3
 .منيج النظـ-4
 .األسمكب الكمي-5

 الخرائط كالصكر الجكية:المصادر اإلحصائية ك
الحككميػة  تتمثؿ فػي البيانػات كاإلحصػاءات الرسػمية التػي تصػدرىا الييئػات كالجيػات

المختصػػػػػة، كأىميػػػػػا البيانػػػػػات الصػػػػػادرة عػػػػػف الييئػػػػػة الكطنيػػػػػة لممعمكمػػػػػات كالتكثيػػػػػؽ 
، ىذا باإلضافة إلػى اإلحصػاءات الحيكيػة لمسػكاف لفترات مختمفةكالتعدادات السكانية 

كالتقػػارير اإلحصػػائية كالبيانػػات التػػي تنشػػرىا مختمػػؼ الجيػػات كذات صػػمة بمكضػػكع 
غيػػر المنشػػكرة التػػي تصػػدرىا مصػػمحة السػػجؿ المػػدني الدراسػػة ، فضػػبلن عػػف البيانػػات 
، كمػػا تمػػت االسػػتعانة بعػػدد مػػف الخػػرائط كالصػػكر 2020المحمػػي بالمدينػػة حتػػى سػػنة 

( مػػف مركػػػز 100000:  1الجكيػػة أىميػػا الخريطػػػة الجيكلكجيػػة لميبيػػػا مقيػػاس رسػػػـ )
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ط البحػكث الصػػناعية، كتػػـ اسػتنباط منيػػا منطقػػة الدراسػػة، كمػا تمػػت االسػػتعانة بمخطػػ
مف مصمحة التخطػيط العمرانػي كالػذم كػاف  1980الصادر سنة 2000المدينة لسنة 

 .مصدران لتحميؿ استخدامات األرض
 الدراسة الميدانية:-

التي تعد أحػد مصػادر البيانػات اليامػة فػي تعػكيض الػنقص فػي البيانػات كليػا قيمتيػا 
ائص فػػػي الكقػػػكؼ عمػػػى كثيػػػر مػػػف خصػػػالباحػػػث فػػػي التحميػػػؿ، كقػػػد اعتمػػػدت عمييػػػا 

المدينػػة كاسػػتفاد منيػػا فػػي التعػػرؼ عمػػى المبلمػػح الجغرافيػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية 
 دراسة ميدانية مفصمة.كالسكانية كالعمرانية في المدينة كذلؾ مف خبلؿ 

: المركب العاـ   استخداـ األرض بمدينة الخيمس:أكالن
حقيقية لتكزيع تعتمد دراسة استخداـ األرض عمى المسح الميداني الذم يعطي صكرة 
 .الكظائؼ بالمدينة، كعمى ىدييا يمكف إعادة تخطيط المدينة في المستقبؿ

 تتميز استخدامات األراضي بالمدف يتباينيا كذلؾ تبعا الحتياجات المتغير.
 العكامؿ المؤثرة في استخداـ األرض:

 كمف العكامؿ المؤثرة في استخداـ األرض بالمدينة:
مثؿ نمط استخداـ األرض في المدينة نتاجان لمتطكر ي النمك العمراني لممدينة:

العمراني الذم مرت بو المدينة عمى فترات طكيمة، فاالستخداـ أكبر مف مجرد نمك 
عمى رقعة المدينة، فالنمك عبارة عف تكسع في استخداـ األرض التي تمتد عمييا 

يد أنماط المدينة، كفي مدينة الخيمس كاف لمنمك العمراني أثره الكاضح في تحد
 .االستخدامات المختمفة

تتغير استعماالت األرض بجذب اىتمامات عريضة تشغؿ فكر  محاكر الطرؽ:
، كتختمؼ أنماط استخداـ األرض في مدينة قائمة اختبلفان كبيرنا (1) القائميف عمييا

                                                 
(1) Hualou Longa،b، Gerhard K, Heiligb، Xiubin Lic، Ming Zhangb،c، Socio-

economic development and land-use change: Analysis of rural housing land 
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عف الصكرة التي يمكف اقتراحيا لمدينة يجرل تخطيطيا لتضـ عددنا مماثبلن مف 
 .ؾ عمى طكؿ الشارع الرئيسي لممدينة العديد مف األنشطة الحككميةالسكاف، فينا

: تمعب الشكارع المستقيمة كالعمكدية عمى خطة المدينة العمرانية )الشكؿ اليندسي(
بعضيا البعض دكرا كبيرا في تكزيع االستخدامات، فيذا التنظيـ أدل إلى استغبلؿ 

حداث أكبر قدر مف التفاعؿ مع المكاف حيث األنشطة الخدمية أك  ،المكقع، كا 
 بالمدينة.السكنية كغيرىا التي تنتشر 

 ،المعركؼ أف كسط المدينة أعمى في أسعار األراضي مف أطرافيا أسعار األراضي:
فالمناطؽ الثبلث المككنة لكسط المدينة، ىذا فضبلن عف المناطؽ المطمة عمى 

 .ساحؿ البحر المتكسط عمى الطرؽ الرئيسة
تركزت بعض االستخدامات بجكار االستخداـ السكني في حيف  التجاكر الخدمي:

فنتيجة لكجكد مكقؼ  .تركز االستخداـ السكني بجكار بعض الخدمات األخرل
مما أدل إلى العشكائية كسكء التخطيط، كما يكجد  ،العربات نما العمراف بشكؿ سريع

ا في بعض مناطؽ النمك العمراني القافز بمناطؽ  ف جاكر ، في حياألطراؼأيضن
االستخداـ السكنى بعض الخدمات العامة كالخاصة مثؿ الخدمات الدينية كالتجارية 

 .كالتعميمية كاالتصالية كبعض الخدمات األخرل
ارتفعت األنشطة الزراعية عمى أطراؼ المدينة بعيدنا عف المناطؽ  المكقع األنسب:

اخؿ الكتمة السكنية السكنية ليا؛ ىذا نتيجة لمبعد عف المباني السكنية العالية د
باإلضافة إلى كجكد الطرؽ المرصكفة كالمعدة لمثؿ ىذه الحاالت خارج الكتمة 
السكنية، كلبلستفادة مف األراضي الصالحة كالقابمة لمزراعة، كما امتدت بعيدة نسبينا 

 .عف المناطؽ العسكرية

                                                                                                                 

transition in the Transect of the Yangtse River، China، China، 2005، URL، 
www,sciencedirect,com. 

http://www.sciencedirect.com/
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 ،السكنيةجاءت االستخدامات األمنية في أغمبيا بالقرب مف الكتمة  طبيعة الخدمة:
حيث إمكانية  ،الجغرافية كذلؾ تحت تأثير العكامؿ التاريخية )مثؿ قسـ الشرطة( أك

 .المطاف ( الكصكؿ )كما في خدمة
يمثؿ نحك  ىكتار(،1684 )الكتمة العمرانية بالمدينة نحك مساحة كيبمغ إجمالي

 448)% مف إجمالي منطقة الدراسة، يبمغ إجمالي المسطح السكني حكالي 69.2
%( مف مساحة  18.3% مف إجمالي الكتمة العمرانية ك)26.5تمثؿ نحك تار(،ىك

 منطقة الدراسة، بينما يبمغ إجمالي مسطح األنشطة المختمفة عمى مستكل 
 ـ.2020( استخدامات األراضي بمدينة الخيمس عاـ 1جدكؿ رقـ )

شبكة  مساحةال المنطقة
 الشكارع

نسبة 
 الشكارع

المباني 
 السكنية

نسبة 
ني المبا

 السكنية

اجمالي 
 االستخدامات

اجمالي 
 االستخدامات

نسبة 
 االستخدامات

 ـ مساحة ىكتار 2ـ

مف 
المساحة 
 الكمية
)%( 

 ـ مساحة

مف 
المساحة 
 الكمية
)%( 

بدكف االرض 
 الصحراكية

 باألرض
 الصحراكية

بدكف االرض 
 %الصحراكية

غرب 
 الخيمس

6809136 680 276018 4.1 656320 10 4083757 4772312 70.1 

شرؽ 
 81.8 3480413 1669607 13 556750 3.8 162913 425 4252288 الخيمس

منطقة 
 82.3 2362391 927530 13 372363 2.3 65638 286 2868763 الكسط

 22.9 875288 875288 46 1748119 10.4 398943 382 3823632 بف حجا
حي 

 66.6 2084039 1422810 13 417232 5.6 175794 313 3128148 الرياضية

 61.6 2123275 2123275 21 717250 5.6 191907 344 3446042 لبدة
 64.5 15697718 11102267 18 4468034 5.2 1271212 2130 24328008 اإلجمالي

باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس  الباحثالمصدر: مف إعداد 
 .لمعدالت لمباحث( كالنسب كاArc GIS) باستخداـ برنامج 

% مف إجمالي الكتمة العمرانية 64تمثؿ نحك  ىكتار(1110)منطقة الدراسة حكالي 
% مف 7.5تمثؿ نحك  ىكتار(،127)، بينما يبمغ إجمالي الطرؽ كالفراغات حكالي 
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%( مف اجمالي مساحة مدينة  5.2إجمالي الكتمة العمرانية بمنطقة الدراسة ك )
إلى استخدامات األراضي بمدينة الخيمس  (2الشكؿ )( ك1الخيمس، كيشير الجدكؿ )

 .ـ2017عاـ 
 19حيث تمثؿ نسبة ) ،المناطؽ الصحراكية بنطاؽ مساحة مدينة الخيمس تتكزعكما 

( مف اجمالي ىكتار459) مساحتيا%( مف جممة مساحة المدينة فقد قدرت 
 .( مساحة منطقة الدراسةىكتار2130)

 
 .(1بيانات جدكؿ )إلى دنا استنا الباحثمف إعداد  المصدر:

 ـ.2020( االستخدامات المختمفة بمدينة الخيمس عاـ 2شكؿ )
 

 : العناصر الرئيسية الستخداـ األرض بمدينة الخيمس:ثانينا 
 ( المناطؽ السكنية:1)

تمؾ المناطؽ التي يسكدىا االستخداـ السكني، كيبمغ إجمالي المسطح  
% مف إجمالي الكتمة 26.5تقدر بنحك (،ىكتار447)السكني بمدينة الخيمس حكالي 

 .العمرانية بالمدينة
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 ( مناطؽ الخدمات كالمرافؽ:2)
ىكتار(، 1570)يبمغ إجمالي المسطح الخدمي عمى مستكل منطقة الدراسة حكالي 

% مف إجمالي مساحة المدينة، 64.5الصحراكية تمثؿ نحك األراضيكتشمؿ مساحة 
%( مف  45.6ض الزراعية لتمثؿ )( بدكف إضافة مساحة األر ىكتار1110ك )

%( مف جممة عمراف المدينة، كمف خبلؿ أعماؿ الرفع 65.9مساحة المدينة، ك )
 العمراني كالدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة أمكف تصنيفيا كما يمي:

 31.71)يبمغ إجمالي الخدمات التعميمية بالمدينة حكالي  التعميمية: الخدمات-أ
% مف إجمالي الكتمة العمرانية كتمثؿ الخدمات التعميمية 1.43، تمثؿ نحك ىكتار(

 .مف جممة المساحة الكمية لممدينة ،%( 1)
يبمغ إجمالي الخدمات الصحية بالمدينة حكالي  الصحية: الخدمات-ب
 .% مف إجمالي الكتمة العمرانية0.05تمثؿ نحك متر(، 7560)
ت الترفييية كالرياضية يبمغ إجمالي الخدما كالرياضية: الترفييية الخدمات-ج

% مف إجمالي الكتمة العمرانية، 9.6تمثؿ نحك  ىكتار 385.3بالمدينة حكالي 
 .مف جممة مساحة المدينة ،%( 6.7ك)
تمثؿ  ىكتار(،1.050)يبمغ إجمالي الخدمات الدينية حكالي  الدينية: الخدمات-د

 العمرانية.% مف إجمالي الكتمة 0.06نحك 
حكالي يبمغ إجمالي الخدمات األمنية  كالعسكرية(: ككمية)الحاألمنية  الخدمات-ق
 العمرانية.% مف إجمالي الكتمة 0،30تمثؿ نحك  ىكتار(4.998)
 يبمغ إجمالي الخدمات التجارية بالمدينة حكالي التجارية: الخدمات-ك
 .% مف إجمالي الكتمة العمرانية0.7تمثؿ نحك  ىكتار(،11.256)
تمثؿ  ىكتار(، 764)مالي الخدمات الزراعية حكالي يبمغ إج الزراعية: الخدمات-ز

 .(1% مف إجمالي المساحة الكمية لممدينة، جدكؿ )31.4نحك 
تغطي االستخدامات الصناعية مساحة ليست بالقميمة داخؿ  الصناعية: األنشطة-ح

 35.500)المدينة، حيث تبمغ المساحة التي يشغميا النشاط الصناعي حكالي 
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% مف إجمالي الكتمة العمرانية، متمثمة في الصناعات 2.1تمثؿ نحك  ىكتار(،
  .مف جممة مساحة المدينة الكمية ،%( 1.5الخفيفة، ك)

 الفضاء: األراضي-ط
يبمغ إجمالي مساحة األراضي الفضاء عمى مستكل مدينة الخيمس حكالي 

% مف إجمالي المساحة العمرانية، فتركز في 3.12تمثؿ نحك  ىكتار(،52.500)
المتخممة بيف الكتؿ العمرانية داخؿ كسط المدينة، كالفضاءات الكبيرة  المناطؽ

 .%( مف جممة مساحة المدينة 2.2بأطراؼ مناطؽ المدينة الخارجية، كتمثؿ )
 الخضراء: المساحات-ؽ

تمثؿ  ىكتار(، 53.34)يصؿ إجمالي مساحة المناطؽ الخضراء بالمدينة حكالي 
%( مف جممة  2.2ية كتمثؿ نحك )% مف إجمالي المساحة العمران3.17نحك

 .مساحة المدينة
 ثالثنا: المباني في خريطة التركيب العمراني لممدينة:

تشكؿ المباني أحد أىـ عناصر التركيب العمراني بالمدينة فضبلن عف ككنيا أحد 
ا أحد الدالالت البارزة عمى النمك  عناصر النسيج العمراني، كتعد المباني أيضن

عبلقة ارتباطية بيف المباني كالمساحات الفضاء في ظؿ ارتفاع العمراني، كتكجد 
مشاكؿ اإلسكاف بغالبية المدف، كما تفيد دراسة الحجـ العمراني في المدينة في 

، كفي ىذا (1)معرفة مناطؽ تكدس المباني كمناطؽ تخمخميا مع ربطيا بحجـ السكاف
قة بالمباني السكنية اإلطار يمكف تناكؿ مجمكعة مف المتغيرات كالخصائص المتعم

 .كدكرىا في رسـ خريطة النسيج العمراني كمف ثـ التركيب العمراني بمدينة الخيمس
 
 

                                                 
النسيج العمراني لممكاضع المتأثرة بالمجارم المائية القديمة كالحالية بمدينة أحمد رجب محمد،  (1)

 .156، مرجع سابؽ، ص القاىرة



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

537 

  

 

 ارتفاعات المباني:  -1
يشكؿ االرتفاع الرأسي لممباني نكعنا مف التنمية العمرانية التي تستيدؼ تكفير 

ة، كمف كحدات سكنية إضافية لتمبي الطمب المتزايد عمى سكؽ اإلسكاف بالمدين
المعركؼ أف ارتفاع المباني يتناسب طرديا كعرض الشارع، فمع اتساع األكؿ يرتفع 
الثاني، كتشير المعايير التخطيطية إلى أف ارتفاع المبنى يعادؿ مثؿ كنصؼ مثؿ 
عرض الشارع حتى يمكف تكفير إضاءة طبيعية كتسمح المباني خبلليا مف انسياب 

 .لحركة اليكاء ككضكح الرؤية
 ـ.2020( ارتفاعات المباني بمدينة الخيمس عاـ 2)جدكؿ 

 النسبة المئكية عدد األدكار عدد المنطقة
المباني 
 السكنية

إلى  3 دكريف دكر
4 

4 
 فأكثر

 إلى 3  دكريف دكر
4 

4 
 فأكثر

غرب 
 58.3 7.3 19.1 15.4 995 124 325 262 1706 الخيمس

شرؽ 
 15.8 66.1 6.3 11.7 50 209 20 37 316 الخيمس

منطقة 
 71.2 19.2 8.0 1.6 178 48 20 4 250 الكسط

 74.7 16.9 2.4 6.0 2214 501 70 179 2964 بف حجا
حي 

 58.6 25.6 11.1 4.6 421 184 80 33 718 الرياضية

 69.9 22.8 3.1 4.2 450 147 20 27 644 لبدة
 65.3 18.4 8.1 8.2 4308 1213 535 542 6598 اإلجمالي

لباحث باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج المصدر: مف إعداد ا
(Arc GIS.كالنسب كالمعدالت لمباحث ) 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

538 

  

 

كما تتفاكت ارتفاعات المباني مف مكاف آلخر نتيجة لمجمكعة مف العكامؿ      
، (1) المختمفة لعؿ مف أىميا حالة المباني كحداثتيا كنكعية المباني كاتساع الشكارع

ـ، كالذم مف خبللو 2017( إلى ارتفاعات المباني بالمدينة عاـ 2كيشير الجدكؿ )
يمكف القكؿ إف مباني المدينة تتسـ باالرتفاعات المتكسطة بشكؿ عاـ كىك ما أكدتو 

 .الدراسة الميدانية
يتضح مف الجدكؿ ارتفاع نسبة المباني األكثر مف أربعة أدكار لما يزيد عف     

ني السكنية بالمدينة، فيما تصؿ نسبة المباني التي يتراكح ارتفاعيا ما بيف ثمثي المبا
%(، بما يشير إلى أف ما 18.4ثبلثة إلى أربعة أدكار إلى خمس المباني تقريبنا )

يقرب عف عشر جممة مباني المدينة مككنة مف طابؽ كمثميا طابقيف، كىك ما 
 تراكح متكسطيا العاـ ما بيف يتماشى مع معظـ عركض الشكارع بالمدينة كالتي ي

ا ما بيف  6) أمتار( أم أف االرتفاع القانكني لممباني مف المفترض أف يتراكح أيضن
مترنا ألقؿ ارتفاع، إحدل عشر مترنا في أقصى ارتفاع(، أم ما بيف ثبلثة طكابؽ  9)

إلى أربعة طكابؽ كذلؾ عمى اعتبار أف ارتفاع الطابؽ الكاحد يصؿ إلى ثبلثة أمتار 
 في األغمب.

( أف أكثر المناطؽ ارتفاعنا في مبانييا بالمدينة 2كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ )    
 74.7ىي منطقة بف جحا لكبر قيمة المباني التي تتعدل أربعة ادكار فأكثر بنسبة )

مبنى(، تمييا منطقة الكسط بنسبة  2214%( مف جممة المباني بالمنطقة بعدد )
لسكنية بالمنطقة ثـ منطقة لبدة بعدد مباني تجاكز %( مف جممة المباني ا 71.2)

%(، 69.9مبنى( بالمنطقة بنسبة ) 644مبنى( مف جممة ) 450األربعة طكابؽ )
%( لكؿ منيما عمى  58.3%،  58.6تمييا حي الرياضية ثـ غرب الخيمس بنسبة )

 %(. 15.8التكالي كأخيرا منطقة شرؽ الخيمس )
                                                 

، تطكر العاصمة المصرية، كالقاىرة الكبرل، تجربة التعمير المصرية مف فتحي محمد مصيمحي (1)
 .368، ص 1988رة، القاىرة، دار المدينة المنك  ـ2000ؽ.ـ إلى  4000
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رتفاعات المباني السكنية بيا نجد اف منطقة بف جحا كبدراسة مناطؽ المدينة كفقنا ال
تضـ اكبر عدد مف المباني السكنية مقسمة كالتالي: أقؿ نسبة مباني كفقنا لبلرتفاع 

مبنى(  70%( مف جممة المباني السكنية بعدد ) 2.4ىي المباني ذات الطابقيف )
ة ادكار إلى أربعة %( ثـ مباني مف ثبلث 6تمييا المباني ذات الطابؽ الكاحد بنسبة )

مبنى، أما أكثر مف أربعة ادكار كانت ليا  501%( بعدد  16.9سجمت نسبة )
%( مبنى، تمييا منطقة غرب الخيمس في كبر عدد المباني  74.7الغمبة بأكثر مف )

ا إلى مباني ذات طابؽ كاحد بنسبة ) %(  19.1%( كطابقيف ) 15.4مقسمة أيضن
%( أما المباني ذات األربعة طكابؽ فأكثر فقد  7.3مف ثبلثة طكابؽ إلى اربعة )

مبنى(، يضـ حي الرياضية  995%( بعدد مباني ) 58.3سجمت نسبة مرتفعة )
%(  58،6مبنى( كانت الغمبة لممباني المرتفعة عف أربعة ادكار بنسبة ) 718)

%( اما الطابؽ  11.1%( كالطابقيف بنسبة )25،6تمييا المباني مف ثبلثة طكابؽ )
%( فقط مف جممة ارتفاعات المباني بالمنطقة، تأتي 4.6د سجؿ نسبة ضئيمة )الكاح

مبنى( يطبع عمييا المباني ذات االرتفاع االكثر مف  644منطقة لبدة بعدد مباني )
%( مف جممة المباني ثـ المباني ثبلثية  69.9أربعة طكابؽ حيث يسجؿ نسبة )

%( كاخيرا الطابقيف  4،2حد )%( ثـ المباني الدكر الكا 22.8الطكابؽ بنسبة )
مس نجد النسبة الغالبة  3.1) %(، كمع دراسة ارتفاعات المباني بمنطقة شرؽ الخي

%( تمييا المباني االكثر مف أربعة طكابؽ 66.1لممباني ثبلثية الطكابؽ بنسبة )
%(، كتتذيؿ المباني ذات  11.7%( ثـ الطابؽ الكاحد بنسبة ) 15.8بنسبة )

مبنى  316مبنى فقط مف جممة  20%( بعدد )6.3ة بنسبة )الطابقيف بالمنطق
 71.2) -مبنى سكني تقسـ الكتالي: 250سكني بالمنطقة(، اما منطقة الكسط ذات 

%( لمطابقيف، كاخيرا  8%( لمثبلثة طكابؽ، )19.2%( لؤلربعة طكابؽ فاكثر، )
 الخيمس %( لممباني ذات الطابؽ الكاحد، بصفة عامة يبمغ عمى مباني مدينة 1.6)
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مبنى( مف  4308%( بعدد ) 65.3المباني المرتفعة أكثر مف أربعة طكابؽ بنسبة )
  مبنى(. 6598جممة مباني المدينة البالغة )

 

 
المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج 

(Arc GIS. ) 
( التكزيع النسبي الرتفاعات المباني كفقنا لعدد الطكابؽ عمى مناطؽ 3شكؿ )

 ـ.2020مدينة الخيمس عاـ 
 حاالت المباني:-2

ترتبط حاالت المباني في المدينة ارتباطنا كثيقنا بالتطكر العمراني ليا، حيث نجد أف 
رت الدراسة الغالبية المدنية العظمى مف مباني المدينة ذات حالة سميمة، كقد أظي

الميدانية التي تـ إجرائيا لمتعرؼ عمى حاالت المباني بالمدينة، ككذلؾ الدراسات 
( الذم يشير إلى التكزيع النسبي 3الميدانية لمكتمة العمرانية لممدينة كفقنا لمجدكؿ )

 ـ.2020المباني كفقنا لحالتيا البنائية عاـ 
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 ـ.2020لحالتيا البنائية عاـ ( التكزيع النسبي لمساحة المباني كفقنا 3جدكؿ )
 النسبة حالة المبنى السكني

 99.1 جيد
 0.7 متصدع
 0.2 متيدـ

 100 إجمالي الكتمة المبنية

 ـ.2020-04-17المصدر: دراسة ميدانية بتاريخ: 
 مادة البناء:-3

ترتبط مادة بناء المباني في المدينة ارتباطنا كثيقنا بالتطكر العمراني ليا، حيث نجد أف 
الغالبية المدنية العظمى مف مباني المدينة ذات الييكؿ الخرساني كالحكائط الحاممة، كىذا 
دليؿ عمى حداثة المباني كتطكرىا كتماشييا مع نمط البناء الحديث، كقد أظيرت الدراسة 
الميدانية التي تـ إجرائيا لمتعرؼ عمى مادة بناء المباني بالمدينة، ككذلؾ الدراسات الميدانية 

( الذم يشير إلى التكزيع النسبي ألعداد المباني 4كتمة العمرانية لممدينة كفقنا لمجدكؿ )لم
 ـ.2020كفقنا لمادة البناء عاـ 

 ـ.2020( التكزيع النسبي لممباني السكنية كفقنا لمادة البناء عاـ 4جدكؿ )

 المنطقة
 مادة البناء )%( عدد

المباني 
حجر  بي مسقؼخش حكائط حاممة ىيكؿ خرساني السكنية

 جيرم
 15 5 30 50 1706 غرب الخيمس
 20 20 20 40 316 شرؽ الخيمس
 5 5 50 40 250 منطقة الكسط
 5 0 15 80 2964 بف حجا

 0 0 30 70 718 حي الرياضية
 5 5 40 50 644 لبدة

 11،7 5،8 29،2 53،3 6598 اإلجمالي

 ـ.2020-04-20المصدر: دراسة ميدانية بتاريخ: 
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ة الجدكؿ السابؽ يتبيف حداثة مباني المدينة نتيجة أكبر المباني ذات كمف دراس
%( مف جممة المباني  82.5الييكؿ الخرساني كالحكائط الحاممة حيث تبمغ نسبة )

%( نجده في المباني ذات  11.7بالمدينة، تمييا الحجر الجيرم كمادة بناء بنسبة )
%(  5.8باني ذات السقؼ الخشبي )الدكر كالدكريف فقط، ثـ نسبة قميمة جدا مف الم

كنجدىا بأطراؼ المدينة كبجكار المباني الجديدة حفاظا عمى تراث المدينة التقميدم 
 حيث يسكنيا القميؿ مف السكاف ذك الطابع العربي البدكم.

تأتي منقطة بف جحا بأكبر نسبة لمباني الييكؿ الخرساني بالنسبة لمبانييا أك مباني 
%( كلـ  20%( أما الحكائط الحاممة بيا فقد سجمت نسبة ) 80)المدينة ككؿ بنسبة 

يظير بيا المباني المبنية بالحجر الجيرم أك المسقفة بالخشب، يمييا حي الرياضية 
%( لمحكائط الحاممة، كما لـ  30%( مف مباني الييكؿ الخرساني ك) 70بنسبة )

ا نمط البناء بالحجر الجيرم الك المسقكفة ب الخشب، اما منطقة لبدة يظير بيا أيضن
%( لمحكائط  40فقد سجؿ بيا نسبة النصؼ مف جممة مبانييا ىيكؿ خرساني ك )
%( لكؿ مف  5الحاممة كقد لكحظ كجكد النمط التقميدم في مادة البناء بنسبة )

الحجر الجيرم ك المسقكفة بالخشب، كما سجمت مباني الييكؿ الخرساني نصؼ 
ا بمنطقة غر  %(  15%( لمحكائط الحاممة، ك) 30ب الخيمس ك)جممة المباني أيضن

%( لذات السقؼ الخشبي نتيجة كقكع المنطقة بأطراؼ  5لمباني الحجر الجيرم،)
المدينة كانتشار نمط البناء العشكائي مع رخص تكمفة البناء بالحجر الجيرم عف 

فضبلن  نظيرة الخرساني نتيجة الظركؼ االقتصادية التي تمر بيا الببلد ىذه الفترة ،
عف سيكلة انشاء ىذه المباني التي ال تتطمب كقت طكيؿ في عمميات البناء، اما 
منطقة شرؽ الخيمس نجد تساكم كؿ مف المباني ذات الحكائط الحاممة كالحجر 

%( لكؿ منيما كىذا نتيجة كقكع المنطقة  20الجيرم كالمسقكفة بالخشب بنسبة )
ا بأطراؼ المدينة كاستسياؿ السكاف ط رؽ البناء التقميدية لسرعتيا في اتماـ أيضن

البناء بسيكؿ كيسر كسرعة فضبلن عف تدنى الحالة االقتصادية التي ال تساعد عف 
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(، 39%( فقط،) شكؿ  40انشاء المباني الخرسانية التي سجمت بالمنطقة بنسبة )
%( أم ما يعادؿ نصؼ  50سجمت أكبر نسبة لممباني ذات الحكائط الحاممة )

%( لممباني الخرسانية، كما تساكت لكؿ مف المباني  40منطقة الكسط، ك)المباني ب
 %( لكؿ منيما. 5المسقكفة بالخشب كالحجر الجيرم بنسبة )

( التكزيع النسبي لممباني السكنية كفقنا لمادة البناء عمى مناطؽ مدينة 5شكؿ )
 ـ.2020الخيمس عاـ 

 
الباحث باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج المصدر: مف إعداد 

(Arc GIS. ) 
 سابعنا: الصكرة التكزيعية الستخدامات األراضي بمناطؽ المدينة:

تأتي دراسة استخدامات األراضي عمى مستكيات تفصيمية إلعطاء صكرة أكثر 
ظيار ا لممشيد األرضي )البلندسكيب( كا  مدل التداخؿ في األنماط المختمفة  تكضيحن
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لبلستخدامات، كالصكرة التكزيعية ليا بالمدينة حتى يمكف التمييز بينيا كدراسة أثره 
( 5جدكؿ )عمى رحمة الكصكؿ لتمؾ االستخدامات كمدل كفايتيا لمسكاف بالمدينة،  

 ـ.2020التكزيع النسبي لالستخدامات المختمفة بمناطؽ مدينة الخيمس عاـ 
 رض الصحراكيةالتكزيع النسبي لالستخدامات بدكف األ  طقةالمن

أرض  
 زراعية

تعميم
 م

صح
 م

دي
 ني

حككمية 
كعسكر 
 ية

رياض
م 
كترفيي
 م

تجار 
 م

صناع
 م

مساحا
ت 
 خضراء

 أرض فضاء

غرب 
 الخيمس

68.8 1.9 0.0 0.
0 

0.1 13.7 1.1 7.7 4.4 2.4 

شرؽ 
 0.0 0.2 98.5 الخيمس

0.
0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 

ة منطق
.0 0.1 0.1 99.0 الكسط

0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 

.0 0.5 5.9 9.4 بف حجا
5 

5.0 15.4 1.1 0.0 24.9 37.3 

حي 
 0.1 6.8 73.7 الرياضية

0.
2 0.1 8.3 1.6 0.0 2.2 7.0 

.0 0.0 0.5 54.0 لبدة
0 0.0 38.0 0.5 2.0 5.0 0.0 

.0 0.1 2.2 68.9 اإلجمالي
1 

0.4 14.6 1.0 3.2 4.8 4.7 

 .ـ 2020-04-27بتاريخ :  لطالبةلمصدر: دراسة ا
الدراسة التفصيمية لمتكزيع النسبي لمساحة االستخدامات المختمفة عمى  تبيف مف   

أكبر نسبة  ،تكزعييا بمنطقة بف جحا كما ىك مبيف أف ينةمستكل مناطؽ المد
ثـ المساحات  ،(ىكتار32.500%( بمساحة )37.3لؤلرض الفضاء)

فاالستخداـ الرياضي الترفييي بنسبة  ،(ىكتار21بمساحة ) %( 24.9ضراء)خال
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%( فقط مف  9.4كمثمت االرض الزراعية نسبة ) ،(ىكتار13%( بمساحة) 15.4)
فيما بعد نسب االستخدامات األخرل كلـ تسجؿ  وكتفاكت ،ماتاجممة االستخد

 االرضمنطقة حي الرياضية فسجمت بو  أام ،المنطقة أم نشاط صناعي يذكر
تقترب %( بمساحة  73.7كبر نسبة مف جممة االستخدامات المختمفة)أ اعيةالزر 
  .(ىكتار105مف)

( التكزيع النسبي الرتفاعات المباني كفقان لعدد الطكابؽ عمى مناطؽ 5شكؿ رقـ )
 .ـ2020مدينة الخمس عاـ 

 
خريطة الرقمية لمدينة الخمس باستخداـ برنامج باالعتماد عمى قياسات مف الالباحث المصدر: مف إعداد 

(Arc GIS. ) 
ا االستخداـ الصناعي أكما  كبر أسجمت  ،نسبة تذكر بالحي أمنو لـ يسجؿ أيضن

 ،(ىكتار164%( بمساحة) 98.5نسب االستخداـ الزراعي بمنطقة شرؽ الخيمس )
ى %( عم 0.2%( ) 1.2كنسب صغيرة لكؿ مف االستخداـ التجارم كالتعميمي )
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ا نسبة االستخداـ الزراعي بمنطقة غرب الخيمس بنسبة كبيرة  ،التكالي قدرت أيضن
نسب بقية  تفاكتوثـ  ،%(13.7%( تمييا االستخداـ الرياضي الترفييي ) 68.8)

أما منطقة الكسط فكانت نسب  ،%( 8%( إلى ) 0.1االستخدامات بيف )
( مف ىكتار918درت )%( بمساحة ق 99عمى حيث سجؿ )أ االستخداـ الزراعي بيا 

خير حي لبدة سجؿ بو نسب قميمة متفاكتة بيف أك  ،جممة االستخدامات بالمنطقة
 كالرياضي%(  54االستخدامات بعضيا البعض ما عدا االستخداـ الزراعي )

 .%( 38الترفييي )
 الخدمية: االستخدامات-1

ا ليا مف عبلقة لم ،االستخدامات بالمدينة أنكاع أىـاالستخدامات الخدمية أحد  تشكؿ
 :ياعنيا كمف أىم ىكالتي ال غن ،كثيقة بتمبية احتياجات أفراد المجتمع اليكمية

التفصيؿ عمى بكالتي يمكف تناكليا  ،االستخدامات التعميمية كالصحية كالدينية
 .الخيمسمدينة  مناطؽمستكل 

 االستخدامات التعميمية:-2
ايحظى االستخداـ التعميمي بأىمية كبيرة في الدر   ،اسات العمرانية كالتخطيطية أيضن

مف عبلقة كثيقة بيف الحجـ السكاني كالمؤسسات التي تقدـ الخدمة التعميمية، لو لما 
 241.3كفي مدينة الخيمس نجد أف إجمالي مساحة االستخداـ التعميمي تصؿ إلى )

%( مف جممة مساحة االستخدامات المختمفة  2.2ألؼ مترنا مربعنا( تشكؿ نسبتو )
، كيشير إلى التكزيع العددم كالنسبي لبلستخداـ ـ2020دينة الخيمس عاـ بم

مس كنصيب الفرد منيا عاـ   ـ.2020التعميمي بمناطؽ مدينة الخي
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 ( التكزيع العددم كالنسبي لالستخدامات التعميمية كنصيب الفرد منيا6جدكؿ )
 ـ.2020نسمة( بمناطؽ مدينة الخيمس عاـ  -2بالمتر مربع  )ـ

 عدد السكاف طقةالمن
 2019عاـ 

مساحة االستخداـ 
 (2)ـ التعميمي

 نصيب الفرد
 نسمة( /2)ـ

 النسبة
(%) 

 32.3 23.9 77878 3255 غرب الخيمس
 1.5 0.6 3544 6165 شرؽ الخيمس
 0.4 0.2 861 5556 منطقة الكسط
 21.2 5.2 51229 9788 بف حجا

 40.1 20.0 96770 4843 حي الرياضية
 4.6 1.4 11064 7942 لبدة

 100.0 6.4 241346 37549 اإلجمالي

باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة  الباحثالمصدر: مف إعداد 
 لمباحث.( كالنسب كالمعدالت Arc GISالخيمس باستخداـ برنامج )

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف جممة مساحة االستخداـ التعميمي كزعت عمى مناطؽ 
كز أكبر نسبة سماحة منيا بمنطقة حي الرياضية التي سجمت نسبة المدينة حيث تر 

ألؼ  77.8%( بمساحة ) 32.3%( تمييا منطقة غرب الخيمس بنسبة ) 40.1)
ألؼ متر مربع(، كتقؿ  51.2%( بمساحة ) 21.2متر مربع(، ثـ منطقة بف جحا )

دينة %( مف جممة مساحة االستخداـ بالم 5المساحة بمنطقة لبدة إلى أقؿ مف )
(، ثـ منطقة شرؽ الخيمس مربع ألؼ متر 11%( بمساحة ) 4.6حيث سجمت )

 861قيمة ليا بمنطقة الكسط ) أدنيكتنخفض المساحة لتصؿ  %(، 1.5بنسبة )
 .%(0.4بنسبة ) مربع(متر 
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 ( نصيب الفرد مف مساحة االستخدامات التعميمية6شكؿ )
 ـ.2021بمدينة الخيمس عاـ 

 
باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج الباحث المصدر: مف إعداد 

(Arc GIS ). 
جدير بالقكؿ إنو مع انخفاض مساحة االستخداـ التعميمي بالمدينة فقد انخفض معو 

 /عمتر مرب 6.4متكسط نصيب الفرد منو لنجد أنو قد بمغ عمى مستكل المدينة )
نسمة(، ارتفع نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ التعميمي بمنطقتيف ) غرب 

لكؿ نسمة( عمى التكالي، ثـ منطقة بف  2ـ20،  32.9الخيمس ك حي الرياضية ( )
متر مربع لمفرد (،  1.4نسمة( ، كمنطقة لبدة ) /جحا مسجمة  )خمسة أمتار مربعة

ف شرؽ الخيمس التي يبمغ نصيب كينخفض المعدؿ ألقؿ مف متر كاحد لمفرد بكؿ م
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 أدنىسـ لمنسمة( كمنطقة الكسط التي تبمغ 60الفرد بيا مف الخدمة التعميمية )
 .(6 شكؿ،)السـ لكؿ فرد(  20المناطؽ في نصيب الفرد مف المساحة التعميمية )

 الدينية: االستخدامات-3
كالكنائس تتعدد المؤسسات كالمنشآت الدينية بمدينة الخيمس حيث تضـ المساجد 

كالمعاىد الدينية كدكر المناسبات كالجمعيات الشرعية كغيرىا، كالتي تجتمع معا 
ألؼ مترنا مربعنا( تشكؿ  10.5لنجد أف إجمالي مساحة االستخداـ الديني قد بمغت )

%( مف جممة مساحة االستخدامات المختمفة بمناطؽ مدينة الخيمس  0.1نسبتو )
لبلستخدامات الدينية  ى التكزيع العددم كالنسبي( إل7)، كيشير الجدكؿ 2021عاـ 

 ـ.2021بمناطؽ مدينة الخيمس كنصيب الفرد منيا عاـ 
منيا ( التكزيع العددم كالنسبي لالستخدامات الدينية كنصيب الفرد 7جدكؿ )

 ـ.2021مدينة الخيمس عاـ  بمناطؽ

 
 المنطقة

 عدد السكاف
 2015عاـ 

مساحة االستخداـ 
 الديني

 (متر مربع)

 نصيب الفرد
 )%( (نسمة /2ـ)

 9.5 0.3 1000 3255 غرب الخيمس
 3.0 0.1 315 6165 شرؽ الخيمس
 4.0 0.1 420 5556 منطقة الكسط

 45.4 0.5 4793 9788 بف حجا
 28.8 0.6 3039 4843 حي الرياضية

 9.4 0.1 998 7942 لبدة
 100.0 0.3 10565 37549 اإلجمالي

لمدينة  العتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقميةباالباحث المصدر: مف إعداد 
 مف حساب الباحث.( كالنسب كالمعدالت Arc GIS)الخيمس باستخداـ برنامج 
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تبيف مف خبلؿ قاعدة البيانات كالخريطة الرقمية لمدينة الخيمس كتصكيباتيا الميدانية 
متر  10565أف إجمالي مساحة االستخدامات الدينية بمناطؽ المدينة قد بمغت )

مربع( تتكزع عمى مناطؽ المدينة كتتفاكت فيما بينيا مف حيث العدد كالمساحة 
ا، تباينت مساحة االستخداـ الديني بالمناطؽ لنجد أف المنطقتيف المتيف شيدتا  أيضن

%(  45.4بف جحا ك حي الرياضية )  ىماأكبر مساحة لبلستخدامات الدينية 
ما يضماف ما يقترب مف ثبلثة أرباع %( لكؿ منيما عمى التكالي، كأني 28.8)ك

%(، فيما  74.1حيث بمغت نسبتيما معنا ) ،جممة االستخدامات الدينية في المدينة
%(  9.5تراجعت نسبة االستخداـ الديني بباقي المناطؽ لتسجؿ غرب الخيمس )

متر  998%( بمساحة ) 9.4متر مربع، ك منطقة لبدة بنسبة ) 1000بمساحة 
%(  4%،  3شرؽ الخيمس كالكسط ) منطقتينسبة مف نصيب  مربع(، ككانت أقؿ

  .لكؿ منيما عمى التكالي
جدير بالقكؿ إنو مع االنخفاض النسبي لمساحة االستخداـ الديني بالمدينة تراجع 

 0.3معو نصيب الفرد مف المساحة بالمتر مربع ؛ حيث نجد أف متكسطو قد بمغ )
نسمة( مف سكاف المدينة  100/مترنا مربعنا 30.4نسمة( أك ما يعادؿ ) /مترنا مربعنا

ـ، ىذا كقد ارتفع متكسط نصيب الفرد مف مساحة 2015عاـ  إلحصاءكفقنا 
 0.6االستخداـ الديني عف متكسطو العاـ بالمدينة بمنطقتي حي الرياضية كبف جحا)

نسمة( عمى التكالي، كتساكم المتكسط  /متر مربع 0.5متر مربع لكؿ نسمة ( )
في  كتنخفضلمفرد( مف االستخداـ الديني،  2ـ0.3قة غرب الخيمس )العاـ بمنط

مس، لبدة، كمنطقة الكسط ( بنصيب ) فقط  2سـ 10ثبلث مناطؽ ىي )شرؽ الخي
 .لمنسمة(
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 الصحية: االستخدامات-4
تعد الخدمة الصحية إحدل الخدمات األساسية التي ىي حؽ أصيؿ لمسكاف، 

ء بو كتطكيره حتى ينعـ أفراد المجتمع بكاقع كتسعى الجيكد المبذكلة إلى االرتقا
صحي أفضؿ، كمف الجكانب التي ييتـ بيا في دراسة الخدمات الصحية ىي مكاقع 
تقديـ الخدمة الصحية كالتي البد أف تتكافر ليا درجة مناسبة لسيكلة الكصكؿ مف 

ات المتردديف عمييا، كانخفاض تكمفة االنتقاؿ إلييا )المراكز الصحية كالمستشفي
كمكاقع تقديـ الخدمة(، كضركرة كجكد كسيمة انتقاؿ مناسبة في متناكؿ الجميكر مف 
المتردديف عمى الخدمات الصحية، كما يجب أف يتـ تكزيعيا بما يحقؽ خدمة 
متكافئة لممناطؽ الكثيفة سكانيا كتمؾ المنخفضة في الكثافة السكانية، كفضبل عف 

 .(1)لصحية المقدمة لمسكافكؿو ما سبؽ االىتماـ بنكعية الخدمات ا
كالذم يضـ  ،كقد شيدت مدينة الخيمس انخفاضا في مساحة االستخداـ الصحي

المستشفيات كالعيادات كالصيدليات كغيرىا مف المراكز كالكحدات الصحية 
كالمستكصفات التي تقدـ خدمة صحية لمرتادييا، كتتقارب مساحة االستخداـ 

%( مف 0.1مترنا مربعنا( شكمت نحك ) 7610الصحي كالديني كقد بمغت مساحتو )
( إلى 8، كيشير الجدكؿ )ـ2021إجمالي استخدامات األرض بمناطؽ المدينة عاـ 

التكزيع العددم كالنسبي لمساحة االستخدامات الصحية بمناطؽ مدينة الخيمس 
 .كنصيب الفرد منيا

 
 
 

                                                 
مزيدا مف التفاصيؿ انظر: عبد العزيز صقر الغامدم،" الجغرافية الصحية كنمكذج لمجغرافية التطبيقية"، ( 1)

المقاء الجغرافي األكؿ ألقساـ الجغرافية بجامعات المممكة العربية السعكدية، السعكدية، جامعة أـ القرم، 
 .133-132ـ، ص ص  1984
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 فرد منيا( التكزيع العددم كالنسبي لالستخدامات الصحية كنصيب ال8جدكؿ )
 ـ.2021بمدينة الخيمس عاـ 

 المنطقة
 عدد السكاف

 2019عاـ 
مساحة االستخداـ 
 الصحي )متر مربع(

 نصيب الفرد
 )%( / نسمة(2)ـ

 7.1 0.2 540 3255 غرب الخيمس
 4.0 0.05 302 6165 شرؽ الخيمس
 6.7 0.1 510 5556 منطقة الكسط

 55.6 0.4 4230 9788 بف حجا
 13.2 0.2 1002 4843 حي الرياضية

 13.5 0.1 1026 7942 لبدة
 100.0 0.2 7610 37549 اإلجمالي

      
يتضح مف الجدكؿ أف االستخدامات الصحية تتكزع في جميع مناطؽ         
إال أنيا ال تتناسب كالحجـ السكاني بالشياخات؛ حيث نجد أف منطقة شرؽ  ،المدينة

متر مربع مف  302ف نسمة( يستخدمك  6165الخيمس تضـ حجـ سكاني )
متر مربع  0.05االستخدامات الصحية المكجكدة بالمنطقة، أم بمعدؿ نصيب فرد )

نسمة، كما انيا تسجؿ أقؿ نسبة  100لمنسمة( أم ما يعادؿ خمسة امتار لكؿ 
%( مف جممة االستخدامات  4مساحية بيف مناطؽ المدينة في االستخداـ الصحي )

%( مف اجمالي  55.6نسبة ) تفقد ضم جحا الصحية بالمدينة، اما منطقة بف
متر مربع  0.4متر مربع(، بنصيب ) 4230االستخدامات الصحية، بمساحة )
%( مف جممتيا بالمنطقة بمساحة تجاكزت  13.5لمفرد(، يميو منطقة لبدة بنسبة )

نسمة(، ثـ  100لكؿ  ةمربع رامتاألؼ متر مربع، ليسجؿ نصيب الفرد بيا )عشرة 
لمفرد(، أما منطقة غرب الخيمس  2سـ 20بنصيب فرد مف االستخداـ)حي الرياضية 

%( مف جممة االستخداـ بالمدينة ككؿ، تمييا منطقة الكسط  7.1فقد سجمت نسبة )
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%( فقط مف جممة االستخداـ  4خيرا منطقة شرؽ الخيمس بنسبة )أ%(، ك  6.7)
 .بمدينة الخيمس

 :المنتزىات كالمناطؽ الخضراء-5
 Martinشكيؿ الفراغي في نمط النسيج العمراني، كيؤكد ليزلي مارتف يؤثر عامؿ الت

في رؤيتو عف تعدد أنماط البناء مع ثبات المسطحات المبنية عند استعماؿ نمطيف 
ي Nuclearلممباني: النقطي  لمحصكؿ عمى تنكيعات مختمفة  Linear، كالخطًٌ

راضي بالكتمة داخؿ المدف تساعد بشكؿ كبير في تكزيع أنماط استخدامات األ
، كعادة يككف اإلحساس بشكؿ البناء كنتاج لعممية التنظيـ الفراغي في (1) الحضرية

 .ضكء العبلقة بيف المسطحات المبنية كالمفتكحة
حيث تضـ  ،تعد المناطؽ الخضراء داخؿ المدف مف أىـ ما يميز نسيجيا العمرانيك 

( تشكؿ ىكتار53ية إلى )المساحات الخضراء )الحدائؽ(، كالتي تصؿ مساحتيا الكم
ستخدامات المختمفة بمدينة الخيمس، كيشير الجدكؿ ال%( مف جممة أنماط ا 4.8)
( إلى التكزيع العددم كالنسبي لبلستخدامات الخضراء )الحدائؽ( كمتكسط نصيب 9)

 ـ.2021الفرد منيا بمدينة الخيمس عاـ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
المكتبة األكاديمية،  الكفاءة كالتشكيؿ العمراني "مدخؿ لتصميـ كتخطيط المكاقع"،ك سعدة، ىشاـ أب (1)

 .95-94ـ، ص ص 1994القاىرة 
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ء "الحدائؽ" كنصيب الفرد ( التكزيع العددم كالنسبي لممساحات الخضرا9جدكؿ )
 ـ.2021منيا بالمتر مربع بمدينة الخيمس عاـ 

 عدد السكاف المنطقة
 2019عاـ

مساحة المناطؽ 
 (متر مربع) الخضراء

 نصب الفرد
 )%( (نسمة /2ـ)

 33.4 54.6 177846 3255 غرب الخيمس

 0.0 0.0 0 6165 شرؽ الخيمس

 0.0 0.0 0 5556 منطقة الكسط

 40.9 22.3 218317 9788 بف حجا

 6.0 6.6 31823 4843 حي الرياضية

 19.7 13.2 105178 7942 لبدة

 100.0 14.2 533164 37549 اإلجمالي

لمدينة الخيمس باستخداـ  باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية الباحثالمصدر: مف إعداد    
 .( كالنسب كالمعدالت لمباحثArc GIS)برنامج 
ؿ الجدكؿ أف منطقة بف جحا تأتي في المرتبة األكلى مف حيث يتضح مف خبل     

مساحة المناطؽ الخضراء كالمخصصة كحدائؽ كالتي بمغت نسبتيا أكثر مف خمسي 
%(، بينما جاءت منطقة غرب الخيمس بنسبة 40.9جممة مساحة الحدائؽ بالمدينة )

ؿ نصيب ألؼ متر مربع(، كتعتبر اكبر منطقة بمعد 177.8%( بمساحة ) 33.4)
متر مربع لمفرد(، بينما سجمت  54،6الفرد مف مساحة االستخداـ حيث سجؿ )

 اقتربتمتر مربع(، ثـ تأتي منطقة لبدة بنسبة  22.3المنطقة االكلى نصيب فرد )
%( بمساحة تجاكزت مائة ألؼ  19.7مف خمس جممة مساحة االستخداـ بالمدينة )

تر مربع(، استحكذ حي الرياضية م 13.2متر مربع، كقد سجؿ نصيب الفرد بيا )
%( فقط مف مساحة االستخداـ بالمنطقة ليسجؿ نصيب الفرد بو  6عمى نسبة )

مس كمنطقة الكسط أم  /متر مربع 6.6) نسمة(، بينما لـ يسجؿ كؿ مف شرؽ الخي
مساحة لبلستخدامات الخضراء كالحدائؽ، كال يتمتع سكانيا بأم ترفيو حضرم 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

555 

  

 

مغ متكسط نصيب الفرد مف المساحة الخضراء بالمنطقة بالمنطقة، كبصفة عامة يب
 .متر مربع لمفرد( 14.2)

 اراضى الفضاء:-6
حيث تسمح بإمكانية إقامة  ،تشكؿ المساحات الفضاء أىمية كبيرة داخؿ المدينة

بعض االستخدامات عمييا استجابة لحاجة السكاف، كما أنيا تقدـ خدمة جميمة في 
ف في تكفير مكاف النتظار السيارات، ىذا كتصؿ بعض األماكف المزدحمة بالمد

ألؼ متر مربع( تتكزع عمى مناطؽ  525المساحة الفضاء بمدينة الخيمس إلى )
( إلى التكزيع العددم كالنسبي لمساحة المناطؽ الفضاء 10المدينة، كيشير الجدكؿ )

 ـ.2021بمناطؽ مدينة الخيمس عاـ 
بالمتر مربع بمدينة  حات الفضاء كنصيب الفرد منيا( التكزيع العددم كالنسبي لممسا10جدكؿ )

 ـ.2020الخيمس عاـ 

 المنطقة
 عدد السكاف

 2015عاـ
 مساحة األرض الفضاء

 )متر مربع(
 نصيب الفرد

 )%( / نسمة(2)ـ

 18.9 30.4 99078 3255 غرب الخيمس
 0.0 0.0 0 6165 شرؽ الخيمس
 0.0 0.0 0 5556 منطقة الكسط

 62.1 33.3 326081 9788 بف حجا
 19.0 20.6 99783 4843 حي الرياضية

 0.0 0.0 0 7942 لبدة
 100.0 14.0 524941 37549 اإلجمالي

 باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج الباحث المصدر: مف إعداد 
(Arc GIS كالنسب كالمعدالت ).مف حساب الباحث 

كؿ كجػػػكد كانتشػػػار األمػػػاكف الفضػػػاء بػػػثبلث منػػػاطؽ بالمدينػػػة يتضػػػح مػػػف الجػػػد      
قتربػت مػف الثمثػيف افقط، حيث تتخػؿ ىػذه الفضػاءات الكتمػة العمرانيػة، لنجػدىا بنسػبة 
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 %( بمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة  62.1بمنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )
قتربػػت مػػف خمػػس جممػػة األػػؼ متػػر مربػػع(، ثػػـ منطقػػة حػػي الرياضػػية بنسػػبة  326)

مػػػس بنسػػػبة ) %(، يمييػػػا19االسػػػتخداـ بالمدينػػػة ) %(، كقػػػد  18.9منطقػػػة غػػػرب الخي
خمت ثبلث مناطؽ بالمدينػة مػف مسػاحات االرض الفضػاء المتخممػة بالكتمػة العمرانيػة 

مػػػس، منطقػػػة الكسػػػط، كمنطقػػػة لبػػػدة( ممػػػا يعنػػػى  ػػػانػػػو أكىػػػي )شػػػرؽ الخي ال يكجػػػد  أيضن
المػػػػاكف الفضػػػػاء التػػػػي مػػػػف الممكػػػػف اسػػػػتغبلليا أنصػػػػيب لمفػػػػرد بيػػػػذه المنػػػػاطؽ مػػػػف 

انتظػػػػار أك جراجػػػػات لتخفيػػػػؼ مػػػػف عػػػػبء الزحػػػػاـ المػػػػركرم كغيرىػػػػا مػػػػف كسػػػػاحات 
 .المشكبلت التي تكاجيو البيئة السكنية

متر مربع  33.3سجمت منطقة بف جحا معدؿ نصيب الفرد مف مساحة الفضاءات )
ا زادالمفرد(، كما  ف مترنا بمنطقة غرب الخيمس لتسجؿ يىذا المعدؿ عف ثبلث أيضن

متر مربع لمفرد كانت  30ة(، ثـ الفئة الثانية أقؿ مف متر مربع لكؿ نسم 30.4)
متر مربع لمفرد( بخبلؼ الثبلث  20.6مف نصيب حي الرياضية حيث سجؿ بو )

ف المتكسط العاـ أم أماكف فضاء تستغؿ، جدير بالذكر أمناطؽ التي لـ يسجؿ بيا 
 .ماكف الفضاءألامتر مربع لمفرد مف  14لممدينة سجؿ ب 

 مصالح الحككمية كالعسكرية:استخدامات ال -7
 ،تعد المصالح الحككمية أحد أىـ المؤسسات التي ال غنى عنيا بأم تجمع عمراني

حيث تنظـ عبلقات األفراد داخؿ المجتمع مع تعدد اىتماماتيا كاختبلؼ تصنيفاتيا، 
فيي بمثابة المنظـ لعبلقات األفراد داخؿ المجتمع كفؽ إطار قانكني محدد، ككمما 

حككمية التي تعمؿ عمى تمبية  مؤسسات حجـ السكاني كانت الحاجة لكجكدارتفع ال
بما يضمف االستقرار المجتمعي بينيـ ، كتتعدد أنماط  ،كتسييؿ احتياجات السكاف

المصالح الحككمية في مجتمع المدينة لتضـ كافة المؤسسات الحككمية إال أف 
عمى جميع المصالح دراستيا كنمط استخداـ في مدينة الخيمس يجعميا قاصرة 
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المممككة لمدكلة كتقدـ خدماتيا لممكاطنيف عدا ما يتـ تناكلو مف استخدامات تعميمية 
ألؼ متر مربع( تشكؿ  50كصحية كدينية، كالتي تبمغ مساحتيا بمدينة الخيمس إلى )

%( مف جممة االستخدامات المختمفة بمدينة الخيمس بمتكسط مساحة  0.4نسبتيا)
( إلى 11لؼ مترنا مربعنا( لبلستخداـ الكاحد، كيشير الجدكؿ)أ 1.3تقدر بنحك )

التكزيع المساحي كالنسبي لممصالح الحككمية بمناطؽ المدينة كنمط استخداـ 
 ـ.2021كمتكسط نصيب الفرد منيا بالمتر مربع عاـ 

( التكزيع المساحي كالنسبي لالستخدامات الحككمية كنصيب الفرد 11جدكؿ )
 ـ.2021مدينة الخيمس عاـ بالمتر مربع ب منيا

 المنطقة
 عدد السكاف

 2019عاـ 

 مساحة االستخداـ
 الحككمي كالعسكرم

 (متر مربع)

 نصيب الفرد
 )%( (نسمة /2ـ)

 6.0 0.9 2979 3255 غرب الخيمس
 1.1 0.1 547 6165 شرؽ الخيمس
 0.6 0.1 300 5556 منطقة الكسط

 88.6 4.5 44158 9788 بف حجا
 1.7 0.2 851 4843 حي الرياضية

 2.0 0.1 1020 7942 لبدة
 100.0 1.3 49854 37549 اإلجمالي
باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج  الباحثالمصدر: مف إعداد 

(Arc GIS كالنسب كالمعدالت ).مف حساب الباحث 
سد مف مساحة الخدمات الجدكؿ أف منطقة بف جحا ليا نصيب األ دراسةيتضح مف 

%( مف  88.6االستخدامات بيا ) هكاالستخداـ الحككمي كالعسكرم لتقدر نسبة ىذ
ألؼ متر مربع(، يمييا منطقة غرب الخيمس بنسبة  44.1جممتيا بالمدينة، بمساحة )
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 2ألؼ متر مربع، يأتي بالمرتبة الثالثة منطقة لبدة بنسبة ) 2.9%( بمساحة  6)
%(، 1.7متر مربع، ثـ حي الرياضية بنسبة ) 1000تجاكز %( بمساحة استخداـ 

%(، كأقؿ منطقة سجمت بيا نسبة االستخدامات الحككمية  1.1ثـ شرؽ الخيمس )
%( لتقدر نسبة االستخداـ بالمنطقة  1كالعسكرية ىي منطقة الكسط بأقؿ مف )

(0.6 )%. 
ة بالمدينة كما يشير المتكسط العاـ لنصيب الفرد مف مساحة المصالح الحككمي

قؿ عف نصؼ متر مربع لمنسمة بأربع مناطؽ، يمتر مربع لمفرد(، حيث  1.3إلى)
متر مربع لمنسمة( لممناطؽ  0.1منطقة لبدة، منطقة الكسط كشرؽ الخيمس بمعدؿ)

متر مربع لمفرد( نتيجة صغر  0.2الثبلث، تزيد قميبل بمنطقة حي الرياضية )
ي الذم يستخدـ ىذه الخدمات، كتزيد عف مساحة االستخداـ مقارنة بالحجـ السكان

متر مربع  0.9المتر المربع لمفرد بمنطقة غرب الخيمس لتسجؿ ) إلىالنصؼ متر 
( يستخدميـ حجـ سكاني 2ـ 2979لمفرد( حيث تبمغ مساحة االستخداـ)

متر  4.5نسمة(، كيزيد عف المتر المربع بمنطقة بف جحا لتصؿ إلى  3255مقدر)
 .مربع لمفرد

 تخدامات الرياضية كالترفييية:االس -8
تشكؿ االستخدامات الرياضية أحد أىـ االستخدامات التي ترتفع نسبة كجكدىا في 

المدينة عف القرية، ككمما ارتفع الحجـ السكاني كاف ضركرينا أف تكجد منشآت 
كاستخدامات رياضية تمبي احتياجات السكاف في التجمع العمراني، كتعمؿ تمؾ 

ياضية عمى إخراج الطاقات السمبية ك لدل فئات مف المجتمع االستخدامات الر 
، كما أنيا تككف بمثابة متنفس لؤلسر فضبلن عما تقدمو مف دكر المتعطميفكخاصة 

اجتماعي مضافنا إلى دكرىا في اإلعداد البدني كاالىتماـ بالبرامج الرياضية ، كيشير 
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ت الرياضية كنصيب الفرد ( إلى التكزيع المساحي كالنسبي لبلستخداما12الجدكؿ )
 ـ.2021منيا بالمتر مربع بمناطؽ مدينة الخيمس عاـ 

( التكزيع المساحي كالنسبي لالستخدامات الرياضية كنصيب الفرد 12جدكؿ )
 ـ.2021بمدينة الخيمس عاـ  منيا

 عدد السكاف المنطقة
 2019عاـ

 الرياضية ك االستخدامات
 (متر مربع) الترفييية

 نصيب الفرد
 (سمةن -2ـ)

)%( 

 34.5 171.7 558766 3255 غرب الخيمس
 0.0 0 0 6165 شرؽ الخيمس
 0.0 0.1 410 5556 منطقة الكسط

 8.3 13.7 134523 9788 بف حجا
 7.3 24.5 118432 4843 حي الرياضية

 49.8 101.5 806297 7942 لبدة
 100.0 43.1 1618428 37549 اإلجمالي

لمدينة الخيمس  تماد عمى قياسات مف الخريطة الرقميةباالعالباحث المصدر: مف إعداد 
 مف حساب الباحث.( كالنسب كالمعدالت Arc GIS)باستخداـ برنامج 

الجدكؿ أف جممة االستخدامات الرياضية بمدينة الخيمس قد  دراسةيتضح مف    
%( مف إجمالي االستخدامات  14.6( تعادؿ)2كـ 1.6بمغت  مساحة تصؿ إلى)

استخداـ( ، كقد /مترنا مربعنا 509دينة، بمتكسط مساحة استخداـ تبمغ )المختمفة بالم
%( مف جممة 49.8استأثرت منطقة لبدة بأكبر نسبة مف االستخدامات الرياضية )

ألؼ متر مربع(، تمييا منطقة غرب  800االستخداـ بالمدينة بمساحة تجاكزت)
نطقة بف جحا ألؼ متر مربع(، ثـ م 559%( بمساحة ) 34.5الخيمس بنسبة )

%(  7.3ألؼ متر مربع(، يمييا حي الرياضية ) 134%( بمساحة)8.3بنسبة )
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متر مربع فقط(  410ألؼ متر مربع(، ثـ منطقة الكسط بمساحة ) 118بمساحة )
 .كقد خمت منطقة شرؽ الخيمس مف أشكاؿ االستخداـ الرياضي كالترفييي تماما

رياضي فقط بمغ متكسطو العاـ أما متكسط نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ ال
متر مربع لمنسمة(، كقد تـ تقسيـ المدينة لثبلث مستكيات لدراسة  34.1بالمدينة )

الفئة األكلى لنصيب الفرد األقؿ مف  فسجمتنصيب الفرد مف االستخداـ الرياضي 
متر مربع لمفرد(  0.1دناىا منطقة الكسط )أمائة متر مربع لتشمؿ ثبلث مناطؽ 

متر مربع لكؿ نسمة بالمنطقة( ثـ منطقة حي  13.7بف جحا بمعدؿ )يميو منطقة 
متر مربع لمنسمة( عمى الرغـ مف قمة مساحة االستخداـ بالمنطقة  24.5الرياضية )

كلكف عامؿ انخفاض الحجـ السكاني بيا يؤثر تأثيرا ايجابيا في  ،عف باقي المناطؽ
متر مربع  150 إلى 100ما الفئة الثانية محصكرة بيف )أمعدؿ نصيب الفرد، 

فرد(، كالفئة  /متر مربع 101.5كىى لبدة بمعدؿ ) ،لمنسمة( تضـ منطقة كاحدة فقط
ا ىي منطقة غرب  150خيرة أكثر مف األ متر مربع شممت منطقة كاحدة أيضن

نسمة( نتيجة كبر مساحة االستخداـ مقابؿ  /متر مربع 171.7الخيمس لتسجؿ )
الخدمات الرياضية  كالمخصصة ةالمستخدم انخفاض الحجـ السكاني بالمنطقة

سكانيا مف عدـ كجكد متنفس  ةكالترفييية، كما ظيرت منطقة شرؽ الخيمس كمعانا
م معدؿ لنصيب الفرد مف أرياضي ليـ بالمنطقة، لذلؾ لـ يتـ تسجيؿ  أكترفييي 

 .االستخدامات الرياضية كالترفييية بيا

 االستخدامات التجارية:- 9
حد أىـ االستخدامات التي ترتفع نسبة كجكدىا في أت التجارية تشكؿ االستخداما

المدينة عف القرية، ككمما ارتفع الحجـ السكاني كاف ضركرينا أف تكجد منشآت 
كاستخدامات تجارية تمبي احتياجات السكاف في التجمع العمراني، كتعمؿ تمؾ 

، لمتعطميفاجذب فئات السف المختمفة لمعمؿ خاصة  عمى االستخدامات التجارية
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كما أنيا تككف بمثابة متنفس لؤلسر فضبلن عما تقدمو مف دكر لمتسكؽ مضافنا إلى 
دكرىا في زيادة اعتماد المدينة عمى نفسيا في جمب الدخؿ خاصة اف المدينة مف 
المدف الساحمية التي يكثر بيا عمميات التجارة كالتصدير كغيرىا مف عمميات التبادؿ 

( إلى التكزيع المساحي كالنسبي لبلستخدامات التجارية 13) التجارم، كيشير الجدكؿ
 كنصيب الفرد منيا بالمتر مربع بمناطؽ مدينة الخيمس 

 ـ .2021عاـ 

( التكزيع المساحي كالنسبي لالستخدامات التجارية كنصيب الفرد 13جدكؿ )
 بالمتر مربع بمدينة الخيمس  منيا

 ـ.2021عاـ 

 عدد السكاف المنطقة
 2019عاـ

 ) احة االستخدامات التجاريةمس
 (متر مربع

 نصيب الفرد
 )%( (نسمة /2ـ)

 38.4 13.3 43143 3255 غرب الخيمس
 18.0 3.3 20241 6165 شرؽ الخيمس
 5.9 1.2 6654 5556 منطقة الكسط

 8.6 1.0 9632 9788 بف حجا
 20.2 4.7 22703 4843 حي الرياضية

 8.9 1.3 9991 7942 لبدة
 100.0 3.0 112365 37549 اإلجمالي

باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الباحث المصدر: مف إعداد 
 مف حساب الباحث.( كالنسب كالمعدالت Arc GISالخيمس باستخداـ برنامج )

االستخدامات التجارية بمدينة الخيمس قد  مساحة الجدكؿ أف جممة دراسةيتضح مف 
%( مف إجمالي االستخدامات المختمفة  1عادؿ )ألؼ متر مربع( ت 112بمغت  )

(، كقد استأثرت منطقة /فردمترنا مربعنا 100بالمدينة، بمتكسط مساحة استخداـ تبمغ )
%( مف جممة 38.4غرب الخيمس بأكبر نسبة مف االستخدامات التجارية )
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ألؼ متر مربع(، تمييا منطقة حي 43 االستخداـ بالمدينة بمساحة تجاكزت )
ألؼ متر مربع(، ثـ منطقة شرؽ  22،7%( بمساحة ) 20.2ة بنسبة )الرياضي

 8.9مييا منطقة لبدة )تألؼ متر مربع(،  20.2%( بمساحة ) 18الخيمس بنسبة )
%(  8.6%( بمساحة تقترب مف عشرة آالؼ متر مربع، ثـ منطقة بف جحا بنسبة )

يب االستخداـ مف جممة مساحة االستخداـ بالمدينة، كقد تذيمت منطقة الكسط ترت
 .%( 5.9بنسبة )

العاـ  وأما متكسط نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ التجارم فقط بمغ متكسط
مستكيات لدراسة  إلى ثبلثةبالمدينة )ثبلثة أمتار لمنسمة(، كقد تـ تقسيـ المدينة 

الفئة األكلى لنصيب الفرد األقؿ مف  فجاءتنصيب الفرد مف االستخداـ الرياضي 
متر مربع( لتشمؿ ثبلث ادناىا منطقة بف جحا )متر  3عاـ لممدينة )المتكسط ال

متر مربع لكؿ نسمة بالمنطقة( ثـ  1.2مربع لمفرد( يميو منطقة الكسط بمعدؿ )
 10إلى  3ما الفئة الثانية محصكرة بيف )أمتر مربع لمنسمة(،  1،3منطقة لبدة )

متر  3.3ضية بمعدؿ )شرؽ الخيمس ك حي الريا :متر مربع لمنسمة( تضـ منطقتيف
متر 10متر مربع( لكؿ منيما عمى التكالي، كالفئة االخيرة أكثر مف  4.7مربع( )

مس لتسجؿ ) ا ىي منطقة غرب الخي متر  13،3مربع شممت منطقة كاحدة أيضن
نسمة( نتيجة كبر مساحة االستخداـ مقابؿ انخفاض الحجـ السكاني بالمنطقة /مربع

 .اريةليذه الخدمات التج ةالمستخدم

 بمدينة الخيمس: الشكارع -10
تعد الشكارع الفاعؿ األكؿ كالمؤثر في التشكيؿ العمراني لمنطقة ما، لما تقدمو 
لمكتمتيف المبنية كالعمرانية مف تحقيؽ انسيابية كأماف الحركة المركرية في المدينة، 

سكاء كتنظيـ عناصر المدينة بعبلقات سميمة كظيفينا لتقميؿ حجـ التحركات بينيا 
 Pedestrian) المشاة( أك بمسارات Vehicular Pathsبمسارات المركبات )

Paths) تتفرع  إدكما تشكؿ الشكارع أحد أىـ عناصر النسيج العمراني بالمدينة، . ك
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ا حيث ، كتتعدد الشكارع الرئيسة كالتي تخرج منيا طرؽ كشكارع جانبية أقؿ عرضن
، (1) تمؼ أجزاء عمراف المدينةخم تككف ىناؾ محاكر نقمية طكلية كعرضية تربط

ـ كالتي تصؿ 2017كفي ىذا اإلطار يمكف تناكؿ الشكارع بأحياء المدينة عاـ 
كيمكمتر(، بمتكسط  213شارع( بإجمالي أطكاؿ تصؿ إلى ) 1707جممتيا إلى )

( أعداد كأطكاؿ الشكارع 14عرض يزيد قميبل عف ستة أمتار، كيكضح الجدكؿ )
 ـ.2021ا بمدينة الخيمس عاـ كمتكسط عرضيا ككثافتي

( أعداد كأطكاؿ الشكارع كمتكسط عرضيا ككثافتيا بمدينة الخيمس عاـ 14جدكؿ )
 ـ.2021

 
 المنطقة

 أعداد الشكارع
 

 أطكاؿ الشكارع
متكسط  

عرض 
 الشارع

 كثافة الشكارع

 ىكتار10 /شارع % بالمتر % عدد
 /متر طكلي
 ىكتار

 31.0 1.9 5.5 23.6 50185 18.2 310 غرب الخيمس
 22.3 1.1 7.2 10.6 22627 6.4 110 شرؽ الخيمس
 14.8 1.0 6.5 4.7 10098 4.1 70 منطقة الكسط

 79.7 8.6 5.5 34.1 72535 46.1 787 بف حجا
 38.1 3.4 6.2 13.3 28354 14.6 250 حي الرياضية

 35.4 2.2 6.6 13.7 29077 10.5 180 لبدة
 36.8 2.9 6.3 100 212876 100 1707 اإلجمالي

عداد  باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة الخيمس باستخداـ برنامج الباحث المصدر: مف ن
(Arc GIS كالنسب كالمعدالت ).مف حساب الباحث 

                                                 

 .184-177أحمد رجب محمد، مرجع سابؽ، ص  -1
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 أطكاؿ الشكارع بالمدينة: -أ
كبيرا مف الشكارع  ارغـ الصغر النسبي لمساحة مدينة الخيمس إال أنيا تضـ عدد

كالتي تتقاطع مع بعضيا في محاكر مف الغرب لمشرؽ مكازية  ،كالفرعية الرئيسة
لساحؿ البحر المتكسط كعمكديا عميو حتى كصكليا إلى الطريؽ الدكلي الذم 

ا، باإلضافة إلى ا كفرعين ألؼ شارع رئيسن  1.7يربطيا بطرابمس، كقد ضمت المدينة )
تقريبا( بإجمالي أطكاؿ  ا ستة أمتاريالتفريعات كالمسارات التي يصؿ متكسط عرض

تجاكزت مئتاف كيمكمترا، كقد تكزعت الشكارع عمى أحياء المدينة الست لنجد أف 
شارع( أم ما يقترب مف 787منطقة بف جحا تضـ أكبر عدد مف الشكارع بغمت )

%(، بإجمالي أطكاؿ 46.1نصؼ جممة أعداد الشكارع بمدينة الخيمس بنسبة بمغت )
%( 34.1اكزت ثمث أطكاؿ الطرؽ بالمدينة بنسبة بمغت )كيمكمترا( تج 72.5بمغت )

جاءت منطقة غرب الخيمس بالمرتبة الثانية  بينمامف جممة أطكاؿ الطرؽ بالمدينة، 
شارع(، أم بما يقترب مف خمس جممة  310مف حيث أعداد الشكارع إذ بغمت )
ب %(، أما مف حيث أطكاؿ الشكارع بغر 18،2أعداد الشكارع بالمدينة بنسبة )

ا احتمت المرتبة الثانية بنسبة ) شكارع  أطكاؿ بإجمالي%(،  23.6الخيمس، أيضن
كيمكمتر( مف جممة أطكاؿ الشكارع بالمدينة، أما المرتبة الثالثة احتميا حي  50)

%(، أما المرتبة الرابعة  13.3طرؽ ) أطكاؿ%(، بنسبة  14.6الرياضية بنسبة )
شارع  مف  180شكارع عداد مالي جإ%( ب 10.5كانت مف نصيب منطقة لبدة )

 29جمالي طكؿ )إ%( ب13،7شارع بالمدينة، فيما سجمت المنطقة ) 1707جممة 
%( مف جممة 6.4شارع ( بنسبة ) 110كـ (، أما منطقة شرؽ الخيمس تحتكم )

%( مف جممة أطكاؿ  10.6كـ ( بنسبة ) 22.6جمالي أطكاؿ )إشكارع المدينة، ب
تمت منطقة الكسط ادنى مستكل بالمدينة مف حيث أعداد الشكارع بالمدينة، فيما اح

 .%( لؤلطكاؿ 4.7%( لؤلعداد ك ) 4.1كأطكاؿ الشكارع فقد سجؿ نسبة )
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أما عف متكسط عرض الشارع فنجد أنو في المتكسط العاـ يصؿ إلى ستة أمتار، 
كقد دارت جميع أحياء المدينة حكؿ ىذا المتكسط باالرتفاع بمنطقة شرؽ الخيمس 

متر(، أما المناطؽ  6.5متر( كمنطقة الكسط ) 6.6متر( يميو منطقة لبدة ) 7.2)
 6.2التي تنخفض عف المتكسط العاـ لممدينة سجمت بمنطقة ) حي الرياضية ( 

 .(9شكؿ  )متر( لكؿ منيما، 5.5متر تمييا منطقة بف جحا كغرب الخيمس )
 ـ.2021متكسط عرض الشكارع بمدينة الخيمس عاـ  (7شكؿ ) 

 .(14استنادنا لبيانات الجدكؿ )الباحث مف إعداد  لمصدر:ا
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 كثافة الشكارع بالمدينة: -ب
 يمكف تقسيـ أحياء المدينة كفقنا لكثافة الشكارع إلى فئات ثبلث كما يأتي:

 ىكتارات(: 6 -شكارع 4الفئة األكلى )كثافة شكارع مرتفعة )أكثر مف 
التي تضـ أعداد شكارع مرتفعة  تمثمت في منطقة بف جحا فقط مف مدينة الخيمس

بالنسبة لممساحة المبنية داخميا كمف ثـ ارتفعت كثافة الشكارع بيا بالنسبة لكتمتيا 
ىكتارات(، نتيجة تسجيؿ الحي أطكاؿ 6شارع لكؿ  8.6المبنية، حيث سجمت )

 ىكتار( مساحة كمية لممنطقة.382كيمك متر( عمى مساحة )72.5شكارع تجاكز )
 ىكتارت(:10 -شكارع 4 – 2)كثافة شكارع متكسطة )تتراكح بيف الفئة الثانية 

تضـ تمؾ الفئة منطقتيف بمدينة الخيمس كىي )حي الرياضية، منطقة لبدة( بمعدؿ 
ىكتار( عمى التكالي، فحي الرياضية يضـ 4شارع لكؿ  2.2، 3.4كثافة شكارع )

تشمؿ منطقة ىكتار( مساحة كمية لممنطقة، بينما  312شارع( عمى مساحة ) 250)
 (.7ىكتار( جممة مساحة المنطقة، )شكؿ  344شارع( عمى مساحة ) 180لبدة )

 ىكتارات(:6 -الفئة الثالثة )كثافة شكارع منخفضة )أقؿ مف شارعيف 
تعد تمؾ الفئة أقؿ المناطؽ التي شيدت كثافة شكارع منخفضة بمدينة الخيمس نظرنا 

بيرة تحيطيا شكارع كبالتالي التساع تقسيمات قطع األراضي ككجكد مساحات ك
أسيمت في انخفاض كثافة الشكارع بالنسبة لممساحة المبينة، كقد ضمت ثبلث 
مناطؽ بالمدينة شممت منطقة غرب الخيمس كشرؽ الخيمس كمنطقة الكسط، فمنطقة 

ىكتار(، بينما تحتكم  680شارع فقط( عمى مساحة ) 310غرب الخيمس تضـ )
 425( مكجكديف عمى مساحة كمية لممنطقة قدر )شارع 110منطقة شرؽ الخيمس )

ىكتار( أم  286شارع عمة مساحة ) 70ىكتار(، كأخيرا منطقة الكسط بعدد شكارع 
 ىكتارات(. 6ما يمثؿ )شارع كاحد لكؿ 
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المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى قياسات مف الخريطة الرقمية لمدينة 

 (.Arc GISالخيمس باستخداـ برنامج )
 ـ.2021( الكثافة شبكة الشكارع عمى مستكل مدينة الخيمس في عاـ 8كؿ )ش
أما الكثافة الطكلية لمشكارع فنجد أنيا قد ظمت مرتفعة بمنطقة بف جحا، حيث  

متر طكلي/ ىكتار(، أما الفئة الثانية )  79،7متر لميكتار ) 70سجمت أكثر مف 
المدينة، كىي ) شرؽ متر طكلي/ ىكتار(، قد ضمت أربع مناطؽ ب 70إلى  20

،  31،  22،3حي الرياضية ( بمعدالت ) –لبدة  –غرب الخيمس  –الخيمس 
متر طكلي/ ىكتار( عمى التكالي، كأخيرا يتذيؿ الترتيب منطقة   38،1، 35،4

متر لكؿ ىكتار(،  14،8متر طكلي/ىكتار( ليسجؿ )  20الكسط  بفئة ) أقؿ مف 
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طكاؿ الشكارع بالحي ألنو قيد اإلنشاء نتيجة كبر مساحة الحي في مقابؿ صغر أ
 ىكتار(. 286كيمك متر( عمى مساحة ) 10كالتطكير، مسجبل )

 :الخاتمة
% مف 69.2ىكتار( يمثؿ نحك 172يبمغ إجمالي الكتمة العمرانية بالمدينة نحك )

ىكتار( تمثؿ  452إجمالي منطقة الدراسة، يبمغ إجمالي المسطح السكني حكالي )
%( مف مساحة منطقة  18.3الي الكتمة العمرانية ك)% مف إجم26.5نحك 

الدراسة، بينما يبمغ إجمالي مسطح األنشطة المختمفة عمى مستكل منطقة الدراسة 
% مف إجمالي الكتمة العمرانية، بينما يبمغ 64ىكتار( تمثؿ نحك 1110حكالي )

تمة % مف إجمالي الك7.5ىكتار( تمثؿ نحك 127إجمالي الطرؽ كالفراغات حكالي )
 %( مف اجمالي مساحة مدينة الخيمس. 5.2العمرانية بمنطقة الدراسة ك )

مبنى سكني( مكزعيف عمى  6598بمغ عدد المباني السكنية بمدينة الخيمس حكالي )
مناطؽ المدينة الست كما يمي، ضمت منطقة بف حجا النصيب األكبر مف عدد 

أعداد المباني السكنية  %( مف جممة44.9مبنى( بنسبة ) 2964المباني السكنية )
 25.9ىكتار(، تمييا منطقة غرب الخيمس بنسبة )174بالمدينة، بمساحة قدرت )

%( مف جممة المباني السكنية بالمدينة فقد بمغ عدد المباني بمنطقة غرب الخيمس 
ىكتار( مف جممة مساحة المباني السكنية بالمدينة  69ىكتار( بمساحة ) 716)

%( مف جممة  10.9ثـ منطقة حي الرياضية تمثؿ نسبة )ىكتار(،  446البالغة )
 4.8%(، ثـ شرؽ الخيمس )9.8المباني السكنية بمنطقة الدراسة، تمييا منطقة لبدة )

مبنى سكني  250%(، لتتذيؿ المدينة منطقة الكسط بأقؿ عدد لممباني السكنية )
 ىكتار(. 37%( بمساحة ) 3.8فقط ( بنسبة )

مساحة اإلدارية فيما يعرؼ بالكثافة العامة لممباني، ككثافة إف كثافة المباني في ال
المباني بالمساحة العمرانية يبلحظ انخفاضيما نسبينا كيرجع ذلؾ إلى أف أغمب 
مباني المدينة ذات مساحة كبيرة نسبينا، كما تكجد مناطؽ كمساحات فضاء تضاؼ 
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ة األمر الذم أدل إلى إلى المساحات الفضاء التي تشغميا الشكارع كاألرصفة الجانبي
االنخفاض النسبي في عدد المباني باليكتار الكاحد داخؿ أقساـ المدينة الست، كما 
تجدر اإلشارة إلى أف مناطؽ التعمير األحدث بالمدينة كاالمتدادات العمرانية الشرقية 
كالغربية كتمؾ المطمقة عمى الرقعة الزراعية الجنكبية تنخفض بيا مساحة المباني 

ا كىك ما يفسر ارتفاع أعداد المباني باليكتار الكاحد فيما يتعمؽ بالكثافة في نسبين 
 المساحة الكمية أك تمؾ في المساحة العمرانية داخؿ المدينة 

تتميز المدينة بحداثة مبانييا نتيجة كبر المباني ذات الييكؿ الخرساني كالحكائط 
المدينة، تمييا الحجر %( مف جممة المباني ب 82.5الحاممة حيث تبمغ نسبة )
%( نجده في المباني ذات الدكر كالدكريف فقط،  11.7الجيرم كمادة بناء بنسبة )

%( كنجدىا بأطراؼ  5.8ثـ نسبة قميمة جدا مف المباني ذات السقؼ الخشبي )
المدينة كبجكار المباني الجديدة حفاظا عمى تراث المدينة التقميدم حيث يسكنيا 

 الطابع العربي البدكم.القميؿ مف السكاف ذك 
يتفاكت التكزيع النسبي لمساحة االستخدامات المختمفة بمناطؽ مدينة الخيمس، حيث 

%( مف  68.9تمثؿ الرقعة الزراعية نسبة تجاكزت ثمثي االستخدامات بالمدينة )
%( ثـ 14،6جممة مساحة االستخدامات بيا، يمييا نسبة االستخدامات الترفييية )

%( لكؿ منيما عمى 4.7%( ) 4.8كاألرض الفضاء بنسبة ) المساحات الخضراء
%( مف  1التكالي، ثـ االستخداـ الصناعي فالتعميمي، أما التجارم يمثؿ نسبة )

جممة االستخدامات بالمدينة، كيتذيؿ التصنيؼ كؿ مف االستخداـ الحككمي 
 %(. 0.1%( ثـ كؿ مف الديني كالصحي ) 0.4كالعسكرم )

شارع( بإجمالي أطكاؿ تصؿ إلى 1707حياء المدينة عاـ )بمغ جممة الشكارع بأ
 كيمكمتر(، بمتكسط عرض يزيد قميبل عف ستة أمتار. 213)
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جكدة حسنيف جكدة، أبحاث في جيكمكرفكلكجية األراضي الميبية، الجزء األكؿ: منشكرات 
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 التكزيع الجغرافي لممكاقع األثرية المنقبة بمنطقة الخمس
 د. صالحة عمي إخميؼ فػػػػػػالحإعداد: 

 د. عباس رجب عبدالرحيـ عباد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المقدمة:

كشفت عمميات الحفر كالتنقيب في منطقة الخمس عمى العديد مف            
ية التي تدؿ عمى حضارات بشرية ارتبطت بيذه المكاقع المكاقع كالمباني األثر 

جغرافيان، كىك ما يتضح مف خبلؿ استغبلؿ المقكمات الطبيعية ليذه المكاقع الزدىار 
تمؾ الحضارات عمى سطح األرض، كالتي يمكف االستفادة منيا كتنميتيا سياحيان، 

كتكسيع دائرة لممعرفة  المتطمعيفثرية إلى اشباع رغبة تيدؼ السياحة األحيث 
التعرؼ عمى الحضارات القديمة كالمناطؽ األثرية ب ،الحضارية كالتاريخية معمكماتيـ

بالفنكف المعركضة بالمتاحؼ التي  االستمتاعالميمة كعادات الشعكب كتقاليدىا ك 
، األمر الذم يفسر لنا مدل ارتباط اإلنساف تراث اإلنسانية القديـ كالحديثتضـ 

كطبيعة تربتيا فضبلن عف ارتباطيا بخصائص المناخ  باألرض كخصائص سطحيا
كما يعكسو عمى نشاطات اإلنساف في منطقة ما، األمر الذم يكضح االمتداد 
المكاني كالتكزيع الجغرافي لمظكاىر عمى سطح األرض كاألنشطة التي يقـك بيا 

طة اإلنساف في المنطقة سكاء كاف في مجاؿ العمارة أك الزراعة أك غيره مف األنش
 البشرية.

التبايف المكاني لممكاقع األثرية المنقبة في منطقة الدراسة  فيـ كمف خبلؿ ذلؾ يمكف
كعبلقتيا بالمعطيات الجغرافية األخرل التي يمكف أف تفسر ذلؾ التكزيع كلقد أنصب 
االىتماـ بمنطقة الخمس ألنيا مف أكثر المناطؽ الميبية أىمية بالنسبة لممناطؽ 
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ـ كالمنطقة الغربية بشكؿ خاص حيث ظيرت عمى أرضيا األثرية بشكؿ عا
 حضارات عريقة مزدىرة مازالت قائمة حتى يكمنا ىذا.

 مشكمة البحث:

تحتكم منطقة الخمس منذ القدـ عمى العديد مف الحضارات المختمفة كعمى          
اؤالت معالـ سياحية عديدة أبرزىا المكاقع األثرية كالتاريخية كعميو يمكف تناكؿ التس

 اآلتية :

ما ىي العكامؿ الجغرافية التي أثرت عمى التكزيع الجغرافي لممكاقع األثرية المنقبة 
 ؟بالمنطقة.

 ما اإلمكانات السياحية األثرية في المنطقة؟ كما أىميتيا االقتصادية؟
ما مدل تأثير التبايف المكاني كالتكزيع الجغرافي عمى تنكع المكاقع األثرية بمنطقة 

 ة.الدراس
 أىداؼ البحث:

 ىداؼ الدراسة فيما يمي:أ تتمثؿ 

 حصر المكاقع كالمباني األثرية المكتشفة كالمنقبة بيذه المنطقة.
تكضيح مدل االرتباط كالعبلقة بيف الجغرافيا كالمكاقع األثرية المكتشفة كمدل 

 انعكاساتيا عمى انتشار المكاقع كتكزيعيا جغرافيان.
غرافية عمى تكزيعيا كانتشارىا كتحديد الفترات الزمنية معرفة مدل تأثير العكامؿ الج

 لييا كؿ مكقع مكتشؼ كمنقب.إالتي يعكد 
 
 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

573 

  

 

 أىمية البحث:

 تتمثؿ أىمية الدراسة في اآلتي:

تسميط الضكء عمى طبيعة اإلمكانات السياحية بالمنطقة كعناصر الجذب السياحي 
 ك ليبيا عمكمان.   فييا كمدل مساىمتيا في تنمية اقتصاد المنطقة بشكؿ خاص

كما لـ يتـ  ،حصر كؿ المكتشفات كالمكاقع المنقبة كتكضيح نسبة المنقب منيا
 التنقيب عنو حتى اآلف.

 فرضيات البحث:

ا المكاقع األثرية بمنطقة الخمس ال تنتظـ في تكزيعيا الجغرافي بؿ تأخذ امتدادن 
 ا في الكحدات اإلدارية بالمنطقة.ا كاسعن مكانين 

 طقة الدراسة إمكانيات سياحية أثرية تعمؿ عمى الجذب السياحي.تتكفر في من
زالتيا نيائيان  ىناؾ العديد مف المكاقع األثرية في المنطقة تعرضت لميدـ كاإلىماؿ كا 

 مف أرض الكاقع.
 منيجية البحث:

تناكلت الدراسة المنيج الجغرافي األثرم الحصرم الذم يعتمد عمى حصر         
دراجيا في خرائط تكضح التكزيع المكاني لممكاقع األثرية المكاقع األثرية ج غرافيان كا 

المنقبة داخؿ منطقة الدراسة كاستندت أدكات الدراسة عمى المقاببلت الشخصية 
لمكظفي مصمحة اآلثار بمراقبة آثار لبدة بشكؿ حصرم كعمى تقارير الحفريات 

 راقبة آثار لبدة الكبرل.ثرية األجنبية كالتقارير السنكية لمالخاصة بالبعثات األ

 

 

 



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

574 

  

 

 المكقع الجغرافي لمنطقة الدراسة )الخمس(:

تتمتع منطقة الخمس بمكقع جغرافي مميز حيث تقع في الجزء الشمالي         
( شماالن كخطي طكؿ N 32.25ك  32.45لشماؿ غرب ليبيا بيف دائرتي عرض )

ربان قصر األخيار، ( شرقان، حيث يحدىا شرقان مدينة زليتف، كغE 14.20ك 14.05)
 13كشماالن البحر المتكسط، كمسبلتو كالعمامرة جنكبان، كتيقسـ المنطقة إداريان إلى 

 ( كالتي تكضح التقسيـ اإلدارم لمنطقة الخمس.1، الخريطة )(1)محمة

 (: تكضح التقسيـ اإلدارم لمنطقة الخمس1الخريطة رقـ )
 ـ1978ني المصدر/ عمؿ الباحثاف استنادان عمى األطمس الكط

                                                 

صالحة فبلح: التنمية السياحية في ليبيػا مػع التطبيػؽ عمػى منطقػة الخمػس، رسػالة دكتػكراه قسػـ الجغرافيػا،  (1)
 .  179ـ، ص2011داب جامعة القاىرة، مصر كمية اآل



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

575 

  

 

اكتسب مكقعيا القريب مف أكركبا أىمية حضارية كاقتصادية كزاد مف قيمتيا        
السياحية آثارىا التي تمتد إلى عصكر خمت جمعت بيف اآلثار الفينيقية كالركمانية 
كالبيزنطية مع مبلحظة التأثيرات المحمية عمى المكتشفات األثرية فكانت بكابة إفريقيا 

مة كحمقة كصؿ بيف تجارة القكافؿ القادمة مف الصحراء كتبادؿ في العصكر القدي
السمع اآلتية مف البحر المتكسط عبر ميناء لبدة الكبرل قديمان لتنطمؽ منو السمع إلى 

 باقي مكان  البحر المتكسط خصكصان كأنيا تقع عمى خط سير القكافؿ التجارية .

 قة الخمس:التكزيع الجغرافي لممكاقع األثرية المنقبة في منط

تتكزع المكاقع االثرية بمنطقة الخمس كالتي عرفت مف بيف مناطؽ ليبيا       
بتنكعيا فيي ذات حضارة كثقافة عريقة تنكعت مكانيان ما بيف قربيا لمدينة لبدة 

ستكطف فييا اإلنساف االكبرل، كبيف كجكدىا في أطراؼ ضكاحي المنطقة حيث 
ألماكف تكسع مف فكر السائح كاستكشاؼ العديد كخمد الحضارة الزاىرة، فزيارة ىذه ا

 مف كنكزىا كزخارفيا كنمطيا العمراني كاألثرم.

حيث تظـ منطقة الخمس مئات المكاقع المكتشفة كالمعمف عنيا، أما المكاقع       
 ( مكقعان 54االثرية المنقبة كالتي تبمغ حسب اإلحصائيات المتحصؿ عمييا حكالي )

  .(1)الجدكؿ رقـ  (1)مكتشفان 

 
 
 
 
 

                                                 

 ـ.  2000ـ إلى سنة 1972التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة، لمسنكات مف  (1)
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 ثرية المنقبة بمنطقة الخمس( المكاقع األ 1جدكؿ)
سنة  المكقع

 االكتشاؼ
سنة  المكقع مالحظات المحمة

 االكتشاؼ
 مالحظات المحمة

تمثاؿ رخامي داخؿ لبده بإحدل   كعاـ 1992 مقبرة كعاـ
  لبدة 1979 قنكات الصرؼ

 1978 فيال التحمية
سيدم 
  لبدة 1981 ى الخمسمقبرة خمؼ مستشف تـ إزالتيا خميفة

  لبدة 1981 قصر شداد  لبدة 1975 مقابر معسكر االمداد
  لبدة ب .ت مقبرة العقمة بالزكايد  لبدة 1989 مقبرة االقتحاـ لبده

  لبدة 1971 مقابر المستشفى الخمس
فيال سيدل مفتاح سكؽ 

  المعقكلة  الخميس

 لـ يتـ التنقيب ميفسي  فيال حمؽ الخركبة  لبدة 1988 فيال كادم الزناد
 لـ يتـ التنقيب سيميف  فيال الجكيبية تـ إزالتيا البمدية 1972 فيال مصنع الحمفا

 لـ يتـ التنقيب سيميف  1فيال جبركف الشرقية  المرقب 1982 فيال سيدم عبدهللا براكش
 لـ يتـ التنقيب سيميف  2فيال جبركف الغربية  المرقب 1976 فيال القاعدة البحرية

 لـ يتـ التنقيب سيميف  فيال سيدل رمضاف  سيميف ػػػػػػػػػػ كقع العقمة بالقرب مف السكاعديةم
 لـ يتـ التنقيب سيميف  فيال السيرؾ  سيميف 1988 مقبرة بالقرامدة

 لـ يتـ التنقيب سيميف  فيال النقازة  سيميف 1967 فيال األكديكف )السكينية(
  لبدة  ؿفيال الني  غنيمة 1983 مقبرة بسيس

  غنيمة 1984 مقبرتيف في بسيس  لبدة 1974 قبر صغير شرؽ مدينة لبده

  كعاـ 1974 قبر جنكب كادم كعاـ
تمثاؿ رخامي المرأة ترتقى عمى 

  غنيمة 1983 أسد في بسيس

  لبدة 1985 مقبرة شرؽ خط الغاز  لبدة 1975 مقبرة جنكب طريؽ الخمس لبده
قبر صغير جنكب طريؽ الخمس 

  لبدة 1976 بالقرب مدينة الخمس 2مقبرة   لبدة 1976 لبده

  لبدة 1976 شماؿ المقبرة األكلى 1مقبرة  لبدة 1976 مقبرة جنكب طريؽ الخمس لبده
  لبدة 1979 خزاف مياه جنكب مدينة لبده  لبدة 1976 مقبرة الحامية )تدريب العسكرم(
مقبرة شماؿ الطريؽ المعبد في 

 لبده
 - - - - - لبدة 1976

 المصدر/ عمؿ الباحثاف
 المكاقع األثرية المنقبة بالمنطقة:

تفاكتت ىذه المكاقع بيف عدة عصكر كحضارات فمنيا المحمية كالفينيقية         
كالركمانية كالبيزنطية كلعؿ مف أبرز ىذه المكاقع ىي تمؾ المكجكدة في مدينة لبدة 
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يميف عمى سبيؿ المثاؿ ال الكبرل إضافة لبعض المكاقع المجاكرة ليا كفيبل س
 (.2، الجدكؿ رقـ )(2خريطة رقـ )،  الحصر.

 

 ( تكضح المكاقع األثرية المنقبة بمنطقة الخمس2الخريطة رقـ )

 
 المصدر/ عمؿ الباحثاف

 
 ثارية المنقبة في منطقة الخمس( التكزيع الجغرافي لممكاقع األ 2جدكؿ )

الميدانية كتحديد المكاقع بجياز ف باالعتماد عمى الدراسة االمصدر: عمؿ الباحث
GPS.  
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 المكقع

 
 المنطقة

 
 خط الطكؿ

 
 خط العرض

 
 عدد القطع

 
 المحمة

 لبده مجمكعة مباني كمكتشفات متعددة 32  38  21 14  17  26 الخمس لبده الكبرل

 32  63  82 14  29  06 الخمس مقابر مسرح لبده
زية لقى كأكاني فخارية، قدكر كمصابيح كاجراس بركن

مفكرات  لبده كجرار كا 

أكاني فخارية جرتيف تحمؿ رماد المكتى كىياكؿ  32  61  75 14  26  22 الخمس مقبرة الجمده
 عظمية، كصناديؽ تكابيت عمييا نقكش ليبية قديمة

العرقكب  زكايد
 لبدة

رسكمات جدارية كأرضيات فسيفساء، كلقى ككسر  32  42  34 14  10  41 الخمس سيميف فيال
 سيميف ارية متنكعة، كمجمكعة حجرات المبنى المتكاممةفخ

العرقكب  زكايد قطعة متنكعة بيف فخارية كىياكؿ عظمية 173 32  61  70 14  26  66 الخمس الخريريبة
 لبدة

 32  69  86 14  04  27 الخمس مقابر غنيمة

قطعة متنكعة بيف فخارية كمعدنبة  173 -1مفبرة 
 كىياكؿ عظمية.

 لقية أثرية متنكعة 280 -2مقبرة 
 لقية كمجمكعة مف العممة النقدية. 68 -3مقبرة 

 لقية متنكعة 34 -4مقبرة 

 غنيمة

 32  64  11 14  28  05 الخمس كادل الرصؼ
تكابيت لحفظ رماج المكتى، كأثاث جنائزم كقطع 
 لبده فخارية كبركنزية، قطع مف العممة، ىياكؿ عظمية .

 لبده أثاث جنائزم بيف قطع فخارية كمعدنية كىياكؿ عظمية 32  38  17 14  16  51 الخمس تازكيت

 297 32.63 818 14.24 الخمس زيت المجارشةمكقع 
مجمكعة مطامير بيا أكاني كصحكف فخارية ، 
كمصابيح فخارية محمية كمستكردة، كعمكد عميو 

 نقكش تدؿ عمى أنو شاىد قبر

العرقكب  زكايد
 لبدة

 المرقب ىياكؿ عظمية كجرار فخارية كأكاني كأثاث جنائزم 32  67  07 14  23  19 مسالخ كادل الفاني برةمق

 لبده أثاث جنائزم كأكاني فخارية 32  63  15 14  29  19 الخمس مقبرة باركك

 لبده أرضيات فسيفساء 32  62  48 14  28  96 الخمس فيال كادل لبده
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لمنقبة كالمكتشفة بالمنطقة كالتي تحتكم سكؼ تتناكؿ الدراسة أبرز األماكف األثرية ا
عمى مكاقع متكاممة أك شبو متكاممة كالمقابر كالمباني المعمارية كغيرىا أما بقية 
المكاقع فكانت عبارة عف اكتشافات أثرية مثؿ األعمدة كالتماثيؿ كالمقى كشكاىد 

جيا مف القبكر المنقكشة كالغير منقكشة كالتي أقيمت عمييا حفائر تنقيب الستخرا
مكاقعيا ليتـ حفظيا بالمتاحؼ كلعؿ مف أبرز ىذه المكاقع التي سيتـ التحدث عنيا 

 (.1الصكرة )ما يمي: 
 (/ إحدل الجرار التي تـ العثكر عمييا بأحد المكاقع األثرية1الصكر)

 
 

 المصدر/ تصكير الباحثيف
 

 مدينة لبدة الكبرل:   
ر المتكسط عند مصب كادم لبدة الذم تقع مدينة لبدة الكبرل عمى ساحؿ البح      

كيمك متر شرقي مدينة الخمس، التي تبعد حكالي  3يككهف مرفأن طبيعيان عمى بعد 
( شرقان مع 14E 17 26، عند خط طكؿ )(1)كيمك متران شرقي مدينة طرابمس 120

                                                 

 .   11طو باقر: لبدة الكبرل، منشكرات مصمحة اآلثار، ص (1)
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( شماالن، ككانت ىذه المدينة مف أبرز مدف الشماؿ 32N 38 21دائرة عرض )
ر اإلمبراطكرية الركمانية، حيث كانت عاصمة اقميـ تريبكليتانيا اإلفريقي في عص

ـ مدف أكيا كصبراتو كلبدة فكانت لبدة الكبرل عاصمة اإلقميـ، كصنفت ضالتي ت
ـ مف قبؿ منظمة اليكنسكك العالمية، ضمف قائمة التراث العالمي في 1982سنة 
(، كبدأت 3رقـ ) الخريطة .(2)ىكتار 387.485، كتبمغ مساحتيا حكالي (1)ليبيا

عمميات الحفر كالتنقيب لمكشؼ عمى المدينة في عشرينيات القرف الماضي مف قبؿ 
البعثات الجنبية كذلؾ إباف فترة االحتبلؿ اإليطالي بعد قامت أكركبا بإرساؿ 

 ىػ(. -د -ج -ب -أ 2مستكشفييا لميبيا قبؿ االحتبلؿ. الصكرة )
 ند مصب كادم لبدة ( تكضح مكقع مدينة لبدة ع3الخريطة رقـ )

 
 المصدر/ مصمحة اآلثار

 

                                                 

                         .Archeological site of Leptis Magna 5/1/2018مكقػع اليكنيسػكك،  (1)
           

                                               .World Haertage List, 2019الناشػر اليكنيسػكك،  (2)
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ـ مف قبؿ 1889د ىػ ( صكر قديمة لمبدة التقطت سنة  -ج-ب -أ2الصكرة )

 كالمستكشؼ الفرنسي ادكارد بالنؾ الجغرافي

                        

          

 
       / History of Libya .lyـ                9:32ـ/ 2022/ 10/ 15المصدر/      
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ر عمى مجمكعة كبيرة مف أكاني حفظ رماد المكتى في ك عثال كالجدير بالذكر ىك 
مقابر عدة بمدينة لبدة الكبرل تناكلت أسماء مختمفة مثؿ ) آمكف، كأخرل بكنية مثؿ 

، إف ما يميز المدينة ىك التنكع في المباني كالمكتشفات فيي تحتكم عمى (1) آديس(
زة كالميمة في المدينة إضافة لعديد المكاقع المتنكعة تاريخيان العديد مف المباني البار 

فمنيا الفينيقية كالركمانية كالبيزنطية، كمف المكاقع كالمكتشفات الفينيقية ىناؾ 
مجمكعة مف المقابر المكتشفة تحت منصة المسرح الركماني بمبدة كالتي عثر فييا 

أك ىياكؿ عظمية أك معدنية كالتي سكاء كانت فخارية   ثريةعمى العديد مف المقى األ
 .(2) تعكد إلى حدكد )القرف الرابع كالثالث ؽ.ـ(

اكتشفت عدة نقكش فينيقية بالمدينة تحمؿ أسماءن ممزكجة بيف المغتيف  لقد     
الفينيقية كالبلتينية لعؿ مف أبرزىا ما كجد في لكحة تأسيس المسرح كالسكؽ البكنيقي 

ياء المدينة كيدعى ) حنا بعؿ ركفس، أك حنك بعؿ كالتي تحتكم عمى اسـ أحد اثر 
ركفس( كىك اسـ ممزكج بيف المغتيف فنصفو فينيقي كالنصؼ اآلخر التيني، كما 
عثر عمى العديد مف المقى كالمكتشفات بالقرب مف الميداف القديـ بمبدة كىي المنطقة 

ة الركمانية كذلؾ التي يعتقد أنيا أساس تأسيس المدينة الفينيقية القديمة قبؿ السيطر 
 .(3)عثكر عمى العديد مف المقى األثرية الفينيقيةاللقربيا مف الميناء كشاط  البحر ك 

أما المباني كالمكتشفات الركمانية فإف معظـ المباني القائمة في المدينة تعكد لمفترة 
الركمانية، حيث أعتمد الركماف في بناء المدينة بتخطيطيا كتقسيميا إلى شكارع 

)كاردك مكسيمكس( كعرضية )ديككمانكس مكسيمكس(، كىك ما يعرؼ  طكلية
بتخطيط رقعة الشطرنج كما تحتكم المدينة عمى شكارع رئيسية أخرل مف أبرزىا 

                                                 

ـ، 2001، 1عبدالحفيظ فضيؿ الميار: الحضارة الفينيقية فػي ليبيػا، دار الكتػاب الػكطني، بنغػازم ليبيػا، ط (1)
 .   375ص 

 .   237، ص المرجع نفسو(2)
 .  75طو باقر : مرجع سابؽ، ص  (3)
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شارع األعمدة الذم يعكد لمعيد السيفيرم حيث يربط بيف كسط المدينة كالميناء، 
مباني بيف الدينية زينتو مجمكعة كبيرة مف األعمدة عمى الجانبيف فيما تنكعت ال

كالترفييية كالسياسية كاالقتصادية كالتذكارية كغيرىا كالمرتبطة بجكانب الحياة العامة 
 لمسكاف في ذلؾ الكقت.

 المباني الدينية:
كالتي  ،تعتبر المباني الدينية مف بيف المباني البارزة داخؿ مدينة لبدة الكبرل       

لمعابد الدينية، كالتي تعكس الحياة الدينية تـ اكتشافيا كىي تتمثؿ في مجمكعة مف ا
ىـ ىذه المعابد المكتشفة، معبد ليبر باتير، معبد الميداف السيفيرم، أ كمف  ،لممدينة

 ـ(19 -ـ14معبد جكبيتير، معبد الحكريات، معبد ركما أغسطس الذم بني بيف )

اطكر ، معبد سيرابيس الذم شيد في القرف الثاني الميبلدم، في عيد االمبر (1)
ـ(، حيث خصص لعابدة اإللو سيرابيس كاإللية 180 -ـ161مارككس أكريميكس )

إيزيس، كمف أىـ المنحكتات المكتشفة في ىذا المعبد تمثاؿ كبير لئللو سيرابيس 
مصنكع مف الرخاـ األسكد كغيره مف التماثيؿ الرخامية الفاخرة كىي معركضة 

 .(2)بمتحؼ لبدة الكبرل
عابد كالمعبكدات إنما يعكس تنكع الحياة الدينية لممدينة في ذلؾ إف ىذا التنكع في الم

الكقت فمف المعبكدات الركمانية إلى تمؾ المحمية إلى المعبكدات الدخيمة الخارجية 
 مف الحضارات المجاكرة مما يكضح مدل قكة العبلقات بيف الحضارات قديمان.

 المباني السياسية:
لمباني السياسية، فالحياة السياسية لدل الركماف ال تخمك المدف القديمة مف ا      

فقد كضعكا نظمان ليـ لمنح حقكؽ المكاطنة  ،أباطرتيـ مف القت اىتماما كثيران 

                                                 

 .  70طو باقر: مرجع سابؽ، ص  (1)
 .   335عبدالحفيظ فضيؿ الميار : مرجع سابؽ، ص (2)
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الركمانية كنشر المغة البلتينية في معظـ األقاليـ التي سيطركا عمييا كمحاكلة 
كما كضعكا  ،تيـفقامكا ببناء العديد مف المباني التي تساىـ في تنفيذ سياس ،ركمنتيا

، كمف بيف المباني التي قامكا (1)األنظمة كالقكانيف التي تنظـ سبؿ حياتيـ المختمفة
بإنشائيا دكر العدالة كالقضاء، كالمجالس البمدية، حيث تحتكم مدينة لبدة كغيرىا 
مف المدف الركمانية القديمة عمى عدة مباني تـ اكتشافيا منيا البازيمكا المحاذية 

لجديد السيفيرم، كالتي عثر فييا عمى نقش التيني في أحد الدعامات لمميداف ا
المقامة فكؽ األعمدة فحكاىا أف البناء بداءه اإلمبراطكر سبتيميكس سيفيركس كأكممو 

، كمف المباني األخرل يكجد المجمس البمدم (2) ـ(216ابنو كراكبل في عاـ )
 .(3)الميبلدم المجاكر لمميداف القديـ كيعكد بناءه لمقرف الثاني

ختيار مكاقعيا بدقة متناىية امما يبلحظ عمى المباني السياسية في مدينة لبدة ىك 
حيث بنيت بالقرب مف الميداف سكاء كاف القديـ أك الجديد كىك يعكس مدل ارتباط 
ىذه المباني بتكاجد عامة الناس بالمدينة فمف المعركؼ أف غالبية الركماف كانكا 

بالمياديف العامة كبيف أركقتيا فكجكد مثؿ ىذه المباني بالقرب يتجكلكف كيتكاجدكف 
 . منيا يسيؿ عممية أنجاز خدماتيا كارتباطيا بالسكاف مباشرة

 قتصادية المباني اال
تتمثؿ المباني االقتصادية المكتشفة بمدينة لبدة الكبرل في األسكاؽ كالسكؽ        

، إضافة لمميناء (4) ؽ.ـ( 8 – 9ي)البكنيقي الذم يرجع زمف تأسيسو لمعيد األغسط

                                                 

  (1) Brogan, O. And Smith,D. Girza, Libyan Settelement in the Roman Period, 
DEP Of Antiquities,Tripoli, Libya, 1984,p 488.                   
  (2) J.B. Ward-perkins: Roman Imperial Architecture, The Pelican History of Art, 
1974, pp388-389.                   

   .69طو باقر : مرجع سابؽ، ص (3)
   (4) J.B. Ward-perkins, 1974, op.cit,p373.                   
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الذم يعكد لمقرف الثالث الميبلدم في العيد السيفيرم كما يحتكيو مف مخازف 
كمما ارتفعت  ،كمستكدعات كأرصفة كمنارة تتألؼ مف عدة طكابؽ تتناقص في السعة

لمقمة، كقد كشفت الحفائر األثرية عمى مستكييف لؤلرصفة الرصيؼ األكؿ خاص 
، (1)كالثاني خاص بمحبلت التفريغ كمستكدعات البضائع كالمخازف بإرساء السفف،

ف أساس تأسيس المدينة كاف إف نستذكر ىنا المرفأ القديـ لمميناء حيث أكال يفكتنا 
عبارة عف مرفأ بحرم صغير مف قبؿ التجار الفينيقييف تطكر مع الزمف ليصبح 

فحسب  ،تجارية ليس في لبدةميناءن بحريان ازدىرت مف خبللو الحياة االقتصادية كال
 طبؿ في كامؿ اإلقميـ كالبحر المتكس

 المباني التذكارية:
ازدانت مدينة لبدة الكبرل بالعديد مف المباني كالشكاىد التذكارية لعؿ في         

كىك مف األقكاس المربعة ذك األربع  ،مقدمتيا قكس اإلمبراطكر سبتيميكس سيفيركس
، تكتسيو مجمكعة مف (2)ف الطكلي كالعرضيفتحات حيث يربط بيف الشارعي

أىـ األعماؿ التي تتعمؽ  المنحكتات البارزة التي تجسد الحياة العامة الركمانية ك
بمراسـ الحكـ السياسية، إف ىذه المنحكتات التي تزيف القكس تعكد إلى الطرازيف 

منذ عاـ السكرم كالبابمي القديماف، كقد عممت مصمحة اآلثار عمى صيانتو كترميمو 

                                                 

 ـ   2022سنة دراسة ميدانية متكررة لمباحثيف خبلؿ  (1)
محمد عمي عيسى : أقكاس النصر تفاصيميا المعمارية كمكاقعيا مف المدف الركمانية، مجمة آثػار العػرب،  (2)

 .  42ـ، ص1991العدد الثالث، الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاالعبلف، مصراتو ليبيا، سبتمبر 
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،كقد شيد ىذا القكس بمناسبة زيارة اإلمبراطكر سبتيميكس سيفيركس (1) ـ(1964)
 .(2) ـ(203لمسقط رأسو عاـ )

كىناؾ مجمكعة أخرل مف األقكاس داخؿ مدينة لبدة مثؿ قكس اإلمبراطكر تراجاف 
كقكس اإلمبراطكر طيبيريكس، إضافة لمبكابات كبكابة أكيا كغيرىا مف الشكاىد 

، كىك أسمكب انتشر في أغمب المدف ( 3)ية التي شيدت كتـ اكتشافيا بالمدينةالتذكار 
 .(4)الركمانية قديما كما ىك مكجكد في ركما مثبلن 

 المباني الترفييية:
أىتـ الركماف كثيران بحياة الميك كالترفيو فخصصكا ليا أماكف خاصة غالكا في        

ني مف حيث الكظائؼ الترفييية كلـ زخرفتيا كبنائيا كتنكعت ىذه األماكف كالمبا
، كمدينة لبدة الكبرل إحداىا حيث (5)تخمكا مدينة ركمانية مف مثؿ ىذه العمائر

احتكت عمى مجمكعة البأس بيا مف المباني الترفييية تكزعت في أغمب أجزاء 
المدينة، مثؿ الحمامات العامة كحمامات ىادرياف الضخمة كالتي شيدت عاـ 

، حيث بدأت (6)تعكس عظمة العمارة الركمانية بالمدينةـ( كىي 127 -126)
                                                 

مدينة لبدة الكبرل، مجمة آثػار العػرب، العػدداف ليديانك باكييمي: قكس اإلمبراطكر سبتيمكس سيفيركس في  (1)
ـ، الػدار الجماىيريػة لمنشػر كالتكزيػع كاإلعػبلف، مصػراتو ليبيػا، 1994ـ ، ربيػع 1993السابع كالثػامف، سػبتمبر 

 .   14ص
 .   51طو باقر: مرجع سابؽ، ص (2)
 .   42محمد عمي عيسى : مرجع سابؽ، ص (3)
اآلثػػػػػار اليكنانيػػػػػة كالركمانيػػػػػة، دار الحضػػػػػرم لمطباعػػػػػة، عػػػػػزت زكػػػػػي حامػػػػػد قػػػػػادكس: مػػػػػدخؿ إلػػػػػى عمػػػػػـ  (4)

 .  199ـ، ص2005اإلسكندرية، 
محمػػد عمػػي عيسػػى : أمػػاكف الميػػك كالترفيػػو، مجمػػة آثػػار العػػرب، العػػدد التاسػػع كالعاشػػر، تصػػدر عػػف إدارة  (5)

   .32ـ،ص1997مشركع تنظيـ المدينة القديمة بطرابمس بالتعاكف مع مصمحة اآلثار، طرابمس، خريؼ 
جكدتشػػػايمد: دراسػػػات ليبيػػػة، ترجمػػػة عبػػػدالحفيظ فضػػػيؿ الميػػػار كأخػػػركف، منشػػػكرات مركػػػز جيػػػاد الميبيػػػيف  (6)

 .  205ـ، ص1999لمدراسات التاريخية، طرابمس، 
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ـ كانتيت في عاـ 1920الحفائر بحمامات ىادرياف في شير أغسطس مف عاـ 
، كذلؾ كجكد حمامات الصيد الكاقعة في الجزء الشمالي الغربي لممدينة (1)ـ1927

ات مف كالتي يعكد تأسيسيا عمى القرف الثاني الميبلدم، فقد تزينت ارضياتيا بمكح
الفسيفساء كغطت جدرانيا رسكمات جدارية تناكلت العديد مف المكضكعات في 

 .(2)مقدمتيا مشاىد لمصيد
كمف المباني الترفييية المنتشرة بالمدينة تأتي الساحات كالمبلعب الرياضية       

، كما تحتكم المدينة (3)كالمسارح إذ تكجد ساحة رياضية محاذية لحمامات ىادرياف،
ح ركماني بني كقدـ لئلمبراطكر أغسطس في القرف الثاني الميبلدم عمى عمى مسر 

لمتمثيؿ كسماع المكسيقى كالمسرحيات  شكؿ نصؼ دائرة معمؽ، استخدـ
 (.3الصكرة رقـ ) .(4)كالتراجيديا

 ( تكضح المسرح الركماني بمبدة الكبرل3الصكرة )

 
 المصدر / تصكير الباحثاف

                                                 

محمػػكد عبػػدالعزيز الػػنمس؛ كآخػػركف: دليػػؿ متحػػؼ اآثػػار بالسػػرام الحمػػراء بطرابمس،الػػدار العربيػػة لمكتػػاب، (1)
 .45ـ،ص1977طرابمس

   (2) J.B. Ward-perkins, 1974, op.cit,p383.                   
 .206مرجع سابؽ، ص جكدتشايمد: (3)
 .  33محمد عمي عيسى : أماكف الميك كالترفيو، مرجع سابؽ، ص (4)
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ـ بالمباني الترفييية التي تبعث فييـ البيجة كالسركر استمر الركماف باالىتما      
كىك ما  ،كمؿء أكقات فراغيـ مف جية كلتبعث فييـ الحماسة كالقكة مف جية أخرل

يتضح في بعض المباني الترفييية ذات الرياضات القكية كالمصارعة كسباقات 
ككلكزيـك الخيكؿ كالعربات، فقد خصصكا ليا مكاقع كمباني لممارستيا عمى غرار ال

، حيث تحتكم مدينة لبدة الكبرل عمى حمبة لسباؽ الخيكؿ كالعربات (1)في ركما
كىي كشاىد كدليؿ  ،صكرتيا العديد مف لكحات الفسيفساء المكتشفة بالمنطقة نفسيا

، (2)عمى كيفية إقامة مثؿ ىذه السباقات منيا المكتشفة بفيبل سيميف كفيبل كادم لبدة
ـ(، كتقع إلى الشرؽ مف الميناء بنحك 162الكبرل عاـ ) كشيدت حمبة السباؽ بمبدة

كتعتبر مف بيف  ،ـ( تقريبان كىي محاذية لمممعب المدرج عمى شاط  البحر800)
إلى  450حمبات السباؽ الكبرل بالعالـ الركماني حيث تبمغ سعتيا حكالي )مف 

 متر(، ككانت المنافسة تتـ عادة مف أربع عربات كؿ عربة تتميز بمكف100
 .(3)معيف

كما تميز الركماف بدمكيتيـ كحبيـ لمقتاؿ كالعنؼ فأنشئكا مباني تيتـ بمثؿ        
ىذه األنشطة كالتي اعتبركىا مف الرياضات الترفييية ليـ كعرفت ىذه المباني 

ك المبلعب المدرجة أك المسارح الدائرية كالمخصصة لممصارعة أبمسارح المصارعة 
نساف أك بيف اإلنساف كالحيكاف ال سيما الحيكانات سكاء كانت بيف اإلنساف كاإل

ـ(، حيث 1961 -1960، كقد اكتشؼ ىذا المسرح سنة )(4)المفترسة كالمتكحشة

                                                 

   (1) J.B. Ward-perkins, 1974, op.cit,p68.                   
مقارنة مع فيبلت ركمانية في إقميـ تريبكليتانيا مف فيبل سيميف دراسة أثرية عباس رجب عبدالرحيـ :  (2)

ـ،         2007القرف األكؿ إلى الرابع الميبلدييف، رسالة ماجستير قسـ اآلثار، كمية اآلداب جامعة المرقب، 
   .221، 220ص ص

 .  37محمد عيس: أماكف الميك كالترفيو، مرجع سابؽ، ص (3)
 .36، 35مرجع سابؽ، ص ص محمد عيسى: أماكف الميك كالترفيو، (4)



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

589 

  

 

ثار في عمميات صيانتو كترميمو كىك يعتبر مف أفضؿ المسارح باشرت مصمحة األ
 .(1)الدائرية في شماؿ إفريقيا

المياديف  أخرل مثؿمباني ترفييية إلى جانب كؿ ما تـ ذكره مف مكاقع ك          
.، كتحتكم مدينة (2)العامة التي عادة ما يقضي الركماف أكقاتيـ فييا كبيف أركقتيا
كىك يقع في الجزء  ،لبدة الكبرل عمى ميدانيف عاميف األكؿ يعرؼ بالميداف القديـ

كد الشمالي لممدينة بالقرب مف شاط  البحر، كالذم عثر فيو عمى مقبرة فينيقية تع
ك السيفيرم كيأتي كسط أ، كالثاني بالميداف الجديد (3)لمقرف السابع قبؿ الميبلد

المدينة، كىك عبارة عف ساحة كبيرة تحتكم عمى مجمكعة مف المداخؿ تفضي إلى 
أركقة جانبية تفصميا عف كسط الميداف مجمكعة مف األعمدة تعمكىا عقكد نصؼ 

، تتناكؿ كجكه (4)ى ىيئة ميداليات دائريةدائرية مزينة بزخارؼ كبمنحكتات خرافية عم
 .(5)  لما يعرؼ باسـ )الميدكزا(، كآلية البحر المعركفة باسـ )نريد(

 مقابر المسرح الركماني بمبدة:
 01 82 32.63تقع ىذه المقابر تحت منصة مسرح لبدة عند دائرة عرض )     
N)  ( 68 06 14.29شماالن كخط طكؿ E) ائر األثرية شرقان، حيث أظيرت الحف

، العديد مف (6)ـ مف جامعة ركما الثالثة1972التي قامت بيا البعثة اإليطالية سنة 

                                                 

 .   84طو باقر: مرجع سابؽ، ص (1)
ريخ العمػػػػارة كالفنػػػػكف فػػػػي العصػػػػكر األكلػػػػى، الجػػػػزء األكؿ، مكتبػػػػة األنجمػػػػك اتكفيػػػػؽ أحمػػػػد عبػػػػدالجكاد: تػػػػ (2)

 .  459ـ، ص2014، القاىرة مصر،2المصرية، ط
 (3) Mattingly,D1995,Tripolitania, B.T.Batsford Limited London,p.118.                 

  
   (4) J.B. Ward-perkins, 1974, op.cit,p386.                   

 .   60طو باقر: مرجع سابؽ، ص (5)
 ـ.  1972التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة لسنة  (6)
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المكتشفات كالمقى األثرية تحت منصة المسرح الركماني بمبدة ككانت ىذه 
المكتشفات عبارة عف مجمكعة مف القطع الفخارية كالجرار كالمصابيح التي تعكد 

-أ 4الصكرة رقـ ). (1)السادس كالخامس قبؿ الميبلد لمفترة الفينيقية  حكالي القرف
 ب(

 ب(/ تكضح أسفؿ خشبة المسرح الركماني بمبدة الكبرل -أ 4الصكرة )

 

 
 ـ2022المصدر / تصكير الباحثاف شير مارس 

        
                                                 

   (1) Mattingly,D1995,op.cit. p.118.                   
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إف الصناعات الفينيقية ال تعدك األكاني الفخارية كاألجراس البركنزية كالقدكر       
رة )األمفكرات(، كىك ما عثر عميو في أغمب المقابر الفينيقية المكتشفة كالجرار الكبي

سكاء في لبدة الكبرل أك باقي مدف اإلقميـ فبعضيا كاف مستكردان مف ببلد اليكناف 
 ب(-أ 5الصكرة) .(1)كجنكب إيطاليا كالبعض اآلخر مف الصناعات المحمية

رض يصؿ ة عف حفر تحت األكانت أغمب المقابر الفينيقية المكتشفة عبار        
لى المتريف ، كيتـ النزكؿ إلييا عبر درج بأحد جدرانيا إعمقيا ما بيف المتر الكاحد 

عمى شكؿ سمـ يفضي إلى ساحة بيا حجرة الدفف، ككانت اغمب المكتشفات بيذه 
المقابر عبارة عف أكاف فخارية متنكعة، البعض منيا محمي الصنع كاآلخر مستكرد 

اني كالييمينستي، كما تـ العثكر عمى مجمكعة مف المصابيح الفخارية كالفخار الكمب
اليكنانية السكداء، كالقكارير الخاصة بالزينة كالقطع الزجاجية كغيرىا مف المكتشفات 
الصغيرة كالخكاتـ كالدبابيس كالمسامير البركنزية كالعاجية كىي محفكظة اليـك 

 .(2)بمتحؼ السرايا الحمراء بطرابمس
ب( تكضح بعض المصابيح الفخارية التي اكتشفت تحت منصة  -أ 5) الصكرة

 الركماني بمبدة المسرح

    
 (3)المصدر/ عباس رجب عبدالرحيـ رسالة دكتكراه

                                                 

 .14ركف: مرجع سابؽ، صمحمكد عبدالعزيز النمس؛ كآخ(1)
 .228محمكد عبدالعزيز النمس؛ كآخركف: مرجع سابؽ، ص(2)
عبػػػاس رجػػػب عبػػػدالرحيـ: دراسػػػة لمجمكعػػػة المسػػػارج الفخاريػػػة الركمانيػػػة المحفكظػػػة بمتحػػػؼ لبػػػدة الكبػػػرل، (3)

 .208ـ، ص2016رسالة دكتكراة، قسـ اآلثار كمية اآلداب جامعة طنطا، 
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 مقبرة قصر الجمدة:
كىي تبعد حكالي  ،كىي تقع بالقرب مف محطة سكة الحديد بمدينة الخمس        

( كخط طكؿ N 62 75 32.61عرض ) كيمك متر جنكب مدينة لبدة عند دائرة  2
 (14.26 22 24 E  شرقان، كتعكد أعماؿ التنقيب بيذه المقبرة إلى )05/ 14 /

ـ، حيث قاـ فريؽ الحفر مف القسـ الفني بمراقبة آثار لبدة بعمميات الحفر 1973
كالتنقيب بيذا المكقع الذم عثر فيو عمى عدد كبير مف المقى األثرية كالتي تعكد 

 .(1)كماني تتمثؿ في ىياكؿ عظمية كأكاني فخارية لمعصر الر 
كما عثر بيذه المقبرة عمى قبر فينيقي مككف مف حجرتيف تحتكم عمى         

صناديؽ كتكابيت عمييا كتابات كنقكش ليبية قديمة، كيعكد تاريخ المكاد المكتشفة 
ثر أيضان إلى بيذه المقبرة ما بيف القرنيف األكؿ ؽ.ـ، كحتى الرابع الميبلدم، كما ع

جانب طرؽ الدفف بالتكابيت عمى جرار تحمؿ رماد المكتى كىي تدؿ عمى تنكع 
 . (2)طرؽ الدفف بالمقبرة

 فيال سيميف ) كادم يالة(: -ج    
تقع فيبل سيميف عمى شاط  البحر في نياية مصب كادم يالة، كىك ما        

عف مدينة لبدة الكبرل  أطمقو البعض اسمان عمى ىذه الفيبل نسبة لمكادم، كتبعد
( شماالن، كخط طكؿ N 34 32.42كيمك متر غربان عند دائرة عرض )  15حكالي 

 (14.10 41 E)  شرقان، كتحيط بالفيبل أرض زراعية خصبة ساىمت بشكؿ كبير
في ازدىارىا مف خبلؿ كفرة المياه التي ساعدت في ازدىار الزراعة، كما ساعد 

ستفادة مف الصيد مف أىمية مكقعيا كذلؾ لبل مكقعيا عمى شاط  البحر مباشرةن 
كاالستمتاع بالبحر كلسيكلة الكصكؿ إلييا بحران، ككذلؾ قربيا مف محاجر قطع 

                                                 

 ـ.  1973ي بمراقبة آثار لبدة لسنة التقرير السنكم لمقسـ الفن (1)
 .   238عبدالحفيظ فضيؿ الميار: الحضارة الفينيقية، مرجع سابؽ، ص (2)
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الحجارة المستخدمة في البناء كالتي ساىمت في عمميات البناء كتجديده عبر 
  .(1)الزمف
ـ، عف 1974/ 12/ 13بدأت عمميات الحفر كالتنقيب بيذا المكقع بتاريخ      

طريؽ فريؽ الحفر بمراقبة آثار لبدة مف القسـ الفني ككشفت معاكؿ ىذا الفريؽ عمى 
بناءو ضخـ غاية في الركعة كالجماؿ متمثبلن في فيبل ركمانية غهطت أرضياتيا 
بمكحات مف الفيسفساء ) المكزايكك( متنكعة المناظر، كما كسيت جدرانيا بالمبلط 

) االفريسكك( تناكلت مكضكعات مختمفة كمتنكعة الذم زينتو الرسكمات الجدارية 
 ب( -،أ 6الصكرة ).(2)مف الحياة اليكمية الركمانية متعددة الجكانب

حجرة  75احتكت ىذه الفيبل عمى مجمكعة كبيرة مف الحجرات بمغت حكالي      
تقريبان متعددة األغراض كالكظائؼ، كما احتكت عمى مجمكعة مف الحمامات 

التعريؽ كاألفراف الخاصة بتسخيف المياه، تزينت الفيبل معماريان  كاألحكاض كحجرات
بأركقتيا المعمدة التي كانت تحيط باألفنية الخارجية لمفيبل، كقد ازدانت ارضياتيا 

كالتي تناكلت مكضكعات زخرفية كىندسية كمناظر نيمية  ،بمناظر لكحات الفسيفساء
عثر أثناء عمميات التنقيب عمى ، كلقد (3)مما زاد مف جماليا الفني كالمعمارم

مجمكعة مف القطع كالكسر الفخارية التي كانت تستخدـ مف قبؿ ساكني ىذه الفيبل 
 . (4)في ذلؾ الكقت

 
 
 

                                                 

 .  184عباس رجب عبدالرحيـ: مرجع سابؽ، ص (1)
   (2) De Lussa, Africana et de cafss 111 Colloquie Internasionale . P. 276 

   .245عباس رجب عبدالرحيـ: مرجع سابؽ، ص (3)
   (4) De Lussa, Africana .op.cit . P. 121 
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حدل لكحات  -، أ6الصكرة ) ب( فيبل سيميف تكضح مبنى الفيبل مف الخارج كا 
 الفسيفساء

             

 
 2022المصدر/ تصكير الباحثيف بتاريخ شير مايك 

 مكقع كمقابر الخريريبة: -د       
تقع إلى الجنكب الغربي مف الطريؽ الساحمي الدكلي في حمة لبدة عند             
شرقان  (E 60 66 14.26شماالن، كخط طكؿ )  (N 20 70 32.61دائرة عرض)

كتعتبر مف ضمف المكاقع األثرية التي تعكد إلى العصر الركماني حيث قامت مراقبة 
لبدة بعمميات الحفر كالتنقيب في المكقع بعد تشكيؿ فريؽ لمحفر مف قبؿ القسـ آثار 

ـ، حيث كشفت الحفريات عمى العديد مف المقى 1978الفني التابع لممراقبة سنة 
قطعة أثرية منيا الفخارية كالمعدنية  173األثرية المتنكعة كالتي تبمغ حكالي 

 .(1)كغيرىا
                                                 

 ـ.  1978التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (1)
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 مقابر غنيمة: -ىػ
تقع ىذه المقابر بالقرب مف مركز المف الشعبي غنيمة سابقان عند دائرة              

شرقان،  (E 37 27 14.04شماالن، كخط طكؿ ) (N 49 86 32.69عرض )
ـ، 1982/ 05/ 05كحيث بدأت عمميات التنقيب مف قبؿ مراقبة آثار لبدة بتاريخ 

ألكلى بتاريخ ككشفت ىذه العمميات عمى أنقاض عدة مقابر بدء العمؿ بالمقبرة ا
لقية أثرية تنكعت بيف الفخارية  280ـ، كعثر فييا عمى حكالي 1982/ 05/ 05

 .(1)كالمعدنية كاليياكؿ العظمية
ـ، كاحتكت عمى 1982/ 05/ 10أما المقبرة الثانية فقد بدء العمؿ فييا بتاريخ      

خ أيضان تـ لقية أثرية كمجمكعة مف القطع النقدية العممة كفي نفس التاري 68حكالي 
لقية أثرية بالمقبرة الثالثة ككانت عبارة عف مجمكعة قطع مف  34اكتشاؼ حكالي 

ـ، بدء العمؿ بالمقبرة الرابعة 1982/ 05/ 13العممة كالمقى الفخارية ، كبتاريخ 
  .(2)لقية أثرية مختمفة كمتنكعة 63كالتي احتكت عمى حكالي 

 مكقع كمقبرة كادم الرصؼ: -ك
المتجو نحك ما غربي مدينة لبدة الكبرل طريؽ الكاقع لم حاذيان مكقع ميقع ىذا ال    

خط عند ك  شماالن، (N 58 11 32.64) عند دائرة عرضيعرؼ بمصيؼ ىانيباؿ 
ـ، 1983/ 08 10شرقان، اكتشؼ ىذا المكقع بتاريخ  (E 67 05 14.28) طكؿ

التنقيب بالمكقع حيث بدأت البعثة اإليطالية مف جامعة ركما الثالثة عمميات الحفر ك 
كقد تـ العثكر عمى مجمكعة متنكعة كمختمفة مف المقى األثرية الفخارية كالبركنزية  
إضافة ألساسات بناء كبعض اليياكؿ العظمية، كما عثر عمى مقبرة جماعية تحتكم 

                                                 

 .   ـ1982التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (1)
 ـ.  2022ة مقابمة شخصية مع أ. جابر معتكؽ رئيس القسـ الفني بمراقبة آثار لبدة لسن (2)
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عمى تكابيت لحفظ رماد المكتى كالتي دفنت بطريقة مختمطة يظير ذلؾ مف أسماء 
 .(1)بعض التكابيت بالمغة البكنيقية كاإلغريقية كالبلتينية المكتى المنقكشة عمى

 مقبرة تازكيت: -ز
( N 6 19 32.38تكجد ىذه المقبرة بمحمة لبدة عند دائرة عرض )            

ـ، 1995شرقان، تـ اكتشاؼ المكقع سنة  (E 0 51 14.16شماالن، كخط طكؿ )
مف ىذه المقابر كانتشالو كنقمو حيث عممت مراقبة لبدة عمى استخراج ما تـ اكتشافو 

ليحفظ بمتحؼ لبدة كتعكد مكتشفات ىذه المقابر إلى القرف األكؿ كالثاني الميبلدم 
كتنكعت مكتشفاتو ما بيف األثاث الجنائزم كالقطع الفخارية كالبركنزية كبعضان مف 

 .(2)قطع العممة كاليياكؿ العظمية
 مكقع الزيت بالمجارشة: -ح

/ 03/ 04مسار السكة اكتشؼ بتاريخ  103مكقع باسـ يعرؼ ىذا ال      
 818 14.24( شماالن، كخط طكؿ )N 297 32.63عند دائرة عرض ) ـ، 1997

E ،كؿ فريؽ مف القسـ الفني لدراسة ىذا ( شرقان مف قبؿ مراقبة آثار لبدة حيث شه
قع عبارة (، كالمك 7الصكرة رقـ )، (3)المكقع كالذم يعتبر مف المكاقع األثرية الركمانية

عف مجمكعة مف المطامير الخاصة بتخزيف جرار الزيت كالحبكب كغيرىا، مبنية 
مف حجارة جيرية كرممية كبيرة الحجـ، بو مدخؿ في جيتو الشرقية، كيحتكم المبنى 
عمى ثبلث درجات في جيتو الشمالية، كمف الكاضح أف أغمبيا تـ جمبو مف مكاقع 

كمف بينيا عمكد يحتكم عمى نقش التيني  أثرية أخرل مجاكرة أعيد استخداميا،
مككف مف أربعة أسطر استخدـ كشاىد قبر تـ جمبو مف إحدل المقابر الركمانية، 

                                                 

 ـ.  1983التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (1)
 .   1995التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (2)
 .   1997التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (3)
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كمف المكتشفات التي تـ العثكر عمييا مجمكعة مف الكسر كاألكاني الفخارية 
 .(1)كالصحكف كالجرار كالمصابيح مف الصنع المحمي كالمستكرد

 
 ة لمكقع الزيت بالمجارشة( صكرة جكي7الصكرة رقـ)

 
 https://www.google.com/mapsالمصدر/  

 مقبرة كادم الفاني: -ط
 (N 07 07 32.67يقع إلى الغرب مف ميناء الخمس البحرم عند دائرة عرض )

شرقان، بدأت عمميات التنقيب في ىذا  (E 21 19 14.23شماالن كخط طكؿ )
مع جامعة ركما الثالثة اإليطالية سنة المكقع مف قبؿ مراقبة آثار لبدة بالتعاكف 

ـ، ككشفت عمميات الحفر عمى مجمكعة مف اليياكؿ العظمية كالمقى األثرية 1997
كالجرار الفخارية كالقطع المعدنية البركنزية كبعض مف اساسات البناء كاضحة 

 .(2)جدراف المقبرة8المعالـ ربما تككف ؾ
 

                                                 

 ـ.  2022بالقسـ الفني لمراقبة آثار لبدة بتاريخ أكتكبر مقابمة شخصية مع أ. خيرم بف رابحة  (1)
 ـ.  1997التقرير السنكم لمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  (2)
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 مقبرة باركك: -م
نشاء طريؽ  باركك بجكار مدينة اكتشفت عف طريؽ الصدفة أ ثناء القياـ بصيانة كا 

 14.29شماالن كخط طكؿ ) (N 81 15 32.63لبدة كىي تقع عند دائرة عرض )
19 33 E)  شرقان، حيث قامت مراقبة آثار لبدة باستخراج مجمكعة مف المقى األثرية

 .(1)نيمتمثمة في أكاني فخارية متنكعة مف األثاث الجنائزم تعكد لمعصر الركما
 فيال كادم لبدة: -ؾ

تقع ىذه الفيبل عمى ضفاؼ كادم لبدة، إلى الجنكب مف السد الركماني المقاـ      
مف السد  ـ تقريبان مف الجية الشمالية 300عمى ىذا الكادم، كتبعد عنو بحكالي 

 96 14.28شماالن، كخط طكؿ )(N 57 48 32.62، عند دائرة عرض)الركماني
09  E  ) ،(2)شرقان . 

كقد تـ اكتشاؼ ىذه الفيبل بطريؽ الصدفة أثناء عمؿ مجسات اختبارية امتدت مف  
كىي محاذية لضفة الكادم  ،مركز المدينة األثرية إلى سد كادم لبدة الحديث

، كبعد عمميات الحفر بالمكقع كعمى ـ2000، مف قبؿ البعثة األلمانية سنة الشمالية
رية، كتـ تتبعيا إلى أف ظير المخطط عمؽ ثبلثة أمتار ظيرت األساسات الجدا

كىي عبارة عف فيبل تعكد لمعصر الركماني حكالي القرف األكؿ التفصيمي لمفيبل، 
كالثاني الميبلدم، كاستمرت حتى القرف الرابع الميبلدم، كىك ما تؤكده أساليب 
إنشاء أرضيات الفسيفساء التي غطت كزينت أرضياتيا مقارنة بغيرىا مف الفيبلت 

مانية األخرل بالمنطقة كفيبل سيميف، كتمثمت ىذه األرضيات في لكحات مف الرك 
يزة كالتي تناكلت مكضكعات لممصارعة الركمانية كبعض المشاىد مالفسيفساء الم

لمحركب كالمعارؾ التي كاف يخكضيا الركماف كىي محفكظة اليـك بمتحؼ 

                                                 

 ـ.  2022مقاببلت شخصية مع مجمكعة مف فريؽ القسـ الفني بمراقبة آثار لبدة لسنة  (1)
 تقرير البعثة األلمانية القائمة بأعماؿ الحفر حكؿ المكقع .   (2)
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رد يحتكم عمى حكض ، تمثمت مكتشفات الفيبل في حماـ باالفسيفساء بمبدة الكبرل
جدرانو ميغطاة بالمبلط كأرضيتو مكسكة بالفسيفساء البيضاء العادية، كبجكار ىذا 
الحماـ تقع صالة رئيسية غطت أرضياتيا لكحات فسيفسائية متنكعة منيا ما يصكر 

 .(1)حمبات السباؽ كمنيا مشاىد لممصارعة الدمكية
 المكاقع البيزنطية: -ؿ

ليبيا انتشرت المباني التي تعكد لمعصر البيزنطي  بدخكؿ المسيحية إلى      
 كالكنائس المسيحية مثؿ:

 كنيسة جستنياف " البازيمكا": 
لت البازيكا في عيد جستنياف إلى كنيسة مسيحية في القرف السادس      حيث حكه

الميبلدم فتـ إضافة ليا عدة ممحقات تتماشى مع الديانة المسيحية كالمعمادية 
 ة كالمنبر كغيره مف اإلضافات.كحجرات لمقساكس

كتتككف الكنيسة معماريان مف صحف أكسط كبير الحجـ يحيط بو ركاقيف جانبييف، 
يفصميما عف الصحف صفيف مف األعمدة الرخامية الجرانيتية كالشيبكلينك، كالمبنى 

 مككف مف طابقيف كىك ما 
يتيف سكاء يتضح مف ضخامة المبنى كالسمـ المكجكد بأطراؼ الكنيسة عند الحن

 (.8الغربية أك الشرقية، الصكرة رقـ )
 
 
 
 

                                                 

ـ، 2001أحمد بشير المحجكب: تقرير أكلي عػف حفريػة فػيبل كادم لبػدة، الشػئكف الفنيػة، مراقبػة آثػار لبػدة، (1)
 2ص
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 ( تكضح البازيمكا كنيسة جستنياف بمبدة الكبرل8الصكرة)

 
 المصدر/ تصكير الباحثًيف

 الكنيسة البيزنطية القديمة: 
ىي مف الكنائس ذات النظاـ البازيمكي، كتعكد ىذه الكنيسة لمقرف السادس       

ر جستنياف، فيي تحتكم عمى صحف أكسط كأركقة الميبلدم، في عيد اإلمبراطك 
جانبية يفصميا عف الصحف صفيف مف األعمدة الرخامية مف نكع "الشكبيمينك" 
كتعرؼ باألعمدة البصمية، فيي تشبو إلى حد كبير كنيسة جستنياف في تصميميا 
إال أنيا أصغر حجمان، تزينيا حنية امامية في الجدار الشرقي كيتكسطيا المنبر، 

 جد بجكارىا مقبرة تحتكم عمى قبكر عمييا عبلمات لممسيحية كالصميب.كتك 
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 كنيسة الميداف القديـ: 
كحنية شمالية  ةتقع مبلصقة لساحة الميداف القديـ، تتخمميا مجمكعة مف األعمد

ترتفع عف أرضية الكنيسة ببضع درجات ذات أرضية رخامية ما يميز الكنيسة ىك 
كذلؾ بكجكد المعمادية حكض التعميد، في كسط الميداف  ،ارتباطيا بالميداف القديـ

كخارج الكنيسة كتحتكم الكنيسة عمى عدة مداخؿ في جدرانيا التي بنيت مف الحجر 
 الجيرم كالرممي.
 البكابة البيزنطية:

مف المكاقع البيزنطية األخرل داخؿ مدينة لبدة الكبرل ىناؾ مجمكعة مف       
 317ة منيا البكابة البيزنطية، كىي تقع عند احداثيات )المباني التي انتشرت بالمدين

32.38 N ( شماالن، كخط طكؿ)14.17 655 E شرقان، كتعتبر مف أفضؿ ما )
تبقى مف أبكاب المدينة في العصر البيزنطي كقد استخدـ في بنائيا الحجارة المنقكلة 

سابقة منيا مف مكاقع أخرل كىك ما تؤكده النقكش الكتابية التي تعكد إلى عيكد 
 ـ(.96/79عيد اإلمبراطكر دكمسياف، كفسباسياف)

كىي تعكد لمقرف السادس  ،شيدت البكابة البيزنطية عمى الشارع الطكلي     
الميبلدم، تميز مدخؿ البكابة بعقد ضخـ مستقيـ الشكؿ ربطت حجارتو بطريقة 

ف الحجارة ىندسية تعرؼ بالقفؿ أك المفتاح أك التعشيؽ، حيث يتـ مف خبلليا تكاز 
كربطيا مع بعضيا البعض، يبمغ ارتفاع البكابة حكالي سبعة أمتار كبعرض قرابة 
ثبلثة أمتار، أحيط بالبكابة برجيف جانبييف كذلؾ لغرض الدفاعات األكلية لممدينة، 
كىك ما انتشر في أغمب البكابات قديمان ال سيما في العصر البيزنطي كما ىي الحاؿ 

 بالقسطنطينية.
 الغربية بمبدة "بكابة أكيا": البكابة
تقع ىذه البكابة الجية الغربية الجنكبية بمدينة لبدة الكبرل، في نياية الشارع     

( شماالن، كخط طكؿ  N 32.38 267العرضي الديككمانكس عند دائرة عرض )
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(217 14.17 E  شرقان، كقد بنيت البكابة عمى بقايا قكس نصر ركماني قديـ )
ـ(، حيث 161/ 138اص باإلمبراطكر أنطكنينكس بيكس )يحتمؿ أف يككف خ

دمجت في العيد البيزنطي المتأخر إلى أسكار المدينة لتصبح بذلؾ إحدل البكابات 
بالمدينة، كسميت بيذا االسـ ألنيا تقع عمى طريؽ مدينة أكيا، يبمغ ارتفاعيا حكالي 

اء مف ىذه البكابة سبع أمتار، كبعرض تجاكز الثبلثة أمتار كنصؼ، كقد تـ نقؿ أجز 
 إلى متحؼ طرابمس.
 السكر البيزنطي: 

شيد السكر البيزنطي في القرف السادس الميبلدم في عيد االمبراطكر       
جستنياف، بصكرة مستعجمة، حيث استخدمت فيو مجمكعة كبيرة مف المكاد 

عضيا المستعممة كالمنقكلة مف المكاقع كاألبنية القديمة في المدينة حتى يشاىد في ب
النقكش الكتابية التي تعكد لفترات زمنية سابقة مف أزماف األباطرة السابقيف كنفذ 

 السكر البيزنطي في العصر البيزنطي لممدينة.
كقد بني ىذا السكر لحماية ما تبقى مف مدينة لبدة بعد تعرضيا لغزكات القبائؿ 

 ت الميمة في المدينةالمحمية، يرتبط بالبكابة البيزنطية، حيث يعتبر مف بيف الدفاعا
 الخاتمة

 يأتي: لقد انتيت ىذه الدراسة الى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات تتمثؿ فيما
 :: النتائجأ

خر غير ثرية كثيرة بعضيا مشغؿ كاآلأػ تتكفر في منطقة الخمس دكافع سياحية 
 كتساىـ ىذه المكاقع بشكؿ عاـ في عممية الجذب السياحي .   مشغؿ 
ىـ المناطؽ االثرية في المنطقة في حيف تتميز أ نة لبده التاريخية مف ثار مديآتعتبر 

 ثرية بالضعؼ اىتماـ الدكائر المعنية فييا.بقية المكاقع األ
رية المنقبة في منطقة الخمس اثىناؾ تبايف كاضح في التكزيع الجغرافي لممكاقع األ

 خر.ي البعض اآلذ نجد ىناؾ تركز في بعض الكحدات اإلدارية يقابميا خمك تاـ فإ
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لى كجكد عبلقة كبيرة بيف الخصائص الجغرافية إثارية كالتاريخية تشير الدراسات األ
كالتكزيع المكاني لممدف كالمكاقع االثرية السيما المكارد المائية كامتداد مجارل االكدية 

 كدية.ثرىا في نشكء المراكز العمرانية التي تمتد مع امتداد مسارات األأك 
التنقيبات عف بقايا العديد مف المعابد الدينية كالقصكر الممكية  كشفت نتائج

لى عصكر تاريخية متعددة فضبل عف إكالكحدات البنائية المتنكعة التي تنتمى زمانيا 
 ثرية الشاخصة بابنيتيا كقصكرىا الفخمة.المكاقع األ

نشاء ا  ك  زالةف ىناؾ مكاقع قد تعرضت لميدـ كاإلأثبتت الدراسة مف خبلؿ الفرضية بأ
 عمييا مكاقع أخرل.

تعتبر أغمب المكاقع المكتشفة نقبت مف قبؿ مراقبة آثار لبدة كفريؽ عمؿ مف القسـ 
الفني خصكصان تمؾ المكاقع المكتشفة بطريؽ الصدفة، مع كجكد عمميات تنقيب 
لمبعثات األجنبية لممكاقع األثرية المكتشفة كالكاضحة كالتي تـ عمؿ مجسات أرضية 

 كادم لبدة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ليا كفيبل
قمة المباني األثرية التي تعكد لمعصر الفينيقي، كذلؾ نتيجة لؤلحداث التاريخية التي 
حدثت في ذلؾ الكقت مف حركب بيف الفينيقييف كالركماف كالتي عرفت بالحركب 

كماف البكنية كما نتج عنيا مف طمس كحرؽ لجميع المعالـ الفينيقية بعد انتصار الر 
عمييـ كاقتصرت المكتشفات الفينيقية عمى ما يعثر عميو داخؿ المقابر مف لقي 

 كبعض النقكش الكتابية..
 :: التكصيات ب
ثرية كالتي تساعد عمى الجذب السياحي منيا لبده تطكير كترميـ بعض المكاقع األ 

 الكبرل.
التامة لممنطقة  كتكفير الحراسة األراضيثرية مف التجاكزات عمى حماية المكاقع األ

ثار مف السرقة كالحفر غير المشركع، كتفعيؿ القكانيف الصارمة التي تجـر عمى اآل
 عمى المكاقع االثرية ككنيا ثركة كطنية بيا يمكف تعكيضيا. التعدمعمميات 
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 جراء عمميات المسح كالتنقيب لممكاقع االثرية غير المنقبة لتحديدىا مكانيا كزمانيا ،إ
فضبل عف  ثرية التي تكجد تحت طبقاتيا األرضية،لـ كالمقى األلمكشؼ عف المعا

 ثرية الشاخصة.جراء اعماؿ الصيانة لممكاقع األإ
اعتماد خطط استراتيجية لتنمية السياحة االثارية كتفعيؿ المقكمات السياحية التي 

 تجعؿ مف المكاقع االثارية بيئة سياحية جاذبة لمسياح في منطقة الخمس.
ثارية )المسح ، التنقيب، الصيانة( رد المالية إلنجاز العمميات األتخصيص المكا 

براز  ىـ منجزات االنساف في العصكر أ التي تيدؼ الى حماية المكركث الحضارم كا 
 التاريخية.



 (2022)سثتوثر   22ة                                                  العذد لوم اإلنسانيهجلة الع

615 

  

 

 قائمة المصادر كالمراجع
 أكالن المصادر األجنبية:

1- Silius Italiaus (Punica 3.10;)Lucian, Pharsale 11,511; 
coripus, Johannide, 8,12; 110:6, III. 

 ثانيا:ػ  المراجع:
 أػ المراجع المعربة :

جكدتشايمد: دراسات ليبية، ترجمة عبدالحفيظ فضيؿ الميار كأخركف، منشكرات  
 ـ.1999مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، 

 -المراجع العربية: –ب 
قية في ليبيا، دار الكتاب الكطني، بنغازم عبدالحفيظ فضيؿ الميار: الحضارة الفيني

 .ـ  2001، 1ليبيا، ط
عزت زكي حامد قادكس: مدخؿ إلى عمـ اآلثار اليكنانية كالركمانية، دار الحضرم 

 ـ. 2005لمطباعة، اإلسكندرية، 
 ، ثار بالسرام الحمراء بطرابمسآلمحمكد عبدالعزيز النمس؛ كآخركف: دليؿ متحؼ ا

 ـ.1977، طرابمسالدار العربية لمكتاب
تكفيؽ أحمد عبدالجكاد: تاريخ العمارة كالفنكف في العصكر األكلى، الجزء األكؿ،  

 ـ. 2014، القاىرة مصر،2مكتبة األنجمك المصرية، ط
 ب ػ الرسائؿ العممية:ػ

في ليبيا مع التطبيؽ عمى منطقة الخمس،  السياحيةفبلح: التنمية عمى صالحة  
 ـ.  2011فيا، كمية اآلداب جامعة القاىرة، مصر قسـ الجغرا دكتكراه.رسالة 

عباس رجب عبدالرحيـ : فيبل سيميف دراسة أثرية مقارنة مع فيبلت ركمانية في إقميـ 
تريبكليتانيا مف القرف األكؿ إلى الرابع الميبلدييف، رسالة ماجستير قسـ اآلثار، كمية 

 ـ. 2007اآلداب جامعة المرقب، 
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سة لمجمكعة المسارج الفخارية الركمانية المحفكظة عباس رجب عبدالرحيـ: درا
، قسـ اآلثار كمية اآلداب جامعة طنطا، دكتكراهبمتحؼ لبدة الكبرل، رسالة 

 .ـ2016
 المجالت العممية:ػ -ج 
محمد عمي عيسى : أقكاس النصر تفاصيميا المعمارية كمكاقعيا مف المدف  

ار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع الركمانية، مجمة آثار العرب، العدد الثالث، الد
 ـ.  1991كاالعبلف، مصراتو ليبيا، سبتمبر 

ليديانك باكييمي: قكس اإلمبراطكر سبتيمكس سيفيركس في مدينة لبدة الكبرل، مجمة  
ـ، الدار 1994ـ ، ربيع 1993آثار العرب، العدداف السابع كالثامف، سبتمبر 

 ليبيا. الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، مصراتو
محمد عمي عيسى : أماكف الميك كالترفيو، مجمة آثار العرب، العدد التاسع  

كالعاشر، تصدر عف إدارة مشركع تنظيـ المدينة القديمة بطرابمس بالتعاكف مع 
 ـ.   1997مصمحة اآلثار، طرابمس، خريؼ 

 التقارير:ػ -د 
ـ إلى سنة 1972مف التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة، لمسنكات   

 ـ.  2000
 ـ.  1972التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة لسنة   
 ـ. 1973التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة لسنة   
 ـ.  1978التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  
 ـ.  1982بدة الكبرل لسنة التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار ل 
 ـ.  1983التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة  
 .  1995التقرير السنكم لمقسـ الفني بمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة   

 ـ.1997التقرير السنكم لمراقبة آثار لبدة الكبرل لسنة -10
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  نمكذجان(أمفيـك التسامح في الخطاب الديني كالفكر الفمسفي الحديث )جكف لكؾ  
 إعداد: د. أسماء سالـ عريبي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمقدمة ا  

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستيديو، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كسيئات       
كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال  ،أعمالنا، مف ييدم هللا فبل مضؿ لو

 شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو، أما بعد:هللا كحده ال 
لقد ضرب لنا رسكلنا الكريـ صمى هللا عميو كسمـ مثبلن أعمى في  

كليس أدؿ عمى ذلؾ مكقفو مف أىؿ مكة يـك الفتح، فالتسامح قيمة  ،التسامح
ألنو ضركرة مف  ؛ككؿ المجتمعات بحاجة إليو ،كىك أمر متفؽ عميو ،أخبلقية

حتى المجتمعات التي ال ديف كال معتقد ليا ىي  ،لكقت الراىفالضركرات في ا
كذلؾ لحماية مجتمعيا مف التعصب كاإلكراه، كيعد التسامح سمة  ،بحاجة إليو

إنسانية مكجكدة في عمؽ الحضارات البشرية عمى اختبلؼ أديانيا السماكية 
بحث يدكر كالكضعية، كما إنو فضيمة إنسانية مقابمة لمفيـك التعصب، كبما أف ال

فإف ىذا المفيـك  ،حكؿ مفيـك التسامح في الخطاب الديني كالفكر الفمسفي الحديث
ىك قيمة إنسانية أقرتيا الشريعة اإلسبلمية ميٍنذ أالؼ السنيف ينادم بالمحبة كالرحمة 
كاإلحساف لمجميع كاالحتراـ المتبادؿ لمعتقدات اآلخريف، بينما في الخطاب الفمسفي 

صبلح الديني )الصراعات الدينية( الذم جاء كحؿ إلنياء الصراع ىك كليد حركة اإل
بيف المذاىب المسيحية )الكاثكليؾ كالبركتستانت( كالذم استمر لفترة طكيمة، شيد 
خبلليا القرنيف في أكركبا صراعان دينيان دمكيان عنيفان يدعك إلى التطكير كالتجديد مف 

لفترة بداية ظيكر مفيـك التسامح ك أجؿ القضاء عمى حالة التعصب ، ككانت ىذه ا
برزت العقكؿ التي تمثمت في فبلسفة التنكير لمقضاء عمى التعصب كالتحرر 
كالتخمص مف سطكة رجاؿ الكنيسة كخرافاتيا، كيعد جكف لكؾ مف بيف أىـ فبلسفة 
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التنكير الذم أحدثت أرائو حكؿ مفيـك التسامح تغيران كبيران ، فكانت أساس لمتحكؿ 
و ىذا المفيـك في الفكر الفمسفي الحديث  مف أجؿ إرساء مبدأ االعتراؼ الذم عرف

المتبادؿ كتقبؿ اآلخر ام تسامح )الكاثكليؾ مع البركتستانت( ككما يجدر بنا في 
ىذه الدراسة  أف نكضح أثر التسامح كدكره في تكجيو الناس كفؽ الخطاب الديني 

ققت نكعان مف ترسيخ ثقافة التسامح ك كاإلفادة مف أفكار المفكريف ك الفبلسفة التي ح
 التعايش بيف الجميع داخؿ المجتمع الكاحد. 

   :مشكمة الدراسة
في ظؿ الصراعات القائمة السيما تمؾ النزاعات القائمة عمى أساس ديني، فإنو 
يستكجب بالضركرة تكظيؼ مبدأ التسامح بصكرة إيجابية داخؿ المجتمع مف أجؿ 

كناتو، لذا يأتي ىذا البحث لمتعرؼ عمى مفيـك التسامح تحقيؽ تعايش أفضؿ بيف مك
كفي الفكر الفمسفي الحديث كحاجة المجتمع البشرم ليذه في  ،في الخطاب الديني

 القيمة.
 أىمية الدراسة.

تبدك أىمية البحث جمية ككاضحة ال سيما كالعالـ اليـك يعيش حالة الصراع         
يجعمنا نتفؽ عمى بركز ظاىرة التعصب كىك ما  ،كالحرب عمى المعتقد كاألرض

العرقي كالديني في ىذا العصر مف خبلؿ أساليب متنكعة تناقض ما جاءت بو 
 الشريعة اإلسبلمية في تناكليا لقيمة التسامح.

 أىداؼ الدراسة.
 تيدؼ الدراسة إلى:      
التعرؼ عمى مفيـك التسامح في الخطاب الديني كفؽ ما نصت عميو -1

 نية كالشريعة اإلسبلمية كسنة رسكلنا الكريـ.النصكص القرآ
 تكضيح مفيـك التسامح كأىـ صكره في اإلسبلـ ككيفية التعامؿ مع اآلخر.-2
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بياف فكر جكف لكؾ حكؿ مفيـك التسامح مف خبلؿ رسائمو التي كتبيا في ىذا -3
 المجاؿ.

نبذ التعصب كتأكيد قيـ التسامح بيف البعض كمع اآلخر دكف إقصاء، -4
 عتراؼ بالتنكع الثقافي كالتعددية.كاال

 :أسباب اختيار المكضكع
إف مف أبرز الدكافع التي كانت كراء اختيار مفيـك التسامح كمكضكع         

لدراستنا تتمثؿ في قناعتنا بأف عالمنا اليـك كمجتمعنا خاصة يحتاج إلى المزيد مف 
كتسيـ في  ،كالكراىية نشر ثقافة التسامح التي تصنع االستقرار بعيدان عف التعصب

 كتعيد األمف كاالستقرار إلى المسار الحضارم ليذا العالـ.  ،ترسيخ الكعي الفكرم
 الدراسة:المنيج 
إف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج النقدم التحميمي كالمقارف حيث         

ية ككؿ ذلؾ عرضت أراء لكؾ، ثـ عيًقبى عمييا مف كجية نظرنا بحكـ البيئة اإلسبلم
في إطار النقد كالتحميؿ كالمقارنة، كبما أف ىذا البحث ييتـ بآراء جكف لكؾ حكؿ 
مفيـك التسامح كالتي يأتي بعضيا مناقض مع الرؤية اإلسبلمية فمـ يكف ثمة داع 
لمتساؤؿ عف مدل صدؽ رؤية جكف لكؾ حكؿ التسامح كمقارنتو بمكقؼ اإلسبلـ، 

اإلسبلمية بحكـ التككيف العقائدم ك الثقافي  الف رؤية الباحث جزء مف الرؤية
 كالفكرم.

 تقع ىذه الدراسة في مقدمة كثبلث مباحث عمى النحك التالي:ىيكمية الدراسة: 
 في معنى التسامح لغة كاصطبلحان. -المبحث االكؿ
 التسامح في الخطاب الديني. -المبحث الثاني
 في أىمية التسامح كأنكاعو. -المبحث الثالث

 عبلقة الفمسفة بالتسامح كمكقؼ جكف لكؾ مف التسامح.  -الرابع المبحث
 كجاءت أىـ نتائج الدراسة كالتكصيات، ثـ قائمة بأىـ المصادر كالمراجع.
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 :افي معنى التسامح لغة كاصطالحن  -المبحث األكؿ
 :معنى التسامح لغة -أكالن 

كىك ما يميزىا  ،تحمؿ المغة العربية العديد مف المعاني لممصطمح الكاحد         
كمصطمح التسامح يدخؿ ضمف إطار المصطمحات متعددة  ،عف غيرىا مف المغات

فيك مصطمح يختمؼ معناه في المغة العربية عف المغات األجنبية، فقد كرد  ،المعاني
ف السماح كالسماحة: الجكد، سمح سماحة كسمكحة كسماحان: جاد، أفي لساف العرب 

  (1)نى جاد كأعطى مف كـر كسخاءكاإلسماح لغة في السماح بمع
كقد أجمعت قكاميس كمعاجـ المغة العربية كمعاجـ الفمسفة السياسية عمى         

فيك مكقؼ »أف مصطمح التسامح يندرج تحت المفيـك األخبلقي يقكؿ الجابرم: 
خر بمككناتو الفكرية كالعممية سكاء كانت مكافقة أك مخالفة فكرم كعممي يقبؿ اآل

كيعترؼ باالختبلؼ كالتعدد الفكرم كالتنكع الثقافي، كجاء أيضان في  (2)«لمكاقفنا 
)مادة سمح( السماح كالسماحة كالجكد، كسمح كسماحة كسمكحة كسماحان )جاد( 

كيقاؿ في  ،كالتسامح لغة يقاؿ سمح كأسمح إذا جاد كأعطى عف كـر كسخاء
 انقادتحت نفسو إذا سمح، كأسمح يقاؿ في المتابعة كاالنقياد كيقاؿ أسم :السخاء

 . (3)كالمسامحة: المساىمة كتسامحكا كتساىمكا

                                                 
السيد محمد مرتضى الحسيني الزَّبيدل، تاج العركس، تحقيؽ/ حسيف نصار، مطبعة الككيت، الككيت،  -1

 .484، 483ـ. ص1969، 1، ط6باب الحاء، ج
في الفكر المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف،  محمد عابد الجابرم، قضايا - 2

 .20ـ، ص1997
، 331ـ،ص1997، 1ابف منظكر، لساف العرب، المجمد الثالث، دار صادر، بيركت، لبناف، الطبعة -3

 . 312ـ، ص1988كانظر كذلؾ، الرازم، مختار الصحاح، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، لبناف، 
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ىك أف ال يعمـ الغرض مف الكبلـ كيحتاج » كالتسامح كما يعرفو الجرجاني:       
خر ىك استعماؿ المفظ في غير آ، كفي مكضع (1)خرآفي فيمو إلى تقدير لفظ 

، اعتمادان عمى ظيكر الحقيقة ببل قصد عبلقة معنكية، كال نصب قرينة دالة عميو
المعنى في المقاـ فكجكد العبلقة يمنع التسامح: أم يرل أف أحدان لـ يقؿ: أف قكلؾ 

كجاء في القامكس المحيط لمفيركز أبادم أف  (2) «رأيت أسدان ييٍرمى في الحماـ ”
، سماحان كسماحة كمسكحان كممسكحة كسمحان كسماحان، » التسامح:  بمعنى سمح كـر

سير السيؿ كالمساىمة كالمسامحة كتسامحكا: تساىمكا كسمح: ال عقدة كالتسميح: ال
  (3) «فيو، كأبك سمح: خادـ النبي صٌؿ هللا عميو كسمـ 

 :التسامح اصطالحان  -ثانيان 
عمى الرغـ مف تعدد اآلراء كاألقاكيؿ التي اثيرت حكؿ أصؿ كممة التسامح          

ال أف ىذا ال يمكف أف يقؼ عائؽ كمضمكنيا االصطبلحي خبلؿ القركف الماضية إ
كاحتراـ  ،حكؿ استعماؿ ىذه الكممة في الكقت الحاضر لمتعبير عف حؽ االختبلؼ

كنبذ كؿ أشكاؿ التعصب كالغمك كالتطرؼ بؿ يجب استخداـ لغة  ،أراء اآلخر
التسامح الراقية كالحكار المتحضر، إال أف مف المبلحظ أف المفيـك  االصطبلحي 

نكع مف المحدكدية كىك ما جعؿ البعض يحاكؿ تكسيعو، فقد تكسع لمتسامح يتميز ب
 الالند في مكسكعتو حكؿ تعريؼ مفيـك التسامح ففي بادئ األمر 

كلدت كممة تسامح في القرف السادس عشر مف الحركب الدينية بيف الكاثكليؾ » 
 ثـ ،نتيى األمر بأف تساىؿ الكاثكليؾ مع البركتستانت كبالعكساكالبركتستانت 

                                                 
ـ، 2007، مصر، القاىرة،  1ب التعريفات، تحقيؽ، نصر الديف التكنسي، باب، التاء، طالجرجاني، كتا -1

 99ص
ـ 2004الجرجاني، معجـ التعريفات، تحقيؽ، محمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة، القاىرة، )د.ط(، -2

 .51ص
اب الحاء، فصؿ الفيركز أبادم، القامكس المحيط، دار القمـ، كدار األرقـ، بيركت، لبناف، )د.ط(، ب -3

 .  293، 292السيف، ص
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صار التسامح ييرتجى تجاه جميع الديانات ككؿ المعتقدات، كفي أخر المطاؼ في 
(1) «القرف التاسع عشر شمؿ التسامح الفكر الحر

كيتابع الالند في شرحو لمتسامح   
 :كيذىب بقكلو إلى أف ) غكبمك( قد حدد بكضكح شديد، فكرة التسامح الحديثة، قائبلن 

متناع عف إظيارىا أك اال ،ف قناعات المرءيقـك التسامح ليس عمى التخمي ع» 
كالدفاع عنيا أك نشرىا، بؿ تقـك عمى امتناعو مف استعماؿ جميع الكسائؿ العنيفة 

كجاء ، (2)«كالقدح كالذـ، بكممة يقـك التسامح عمى تقديـ أفكاره دكف السعي لفرضيا 
لآلخريف أف التسامح يعني سعة صدر تفسح » في المعجـ الفمسفي إلبراىيـ مدككر 

ك قبكؿ، كال يحاكؿ صاحبو فرض أرائيـ كلك لـ تكف مكضكع تسميـ آأف يعبركا عف 
 «كأما عف التسامح الديني فيك احتراـ عقائد اآلخريف ،آرائو الخاصة عمى اآلخريف

ًليى ًديًف ﴾ قاؿ تعالى:(  3) ـٍ كى ـٍ ًدينيكي ﴿ لىكي
(4) . 

ف كاف  ،التعبير عف أرائوىك أف تترؾ لكؿ إنساف حرية »  :كمف معاف التسامح كا 
خر، كالمعنى الثاني، ىك أف يحتـر المرء آراء غيره العتقاده أنيا ذلؾ مخالؼ لآل

كما  ،محاكلة لمتعبير عف جانب مف جكانب الحقيقة، كليس تسامحنا في ترؾ الناس
نما ىك كاجب  ىـ عميو مف عاداتيـ كاعتقاداتيـ كآرائيـ منة نجكد بيا عمييـ، كا 

، كيعرؼ قامكس )كيبتسر( (5)«ر عف احتراـ الشخصية االنسانيةأخبلقي صاد

                                                 
ـ، 2001، 2، منشكرات عكيدات، بيركت، باريس،ط3أندريو الالند، مكسكعة الالند الفمسفية،المجمد -1

 . 1460ص
 . 1461أندريو الالند، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
، 1979.ط( ،إبراىيـ مدككر، المعجـ الفمسفي، الييئة العامة لشئكف المطابع االميرية، القاىرة، )د -3

 .44ص
 (6سكرة الكػافركف، اآلية ) -4
 272جميؿ صميبا، مرجع سبؽ ذكره، ص -5
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كفي الفكر  (1)«راء كمعتقدات كسمكؾ اآلخريف كاالعتراؼ بياآاحتراـ » :التسامح بأنو
العربي المعاصر يضع الجابرم تعريؼ لمتسامح، أنو مكقؼ فكرم كعممي قائـ عمى 

 كانت مكافقة أك مخالفة آلرائناخر ميما تقبؿ اآلراء الفكرية كالعممية الصادرة مف اآل

كىذا بدكره  ،، مما يعني أف التسامح ىك احتراـ االختبلؼ في كجيات النظر(2)
 يؤدم إلى إمكانية اآلخر عمى ممارسة عبلقاتو بكؿ حرية.

كفي معنى التسامح في الكقت الراىف ىك )االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف       
إعبلف مبادئ التسامح األممي الذم كىذا التعريؼ ىك ما نص عميو  ،لآلخريف(

اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كبتكصية مف منظمة اليكنسكك كما قررت 
ىي سنة لمتسامح عمى الصعيد الدكلي يحتفؿ فييا العالـ  1995عمى أف تككف سنة 

بقيـ كمعاني التسامح كيدعك إلى محاربة التعصب كالكراىية كنبذ العنؼ كترسيخ 
مـ كنشر ركح المحبة كالسبلـ ، كأكد الجزء الخاص بمعنى التسامح عمى مبدأ الس

 عدة نقاط نذكرىا باختصار:
التسامح ىك مطمب سياسي كقانكني كليس أخبلقيان فحسب يتعزز باالنفتاح  -1

 كالتكاصؿ مع اآلخر، كيحتـر التنكع الثقافي كحرية الفكر كالضمير كالمعتقد.
اف العالمية، كيحتـر الحريات األساسية لؤلخريف، كال التسامح إقرار بحقكؽ اإلنس -2

 يستخدـ لبلعتداء عمى حقكؽ كحريات اآلخريف.
التسامح نبذ لمتعصب كدعـ لمديمقراطية كالقانكف كلحقكؽ اإلنساف كاحتراـ  – 3

 التعدد الثقافي.
 
 

                                                 
1- Webster s New riverside Dictionary,( Boston, mass: c.hough ton Mifflin 

company,1986) p719 
 .20محمد عابد الجابرم، قضايا في الفكر المعاصر، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
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 :التسامح في الخطاب الديني -المبحث الثاني
 :في معنى التسامح في اإلسالـ -أكالن 

في البداية يجب أف نكضح أنو لـ ترد كممة تسامح بالمفظ في النصكص         
كذلؾ لككف اإلسبلـ ىك ديف سماحو ككؿ ما فيو يدعك إلى التسامح كاأللفة  ،القرآنية

كالمحبة كالتآزر إال إف ىناؾ مف األلفاظ القريبة مف التسامح بؿ تدؿ عمى التسامح 
كىذا دليؿ عمى  ،ية في القرآف الكريـآأكثر مف كمفظ العفك كالصفح التي ذكرت في 

العيش مع اآلخر رغـ االختبلؼ العقائدم كالعرقي كما في قكلو تعالى: ﴿كىالى يىٍأتىًؿ 
ًبيًؿ اَّللًَّ  اًكيفى كىاٍلمييىاًجًريفى ًفي سى عىًة أىف ييٍؤتيكا أيكًلي اٍلقيٍربىٰى كىاٍلمىسى ـٍ كىالسَّ أيكليك اٍلفىٍضًؿ ًمنكي

ٍليىعٍ  ۖ   كا كى ٍليىٍصفىحي ـٍ  ۖ  فيكا كى كىاَّللَّي غىفيكره رًَّحيـه﴾ ۖ  أىالى تيًحبُّكفى أىف يىٍغًفرى اَّللَّي لىكي
فالقرآف  (1)

الكريـ ىك المرجعية األساسية لمشريعة اإلسبلمية إلى جانب السنة النبكية المطيرة 
كاضح  كبمتابعة آيات القرآف الكريـ نجد ىناؾ العديد مف اآليات التي تعطينا معنى

كمشرؽ لمفيـك التسامح كىك ما يميز اإلسبلـ باألخكة بيف المسمميف كييذىكىٍر باألخكة 
اإلنسانية بيف بني البشر أجمعيف في الكرامة البشرية كالحقكؽ اإلنسانية بيف جميع 

كيمجد العقؿ كيدعك إلى بناء الحياة كميا عمى التفكير كينشر  ،األجناس كاأللكاف
ناع ال باإلكراه كقد ترؾ ألىؿ كؿ ديف دينيـ يفيمكنو كيطبقكنو دعكتو بالحجة كاإلق

خر عمى أسس كاضحة ال جداؿ فييا حيث بنيت عبلقة اإلسبلـ مع اآل ،كما يشاؤكف
فحؽ كؿ إنساف في الحرية كحقو فالحياة كمقدار ما عنده مف جاه ىك مقدار ما 

كاألخكة كاحتراـ عنده مف حرية، فاإلسبلـ حٍث المسمميف عمى التسامح كالمحبة 
إكراه »خر ميما كاف مختمؼ في المكف أك الجنس أك المعتقد ىذا ىك اإلسبلـ كال اآل

ًليى ًديًف﴾« ، في الديف ـٍ كى ـٍ ًدينيكي يقكؿ تعالى في كتابو الكريـ ﴿لىكي
، لككف نظرىـ (2)

لغيرىـ مف أىؿ الممؿ فيـ ال يركف في اختبلؼ تمؾ الممؿ إال شيئان قد قضاه هللا 
                                                 

 (.22ية )سكرة النكر، اآل -1
 (. 6سكرة الكافركف، اآلية ) - 2
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حسانو كرحمتو آتضتو حكمتو لعمارة الدار كتمؾ الدار كظيكر كاق ثار عدلو كفضمو كا 
ذا كاف حؽ الحرية كاالختبلؼ يمارس  فسممت قمكبيـ في التسامح كاالحتراـ.. كا 
داخؿ المجتمعات بمدانان كأكطانان فإنو مف الضركرم التعرؼ عمى مفيـك الكطف الذم 

ؽ عبلقاتو االجتماعية السممية القائمة ىك سكف اإلنساف كمكانو كقضاؤه كفيو يحق
عمى التسامح كالحرية كاالختبلؼ في المدينة المتسامحة المسالمة، نعـ إف التسامح 
كالمحبة كاإلخاء كحب اآلخريف كنبذ العنؼ كالكراىية ىي بداية كخطكة أكلية نحك 

ف قيمان أساس ،مجتمع سميـ يعمو األمف كاالستقرار مجتمع السمـ كالتعايش ية كا 
كمنيا النظرة العقبلنية كالحرية كاحتراـ االختبلؼ  ،كثقافية معينة ىي أساس التسامح

كىي مف القيـ الجكىرية لمتسامح لتمكيف العيش بيدكء كسبلـ كأماف ككئاـ لضركرة 
ف أساس اإلنساف  االجتماع في مجتمع متعدد فيذه ىي اإلنسانية الحقيقية، كا 

ألف البشرية قد ناضمت كثيران كالكثير مف  ؛حديثةالمتسامح ىي حياتنا اإلنسانية ال
أجؿ نشر رسالة كثقافة التسامح، كالمسامحة كالمحبة بيف الشعكب كالسبلـ كحقكؽ 
اإلنساف كالديمقراطية ىذه الممارسة كالمساىمة أساسية في إرساء ثقافة التسامح 

تـ ترسيخ قيمة ىكذا ي ،الذم بدكنيا ال يمكف التحدث عف السبلـ كالسمـ االجتماعييف
التسامح كىك إرادة فردية في التسامح كارتباط ىذه اإلرادة الفردية باإلرادة السياسية 
عمى مستكل الدكلة مع ضركرة إقامة دكلة الحؽ كدكلة القانكف التي تتضمف 
الحصانة المتساكية لحرية التعبير لكؿ المكاطنيف سكاسية كمعاممتيـ كأسناف المشط 

ؼ اآلراء كاألقميات كالمكاقع الفكرية مف دكف استثناء؛ أم لكؿ بالتساكم كعمى اختبل
منيـ الحؽ بقياـ مجتمع مدني متماسؾ كمتقدـ كقادر أف يؤدم دكره االجتماعي 
كاألخبلقي كالسياسي. ىكذا ىك التسامح مطمب حضارم مدني فعاؿ كفؽ المنطؽ 

فة كالمصمحييف كىكذا عبر الفبلس ،التربكم كىذه ىي مبادئ اإلسبلـ في التسامح
كما يمثميا في  ،كالداعيف إلى األخذ بالعقؿ النير كالمنير كالتقدـ كالحرية اإلنسانية

الديف كالجنس كالمكف كالمغة لذلؾ فالتسامح قبؿ كؿ شيء ىك ثقافة كطريقة لمعيش 
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في مجتمع متسامح يقبؿ الحرية كالسبلـ كاألمف كاألماف كنبذ العنصرية كالجيكية 
ف االحتراـ كالتقدير كالكئاـ لجميع بني البشر في األرض بحيث يحؽ كالقبمية كيؤم

لكؿ فرد أف يعبر عف فكره مف دكف أف يفرضو عمى اآلخريف بالقكة كالعنؼ كالقتؿ 
كالتيديد كالكعيد ألف ثقافة التسامح ىي المساكاة بيف البشرية جمعاء يقكؿ تعالى: ﴿ 

ـٍ ٍقًسًيًسيفى كىريىىبى  ٍنيي كفى ﴾ذىًلؾى ًبٍأفى مى ـٍ الَّ يىٍستىٍكًبري انىان كىىي
فجميع بني البشر ىـ خمؽ  (1)

نكيـ  يىاريكيـ أىٍحسى هللا كأقربيـ إلى هللا كأحبيـ إليو ىـ أحسنيـ أخبلقان:) أىٍف ًمٍف خى
، كمف خصائص اإلسبلـ نبذ العنؼ كالتعصب كعدـ الحكـ عمى اآلخر (2)أىخبلَّقان(

افة التعصب فأقر بتعدد الثقافات في المجتمع باإلعداـ بؿ بالحكار فيك البديؿ لثق
  (3)الكاحد بيف المسمميف فغذاء التسامح سمة خالدة في اإلسبلـ

يًف ﴾ ﴿الى ًإٍكرىاهى ًفي الدًٌ
كبقت ىذه اآلية حجة عمى كؿ متعصب ال يؤمف بحرية  (4)

لى التعارؼ كالتفاىـ  المعتقد كمف ىذا المنطمؽ يدعك اإلسبلـ الناس إلى الحكار كا 
ـٍ ًمٍف ذىكىرن كىأيٍنثىى  مٍَّقنىاكي كالتسامح قائبلن في محكـ كتابو: ﴿ يىا ٍأيييىا ٍالنىاسى ًإٍنا خى

ـٍ ﴾ ـٍ ًعٍندى ٍاً ٍأتقىاكي مىكي فيكىا ًإٍف أىٍكرى قىبىاًئؿَّ ًلتىعىارى عىكبان كى ـٍ شي عىمٌٍنىاكي كىجى
فاإلسبلـ ديف عالمي  (5)

ؼ أديانيا كمعتقداتو تمؾ الرسالة التي يتجو برسالتو إلى البشرية كافة عمى اختبل
تأمر بالعدؿ كتنيى عف الظمـ كترسى دعائـ السبلـ في األرض كتدعك إلى التعايش 
بيف جميع البشر في بيئة يسكدىا التسامح كتترسخ فييا قيـ المحبة كاألخكة بيف 

                                                 
 (.82سكرة المائدة ، اآلية ) - 1
، 1أبي عبد هللا محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، دار ابف كثير، دمشؽ، سكريا، ط - 2

 .877(، ص3559ـ، كتاب المناقب، باب صفة النبي ، رقـ )2002
 .45الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، )د،ط(، ص شكقي أبك خميؿ، التسامح في اإلسبلـ، دار - 3
 (.256سكرة البقرة، اآلية ) - 4
 (.13سكرة الحجرات، اآلية ) - 5
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ك يدعك إلى العيش  (1)مذاىبيـ كأجناسيـ كألكانيـ اختبلؼجميع الناس عمى 
ترؾ ككؿ أمؿ التعايش بسبلـ جميع مدننا كببلدنا ككطننا العربي بالتسامح المش

كالمحبة كاألخكة كالسبلـ بيف كؿ أبناء كمدف الكطف الكاحد فاإلسبلـ رحمة هللا في 
المحبة كالتسامح الذم يمارسيا كثير مف المسمميف مف دكف النظر إلى اليكية كلنا 

 ح بؿ في كؿ مكاـر األخبلؽ. في رسكؿ هللا القدكة الحسنة في التسام
صكر التسامح في اإلسالـ كمكاقؼ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ  -ثانيان 

 كالصحابة رضي هللا عنيـ.
كليس أدؿ مف ذلؾ في مكقفو صمى هللا عميو كسمـ مف أىؿ مكة   

يـك الفتح المبيف، حيث كاف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ يستخدـ مبدأ التسامح 
منافقيف كمع أنيـ أعداء فقد عفا رسكؿ هللا عف عبدهللا بف أبي سمكؿ مراران حتى مع ال

كزاره عندما مرض ، كصمى عميو لما مات، كنزؿ عمى قبره، كألبسو قميصو، كمف 
المعركؼ أف عبدهللا بف ابي سمكؿ ىك الذم آذل رسكؿ هللا في حادثة اإلفؾ، فقاؿ 

هللا عميو كسمـ  أتصمي عميو كىك  عمر بف الخطاب رضي هللا عنو لرسكؿ هللا صمى
الذم آذاؾ ! فيقكؿ النبي صمى هللا عميو كسمـ ) يا عمر إني خٌيرت فاخترت قد قيؿ 
ٍبًعيفى مىرَّةن فىمىٍف يىٍغًفرى اَّللَّي لىيي  ـٍ ًإٍف تىٍستىٍغًفٍر لىييـٍ سى ـٍ أىٍك الى تىٍستىٍغًفٍر لىيي ـٍ لي: ﴿ اٍستىٍغًفٍر لىيي

ـٍ  كًلًو ذٰىًلؾى ًبأىنَّيي كا ًباَّللًَّ كىرىسي ﴾ ۖ  كىفىري كىاَّللَّي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلفىاًسًقيفى
كلك أعمـ أني لك  (2)

 (3)زدت عمى لسبعيف غفر لو لزدت(

                                                 
نبيؿ نعمة الجابرم، التسامح في اإلسبلـ، شبكة النبأ المعمكماتية،  - 1

https://annabaa.org/nbanews   9/2021/ 25يخ اطمع عميو بتار. 
 (. 80سكرة التكبة ، اآلية ) - 2
 23ـ، 2002، 1محمد بف أبك عبدهللا البخارم، صحيح البخارم، دار ابف كثير، دمشؽ ، بيركت، ط - 3

 .330، ص1366كتاب الجنائز، باب ما يكره مف الصبلة عمى المنافقيف، حديث رقـ 

https://annabaa.org/nbanews
https://annabaa.org/nbanews
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كيتمثؿ المكقؼ الثاني مف حياة الرسكؿ كتسامحو مع اآلخر في حديث عبدهللا      
كاف يـك عاشكراء » بف مسممة عف مالؾ عف السيدة عائشة رضي هللا عنيا قاؿ: 

تصكمو قريش في الجاىمية. ككاف رسكؿ صمى هللا عميو كسمـ يصكمو في الجاىمية 
ـى المدينة، صامو الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ، كأمر بصيامو فمما فرض  ، فمما قىًد

. كذلؾ مف أبمغ (1)«رمضاف ترؾ يـك عاشكراء فمف شاء صامو كمف شاء تركو 
كقؼ سيدنا عمر رضي هللا عنو الذم يضرب مثبلن في صكر التسامح في اإلسبلـ م

خر، عندما فتح بيت المقدس زارا التسامح كالتعايش كالتنكع كاالنسجاـ كقبكؿ اآل
ككاف  ،أف أذىب إلى المسجد كعندما جاء كقت الصبلة قاؿ عميَّ  ،كنيسة القيامة

أف  مسمكح لو أف يصمي في الكنيسة فقاؿ سيدنا عمر رضي هللا عنو مسمكح لي
كلكف أخاؼ أف يأتي المسمميف مف بعدم كيقكلكا صمى عمر  ،أصمي في الكنيسة

في الكنيسة، ىنا تختمط الديانات في ممارسة القيـ كالتعاليـ لذلؾ فكؿ شخص لو 
كلـ يقؼ اإلسبلـ كالمسممكف عند  ،الحؽ في ممارسة تعاليـ كقيـ دينو بكؿ حرية
 ،عيادىـ التي تختص بيـأ النصارل ذلؾ؛ المسممكف في االندلس كانكا يشارككف 

كقد بمغت قيمة التسامح مداىا  ،كظير ذلؾ كاضحان في كتابات المؤرخيف كالمفكريف
بستاف األنفس »في تمؾ الحقبة مف الزمف إذ كضع األندلسيكف فييا كتبان منيا كتاب 

كالدر المنظـ في مكلد  »ألبي عامر محمد أحمد السالمي« عياد األندلسأ في نظـ 
كبيذه الرؤية الكاضحة لتمؾ المكاقؼ كغيرىا ، (2)ألبي القاسـ العزفي« بي المعظـالن

خر رسـ لنا اإلسبلـ الطريؽ األمثؿ في التعامؿ التي تبرز دكر التسامح كقبكؿ اآل
كالتعايش مع اآلخر دكف تعصب، كبيذا فإف قيمة التسامح كقيـ اإلسبلـ السمحاء 

                                                 
، باب صياـ يـك عاشكرا - 1  .480(، ص2001-2002ء، رقـ )صحيح البخارم، كتاب الصـك
صبلح جرار، صكر التسامح في األندلس، مجمة التسامح، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، سمطنة  - 2

 .119ـ، ص2003عماف، العدد األكؿ، 
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ف تاريخنا كحضارتنا العربية اإلسبلمية عامة ىي الجانب المشرؽ بؿ المشٌرؼ م
 األصيمة كىي التاريخ المنسجـ مع ركح القرآف كالسنة النبكية الشريفة.   

كفيما يتعمؽ بمصادر التسامح في اإلسبلـ، مما الشؾ فيو أف  
المسممكف يستمدكف ثقافتيـ الدينية عامة ك التسامح خاصة مف القرآف الكريـ الذم 

دكف إكراه لمنفس، كمف السنة النبكية المطيرة التي جاءت جاء مخاطبان العقكؿ 
لى جانب ذلؾ الصحابة رضكاف هللا عمييـ  شارحة لمفيـك التسامح نظريان كتطبيقان، كا 

 ىـ المصدر الثالث لترسيخ ثقافة التسامح في اإلسبلـ.
 :أىمية التسامح ك أنكاعو -المبحث الثالث

فسي كسمكؾ ناتج عف تبدك أىمية التسامح في ككنو استعداد ن 
كأما المدني  ،االستعداد إما دينيان أك مدنيان، الديني يتعمؽ بالعقائد كالشعائر الدينية

يتعمؽ بالمذاىب السياسية الفعالة في داخؿ الدكلة  لتفيـ رأم اآلخريف كمكاقفيـ 
كبما أنو قيمة أخبلقية كمكقؼ إنساني فيك يعني  (1)المغايرة في االعتقادم كالتصرؼ

تخاذ مكقؼ إيجابي يقر بحؽ اآلخريف في التمتع بحقكقيـ اإلنسانية كحرياتيـ با
 األساسية، كحسب إعبلف مبادئ التسامح الذم صدرت عف منظمة اليكنسكك 
)إف التسامح يعني االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمتنكع الثرم لثقافات عالمنا كألشكاؿ 

سامح بالمعرفة كاالنفتاح كاالتصاؿ التعبير كلمصفات اإلنسانية لدينا، كيتعزز الت
كالتسامح بناءن عمى ذلؾ: يعني الكئاـ كليس  (2)كحرية الفكر كالضمير كالمعتقد(

نما أيضان ىك كاجب سياسي كقانكني، األمر الذم يؤكد  كاجبان أخبلقيان فحسب، كا 
 ية.عمى قبكؿ فكرة التعددية كحكـ القانكف كالديمقراطية كنبذ التعصب كالجيكية كالقبم

                                                 
عبد الرحمف بدكم، ممحؽ مكسكعة الفمسفة، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، لبناف، الطبعة  -1

 . 58,59ص ـ،1996األكلى،
) جامعة منيسكتا( 1إعبلف مبدأ التسامح، المادة  -2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.htm    10/9/2021اطمع عميو بتاريخ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.htm
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إف التسامح يعني أف المرء حر في التمسؾ بمعتقداتو كيقبؿ أف يتمسؾ        
فبل بد مف اإلقرار  ،اآلخركف بمعتقداتيـ، ككما أف االختبلؼ مف طبيعة األشياء

باختبلؼ البشر بطبعيـ كمظيرىـ كأكضاعيـ كلغاتيـ كسمككيـ كقيميـ، كىذا يقكد 
عنؼ أك تمييز ألم سبب كاف: دينيان أك إلى اإلقرار بحقيـ في العيش بسبلـ دكف 

ذا كاف لـ يرد  قكميان أك لغكيان أك اجتماعيان أك جنسيان أك ثقافيان أك سياسيان...الخ، كا 
ذكر التسامح لفظان في القرآف الكريـ، إال أف ما ذكر ما يشير إليو أك ما يقاربو أك 

كالتكاصي كالتراحـ  يدؿ عمى معناه حيف تمت الدعكة إلى التقكل كالتشاكر كالتآزر
كالتعارؼ كالعفك كالصفح كالمغفرة كعدـ اإلكراه ، فكميا مف صفات " التسامح ك 

 ، (1)يشير ابف منظكر في لساف العرب: إلى التسامح كالتساىؿ باعتبارىما مترادفيف
كيقكؿ الفيركز أبادم المساىمة كالمسامحة، كتسامحكا كتساىمكا أم: تسامح،     

.إلى جانب ذلؾ يعتبر مفيـك التسامح مقكمان مف مقكمات الحياة (2)كسأىمو أم ياسره
كذلؾ لقدرتو عمى حؿ المشاكؿ الناتجة عف التعددية بيف  كاالجتماعيةالسياسية 

الثقافات داخؿ المجتمع الكاحد، فيك يعتبر بديؿ لحالة التعصب كرفض حؽ 
ختمؼ مككنات االختبلؼ مع اآلخر كما أنو الطريؽ الكحيد لمعيش بسبلـ بيف م

المجتمع الكاحد، لقد تطكر مفيـك التسامح مف الفرد إلى المجتمع إلى الدكلة، ثـ إلى 
المجمكعة الدكلية، كلـ يعد المفيـك اصطبلحيان أك لغكيان يرتبط بالسخاء كالكـر 
كالجكد كالعفك كالصفح كالغفراف كالتساىؿ كغيرىا مف مثؿ ىذه القيـ أك 

عتراؼ بالحؽ كاحتراـ الحؽ، إف نشر مبادئ المصطمحات، بؿ كصؿ إلى اال
التسامح كسيادة ركح الحؽ في االختبلؼ، تتطمب إعادة التفكير في المكركث 
عادة بناء العبلقة بيف الثقافة  الثقافي لمجتمعنا العربي كأخذ التراث بعيف االعتبار كا 

ية فردية كالدكلة كبيف المجتمع كالسمطة كبيف الحككمة كالمعارضة، التي ىي مسئكل
                                                 

 .331صابف منظكر، لساف العرب،  -1
 .293، 292ص الفيركز أبادم، القامكس المحيط، -2
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كجماعية في آف كاحد، فبل يكجد مجتمع بمعزؿ عف اإلقصاء أك البلتسامح، إاٌل إذا 
أثبت ىذا المجتمع قكة عزيمة كيقظة دائمة، كفي حقيقة األمر فإف التسامح ليس 
لصيقان بتراث أك مجتمع، إنما ىك امتداد عبر العصكر فبل، ىك )غربي كال ىك 

إال  كفي مقدمتيا اإلسبلـ تعمف تمسكيا بالتسامح،شرقي(. كرغـ أف األدياف جميعيا 
 باسمياأف الحركب كاإلبادة استمرت عبر التاريخ كتمت في الكثير مف األحياف 

 كتحت لكائيا.
كيمكف القكؿ إف كؿ المجتمعات البشرية تحمؿ قدران مف البلتسامح سمبيان أك      

ر التسامح قيمة أخبلقية خر ىك في مدل اعتباآإيجابيان، كلكف الفرؽ بيف مجتمع ك 
ف كاف البعض ال يحبيا، فالتسامح ليس  كقانكنية ينبغي إقرارىا كااللتزاـ بيا حتى كا 
فكرة فقط مثؿ االشتراكية أك القكمية، أك الديمقراطية بؿ ىك جزء مف ثقافة المجتمع، 
كعمينا أف نتقبمو عمى ىذا األساس ألنو ىك الذم يسيـ في تنمية المجتمع مف خبلؿ 

طبيؽ إجراءات قانكنية ال تعترؼ بالتمييز أك التعصب أك التطرؼ أك العنؼ كما ت
 إلى ذلؾ. 

ٍثنىا في معنى التسامح كمبادئو في الثقافة كالحضارة العربية اإلسبلمية        ذىا بىحى كىاً 
ف لـ  نجده في النصكص القرآنية كفي سنة الرسكؿ الكريـ صمى هللا عميو كسمـ، كا 

 ،سبلمية بينت ما يفيد معنى التسامحصطمح لفظان إال أف الشريعة اإليرد ذكر ىذا الم
كقد ظير ذلؾ كاضحان عندما تمت الدعكة إلى التشاكر كالتراحـ كالتآزر في قكلو 

كرىٰل بىٍينىييـٍ ﴾ ـٍ شي تعالى: ﴿ كىأىٍمريىي
كا فىًإفَّ اَّللَّى ﴿  كقكلو: (1) تىٍغًفري كا كى تىٍصفىحي ف تىٍعفيكا كى كىاً 

فيكا ﴾ كفي قكلو:﴿ (2)﴾ رًَّحيـه غىفيكره  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى عيكبنا كى ـٍ شي عىٍمنىاكي كىجى
كجميعيا تفيد ( 3)

                                                 
 (.38الشكرل، اآلية ) -1
 (. 14التغابف اآلية ) -2
 .(13سكرة الحجرات، اآلية ) -3
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معنى التسامح كتدؿ عميو كاآليات كثيرة عمى ذلؾ، كىذا دليؿ عمى أف اإلسبلـ أكؿ 
 مف دعا إلى إرساء مبدأ التسامح داخؿ المجتمع الكاحد متعدد الثقافات.

لى المجتمع الغربي ظيرت أىمية قيمة التسامح بقكة لمحد مف بينما لك اتجينا إ    
حالة الصراع القائـ بيف الكنيسة كالدكلة ككاف ذلؾ كاضحان في كتابات كمؤلفات 
الكثير مف فبلسفة الغرب أمثاؿ فكلتير كجاف جاؾ ركسك كجكف لكؾ الذم يتناكلو 

ف كانت كتاباتيـ تحمؿ في طياتي ا نكعان مف التعصب بحثنا كنمكذج لذلؾ كغيرىـ كا 
 كالبلتسامح كنخص بذلؾ جكف لكؾ فيـ يضعكف حدكدان لمتسامح كلحرية المعتقد.

إذان مف خبلؿ ما تقدـ في ىذه الجزئية تبدك أىمية التسامح  في ككنو يعترؼ     
بحقكؽ اإلنساف لآلخريف كىك ما نص عميو إعبلف مبادئ التسامح األممي الذم 

مـ المتحدة كبتكصية مف منظمة اليكنسكك كما قررت اعتمدتو الجمعية العامة لؤل
ىي سنة لمتسامح عمى الصعيد الدكلي يحتفؿ فييا العالـ  1995عمى أف تككف سنة 

بقيـ كمعاني التسامح كيدعك إلى محاربة التعصب كالكراىية كنبذ العنؼ كترسيخ 
ح عمى عدة مبدأ السمـ كنشر ركح المحبة كالسبلـ، كأكد الجزء الخاص بمعنى التسام

 نقاط نذكرىا باختصار:
التسامح ىك مطمب سياسي كقانكني كليس أخبلقيان فحسب يتعزز باالنفتاح  -1

 كالتكاصؿ مع اآلخر، كيحتـر التنكع الثقافي كحرية الفكر كالضمير كالمعتقد.
خريف، كال التسامح إقرار بحقكؽ اإلنساف العالمية، كيحتـر الحريات األساسية لآل -2

 بلعتداء عمى حقكؽ كحريات اآلخريف.يستخدـ ل
التسامح نبذ لمتعصب كدعـ لمديمقراطية كالقانكف كلحقكؽ اإلنساف كاحتراـ  – 3

 . (1)التعدد الثقافي
 

                                                 
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.htmlxإعبلف مبدأ التسامح، ) جامعة منيسكتا(  -1

 .18/9/2021اطمع عميو بتاريخ   www.aljazeera.comأنظر كذلؾ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.htmlx
http://www.aljazeera.com/
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 :أنكاع التسامح -ثانيان 
اشتممت الشريعة اإلسبلمية عمى أنكاع مف التسامح تمخصت في  

سي في حرية المعتقد عدة أشكاؿ شممت كافة جكانب الحياة لما ليا مف دكر أسا
 كالتعايش مع اآلخر المختمؼ معو في العقيدة كالديف كىذه األنكاع تمثمت في:

التسامح بيف األدياف: يبدك ىذا النكع مف التسامح ضركريان كخاصة في الظركؼ  -1
التي تسيطر فييا حركة دينية معينة عمى المجتمع كتضطيد أصحاب المعتقدات 

لقد أكدت سماحة الديف اإلسبلمي عمى التسامح مع  (1)رلك المذىبية األخأالدينية 
خرل مبٌينان أف أصكليا كميا مف عند هللا كعدـ نبذىـ أك األدياف كالشرائع السماكية األ

أذيتيـ كالتعامؿ معيـ كفؽ نيج اإلنسانية كليس دينيـ، فيي حمقة متصمة لرسالة 
أنزؿ عمييـ مف كحي إليي، كاحدة جاء بيا اإلسبلـ منزلة مف عند هللا كرسمو كما 

بًًٌو  كؿي ًبمىا أينًزؿى ًإلىٍيًو ًمف رَّ كفي ىذا يقكؿ هللا تعالى في محكـ كتابو ﴿آمىفى الرَّسي
ًمًو﴾ ۖ  كىاٍلميٍؤًمنيكفى  سي دو مًٌف رُّ ًمًو الى نيفىرًٌؽي بىٍيفى أىحى كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى كيؿّّ آمىفى ًباَّللًَّ كى

(2 )

تاز المكقؼ اإلسبلمي في أم حكار ديني بأنو مكقؼ منفتح عمى كمف أجؿ ذلؾ يم
نو مف الممكف أف يسيـ تسامحنا كيككف سبب في دخكليـ الديف إاآلخريف، حيث 

اإلسبلمي كاآليات القرآنية كثيرة ككفيمة لمتكضيح كالتأكيد عمى نشر ركح التسامح مع 
دً  اآلخريف بيف مختمؼ األدياف قاؿ تعالى: ليٓكٍا أىٍىؿى ٱٍلًكتٰىًب ًإالَّ ًبٱلًَّتى ًىىى ﴿ كىالى تيجٰى

﴾ في ـٍ  (3)أىٍحسى بًٌكي ؽُّ ًمف رَّ قيًؿ ٱٍلحى ٓاءى  ۖ  كقاؿ أيضان:﴿ كى مىف شى ٓاءى فىٍمييٍؤًمف كى فىمىف شى
فىٍميىٍكفيٍر﴾
كقد أقر اإلسبلـ التعددية الدينية كالثقافية، كأصبحت ىذه التعددية مف  (4)

                                                 
المعجـ العممي لممعتقدات الدينية، ترجمة كتعريب، سعد الفيشاكم، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 1

 .636ـ، ص2007القاىرة، )د.ط(، 
 (.285سكرة البقرة، اآلية ) - 2
 (.46ة )سكرة العنكبكت، اآلي - 3
 (.29سكرة الكيؼ، اآلية ) - 4
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فالتسامح الديني يسعى لمتعايش بيف  ( 1)اإلسبلمية العبلمات المميزة في التعاليـ
 مختمؼ األدياف كممارسة الشعائر الدينية بحرية دكف تعصب أك كراىية.  

التسامح في العادات كالتقاليد كاألعراؽ: كىك يعني تقبؿ اآلخر باختبلؼ أعراقيـ  -2
ع مف كألكانيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ، كنبذ ثقافة التمييز العنصرم فكؿ مجتم

المجتمعات البشرية عمى مستكل العالـ ليا عادات كتقاليد متعارؼ عمييا تكارثتيا 
خر، كاإلسبلـ بدكره حث عمى التسامح في األجياؿ كىي تختمؼ مف مجتمع آل

 العادات كالتقاليد كالتعامؿ معيا بكؿ رحابة صدر كتسامح دكف تعصب.
ث ديننا اإلسبلمي عمى التسامح في العبادات: كىك مف مظاىر التسامح كح -3

التسامح في العبادات كالمرض في الصياـ كالصبلة ككذلؾ المسافر في السفر ) 
 .(2)الجمع كالقصر كاإلفطار في رمضاف(

التسامح في المعامبلت: حث اإلسبلـ عمى المسامحة كالتسامح مع الغير في  -4
حكـ التسامح مع  المعامبلت المختمفة، كذلؾ بتيسير أمكرىـ  كعدـ قيرىـ، ذلؾ ألف

الغير كاجب كما نصت عميو الشريعة كاإلنصاؼ في المعاممة كالرفؽ في المجادلة 
مع اآلخر ككؼ األذل، كالعفك عف الناس كعف زالت اآلخريف، قاؿ تعالى: ﴿ 

﴾ ـٍ كا أىالى تيًحبُّكفى أىٍف يىٍغًفرى اَّللَّي لىكي ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى كى
(3) 

افي: كيعني بو احتراـ الفكر كالتأدب في الحكار كالتخاطب التسامح الفكرم كالثق -5
كعدـ التعصب كنقيضو البلتسامح الفكرم، كيعني بو تٍقيد حرية حؽ التفكير 
كاالعتقاد كذلؾ بكضع قيكد تمنعيـ مف ممارسة حقيـ في ذلؾ إلى جانب فرض 

سائد عقكبات عمى مف يتجرأ التفكير خارج ما ىك سائد في المجتمع كىذا ما كاف 

                                                 
 .12ـ، ص2003، 1محمد حمدم زقزكؽ، التسامح في اإلسبلـ، مجمة التسامح، العدد - 1
، باب الجمع في 264( ص1080صحيح البخارم، كتاب تقصير الصبلة، باب ما جاء في التقصير،) - 2

 .456، كذلؾ كتاب الصكـ، ص268(، ص1106السفر، )
 (.22اآلية )سكرة النكر،  - 3
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كيقصد بالتسامح الثقافي قبكؿ كاحتراـ القيـ  (1)في أركبا أياـ الطغياف الكنيسي
 .(2)كالتقاليد الثقافية المختمفة أك عدـ التمسؾ بالقيـ كالتقاليد الخاصة

التسامح المدني أك السياسي: يتعمؽ بالمذاىب السياسية كالقكل  -1
دياف األخرل كيقصد بو الفعالة داخؿ الدكلة كيطمؽ عمى مكقؼ الدكلة مف األ

ضماف حريات األفراد كالجماعات سياسيان كذلؾ تحقيقان لمبدأ حؽ الحرية 
كالديمقراطية مكفكؿ لمجميع، كيتـ التعبير عف التسامح السياسي في إطار 
الحقكؽ كالكاجبات كفقان لتصكرات سياسية معقكلة عف العدالة تشمؿ في 

صميـ الديمقراطية الحرة بؿ ىك كىك مف ، »(3)نطاقيا حتى الحرية الدينية
 النتيجة الحتمية المباشرة لحرية الفكر لمتنظيـ الذم يؤمنو النظاـ الديمقراطي

                                                 
عبد المحسف شعباف كأخركف، مفيـك التسامح في األدياف السماكية، بيت الحكمة، بغداد، )د.ط(،  -1

 . 58، ص2010
 .60عبد المحسف شعباف، مفيكـ التسامح في األدياف السماكية، ص -2
عمى لمثقافة، جكف ركلز، قانكف الشعكب كعكدة إلى فكرة العقؿ العاـ، ترجمة، محمد خميؿ، المجمس األ -3

 . 202، ص2007القاىرة، )د.ط( ،
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الفمسفة بالتسامح كمكقؼ جكف لكؾ عالقة-الرابعالمبحث   :مف التسامح   

  :الفمسفة بالتسامح عالقة-أكالن 
سجؿ مفيـك التسامح حضكره في الحضارات القديمة كال سيما في  

كما  ،الحضارة العربية اإلسبلمية فكاف لو الحضكر العميؽ في التجربة اإلنسانية
احتكتو الفمسفة كاحتضنتو في العديد مف الجكانب األساسية في حياتنا منيا الدينية 

ككذلؾ القانكنية كاالقتصادية ككانت ىذه الجكانب  ،كالسياسية كاألخبلقية كاالجتماعية
سفة، فكاف مفيـك التسامح مف القيـ التي احتمت مكانة جميعيا بمثابة مقكمات لمفم

بارزة في فكر الفبلسفة كأبحاثيـ، كفي البداية يتكجب عمينا أف نكضح بالتعريؼ 
مصطمح الفمسفة كمصطمح التسامح بشكؿ منفصؿ حتى يتسنى لغير المتخصص 

 فيـ العبلقة بينيما.
-) فيبل( لفظ مشتؽ مف اليكنانية أصمو Philosophyالفمسفة )  

. كالفمسفة (1)صكفيا( كمعناه محبة الحكمة كيطمؽ عمى العمـ بحقائؽ األشياء

                                                 
 -  29جكف لكؾ: فيمسكؼ إنجميزم مف ممثمي النزعة التجريبية في إنجمترا، كلد بمقاطعة سمرست في 

Augusts / /1632 ـ ، كاف أبكه 1704ـ ، بإنجمترا أتناء حكـ الممؾ شارؿ األكؿ، كتكفى في اسكس
اف حيف اندلعت الحرب األىمية فنشأ جكف لكؾ عمى حب الحرية محاميان كقد اشترؾ في الدفاع عف البرلم

كظؿ متعمقان بيا فكانت ىذه البيئة العامؿ األساسي في تفتح عقمية لكؾ فيما يتعمؽ باألفكار السياسية التي 
كانت سائدة في عصره ؛كاف جكف لكؾ ميمكمان بالصراع الديني الذم كاف سائد في أكركبا كما  كاف ممتزمان 

امح كمف ذلؾ تكجو بفكره إلى االشتغاؿ بالسياسة، نشر رسائؿ في التسامح جاء فييا أنو ليس مف حؽ بالتس
أحد أف يقتحـ الحقكؽ المدنية كالدنيكية باسـ الديف، درس الفمسفة في أكسفكرد أىتـ بدراسة الفمسفة اليكنانية 

لطب، إال أف أكبر اىتمامو كاف في المجاؿ كفمسفة األخبلؽ، كما أىتـ أيضان بدراسة العمـك الطبيعية، كدراسة ا
الفمسفي أكثر مف الطب كالعمـك الطبيعية. ينظر، عزمي إسبلـ، جكف لكؾ، دار الثقافة، القاىرة،)د.ط(، 

 . 7)د.ت( ص
ـ ، 1973،  2، ط 2جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي ، دار الكتاب المبناني، بيركت ، لبناف ، ج -1

 . 160ص
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مصطمح قاؿ بو أرسطك كأطمقو عمى العمـ اإلليي، كسماه بالفمسفة األكلى، ألنو 
كفي الفكر اإلسبلمي  (1)يبحث في األسباب القصكل، كالمبادئ األكلى، كالمكجكدات

كعيا المطمؽ بما ىك مكجكد مطمؽ، فالفمسفة يعرفيا ابف سينا بأنيا ىي التي مكض
إذان ىي البحث في حقائؽ األشياء كميا كمعرفتيا كىك التعريؼ العاـ ليا كالذم بقى 
ف كانت ميمتيا األساسية ىي البحث عف حقائؽ  مبلزمان ليا حتى يكمنا ىذا، كا 

عدد األشياء، فيذا ال يعني امتبلكيا فيي بالضركرة تتسـ بالنسبية كتعترؼ بالت
كاالختبلؼ، كحرية التفكير كالتجديد ككذلؾ قبكؿ اآلخر ميما كاف تفكيره فيك 

، كىذا ىك المعنى الحقيقي لمتسامح كبناءن عمى ذلؾ (2)اعتراؼ باآلخر كباالختبلؼ
مف الناحية المبدئية فإف الفمسفة ىي البكتقة التي ينصير فييا التسامح بامتياز، كال 

يث عف ىذه العبلقة إذ ال يسعنا المجاؿ ىنا الحديث نريد أف نقؼ طكيبلن في الحد
عف عبلقة الفمسفة بالتسامح كأىميتيا بشكؿ كاسع فالحديث عنيا يحتاج إلى عرض 
مسيب كال ينتيي فيذا البحث محدكد الكرقات إذ يتطمب األمر الدراسة كالبحث 

لما تطمبو المكسع حتى نصؿ إلى حقيقة ثابتة لمدل االرتباط الكثيؽ بينيما كنظران 
الضركرة في بحثنا ىذا  كجب عمينا أف نبيف العبلقة بيف الفمسفة ك التسامح بشكؿ 
مختصر كلكف دكف اإلخبلؿ بمحتكل العبلقة بينيما. كبعد أف كضحنا ذلؾ أم 
مفيـك التسامح كعبلقتو بالفمسفة بشكؿ مختصر يجب عمينا أف نبيف كيؼ نشأ 

 مفيـك التسامح في الفكر الغربي.  
 

                                                 
، المعجـ الفمسفي الصادر عف مجمع المغة العربية ، الييئة العامة لشئكف المطابع إبراىيـ مدككر  - 1

، كذلؾ 162، أيضان المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا، ص139، 138ـ ، ص1979األميرية، القاىرة ، )د.ط( 
 .163ـ، ص1971، 2ينظر مراد كىبو كآخركف، المعجـ الفمسفي، القاىرة ، ط

ضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، محمد عابد الجابرم، ق - 2
 .20ـ، ص1997
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 :نشأة التسامح في الفكر الغربي -نيان ثا
نشأ مفيـك التسامح في الفكر الغربي األكركبي كردة فعؿ عمى حالة الصراع      

كالحركب الدينية التي كانت سائدة في أكاخر القرف السادس عشر كبداية القرف 
السابع عشر، ثـ اتجو بعد ذلؾ كمبدأ إلنياء حركة الصراع الطائفي الديني حيث 

أكركبا )في عيد لكيس التاسع عشر( اضطياد ديني كطغياف كنيسي ظيرت  عاشت
معالمو في محاكـ التفتيش التي شرعت في االضطياد الديني ككانت أسكاء الحكادث 

 stالمعبرة عف التعصب الديني في تمؾ الحقبة مذبحة ساف بارثمميك  
Bartholomew  ـ كىي المذبحة التي تـ فييا تصفية 1572في عاـ

كأدل التعصب الديني  (1)لبركتستانت( كذىب ضحيتيا آالؼ الضحايا المدنييف)ا
كاالضطياد الكنيسي في أكركبا إلى ظيكر اتجاىيف عمى الساحة الفكرية في تمؾ 

 كىما: ،الحقبة
يرل أنو مف الصعب تكحيد النصارل ألنو كؿ منيـ يحمؿ رؤل  -االتجاه االكؿ

المعتقدات كفي أشكاؿ العبادة بيف  مختمفة كلكف يمكف بقاء االختبلفات في
 النصارل.

ىك االتجاه الذم يدعك إلى التسامح كنبذ التعصب المذىبي لكؿ  -االتجاه الثاني
كبذلؾ  ،(2)المعتقدات النصرانية كىك االتجاه السائد في أكاخر القرف السابع عشر

كد تظير بدايات نشأة مصطمح التسامح في القرف السادس كالسابع عشر بفضؿ جي
مفكرم كفبلسفة عصر التنكير ثـ نما كانتشر في القرف الثامف عشر كحقيقة فمسفية 

 مفادىا ضركرة قبكؿ اآلخر كاالعتراؼ بحقكقو.

                                                 
تكفيؽ الطكيؿ، قصة االضطياد الديني في المسيحية كاإلسبلـ، القاىرة ، الزىراء لئلعبلـ العربي،  - 1

 .97، 80ـ ، ص1991
2 - E.K.Bramsted and k.j melhuish,wester liberism (New york,longmanlnc,1978) 

p111-115. 
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 مكقؼ جكف لكؾ مف التسامح: -ثالثان 
في بادئ األمر نكد اإلشارة إلى أف جكف لكؾ عاش في فترة صراع  

لسياسية في أكركبا خبلؿ القرف طائفي كاف لو تأثير عمى كاقع الحياة الفكرية كا
ككاف ليذا  ،ركبا ثمنو العديد مف الدماءك كالتي دفعت أ ،السابع عشر الميبلدم

التأثير الفضؿ في ظيكر العديد مف االفكار كاآلراء بدأ بكتابات المفكريف التي كاف 
في مقدمتيا جكف لكؾ حيث كتب ثبلث رسائؿ حكؿ التسامح كبلن منيما تحمؿ 

ف كانت تحمؿ نكعان مف التعصب كالبلتسامح  أفكار مميزة حكؿ مفيـك التسامح كا 
كلكف تبقى المنطمؽ بؿ البدايات األكلى لظيكر مفيـك التسامح في المجتمع الغربي 

 أك )الثقافة الغربية(. 
إف مف الدكافع كراء تعدد رسائؿ لكؾ حكؿ التسامح ىك أفكاره  إالَّ  

بمٍت بيجـك عنيؼ كالتي دعا فييا إلى القكؿ في رسالتو األكلى عف التسامح التي قي 
كبسبب ذلؾ  ،ًإنو ليس مف حؽ أحد أف يقتحـ الحقكؽ المدنية كالدنيكية باسـ الديف

( دعا 1662 - 1661ثـ لحقتيا برسالتو الثالثة ما بيف عامي)  ،ألؼ رسالتو الثانية
ف حرية العقؿ فييا إلى نبذ التعصب كالتأكيد عمى الحرية الدينية، كما تحدث فييا ع

يؤكد فييما عمى أف التسامح ما ىك إال اسـ آخر لمعصياف كالفكضى حيث كالفعؿ ك 
ٌكؿ ة ًإف كؿ األفعاؿ المنسكبة، ميما كاف نكعيا، تقع تحت سمط» :يقكؿ لكؾ مف كي

إال إنو لـ  (1)«إليو التصرؼ في حرية كحظكظ بؿ كحياة كؿ فرد مف أفراد الرعية 
"  Essayكتب "بحثان في التسامح 1667كفي سنة  ،مكقؼيستمر طكيبلن عمى ىذا ال

on Tolerationالطريؽ إلى اعترافو بيذه الفضيمة، كما  ، ككاف ىذا البحث بداية
ال » كاف ىذا البحث بكاكير الدعكة لضركرة فصؿ الديف عف الدكلة كأكد فيو أنو 

                                                 
، نقبلن عف عبد 230، ص 1967لممبحثيف، في الحكـ، كمبردج سنة   hilip Abramsكرد في نشرة  -1

، ص 1988، 1الرحمف بدكم، جكف لكؾ، رسالة في التسامح، دار العرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، ط
41،42. 
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لمحاكـ أم  ينبغي لمحاكـ أف يتدخؿ كيؤمف السبلـ المدني كممتمكات رعيتو، فميس
 ،(1)«ف أمكر الديف تخص الفرد كهللا فقطسمطة عمى الرعية فيما يتصؿ بالديف، أل

كبعد بحثو  ،لكؾ بذلؾ فقد تكالت كتاباتو كأبحاثو كمقالتو حكؿ التسامح كلـ يكتؼً 
 " Toleration  "التسامح: األكؿ سجؿ مبلحظات عف التسامح في مذكرة؛ بعنكاف

كرة حججان؛ ثـ تأتي بعد ذلؾ مرحمة الدعكة . تضمنت ىذه المذ1679سنة  
"  Epistola deالصريحة كالكاضحة إلى التسامح كذلؾ في " خطاب حكؿ التسامح

 Toleration  كالذم عرض فيو مفيـك التسامح بشكؿ كاضح كما  . 1689سنة
يعرفو قانكف الكنيسة الكاثكليكية، كدعا فيو إلى ضركرة الفصؿ بيف الدكلة كالكنيسة 

ف الدكلة تككنت لغرض إ» مف خبلؿ الحديث حكؿ حدكد سمطة الحاكـ قائبلن:  كذلؾ
المحافظة عمى خيرات الناس المدنية كتنميتيا كسبلمة البدف كحمايتو ضد األلـ 

ف الدكلة ميمتيا األساسية المحافظة عمى حقكؽ األفراد أأم (  2)«األمكاؿ امتبلؾك 
 كال عبلقة ليا بالمعتقد الديني. 

راء لكؾ كأفكاره التي طرحيا في رسائمو حكؿ آلما تقدـ يمكف القكؿ ًإف  كاستنادان 
مفيـك التسامح قد أسيمت بشكؿ كاضح في تقديـ رؤية شاممة لقيمة التسامح 
انطمقت مف ضركرة فصؿ الديف عف الدكلة )أم فصؿ الديف عف السياسة( كالتي 

كىك شعار بعيد كؿ  ،راليأصبحت فيما بعد كحتى كقتنا الحاضر شعاران لممفيـك الميب
البعد عف الرؤية اإلسبلمية التي تقر بتطبيؽ الشرع في األحكاـ كالمعامبلت المدنية 

كلما كانت الحرية كالمساكاة بمثابة اليدؼ العاـ الذم يسعى لتحقيقو لكؾ  ،كالدنيكية
كاف  مف مقالتيو عف الحككمة المدنية الذم تطرؽ إلييما في نظريتو السياسية،

كخاصة فيما يتعمؽ بحؽ العبادة كالحرية الدينية ىدفو  ،ع عف الحرية الشخصيةالدفا
                                                 

، دار العرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، جكف لكؾ، رسالة في التسامح، ترجمة كتعميؽ، عبدالرحمف بدكم -1
 .  44، ص1988، 1ط
 . 70جكف لكؾ، رسالة في التسامح، ص -2
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مف نشر خطاباتو في التسامح، كلقد اعتمد لكؾ في نظريتو عف التسامح عمى عدة 
 أدلة كالتي كاف مف بينيا، الدليؿ الخمقي كالذم أقر فيو لكؾ حؽ االعتقاد لكؿ فرد.

 أدلة التسامح عند جكف لكؾ:   -أكالن 
: كالذم يقر فيو أف كؿ فرد لو حرية االعتقاد بأم معتقد كأف الدليؿ الخمقي -1

يؤمف بمؿء إرادتو دكف خكؼ أك تردد، كأف تككف الحرية الدينية كالشخصية مكفكلة 
، كىذا يعني أف لكؾ يقر بحؽ االفراد في اإليماف كاالعتقاد كليس لمكنيسة (1)لمجميع

ص بسبب عقيدتو، كما أنو ليس ألم أم سمطة في ذلؾ أك أف تضطيد أم شخ
دكلة الحؽ في ذلؾ فالكنيسة ما ىي إال جسمان يقـك بالتنظيـ اإلرادم لممجتمع مف 
الناحية الدينية كالركحية كذلؾ الدكلة ليس ليا الحؽ في أف ترغـ األفراد عمى اعتناؽ 

ف تتحيز عقيدة معينة كال يحؽ ليا التدخؿ في عباداتيـ أك مذاىبيـ كما ال يحؽ ليا أ
 .لمذىب دكف آخر

ربط جكف لكؾ الدليؿ المعرفي بفمسفتو كبنظريتو في المعرفة  الدليؿ المعرفي: -2
لذلؾ نجده يذكر في كتابو مقالة في العقؿ البشرم إف حدكد المعرفة اإلنسانية ضيقة 
كاحتماؿ الخطأ كذلؾ فييا كبير كخاصة فيما يتعمؽ باألمكر التأممية بحيث أننا ال 

أف نجـز يقينان بأية حاؿ كخاصة فيما يتعمؽ باألمكر الدينية بأنيا صحيحة  يمكننا
قطعان، بينما آراء اآلخريف خاطئة فمك كاف األمر كذلؾ أم مف الصعب أف ندرؾ 
اليقيف في معرفتنا الركحية، كذلؾ مف الصعب أيضان أف نتحامؿ عمى اآلخريف 

 .(2)لمجرد أنيـ ال يعتقدكف في آرائنا
أدلة لكؾ عمى فكرة التسامح مف الجانب الديني كحرية الرأم كاالعتقاد ىذه مجمؿ  

كالذم أقر فييا بكضح التسامح مع األدياف األخرل عمى السكاء أك االقتصار عمى 
                                                 

 . 212عزمي إسبلـ، جكف لكؾ، ، دار الثقافة لمطباعة كالنشر، القاىرة ، )د.ط(، ص -1
2- s edition, New York,1956) p46. ’ sterling,p.lamprecht,look-

selections.(Scribner 
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بعضيا دكف البعض كعمى الرغـ مف التكسع في مفيـك التسامح  إال أف لكؾ 
نيـ كما جاء في استثنى مف تسامحو بعض الفئات األخرل مف األفراد نذكر م

 رسالتو:
: فئة ال تدخؿ في حيز التسامح بالنسبة لجكف لكؾ الممحدكف األكلى ىي فئة الفئة

كذلؾ ألسباب عممانية غير دينية، إذ أنو ال يمكف ألم إنساف أف يككف أخبلقيان إال 
فكيؼ نثؽ في مف ال  ،ف مف يخاؼ هللا يكفى بالكعدإذا كاف يؤمف بكجكد هللا أل

كبذلؾ ال  ،يكمان ما كيغش الحككمة كمف ال يخاؼ هللا ال بد مف أف يأتً  ،يخاؼ هللا
ألنيـ أشد خطران عمى الدكلة بؿ ىـ الخطر األكبر الذم  ؛يجب أف نثؽ في الممحديف

يمكف التسامح عمى اإلطبلؽ مع الذيف  ال» :ييدد الدكلة كالحككمة يقكؿ لكؾ
ىي ركابط المجتمع البشرم، ليس  ينكركف كجكد هللا فالكعد كالعيد كالقسـ، مف حيث

ليا قيمة بالنسبة إلى الممحديف، فإنكار هللا حتى لك كاف بالفكر فقط، يفكؾ جميع 
ف الممحديف الذيف يدمركف كؿ األدياف ليس مف حقيـ أاألشياء، ىذا باإلضافة إلى 

  (1)«أف يستندكا إلى الديف لكي يتحدكا 
يدتو الدينية الكالء لسمطة خارجية : فيـ كؿ شخص تتضمف عقأما الفئة الثانية

أجنبية، كيقصد بذلؾ الكاثكليؾ فبل تسامح معيـ النيـ في نظره يدينكف الكالء لؤلمير 
األجنبي كيخضعكف لسمطة خارجية أجنبية كبيذا فكؿ كاثكليكي كالئو يككف لسمطة 
خارجية كمع أنيـ أقؿ خطران مف الممحديف إال أنو كبالرغـ مف ذلؾ قد رفض لكؾ 

 تسامح الكاثكليؾ . 
: ىـ األفراد الذيف ال يتسامحكف مع معارضييـ في حيف أنيـ يطمبكف كالفئة الثالثة

ىؿ مف الصكاب أف يتسامح المجتمع »  :التسامح مف الغير كيتساءؿ عنيـ قائبلن 
بالنسبة آلراء البعض الذيف لك أتيحت ليـ الفرصة كأكتكا قكة كسمطانان إف يظيركا 

                                                 
لكؾ رسالة في التسامح، ترجمة، منى أبك سنة، تقديـ كمراجعة، مراد كىبة، المجمس األعمى لمثقافة،  جكف -1

 .57،ص 1997، 1القاىرة، ط
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كفي ىذا يرل جكف لكؾ بأنو ينبغي عمى الحاكـ بأف ال  (1)«ح؟ مثؿ ىذا التسام
ك مضادة لممجتمع اإلنساني كالقكاعد أيتسامح مع األفراد الذيف تككف اراءىـ مخالفة 

ألف ىؤالء دائمان عمى استعداد لممكاجية الكنيسة التي تحرميـ  ؛األخبلقية الضركرية
أخبلقو كتصرفاتو كحيف تحدث حقكقيـ لذلؾ ال تسامح كال تساىؿ مع مف يخطي ب

جكف لكؾ عف ىذه الفئة فيك يشير مرة أخرل بكضكح إلى كنيسة ركما 
، كلـ يقؼ لكؾ عند ذلؾ، بؿ رأل أف التسامح ىك معيار كجكد (2)كالكاثكليؾ

المجتمع المستقر، كمف غير إقرار مبدأ التسامح كحرية المعتقد ال يمكف أف يكجد 
أف يتحقؽ التسامح في المجتمع إال بإقرار الحرية  كما أنو ال يمكف ىذا المجتمع،

فكؿ إنساف لو السمطة العميا كالمطمقة في الحكـ عمى  ،الفردية في الشئكف الدينية
نفسو في أمكر الديف، دكف تدخؿ أم سمطة في شئكنو الدينية، بيذا يتحقؽ مبدأ 

 التسامح الفعمي في نظر جكف لكؾ. 
بالرغـ مف أف جكف لكؾ سبؽ أبناء عصره في  كىنا نصؿ إلى حقيقة مفادىا     

كضع نظرية إنسانية إلنقاذ مجتمعو مف حالة الفكضى كالصراع الطائفي ككانت 
فكرتو حكؿ ترسيخ قيـ التسامح كاضحة كمستنيرة إال أنو لـ يستطع أف يقدـ فكرة 
التسامح كيجعميا مطمقة كعامة، كذلؾ ألنو كضع حدكدان ليذا التسامح كقيده بعدة 
بشركط، فالحاكـ يجب عميو أف ال يتسامح مع المعتقدات التي تتنافى مع أخبلؽ 
المجتمع كىـ الفئة الثانية التي ال تدخؿ في التسامح، كما أنو يجب عميو أف ال 
يتسامح مع الكنائس التي تمارس اليرطقة كتنادم بالمحرمات، كال مع الممحديف كال 

عة لحاكـ أجنبي، كىك بيذا يؤسس لمفيـك أم كنيسة تقدـ نفسيا عمى اعتبارىا تاب
  الفكر العمماني كينادم بالحرية المطمقة في تقرير الشئكف الدينية الخاصة. 

                                                 
1 - Aaron, R. I.,John Lock,( Oxford University Press, London, 1937, Pg 49. 
 .55منى أبك سنة، مصدر سابؽ، ص  -2
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كفيما يتعمؽ بأنكاع التسامح أشار جكف لكؾ أنكاع مف التسامح، منو التسامح     
ما الديني كالتسامح السياسي كمنو أيضان التسامح األخبلقي كالتسامح االجتماعي، ك 

يعنيا بأنكاع التسامح عند جكف لكؾ ىك التسامح الديني ذلؾ ألنو مكضكع رسالتو 
بالرغـ مف أف تسامحو في ثناياه سياسي كلكف الظاىر ىك تسامح ديني أكثر منو 
سياسي، كيظير ذلؾ جميان عندما أقر أنو ليس ألم شخص الحؽ في اقتحاـ الحقكؽ 

ية، مف ىذا المنطمؽ نادل جكف لكؾ بفصؿ مكر الدنيك الدينية باسـ الديف ككذلؾ األ
 الديف عف الدكلة كبعممانية الدكلة.

لى جانب ذلؾ ميز لكؾ بيف نكعيف مف التسامح، ىما التسامح الشكمي،       كا 
كالتسامح المكضكعي، التسامح الشكمي كىك أف يترؾ أصحاب المعتقدات األخرل 

، أك إرغاـ أصحابيا عمى كشأنيا كأف تمارس شعائرىا الدينية بحرية دكف تعصب
الخضكع ألم سمطة أك ىيئة دينية أخرل سكاء الدكلة أك الكنيسة، أما التسامح 
المكضكعي فيك ال يقتصر عمى ترؾ األدياف كالمذاىب األخرل كشأنيا بؿ ىك 

 .(1)اعتراؼ إيجابي بأنيا عقائد كمذاىب دينية ممكنة لعبادة هللا
جكف لكؾ كغيره مف فبلسفة عصر التنكير ننا ال ننكر عمى إخبلصة القكؿ      

أمثاؿ فكلتير كغيره أف فمسفتيـ في مفيـك التسامح قد خمقت ثكرة فكرية عممية في 
المجتمع األكربي آف ذاؾ كذلؾ مف أجؿ التخمص مف سطكة رجاؿ الكنيسة 
كتعصبيـ كىيمنتيـ عمى مفاصؿ الدكلة، كنتيجة ليذا األمر نشر جكف لكؾ رسالتو 

تعبيران عف الثقافة البديمة لمتعصب كالتطرؼ الديني الذم كاف سائدان في  في التسامح
ذلؾ مف الحركب  اءأكركبا كالتي عانت منو الكيبلت كدفعت ثمنان باىظان جر 

كالنزعات، كما شيدتو أكركبا أباف ذلؾ العصر تعيشو اليـك بعض مجتمعاتنا العربية 
ش في عصر تمكج فيو التيارات فما أحكجنا اليـك إلى ثقافة التسامح كنحف نعي

                                                 
 .8جكف لكؾ، رسالة في التسامح، ص -1
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السياسية المختمفة كما يتبعيا مف نزاعات كصراعات فكرية حتى أصبح إنساف اليـك 
 يعيش القمؽ كالخكؼ كالتكتر.

كاستنادان  إلى ما سبؽ البد مف التأكيد عمى أف دعكة جكف لكؾ لمتسامح تحمؿ      
ف كاف يتخمميا أيضان  العديد مف الجكانب السمبية  في طياتيا العديد مف اإليجابيات كا 

كلكف تظؿ دعكة تيدؼ إلى خدمة المجتمع الذم كاف يعاني كيبلت التعصب 
كالطغياف الكنيسي، كمف جكانبيا اإليجابية جعؿ كؿ فرد يتحمى بالحرية اإلنسانية، 
كما أنو ال يمكف لمكنيسة أف تضطيد أم إنساف بسبب عقيدتو، فالحرية حؽ مكفكؿ 

 لمجميع.
الجكانب السمبية التي نكد اإلشارة إلييا ىي، أف جكف لكؾ جعؿ التسامح أما      

في حدكد الديف المسيحي أم أنو محدكد كال يشمؿ كؿ الطكائؼ كذلؾ عندما قاـ 
باستثناء الممحديف كالكاثكليؾ كأقتصر عمى فئات معينة كىك ما جعمو يقع في 

دكف استثناء كىك البلتسامح، مع اف التسامح يجب أف يشمؿ جميع الطكائؼ 
المتعارؼ عميو عالميان، كما أف مفيـك التسامح عند جكف لكؾ سياسيان أكثر منو دينيان 
فقد قاـ بإرساء قيـ الميبرالية في المجتمع كنادل بالمجتمع العمماني، كذلؾ بفصؿ 

كىذا ال يمكف الف الديف ىك الطريؽ الذم يضبط شؤكف األفراد  ،الديف عف الدكلة
كلك لـ يكف ىناؾ ارتباط بيف  ،بؿ ىك المنيج الذم ينظـ حياة الناس ،كالمجتمعات

ـي  الدكلة كالديف أم أىمية لما قاؿ هللا تعالى في كتابو: ﴿ ٍسبلى يفى ًعٍندى اَّللًَّ اإٍلً  ۖ  ًإفَّ الدًٌ
ـي بىٍغينا ـي اٍلًعٍم اءىىي مىا اٍختمىؼى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد مىا جى ـٍ  كى مىٍف يىٍكفيٍر  ۖ  بىٍينىيي كى

ابً  ًريعي اٍلًحسى كفي حقيقة االمر ميما تعددت كتابات  (1)﴾ ًبآيىاًت اَّللًَّ فىًإفَّ اَّللَّى سى
الفبلسفة كالمفكريف الغرب في التسامح فمف نجد لمتسامح معنى بالمعنى الحقيقي إال 

                                                 
 (.19آؿ عمراف، اآلية )سكرة  -1
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األدياف التي دعت في الديف اإلسبلمي كالسنة النبكية المطيرة، فاإلسبلـ ىك أكؿ 
 إلى التسامح كقيمة أخبلقية كفضيمة إنسانية.

 الخاتمة
ف كاف  ،قدمنا ىذه الدراسة مف رؤية دينية إسبلمية ككجية نظر فمسفية حديثة      كا 

كال نممؾ  ،يراىا البعض ال تخدـ المجتمع باعتبار الفمسفة مجاؿ غير مرغكب فيو
راسة كالبحث في مفيـك التسامح كفؽ السبب لذلؾ كلكف ما يكفينا ىك محاكلة الد

مكركثنا العربي اإلسبلمي ) الكتاب كالسنة( كىك مكقؼ اإلسبلـ مف التسامح كفي 
المكركث الفمسفي الحديث )جكف لكؾ نمكذجان( كفي حقيقة األمر تناكلت دراسات ال 

ف كاف ذلؾ في الفكر الفمسفي أك في أحصر ليا في مفيـك التسامح كأىميتو سكاء 
ر اإلسبلمي مف قبؿ المفكريف العرب ككانت االجتيادات في ىذا المكضكع تقدـ الفك

صكرة كاضحة كمتميزة عف مفيـك التسامح كأىميتو كتقضي عمى معظـ أشكاؿ 
كلكف األمر الممفت لمنظر  ،التعصب كالعنؼ الذم يشيده العالـ في الكقت الراىف
كنشر مبدأ ثقافة  ،تطبيؽىك ندرة الدراسات كالحمكؿ الجدرية التي تتحدث عمى 

التسامح بصكرة فعمية ككاقعية الذم يمكف أف يسيـ بشكؿ فعاؿ لمقضاء عمى حالة 
كذلؾ مف قبؿ الدارسيف كالبحاث في ىذا المجاؿ داخؿ مكتباتنا  ،التعصب كالعنؼ

كعميو تأتي ىذه الدراسة محاكلة متكاضعة لبياف أثر التسامح كدكره الفعاؿ  ،الجامعية
بدأ االستقرار كالتعايش بسبلـ في مجتمع متعدد الثقافات، كلعؿ ذلؾ في ترسيخ م

يككف فاتحة لدراسات مستقبمية مفصمة حكؿ مفيـك التسامح، كفي ىذه الدراسة نصؿ 
إلى حقيقة كاضحة لمجميع كىي أف التسامح الحقيقي نجده في الديف اإلسبلمي كفي 

 ة نتائج ىي:  العديد مف اآليات كالسكر القرآنية، كخمصنا إلى عد
نة كشريعة منيجان لمحياة كلميداية كالمحبة كالرحمة  - كاف كما زاؿ اإلسبلـ سي

 كالتسامح كالمكدة كالسبلـ.
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كاف اإلسبلـ كاضحان في تناكلو لقيمة التسامح كظير ذلؾ جميان ككاضحان في  -
لثقافية ميٍنذي النصكص القرآنية كالسنة النبكية فقد تميز بإقراره مبدأ التعددية الدينية كا

البداية كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة، فالحرية الدينية مكفكلة لمجميع كليس ىناؾ إكراه في 
يًف  ﴿ الدخكؿ لئلسبلـ قاؿ تعالى: ٓاءى  (1)﴾ ۖ  الى ًإٍكرىاهى ًفي الدًٌ كقاؿ أيضان:﴿ فىمىف شى
ٓاءى فىٍميىٍكفيٍر﴾ مىف شى فىٍمييٍؤًمف كى
(2)        . 

 يمكف أف ينجح إال إذا سادت ركح التسامح التي أكد عمييا الحكار بيف االدياف ال-
نبياء كالرسؿ دياف جميعيا رسائؿ جاء بيا األاإلسبلـ كحرص عمى تطبيقيا ألف األ

 منزلة مف عند هللا سبحانو كتعالى.
يجب تطبيؽ مبدأ الحكار السممي فيك األساس بؿ القاعدة التي تنبني عمييا ثقافة  -

مع كىك ضركرة مف ضركرات الكقت الراىف بيف األمـ كالشعكب التسامح داخؿ المجت
كليس فقط عمى مستكل االفراد أك الجماعات ليذا يجب أف يمتد الحكار  ،المختمفة

 السممي إلى مستكل العبلقات الدكلية.
فبلسفة عصر التنكير عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ كمناىجيـ في بحث مفيـك  -

مبدأ التسامح كااللتزاـ بو دكف االنسياؽ إلى أم التسامح نبيكا إلى أىمية إقرار 
 مؤثرات داخمية أك خارجية كقد سبقيـ في ذلؾ سماحة اإلسبلـ .

كالرغـ التكسع كالتطكر لمفيـك التسامح عمى النطاؽ الفمسفي الحديث إال أنو ظؿ  -
مرتبطان بمفيـك المحبة كالسبلـ كاإلحساف كقد جاء بو اإلسبلـ قبميـ ميٍنذي مئات 

 لسنيف.ا
تكسع جكف لكؾ في شرح مفيـك التسامح كتكضيح حقيقتو، فقد عبر عف التسامح  -

بأنو نداء لممحبة كالرحمة كاإلحساف لمناس عامة. كأف الغاية مف التسامح ىك 
كلكنو كقع في البلتسامح عندما  ،القضاء عمى البلتسامح كنبذ التعصب كالطائفية

                                                 
 (.256سكرة البقرة ، اآلية ) 1
 (.29سكرة الكيؼ، اآلية ) 2
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ميو أف ال يتسامح مع المعتقدات التي ف الحاكـ يجب عأك  ،استثنى بعض الفئات
تتنافى مع أخبلؽ المجتمع، كعميو أيضان أف ال يتسامح مع الكنائس التي تمارس 

 اليرطقة كتنادم بالمحرمات كال مع الممحديف.
بالرغـ مف أف جكف لكؾ سبؽ أبناء عصره في إنقاذ مجتمعو مف حالة الفكضى  -

كلكنو لـ  ،ح كاضحة كمميزة بؿ مستنيرةكالصراع الطائفي فكانت فكرتو حكؿ التسام
كىك أف يجعميا  ،يستطع التمسؾ بالمبدأ األساسي الذم قامت عميو فكرة التسامح

 نو كضع حدكد لتسامح كقيده بعدة شركط.ألكذلؾ  ،مطمقة كعامة
عطى جكف لكؾ الحرية الكاممة لمجميع في تيسير أمكر حياتيـ، فكؿ شخص لو أ  -

 يؤسس لمفيـك العممانية.حؽ االعتقاد، كىك بيذا 
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 المرأة كمساىمتيا في القكم العاممة في المجتمع الميبي
 مريـ العجيؿ إرقيعة د.إعداد:                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
          المقدمة:

لكفاءة العالية، كدخكليا لكثير مف إف امتبلؾ المرأة العاممة لممؤىبلت العممية كا  
 مجاالت العمؿ كرغـ ذلؾ مازالت تكاجو العديد مف المعيقات في عمميا.

كتظير مشكمة ىذه الدراسة في الصعكبات التي تكاجو المرأة العاممة في التكفيؽ     
بيف عمميا ككاجباتيا األسرية، حيث يظير أثر عمؿ المرأة العاممة المتزكجة في 

ترة طكيمة عف المنزؿ مما ينعكس عمى األبناء كرعايتيـ، كأحيانا يؤثر في غيابيا لف
ضعؼ مستكاىـ التعميمي كسمككياتيـ، كضعؼ االىتماـ بالزكج ككاجباتو، كما 
ينعكس ذلؾ سمبان عمى غياب المرأة العاممة عف عمميا بسبب ظركؼ األسرة، األمر 

 مؿ.الذم قد ينشأ عنو بعض األثار السمبية في محيط الع
كتميز المجتمع الميبي في السنكات األخيرة بانتشار التعميـ بيف النساء كتعدد    

 فرص العمؿ، كبكثرة مطالب الحياة التي تحتاج إلى دخكؿ المرأة لمختمؼ المياديف
كقد تغير كاقع المرأة في المجتمع الميبي تغيران كبيران بما في ذلؾ مسألة عمميا      

لعامة، حيث أف المجتمع الميبي لـ يعد ينظر إلى عمؿ المرأة كمشاركتيا في الحياة ا
كمشاركتيا في النشاط االقتصادم نظرة سمبية كما كانت األمكر في الماضي، بؿ 
بدأت المرأة الميبية تدريجيان تأخذ مكانيا في كؿ مستكيات كنشاطات القكل العاممة، 

الظركؼ االقتصادية التي  ما يعني أف عمؿ المرأة لـ يعد مسألة اختيار كذلؾ بسبب
 تحتاج إلى جيد مشترؾ بيف المرأة كالرجؿ لكي تتـ مكاجيتيا.   

ككشؼ تقرير صادر عف جامعة الدكؿ العربية تحت عنكاف "النساء العامبلت في    
ليبيا أكثر مف الرجاؿ" تعد "ليبيا ىي الدكلة العربية الكحيدة التي يكجد فييا رجاؿ 

ف النساء، حيث بمغت نسبة البطالة بيف النساء في ليبيا عاطمكف عف العمؿ أكثر م
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%( بيف الرجاؿ، كأظير التقرير الذم 21%( بينما ارتفعت ىذه النسبة إلى )18)
( أف ىناؾ فجكة ضخمة بيف مستكل 2010استند عمى أرقاـ كبحكث جمعت سنة)

 (1) البطالة بيف الجنسيف في ليبيا
عبية لمشؤكف االجتماعية أف معدالت نمك كقد أظير تقرير أعدتو المجنة الش    

النساء في ليبيا أعمى مف معدالت نمك الرجاؿ، كأشار التقرير الذم صدر سنة 
( إلى أف معدالت نمك المرأة في القكل العاممة أعمى مف معدالت نمك 2006)

نظيرىا الرجؿ؛ كأكضح التقرير أف تشغيؿ المرأة يتركز في ميف محددة كالتعميـ 
( الفتان إلى 2006% سنة 88.3إلدارة العامة لمدكلة، بنسبة تصؿ إلى )كالصحة كا

 (1)%( في نفس العاـ.5.4نسبة مف يعمف في الميف العممية كالفنية ال يتعدل )
 

كتسعى الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى مدل مشاركة المرأة في قطاعات العمؿ       
ككذلؾ تسعى إلى تكضيح  المختمفة، كمعدالت مشاركتيا في النشاط االقتصادم،

دخكؿ المرأة إلى سكؽ العمؿ كفؽ القطاعات المختمفة، كمعدالت دخكليا كفقا 
 لمتعدادات السكانية المتكافرة.

 : أىداؼ البحث
الكقكؼ عمى ظاىرة عمؿ المرأة الميبية المتزكجة، كرصد اآلثار األسرية المترتبة 

 بلت التي تنجـ عف عمميا.عمى عمميا في مختمؼ قطاعات الدكلة، كمعرفة المشك

                                                 
عمي الحكات، المرأة كالتنمية كالعمؿ في ليبيا، منشكرات الجامعة المغاربية، الطبعة األكلي،  -1

 .164، ص2006طرابمس،
 .167مرجع سبؽ ذكره ، -1
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التعرؼ عمى التغيرات التي حدثت عمى المجتمع كالتي تزامنت مع خركج المرأة 
 لمعمؿ، كمدم تأثير ىذه التغيرات عمى حياتيا.

 محاكلة تكضيح تطكر التشريعات الخاصة بحؽ المرأة في التعميـ كالعمؿ.
كفؽ اخر التعددات  تكضيح معدالت مشاركة المرأة الميبية في النشاط االقتصادم

 السكانية المتكفرة في ليبيا.
التعرؼ عمى مجاالت تكزيع المرأة في القكم العاممة، كتكضيح أبرز حقكؽ المرأة 

 العاممة في التشريعات الميبية.
 أىمية البحث:

تظير أىمية الدراسة في التعرؼ عمى أىـ الصعكبات التي تكاجو المرأة       
ة كالمينية، كالكقكؼ عمى أىـ التشريعات التي تتعمؽ بحؽ العاممة في حياتيا االسري
 المرأة في التعميـ كالعمؿ.

كتسعى الدراسة الحالية لتكضيح معدالت مشاركة المرأة مف الناحية       
االقتصادية في ضكء آخر التعدادات السكانية في ليبيا، كتحاكؿ الدراسة إبراز أىـ 

 مة.مجاالت تكزيع المرأة في القكم العام
  تساؤالت البحث:

 يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف جممة مف التساؤالت كىي:
ما مدم تأثير عمؿ المرأة المتزكجة عمى حياتيا األسرية اتجاه الزكج كاألبناء، 
 ككذلؾ ما اآلثار السمبية التي تعكؽ أداء المرأة لعمميا عمى الكجو المطمكب؟ 

استقبلليتيا؟ كىؿ تحتاج المرأة لمعمؿ ىؿ خركج المرأة لمعمؿ يحقؽ ليا سعادتيا ك 
فعبلن أـ مجرد طمكح لتحقيؽ الذات كشغؿ أكقات الفراغ؟ أـ أف العمؿ ىك تحمؿ 

 أعباء كمصاريؼ المعيشة التي تتزايد باستمرار؟
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ما أبرز معدالت مشاركة المرأة الميبية في النشاط االقتصادم كفؽ أخر التقارير 
 الت تكزيع المرأة في القكم العاممة؟البشرية المتكفرة؟ كماىي أىـ مجا

ما أىـ التشريعات الخاصة بحؽ المرأة بالعمؿ؟ كما ىي األحكاـ المنظمة لعمؿ 
 المرأة كفقان ليذه التشريعات؟ 

 منيج البحث:
اعتمد ىذا البحث المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ تحميؿ البيانات كالتقارير    

ألف البحكث الكصفية في المجاالت  كالمنشكرات االحصائية ذات العبلقة؛
 االجتماعية كالتربكية تزكدنا بمعمكمات حقيقية عف الكاقع الراىف لمظكاىر المختمفة.

 أكالن: المرأة كالتنمية:
تعد مشاركة المرأة في الحياة العامة مرتبطة بظركؼ المجتمع التي تعيش فيو،      

و المجتمع مف حرية كديمقراطية كتتكقؼ درجة ىذه المشاركة عمى مقدار ما يتمتع ب
مف الناحية السياسية كعمى ما يمنحو المجتمع مف حريات اجتماعية لممرأة لممارسة 
ىذا الحؽ، كال ينفصؿ دكر المرأة كمشاركتيا في التنظيمات األىمية عف كضعيا في 
المجتمع بصكرة عامة، كىك الكضع الذم يحدد بدكره تطكر البنى االجتماعية 

ة كالسياسية كالثقافية، كأف العبلقة بينيما عبلقة جدلية كتفاعمية، فمف كاالقتصادي
غير المعقكؿ أف تتطكر أدكار المرأة كتتحدد كتصبح شريكان كامبلن في المجتمع إال 
إذا سمحت مرحمة تطكر البنى االجتماعية كالسياسية في ىذا المجتمع بذلؾ كىي 

 .(1)مجتمعبدكرىا تتأثر بدرجة تحرر المرأة مع حركة ال

إف اإلنساف أسير لنظرة المجتمع لو كتقكيمو لمكقعو، كفى المجتمع المحافظ      
نجد أف نظرة المجتمع ليا الكقع األكبر عمى المرأة لحساسية كضعيا الذم تحكمو 

                                                 

، 2015مجتمع المدني، المكتبة العصرية، الطبعة األكلى، عبير محمد عباس، المرأة كالتنمية كال -1
 .8ص
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العادات كالتقاليد بشكؿ قد يتجاكز حدكد الديف كاألحكاـ الشرعية. كلقد أصبحت 
لمرأة اليـك جزءان أساسيان مف عممية التنمية البشرية كالتي مسألة تمكيف كتنمية قدرات ا

باتت تشغؿ الكثير مف الباحثيف االقتصادييف كاالجتماعييف كغيرىـ، لما ليا مف 
أىمية بالغة في تطكر كتقدـ المجتمعات مف مختمؼ جكانب التنمية اإلنسانية 

تمكيف المرأة بدءان مف  كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية، كأصبحت مسألة
العقدييف األخيريف في القرف الماضي اىتماـ الدكؿ كالمنظمات الدكلية، كفى مقدمتيا 
األمـ المتحدة كمنظمة العمؿ الدكلية كالمنظمات الخاصة بالمرأة حيث تبنى المشركع 

 Human Develop( مفيـك التنمية اإلنسانية UNDPاإلنمائي لؤلمـ المتحدة )
meant  ( مع صدكر التقرير األكؿ عف التنمية البشرية في العالـ. 1990سنة)منذ 
إف معنى التنمية البشرية ىك تطكير المكارد البشرية مف أجؿ تكفير الصحة       

كالغداء كالثقافة كالتعميـ كالعمؿ كالحرية كالعدالة ألفراد المجتمع بجنسيو )المرأة 
التنمية يعنى بالنتيجة حرماف المجتمع  كالرجؿ( فإف إقصاء المرأة عف المشاركة في

( كالذم 2002مف نصؼ طاقاتو البشرية. كىذا ما أكده تقرير التنمية البشرية لسنة)
اعتبر نقص تمكيف المرأة مف أحد أسباب المشاكؿ التي تكاجو التنمية في البمداف 

 .(1) العربية كالتي ىي بحاجة لكؿ طاقاتو البشرية
بية العاممة ما يزاؿ بعيدان كؿ البعد عف الكضع األمثؿ كأف كضع المرأة العر     

الستخداـ الرصيد البشرم العربي، كىك الشرط األساسي النطبلؽ التنمية، كقد صدر 
 (2)( نحك نيكض المرأة في الكطف العربي2005تقرير التنمية اإلنسانية العربي لسنة)

الجتماعية كمساىمتيا في كقضية مشاركة المرأة في التنمية االقتصادية كا         
مختمؼ نشاطات المجتمع تحتؿ مكانة ميمة في اىتمامات الحياة المعاصرة، كىذه 
القضية اكتسبت أىمية خاصة في الببلد العربية مع تطكر األكضاع السياسية 

                                                 
 .19، ص2112، مصمحة اإلحصاء كالتعداد، الييئة العامة لممعمكمات، طرابمس تقرير التنمية البشرية، -1
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كاالقتصادية كاالجتماعية، كلما كانت المرأة تشكؿ نصؼ عدد السكاف كبالتالي 
جية، فقد أصبح لزامان أف تساىـ في العممية التنمكية عمى نصؼ طاقة المجتمع االنتا

قدـ المساكاة مع الرجؿ، كأصبح كضع المرأة في أم مجتمع يعتبر مقياسان لمدل 
تطكر كنمك ىذا المجتمع، كتقدـ المجتمع مرتبط بتقدـ المرأة كقدرتيا عمى المشاركة 

قدرات المرأة كتمكينيا في التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كأصبح االستثمار في 
 .(33)يعتبر أضمف سبيؿ لئلسياـ في النمك االقتصادم كالتنمية العامة

 المرأة كالتنمية في المجتمع الميبي:-أ
إف مفيـك مشاركة المرأة في التنمية يرتبط ارتباطان مباشران بيدؼ التنمية        

اسة العبلقة بيف المرأة االقتصادية كاالجتماعية الشاممة، كىك ما يمكف تكظيفو في در 
كالتنمية، كذلؾ بالكشؼ عف أىمية دكر المرأة في التنمية، كما ىي العبلقة بيف 
متغيرات التنمية كىذا الدكر في إطار تجربة التنمية كالتحديث في المجتمع الميبي؟ 
كتتمثؿ ىذه المتغيرات كما تشير دراسات التنمية في العبلقة بيف كضع المرأة 

ية كالنمك السكاني، كصحة األطفاؿ كالمشاركة في العمؿ كالحصكؿ كقضايا التنم
عمى فكائد التنمية كالتعميـ كالخدمات الصحية كاالجتماعية، كدارسة العبلقة بيف ىذه 

 المتغيرات كدكر المرأة.
       المرأة كالتعميـ في ليبيا:-ب 

كيرىا بخصكص أم يعد التعميـ أحد المؤشرات األساسية لتنمية قدرات المرأة كتط   
لى جانب ذلؾ فإف  مجتمع مف المجتمعات، ككعييا لذاتيا كأدكارىا في المجتمع، كا 
التعميـ يكسب المرأة مزيدان مف الكفاءات كالقدرات التي تساىـ في تعزيز دكرىا في 
كضع القرارات المتعمقة بمصيرىا، كشعكرىا بمدل أىمية تنظيـ األسرة، كدكر 

                                                 
 .9عبير عباس، مرجع سبؽ ذكره ص-3
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أىمية مشاركتيا في تنمية المجتمع، كبذلؾ يعد تعميـ المرأة االقتصاد المنزلي كمدل 
 أحد أىـ أقطاب التنمية داخؿ المجتمع.

اىتمت الدكلة الميبية اىتماما كاضحا بالمرأة خبلؿ مجمكعة مف القكانيف      
زالة القيكد التي تحد مف تطكرىا كمشارتيا في الحياة العامة، كقد شيد  كالتشريعات كا 

ي منذ السبعينات كحتى الكقت الحاضر تطكرا ميمان في مجاؿ تعزيز المجتمع الميب
أدكار المرأة كتمكينيا، حيث ترتكز سياسة الحككمة في التعميـ عمى أنو حؽ لكؿ 

( كالذم ينص 1975المكاطنيف دكف النظر إلى الجنس، كبفرض قانكف التعميـ سنة )
سنة، كقد  18حتى سف سنكات  6عمى إجبارية التعميـ لؤلكالد كالبنات مف عمر 

أدل االلتزاـ الرسمي إلى نمك تعميـ البنات في المدارس بالنسبة لتعميـ األكالد، حيث 
( 1970-1969%( خبلؿ األعكاـ )32بمغت نسبة التعميـ األساسي لمبنات نحك )

( كما ذكرت إحصائيات األمـ 1993-1992%( خبلؿ )49كارتفعت إلى  )
ف نسبة الفتيات في الجامعات قد كصمت إلى ( أ1995-1990المتحدة لؤلعكاـ )

(48)% (12). 
ككفقان إلحصائيات أمانة التعميـ )سابقا( بالنسبة النخفاض مستكل األمية مف    

%( 72.2( كانت )1973النساء الميبيات، فإنيا تكضح أف نسبة األمية سنة ) 
 %(47.1( انخفضت إلى )1984سنكات، كخبلؿ سنة ) 10لؤلعمار األكثر مف 

%( كقد تطكرت 33( انخفضت إلى )1992بالنسبة لنفس فئات العمر، كفى سنة )
( بشكؿ كاضح 2006- 1995معدالت االلتحاؽ المدرسي لمسكاف في الفترة مف )

( كتعكس إلى حد كبير إتاحة الخدمات التعميمية 24–6في السنكات العمرية مف )
ع شرائح المجتمع في تمؾ في المجتمع كطبيعة االنتفاع ليذا الخدمات مف قبؿ جمي

الفئة العمرية، حيث إف ارتفاع معدالت االلتحاؽ بيف السكاف في ىذه الشريحة 
                                                 

 .119مرجع سبؽ ذكره، ص 2009تقرير التنمية البشرية،-1
 .121مرجع سبؽ ذكره،ص- 2    
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العمرية مف شأنو أف يساعد عمى محاربة األمية بيف الفئات العمرية الصغيرة، 
كيؤدم إلى ارتفاع معدالت االلتحاؽ بيف السكاف، كىذا يساعد عمى محاربة األمية، 

 .(21)لتنمية المكجية نحك اإلنساف كىك أحد مؤشرات ا
كفي عقد الثمانينات شيدت نسبة اإلناث في التعميـ المتكسط نمكان مطردان،        

كأف ىذه النسبة بدأت تتخطى نسبة الذككر في ىذه المرحمة شيئان فشيئان مع مركر 
لى حد اآلف، كفى مرحمة التعميـ الجامعي بدأت نسبة اإلناث تتخطى  السنكات كا 

بة الذككر منذ أكائؿ عقد التسعينات. كذلؾ بالرغـ مما تظيره إحصاءات التعميـ نس
األساسي مف عدـ كجكد أم زيادة في عدد اإلناث عف الذككر. كأف ىذه المرحمة 
ىي المصدر األساسي لمتعميـ المتكسط كالعالي الذم يشيد منذ عدة سنكات ارتفاعان 

 كبيران في نسبة اإلناث مقارنة بالذككر. 
كىذه الزيادة في عدد اإلناث إما أف الذككر يدخمكف سكؽ العمؿ في سف مبكرة 
مقارنة باإلناث مف خبلؿ اتجاىيـ لمتدريب كالتككيف الميني. أك أف معدالت التسرب 

 .(12)بيف الذككر ىي أعمى مقارنة باإلناث في مراحؿ التعميـ المتقدـ 
ليـر التعميمي في ليبيا مف حيث تبيف مف الدراسات كاإلحصاءات أف تطكر ا   
 ( كانت حسب االتي:2006( إلى سنة )1995سنة)

 (2006-1995يكضح تطكر اليـر التعميمي خالؿ الفترة ) (1جدكؿ رقـ )

 .2012المصدر: الييئة العامة لممعمكمات، مصمحة االحصاء كالتعداد،
                                                 

 
 .42، مرجع سبؽ ذكره، ص2009تقرير ليبيا حكؿ التنمية البشرية،  -1
 

 2006 2001 1995 المرحمة
 %61.1 %62.2 %70.3 تعميـ كتدريب أساسي
 %23.2 %19.7 %22.4 تعميـ كتدريب متكسط
 %15.7 %18.1 %7.3 تعميـ كتدريب عاؿ
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( كتـ 2007كالجدكؿ التالي يكضح معدؿ االلتحاؽ الصافي لئلناث في سنة) 

الحصكؿ عمى ىذه البيانات مف الممحؽ اإلحصائي لمبلمح التنمية في ليبيا 
 (.2009سنة)

 (2جدكؿ رقـ )
 معدؿ االلتحاؽ الصافي لإلناث

 معدؿ االلتحاؽ الصافي لإلناث في كؿ مف:

 %94.6 2007 تعميـ أساسي
 %93.9 2007 تعميـ ثانكم
 %46.4 2007 تعميـ عالي

 .2012المصدر: الييئة العامة لممعمكمات مصمحة االحصاء كالتعداد، طراابمس،
كحؽ المرأة في التعميـ قد نص عميو اإلعبلف الدستكرم حيث أكد عمى أف     
ـ حؽ ككاجب عمى الميبييف جميعان، كىك إلزامي حتى نياية المرحمة اإلعدادية، التعمي

كتكفمو الدكلة بإنشاء المدارس كالمعاىد كالجامعات كالمؤسسات الثقافية كالتربكية 
كيككف التعميـ فييا مجاننا، فمكؿ إنساف الحؽ في اختيار التعميـ الذم يناسبو كالمعرفة 

 .(1)  جبارالتي تركقو دكف تكجيو أك إ

ف خركج المرأة لمعمؿ في المجتمع العربي الميبي كاف بفضؿ حصكليا          كا 
عمى حقيا في التعميـ كالذم ساعدىا عمى نيؿ حقكقيا السياسية كاالجتماعية، كلذلؾ 
فقد كاف لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في المجتمع الميبي المعاصر 

المرأة االقتصادم كاالجتماعي مف حيث نظرة المجتمع  تأثيرىا الكاضح عمى كضع
 إلى عمؿ المرأة، كنظرة المرأة إلى مشاركتيا في القكل العاممة.

                                                 
 120مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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كقد عمؿ عدد مف الميبييف الذيف عممكا في مجاؿ التدريس خبلؿ أربعينات         
ي كخمسينات القرف العشريف إلى جانب ذلؾ العدد الصغير مف السيدات األكائؿ البلت

تعممف في الخارج دكران ىامان في إقناع أكلياء األمكر بجدكل تعميـ البنات. كنظران 
لمتغير اليائؿ الذم طرأ عمى القيـ االجتماعية كعمى نظرة الناس اتجاه تعميـ المرأة. 
ا بعد أف بدأت الفكائد العممية لمتعميـ تظير لمعياف كالمتمثمة في سيكلة  كخصكصن

حصؿ عمى أم مستكل مف التعميـ، فالبعض ممف أتـ  الحصكؿ عمى عمؿ لكؿ مف
التعميـ االبتدائي كلـ ينؿ شيادة إتماـ المرحمة حصؿ عمى كظيفة كتابية كأصبح 

ا  .مدرسن
قد لعب التحكؿ الذم حدث بعد ذلؾ في تقدير الميبييف لقيمة تعميـ اإلناث       

عت بسرعة فائقة كصمت دكران ميما في انتشار تعميـ ىذه الفئة مف السكاف، كقد ارتف
%( مف مجمكع الطبلب في كؿ المراحؿ، كفى 11( إلى )1951-1950في سنة )

%( كتكالى التحاؽ اإلناث 26منتصؼ عقد ستينات القرف العشريف كصمت النسبة )
بالتعميـ في كؿ أنحاء الببلد، كفى منتصؼ العقد السابع مف القرف العشريف إلى 

 مطمع األلفية الثالثة إلى الخمسيف في المائة.%(، تـ كصمت ىذه النسبة في 43)
( محطة طبيعية 1956-1955كجاء افتتاح الجامعة الميبية في العاـ الدراسي )   

في مسيرة التعميـ حيث صدر أكؿ قانكف شرع إلنشاء التعميـ الجامعي محميان بعدد 
تمتحؽ بيا ( طالب كميـ مف الذككر، ككاف عمى الفتاة االنتظار إلى رابع دفعة ل31)

أكؿ فتاة ليبية، ثـ تمييا فيما بعد عشرات الطالبات ثـ المئات ثـ اآلالؼ، كقد 
ساعدت سياسات التعميـ في االرتفاع السريع في معدالت اإلناث في التعميـ 

 .(1)الجامعي

                                                 

 .41-39، ص2014مصطفي عمر التير، المرأة كالتحديث في المجتمع الميبي دار الركاد ، -1
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كيمكف القكؿ: أف المرأة الميبية لـ تعد أماميا عقبات كاضحة تحكؿ دكف           
جاؿ مف مجاالت التعميـ لتسيـ في بناء المجتمع إلى جانب مشاركتيا في أم م

الرجؿ، فالتشريعات كاإلجراءات اإلدارية أزالت مف طريؽ المرأة الكثير مف العقبات 
المرتبطة بالثقافة التقميدية، إال أف األمر أصبح يتكقؼ عمى مجيكدات كتطمعات 

لترجمة القرارات إلى كاقع المرأة ذاتيا، فكمما أخذت بزماـ المبادرة بالعمؿ الجاد 
عممي، كمما أمكف مف إحداث تغيرات جكىرية في مكانتيا االجتماعية، كفى دكرىا 
االجتماعي. كلكف يظؿ السؤاؿ األىـ في ظؿ ىذا االزدياد النابع مف انحسار 

 مشاركة المرأة في التنمية ضمف نظرة المجتمع ككضع المرأة.
 (3جدكؿ رقـ )
 القطاع العاـ –معي يكضح تطكر التعميـ الجا

نسبة  عدد الطالب السنة
 اإلناث%

عدد 
 الجامعات

 مف السكاف1000عدد الطالب لكؿ 

55/56 31 00 1 0.03 
60/61 729 3.3 1 0.54 
65/66 1891 9 1 1.21 
70/71 5198 11 1 2.81 
75/76 13417 18 2 6.03 
80/81 19453 22 3 7.12 
85/86 36600 28 11 11.00 
90/91 62227 42 13 15.73 
95/96 129173 44 14 28.44 
98/99 16547 47 14 32.00 
001/002 222976 50 13 43.00 
010/011 311846 61 13 48.55 

 .2010المصدر: المركز الكطني لتخطيط التعميـ كالتدريب، طرابمس،
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ىؿ عبلج ىذا االنحسار يكمف في المساىمة كبشكؿ فعاؿ في تغيير الكثير مف    
 لعادات كالقيـ ميما بمغ بطء ىذا التغيير؟ا

سنكات فأكثر حسب الحالة التعميمية  10يكضح تكزيع السكاف الذيف أعمارىـ  ( 4جدكؿ رقـ ) 
 كالنكع كنكع التجمع السكاني عمى شكؿ نسب مئكية:

 مستكم التعميـ
 المجمكع ريؼ حضر

 إناث ذككر إناث ذككر إناث ذككر
 18.67 6.78 23.58 9008 17.84 6.39 أمي

 1.09 1.23 1.43 1.50 1.04 1.18 يقرأ فقط
 10.72 10.55 12.29 12.32 10.45 10.26 يقرأ كيكتب
 18.14 23,.20 18.51 21.15 18.07 20.08 ابتدائية
 18.18 20.85 17.26 21.01 18.33 20.83 إعدادية

 14.38 15.45 92 .12 76 .15 14.62 15.40 معيد متكسط
 11.84 14.61 10.07 11.77 12.14 15.09 يعادلياثانكية أكمآ 
 6.93 9.71 3.93 7.08 7.44 10.15 جامعية

 0.06 0.57 0.00 0.32 0.07 0.61 دراسات عميا
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المجمكع

 .2002ة البشرية،المصدر: الييئة العامة لممعمكمات، مصمحة االحصاء كالتعداد، طرابمس، تقرير التنمي 
فمـ يعد عمؿ المرأة مجرد مساىمة أك ترفيو أك كسر أكقات الفراغ بؿ أصبح حاجة 
ممحة لكي تستمر الحياة، فمرتب الرجؿ لـ يعد يكفى لسد احتياجات األسرة، حيث 

 .(1)تعتمد أسر كثيرة عمى مرتب الرجؿ كالمرأة معنا
 

                                                 
نية، بنغازم، فاطمة عبد السبلـ بالنكر، الحقكؽ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لممرأة، دار الكتب الكط - 1

 . 390، ص1، ط2007ليبيا، 
المصدر بني عمى بيانات كردت في نشرات صادرة عف المجنة الشعبية لشؤكف الخدمات، المركز الكطني  •

لتخطيط التعميـ كالتدريب كلـ تتضمف بيانات الجامعة الدينية التي تكاجدت في منتصؼ الستينيات ثـ ألغيت 
 لعشريف.في مطمع العقد السابع مف القرف ا
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سنكات فأكثر حسب الحالة  10لذيف أعمارىـ يبيف التكزيع النسبي لمسكاف ا (1رسـ بياني رقـ )
 التعميمية كالنكع كنكع التجمع السكاني

 
 
 :المرأة كالسياسية-د

  األطر التشريعية كالقانكنية الدكلية المنظمة لممشاركة السياسية لممرأة:
( 1948(، كما صدر في سنة )1945صدر ميثاؽ األمـ المتحدة في سنة )       

كؽ اإلنساف. نصت ىاتاف الكثيقتاف اليامتاف عمى المساكاة بيف اإلعبلف العالمي لحق
المرأة كالرجؿ، إال أف أكؿ اتفاقية بشأف منح المرأة الحقكؽ السياسية ىي التي أقرتيا 

( أم قبؿ صدكر اإلعبلف العالمي بأشير 1948 5/2منظمة الدكؿ األمريكية في )
  (22/4/1949كدخمت حيز التنفيذ في)

مز " في نيكيكرؾ األميركية، ثـ اإلعبلف عف ذلؾ في مؤتمر نادل كفى "سينيكافال
بعدالة حقكؽ المرأة كبمنح المرأة حؽ التصكيت ألكؿ مرة كشارؾ في ىذا المؤتمر 

رجبلن ككافة المكاثيؽ الدكلية ابتداءن مف إعبلف حقكؽ المرأة السياسية  40امرأة ك 260
اء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة ( كمركران باالتفاقية الدكلية لمقض1952لسنة )
( كانتماء لكافة لمتكجيات الدكلية الحالية تساكل بيف المرأة كالرجؿ 1989سنة )
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فالتمتع بكؿ الحقكؽ السياسية المختمفة سكاء تمؾ الكاردة في القانكف الدكلي العاـ أك 
 الكاردة في القكانيف الكطنية لدكؿ العالـ المختمفة مكفكؿ لمجنسيف.

كقضية عمؿ المرأة في السياسة تقكدنا لمحديث عف أف التاريخ كالتقاليد كبعض       
الممارسات الخاطئة عمى مدار الفترات الزمنية الماضية ربما تككف أبعدت المرأة عف 
السياسة، كاعتبرت السياسة عمـ الرجاؿ كقضاياىا قضاياىـ، إال أف تأصيؿ مفاىيـ 

الضركرم تجاكز النظرة التقميدية كالخبرات صحيحة حكؿ ىذه القضية يجعؿ مف 
 التاريخية السمبية إلعطاء المرأة حقيا في العمؿ السياسي.

مقاييس خاصة لمعرفة مدل تطكر كتقدـ الدكؿ  كتعتمد األمـ المتحدة          
ترتكز أساسان عمى التنمية البشرية، كتمكيف المرأة في الكظائؼ العامة خاصة القيادية 

ركتيا في كضع القرار السياسي كأصبح دفع المرأة لممشاركة ككأنو كاجب منيا، كمشا
لمكفاء بالتزامات دكلية تصر الدكؿ عمى التأكيد عميو في مناسبات احتفالية، لذلؾ ال 
غرابة في أف تغيب المرأة عف السمطة التنفيذية، كالنساء البلئي نجحف في خكض 

ما تـ مقارنتيف بمجمكع النساء مف نسبة غمار الحياة السياسية في ليبيا قبلئؿ إذا 
عدد السكاف. كلـ تعمـ تجربتيف ألف تكاجدىف كاف بقرار سياسي، كألف ممارسة 
السمطة تعتمد في أم دكلة عمى عنصريف أساسيف، العنصر األكؿ: درجة كعى 

 .(1)المجتمع كالعنصر الثاني صحة النظاـ في الدكلة 
رأة المكانة كعزز تكاجدىا؟ أـ أف الكاقع يؤكد ىؿ التمكيف بقرار سياسي حقؽ لمم    

عدـ النجاح في تعزيز مكانتيا بكرامة؟ كىؿ يظؿ الكالء السياسي أك العائمي أك 
المصمحي أحد الدعائـ لتمكيف المرأة كالرجؿ بغض النظر عف فاعميتيا كقدرتيا؟ 

ار قيادية كىؿ تتدنى نسبة المشاركة السياسية؛ ألف النساء البلئي أسندت إلييف أدك 
                                                 

ىالة بكقعيقص كمحمد تنتكش، المرأة في سكؽ العمؿ الميبي كاقع كتحديات، مركز جسكر لمدراسات -1
 .8، ص2015كالتنمية/ 

 .9مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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لـ يتمكف مف فرض كجكدىف كفشمف في أداء المياـ المككمة إلييف بؿ منيف مف 
عزز النظرة الدكنية لممرأة خاصة كأف ممارسة حقكقيا تـ ترسيخيا بتأكد مبدأ 
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة باعتبارىا إنساف ليا ما لمرجؿ مف حقكؽ كعميو االلتزامات 

فتيا البيكلكجية كىك ما ال يمس بمبدأ المساكاة ذاتيا ما لـ تتعارض مع كظي
 اإلنسانية.

فقد شاركت النساء في كؿ  2011كشيدت الحركة النسائية نيضة بعد فبراير     
المراحؿ االنتقالية رغـ كؿ التحديات التي كاجيت النساء في مجتمع يسكده النظاـ 

نظمات االغاثة األبكم كالكضع األمني المتدىكر في الببلد، كقادت النساء م
كالمنظمات المدنية كساىمت في تأسيس االحزاب السياسية كعضكيتيا، كشاركت في 
عممية صنع القرار عمى مختمؼ الجيات كساىمت في الحكارات الكطنية كلجاف 
المصالحة بنسب ال تحقؽ طمكحات النساء الناشطات لكنيا في نفس الكقت نسب 

 متكقعة في ظؿ الظركؼ األمنية الراىنة.
كيمكف القكؿ: إف الذيف شاركف في انتخابات المؤتمر الكطني العاـ التي جرت     

(، يعتبرف ىذا النشاط السياسي 2012في اليـك السابع مف شير يكليك مف سنة )
عمى المستكل الكطني األكؿ في حياتيف. كقد لعبت سيدات كثيرات أدكاران بالغة 

 2011زم في شير فبراير/شباط األىمية في االحتجاجات التي بدأت في بنغا
 (1) .كساعدف في تنظيـ المظاىرات

، عرضت النساء ممصقات 2012في األياـ السابقة عمى انتخابات يكليك/تمكز      
الحمبلت االنتخابية صكر المرشحات في المساحات العامة في طرابمس كبنغازم 

ر في ىذا كأماكف أخرل. تـ تخريب بعض الممصقات، لكنيا كانت ممفتة لمنظ
سيدة كمرشحات، كنظمت بعضيف  600المجتمع المحافظ. كسٌجمت أكثر مف 
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حمبلت انتخابية في المدف كالبمدات، بؿ كحتى خرجف في المساء لتكزيع البرامج 
% مف نسبة الناخبيف 45االنتخابية كلمحديث مع الناخبيف. كمثمت السيدات 

%  39ي ذىبف فعبلن لبلقتراع الميسجميف، رغـ أف نسبة الناخبات المسجبلت البلئ
 33ككانت أقؿ بكثير مف مثيمتيا في حاؿ الرجاؿ. كفي النياية اختار الناخبكف 

 عضك. 200سيدة في المؤتمر الكطني العاـ البالغ عدد أعضائو 
كقد اعتبرت العديد مف الناشطات الميبيات في المجاؿ السياسي أف تمثيؿ      

تشما مقابؿ ىيمنة الرجؿ عمى أغمب المقاعد في الميبيات في مجمس النكاب كاف مح
البرلماف، األمر لـ يتغير كثيرا فالفارؽ كبير بيف تمثيؿ المرأة كالرجؿ في عضكية 

لجنة. حيث ىيمف الذككر عمى أغمب  21لجاف البرلماف الميبي كالبالغ عددىا 
إلى مقعد  4المقاعد في ىذه المجاف كعمى رئاستيا، في حيف تراكح تمثيؿ المرأة بيف 

االستثناء الكحيد طبعا كاف  21كاحد في أغمب المجاف كترأسيا لمجنة كاحدة مقابؿ 
مقاعد  6في لجنة شؤكف المرأة كالطفؿ كقد ظفرت المرأة بالنصيب األكفر، كشغمت 

كقد ترأست السيدة )سمطنة مسعكد بكبكر عبد  مقابؿ مقعديف مف نصيب الذككر.
 (1) الرحيـ( ىذه المجنة.

 محة عف حقكؽ المرأة العاممة في التشريعات الميبية:ل    
تعد كثيقة الدستكر الميبي أياـ المممكة كثيقة تقدمية كجاءت بمكتسبات ميمة         

شجعت عمى النيكض بدكر المرأة في المجتمع، فقد نصت مكاد الدستكر عمى حقكؽ 
جانية التعميـ كفتح المكاطنة كاممة دكف أم تمييز، كما نص الدستكر عمى الزامية كم

المجاؿ لمجنسيف لمزاكلة النشاط التجارم، كزاد تكاجد المرأة في المدارس كقادت 
 مبادرات ىامة في األعماؿ الخيرية كالثقافية.

                                                 
 .13مرجع سبؽ ذكره، ص – 1
 .19مرجع سبؽ ذكره ص -2
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سيطرة لمتكجو القكمي الذم ساد المنطقة 1969كقد شيدت المرحمة ما بعد       
د مف التشريعات المناصرة عمى أغمب التشريعات الميبية، كأدم ذلؾ إلصدار العدي

لممرأة نتج عنيا زيادة االقباؿ عمى التعميـ كالمشاركة في االنتاج كالعمؿ، كتعد مف 
كالذم 1991لسنة  20أىـ مكتسبات المرأة في ىذه المرحمة قانكف تعزيز الحرية رقـ 

أكد في نصكصو عمى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كما أكد عمى حؽ المرأة في 
نح ليا الحؽ في الدفاع عف الكطف كالمساكاة في االمتيازات المالية حسب العمؿ كم

 2017فبراير  17لمخدمة المدنية.  كفى المرحمة ما بعد  5مكاد القانكف رقـ 
انحصرت المكتسبات الميمة في صعيد المشاركة كالتمثيؿ السياسي، كما زاد عدد 

  دات كالركابط المينية.المنخرطات في العمؿ النقابي في ليبيا ككثرت االتحا
 ج _المرأة كالعمؿ كالمشاركة في النشاط االقتصادم: 

تعددت اآلراء حكؿ النشاط االقتصادم لممرأة، كمف ثـ النظر إلى نشاطيا        
االقتصادم في ضكء عبلقة المرأة بالرجؿ، كىي عبلقة اتسمت عبر العصكر 

مرأة. كفى رأم البعض ىي نتيجة األخيرة كعبر ثقافات متعددة بييمنة الرجؿ عمى ال
لطبيعة الفركؽ الفسيكلكجية بيف الرجؿ كالمرأة. لذلؾ تحممت المرأة مسؤكلية األنشطة 

 التي تتـ داخؿ بيت األسرة بغض النظر عف الشكؿ الذم يأخذه ىذا البيت. 
كرغـ تبايف اآلراء حكؿ مشاركة المرأة في النشاط االقتصادم خارج المنزؿ،       
تغير االجتماعي كالتغير الثقافي في المجتمعات أحدث تغيرات ىامة في نسؽ فإف ال
 القيـ.
إف مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية أصبحت اليـك كاقعان مممكسان، كيبلقى    

مبدأ عمؿ المرأة خارج المنزؿ قبكالن كاسعان، ساعد في زيادة عدد المقتنعيف في أم 
ة في النشاط االقتصادم أصبح أمران ضركريان مجتمع معاصر بأف مشاركة المرأ 
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لمتنمية االقتصادية، ككصمت نسبتيا في القكل العاممة إلى ما يقارب الخمسيف في 
    (1)المائة في أكثر مف مجتمع. 

كقد ساىمت المرأة في النشاط االقتصادم منذ القدـ. فعندما كاف مجالي        
تصادم في المجتمع، فقد أسيمت المرأة الزراعة كالرعي أىـ مجاليف لمنشاط االق

بنصيب كامؿ فييما إلى جانب كاجباتيا المنزلية. كما ساىمت بنصيب كبير في 
الصناعات التقميدية؛ بؿ تخصصت في بعضيا كلـ يشاركيا الرجؿ في ذلؾ. كعندما 
فتح باب العمؿ خارج البي خرجت مف بيتيا، فكانت البدايات محدكدة مف حيث 

 .  (2)عدد األنشطة االقتصادية مجاؿ النشاط ك 

كلتحديد كاقع عمؿ المرأة في ليبيا حاليان، كاتجاىات مشاركتيا في النشاط     
االقتصادم، يتطمب األمر التعرض لممكركث الثقافي المتعمؽ بيذا الشأف، كلئلطار 
التشريعي الذم يحكـ عمؿ المرأة في ليبيا كتطكره، كالمجاالت كالمياديف التي تعمؿ 

يا المرأة في الكقت الحاضر كتفضيميا عمى غيرىا مف مجاالت العمؿ كالنشاط في
االقتصادم. ككذلؾ اإلشارة لظكاىر جديدة في مجاؿ عمؿ المرأة مثؿ سيدات 
األعماؿ كما يرتبط بذلؾ مف مفاىيـ جديدة لعمؿ المرأة، بؿ كمكقفيا مف الحداثة 

 ر لعمؿ المرأة خارج منزليا.كالتحديث في مجتمعيا. كأخيران التعرض لمكجو األخ
كينطمؽ عمؿ المرأة كنشاطيا االقتصادم في ليبيا مف عدة مصادر ثقافية    

 كاجتماعية ميمة منيا:
 التراث االجتماعي الميبي القديـ.

                                                 

 
 .       13مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
لبشرية، مصمحة اإلحصاء كالتعداد، الييئة العامة لممعمكمات، طرابمس، المساكاة في ليبيا، تقرير التنمية ا -2

 .63، ص2006
 .66مرجع سبؽ ذكره، ص - 3
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 عبلقات السمطة بيف الرجؿ كالمرأة تاريخيان.
 (3. )مفيـك الدكلة الحديثة كبناء مجتمع الحداثة

يش المرأة الميبية في داخؿ دائرة تتفاعؿ فييا األبعاد الثبلثة كفى نظر البعض تع    
آنفة الذكر كآثرىا كتداعياتيا كنتائجيا. كيخضع كؿ سمكؾ أك تصرؼ أك عمؿ تقـك 
بو بما في ذلؾ عمميا كنشاطيا االقتصادم خارج منزليا لمتقييـ، سكاء منيا أك مف 

ميبية دائما مترددة. غير كاثقة اآلخريف. كلذلؾ ال غرابة في أف نبلحظ أف المرأة ال
مف بعض تصرفاتيا كنشاطاتيا خارج منزليا، أك داخمو لسبب بسيط كىك أف 
المعايير الميبية الحديثة كالقيـ االجتماعية الحديثة لـ تصؿ بعد إلى اتفاؽ مطمؽ 
كتكافؽ حكؿ عمؿ المرأة كدكرىا الحديث في المجتمع فالبعض يؤيد عمؿ المرأة 

كلكف ىذا اآلخر محتاج إلى دخؿ إضافي تكفره زكجتو أك ابنتو  كاآلخر يعارضو،
 مف عمميا خارج المنزؿ. كفريؽ ثالث متردد ليس لو رأل كاضح ميما كاف األمر. 

كتؤكد تحكالت الكاقع االجتماعي أف المرأة الميبية تعيش تحكالن اجتماعيان كبيران        
ا التحكؿ االجتماعي مف حالة لـ يسبؽ لو مثيؿ في ماضي حياتيا. كسينقميا ىذ

المجتمع التقميدم الكاضح في معاييره كثقافتو، إلى حالة المجتمع الميبي الحديث 
غير الكاضح في أحكاـ قيمو االجتماعية حكؿ المرأة التي ال تزاؿ في طكر التحكؿ 
نحك حالة المجتمع الحديث. كال غرابة في ذلؾ، فالمجتمع الميبي مثؿ كؿ 

 نحك الحداثة. –لـ تكتمؿ بعد  –بية يعيش مرحمة تحكؿ المجتمعات العر 
كالمرأة الميبية عندما تعمؿ في المنزؿ أك خارجو تجتيد أف يقبؿ ما تقـك بو اجتماعيا 

 أم يككف متناغمان كمنسجمان مع ثكابت )التراث االجتماعي كالثقافي(.
عمؿ كالمشاركة في كسعت الدكلة الميبية الحديثة إلى تحرير المرأة كتشجيعيا لم      

النشاط االقتصادم. كالتشريعات الميبية الحديثة مسئكلة إلى حد كبير عف مسيرة 
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المرأة في مجاؿ العمؿ حيث أكدت ىذه التشريعات عمى المساكاة بيف الذككر كاإلناث 
في الحقكؽ كالكاجبات، إال فيما يتعمؽ بطبيعة المرأة بصفتيا أنثى، أك ما تحدده 

ية التي ىي ركف أساسي كقاعدة عريضة لمتشريعات الميبية كال الشريعة االسبلم
 .(1)يجكز التفرقة بيف أجر الرجاؿ كالنساء إذا تساكت ظركؼ كطبيعة العمؿ 

 .دخكؿ المرأة الميبية إلى سكؽ العمؿ: 1 
عند دراسة كاقع عمؿ المرأة في ليبيا كتقييـ مشاركتيا االقتصادية، البد مف      

المكركث الثقافي المتعمؽ بيا كاألىداؼ التي حددتيا الدكلة  التكقؼ عند طبيعة
كبرامجيا السياسية ثـ طبيعة التشريعات التي أمكف سنيا، كردكد الفعؿ المجتمعية 
لتمؾ التشريعات كمجاالت العمؿ التي تفضميا المرأة نفسيا، كمف الميـ أف نستعرض 

الماضي، إلى جانب المجاالت مجاالت العمؿ الرئيسية التي تكاجدت فييا المرأة في 
 (2) التي دخمتيا مؤخران، كىذا يتعمؽ بالتطكر الذم حدث في سكؽ العمؿ الميبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ..67مرجع سبؽ ذكره ، ص -1
 (1965لسنة ) 58مف قانكف العمؿ رقـ  31المصدر: مادة  - 2
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  يكضح مساىمة المرأة الميبية في قكة العمؿ (5جدكؿ رقـ )
 201المصدر: الييئة العامة لممعمكمات مصمحة االحصاء كالتعداد، طرابمس.

 ةالنسبة المئكي السنة القطاع

معدؿ مشاركة النساء في النشاط االقتصادم 
 لمعامبلت

1964 4.15% 
1973 5.86% 
1984 11.12% 
1995 14.52% 

 النساء في المناصب اإلدارية

1964 4.60% 
1973 16.50% 
1984 7.40% 
1995 9.37% 

 النساء في المناصب القضائية

1964 0 
1973 0.80% 
1984 3.90% 
1995 16.20% 
1998 35.00% 

 
إف الكضعية الحالية لممرأة في سكؽ العمؿ الميبي غير مربحة بالنسبة لجميع 
األطراؼ، فكما يعني األمر سكء الكضع االقتصادم كاالجتماعي كحتى الثقافي 
لممرأة الميبية، كبالتالي لؤلسرة الميبية، فإنو يعني أيضان كجكد اشكاليات كبيرة بالنسبة 

 .   لبلقتصاد الميبي
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 (2رسـ بياني رقـ )
 يبيف التكزيع النسبي لمساىمة المرأة الميبية في قكة العمؿ

 
 . مساىمة المرأة الميبية في قكة العمؿ:1

كانت ىناؾ نسبة صغيرة مف النساء الميبيات ضمف الرعيؿ األكؿ الذم خرج         
تحقات إلى سكؽ العمؿ، تضمنت العامبلت في المنازؿ كفى المصانع كالمم

بالتمريض كالمدرسات. كبدأت مينة التدريس مرغكبة مف قبؿ الجميع، كالجيؿ األكؿ 
مف المدرسات كانت ضمف ما يعرؼ بالمعمـ المؤقت، كيشير المصطمح إلى 
المدرس الذم ال يحمؿ شيادة عممية تؤىمو لمتدريس، فدخؿ ضمف ىذه الفئة مف 

كلك لـ يتجاكز مرحمة التعميـ  الرجاؿ كالنساء كؿ مف حصؿ عمى بعض التعميـ حتى
االبتدائي، كانتشر ىذا الصنؼ مف المعمميف خبلؿ أربعينات كخمسينات كحتى 

 .(1)ستينات القرف العشريف
                                                 

 .140، ص1999تقرير ليبيا حكؿ التنمية البشرية، الييئة العامة لممعمكمات،  -1
 .9بكقعيقص ك محمد تنتكش، مرجع سبؽ ذكره، صىالة  -2
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قفزة نكعية في تاريخ المرأة  1951كاف الدستكر الميبي الذم صكدؽ عميو عاـ      
اء فرصان أكثر الميبي، ففرض الزامية التعميـ األساسي مما منح الكثير مف النس

لمتحصيؿ العممي كبالتالي االنخراط في العمؿ في مجاالت مختمفة، كما قدـ لممرأة 
 .(2) المساكاة في العمؿ، فتبعتو نيضة نكعية في سكؽ العمؿ الميبي

كقد ضمنت التشريعات منذ األياـ األكلى لظيكر الدكلة الميبية الكثير مف       
المرأة لمدخكؿ إلى سكؽ العمؿ، كبادرت ليبيا القكانيف التي ميدت الطريؽ أماـ 

(، لذلؾ عندما صدر قانكف 1953لبلنضماـ إلى منظمة العمؿ الدكلية منذ سنة)
( راعى المشرع أف يمتـز القانكف الميبي بجميع القكاعد التي 1957العمؿ في سنة)

ا الذم ضمف لممرأة تكلى القضاء، كا لذم تضمنتيا اتفاقيات العمؿ الدكلية، كخصكصن
أثار مكجة مف االستنكار في الداخؿ كالخارج، كأخرىا القكانيف التي كانت إلى جانب 

   (333)حؽ المرأة العمؿ في أم مجاؿ تتأىؿ لو معرفيان كترغبو
 

كظيرت أخيران فئة مف الناشطات اقتصاديان تطمؽ عمى نفسيا فئة سيدات      
ؿ محدكدة، كال تصؿ إلى األعماؿ، كيبلحظ أف أنشطة أعضاء ىذه الفتة ال تزا

مستكل المصطمح، كال يصؿ في معناه لما يشير إليو في المجتمعات الغربية، كقد 
يرجع ذلؾ لحداثة المجاؿ كما يتطمب مف حرية لمحركة ، إف التشريعات ال تقؼ في 
لى أم مكاف تريد، باستثناء عدد صغير ال يكاد يذكر  كجو سفر المرأة متى شاءت كا 

ة بدكف مرافؽ الذم يجب أف يككف ذكرا، كمع ذلؾ فإف دكرىا في كال تسافر المرأ 
 .(442)االقتصاد الميبي ضعيؼ كال يكجد لو كزف في الناتج القكمي

                                                 

 .62تقرير التنمية البشرية ، مرجع سبؽ ذكره، ص -3 
 .57مرجع سبؽ ذكره، ص –4
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( حساب 1999كقد أظير التقرير الكطني لمتنمية البشرية في ليبيا سنة)      
أة الميبية المشاركة الحقيقية لممرأة الميبية حيث أكد أنو مف أجؿ إنصاؼ مشاركة المر 

في النشاط االقتصادم يمكف التأكيد بأف حجـ عمميا ىك أكثر بكثير مما تسجمو 
مؤشرات الحسابات القكمية، كالتي تتقاضى عادة عف العمؿ بدكف مقابؿ )رعاية 
األطفاؿ، العناية بنظافة المنزؿ، تحضير الغداء، الغسيؿ (         كفى حيف أف 

كمستيمكة لمكقت، كما أف ليا عائدان اجتماعيان  تمؾ بجممتيا نشاطات كثيفة العمؿ
عاليان يتكجب أخذه في االعتبار، ككفؽ التقديرات التي احتسبيا فريؽ التقرير فإف 

%( مقارنة بالرجاؿ، 74.7معدؿ أسبكع عمؿ النساء في ليبيا قد يككف أطكؿ بنحك )
ساعة في  48) ساعة أسبكعيان  83كىذا يعني أف المرأة العاممة تستيمؾ عادة حكالي 

 5ساعة في المنزؿ كبمعدؿ  35ساعات لمدة ستة أياـ+  8مكقع العمؿ كبمعدؿ 
ساعة في مكقع العمؿ  48ساعة أسبكعية لمرجؿ ) 62أياـ، مقابؿ  7ساعات لمدة 

 (1)أياـ.  7ساعة في المنزؿ كبمعدؿ ساعتاف لمدة  14ك
تكم. فكفقان لتقرير البنؾ إف مشاركة المرأة الميبية في سكؽ العمؿ كانت دكف المس    

مميكف يد عاممة إال أف معدؿ  1.8حكؿ ليبيا، كاف في البمد  2006الدكلي لعاـ  
% مف 50%، كقد شكمت النساء كالزلف يشكمف تقريبان 25البطالة كاف يقدر بنحك

%، حسب 30السكاف في ليبيا، إال أف معدؿ مشاركتيف في القكم العاممة اليتجاكز
، ككانت مشاركة النساء في القكة العاممة تشكؿ 2009بيا في كتاب احصائيات لي

%( في صناعة كاحدة فقط تتعمؽ بالميف العممية مقارنة 50الغالبية )ما يزيد عف 

                                                 
 10. مرجع سبؽ ذكره، ص 1
 11مرجع سبؽ ذكره ، ص - 2
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بنسبة تكاجدىا في الميف األخرل بما في ذلؾ االدارة كالزراعة كالخدمات، كالصناعة 
%( إلى 3.5العاممة ما بيف ) كالتجارة كالتي لـ تتجاكز نسبة تمثيؿ المرأة في القكة

(21 )%(2). 
يكضح معدالت مشاركة المرأة الميبية في النشاط االقتصادم كفؽ نتائج  (6) جدكؿ رقـ

 التعدادات السكانية
المشاركة في النشاط 

 االقتصادم
 ( سنة فأكبر15عدد النساء في الفئة العمرية )

1964 1973 1984 1995 2006 
 180534 1314739 788043 477877 403646 مؿمجمكع النساء في سف الع

 388154 190960 87663 28004 16742 مجمكع العامالت
 26.44 14.52 11.2 5.86 4.15 % العامالت

 .2012المصدر: الييئة العامة لممعمكمات، مصمحة االحصاء كالتعداد، طرابمس.
ة الميبية في النشاط يبيف التكزيع النسبي لمعدالت مشاركة المرأ  (3رسـ بياني رقـ )

 االقتصادم كفؽ نتائج التعدادات السكانية
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كعمى الرغـ مف مركر الببلد بمرحمة انتقالية ىامة فإف ىذا لـ يحدث أم       
، كقد أثرت االنقسامات 2011تحسف في كضع المرأة العاممة في السنكات التي تمت 

عمى سكؽ العمؿ بالمجمؿ السياسية كاالزمة االقتصادية كغياب األمف كالقانكف 
كعمى ارتفاع ف نسبة البطالة مع شح المكارد كغياب االستثمارات. كقد أثر ىذا عمى 
عمؿ المرأة بصكرة خاصة بسبب عكامؿ عدة منيا الفساد كالمحسكبية كغياب األمف 
كصعكبة التنقؿ كغياب الرقابة كالمتابعة عمى شركات القطاع الخاص، مما أدم إلى 

جبارىا في أفضؿ األحكاؿ عمى العمؿ مف البيت أك في عزكؼ المرأة  عف العمؿ كا 
 (1) شركات غير رسمية بدكف أم حماية أك ضمانات قانكنية.

كمعدؿ مشاركة المرأة الميبية في النشاط االقتصادم كسكؽ العمؿ حسب     
( حيث المشتغبلت لمجمكع السكاف في سف العمؿ ب 2013ك 2012احصائيات )

( تقدر بحكالي 2006، كقد كانت ىذه النسبة في )2013سنة%( خبلؿ 30.4)
%(، كىك ما يعني أف نسبة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادم قد ارتفعت 26.4)

 %( نتيجة ىذا األمر.4بشكؿ طفيؼ يقدر بأقؿ مف )
كيمكف كضع ممخص لمكضع العاـ لممرأة في مؤشرات سكؽ العمؿ الميبي حسب    

 :2013ات كبيان 2006احصائيات 
 (1شكؿ رقـ )
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 . تطكر التشريعات الخاصة بحؽ المرأة في العمؿ:3

صدرت العديد مف التشريعات التي تعالج كضع المرأة في قانكف العمؿ رقـ     
( كحضت المرأة بتسييبلت كثيرة لتشجيعيا عمى العمؿ، 1970( لسنة )58)

لحقكؽ المقررة لممرأة كالمساىمة في اإلنتاج المادم كالفكرم. كما احتفظت ليا با
(. كتتخمص أىـ 1957( لعاـ )53العاممة طبقان لقانكف الضماف االجتماعي رقـ )

 (111)األحكاـ المنظمة لعمؿ المرأة في ىذه التشريعات فيما يمي:
 حؽ المرأة في العمؿ: -أ

أقر القانكف مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في مزاكلة األعماؿ باستثناء المحظكر 
( مف قانكف العمؿ المذككر بأنو ال 95يا بقصد حمايتيا. حيث أشارت المادة )من

يجكز تشغيؿ النساء في األعماؿ الشاقة أك الخطرة أك غيرىا مف األعماؿ التي تحدد 
 بقرار مف كزير العمؿ. 

 ساعات العمؿ:  -ب
( 48( مف قانكف العمؿ بأنو ال يجكز تشغيؿ النساء أكثر مف )96حددت المادة )   

كما ال يجكز تشغيميف فيما -ساعة في األسبكع بما في ذلؾ ساعات العمؿ اإلضافية
بيف الساعة الثامنة مساءان كالسابعة صباحان إال في األحكاؿ كاألعماؿ التي يصدر 

 بتحديدىا قرار مف كزير العمؿ.
 رعاية األمكمة: -ج

كائد اجتماعية تقديران لكاجب المرأة كدكرىا في األسرة كما يترتب عميو مف ع
كاقتصادية لممجتمع أكرد قانكف الضماف االجتماعي قكاعد خاصة تكفؽ بيف أداء ىذا 

  الكاجب كبيف العمؿ خارج البيت، كيمكف تمخيص ىذه القكاعد فيما يمي: 
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 إجازة الكضع.1
تمنح المكظفة الحامؿ إجازة لمكضع بمرتب كامؿ لمدة شير، كذلؾ بناء عمى   

لمكلد. فإذا زادت مدة الغياب عمى شير اعتبرت المدة الزائدة تقرير مف الطبيب ا
مف قانكف الضماف  25إجازة مرضية. كقد تضمنت الفقرة األخيرة مف المادة 

( عمى أف المضمكنيف مف المكظفيف كالعماؿ 1980لسنة ) 13االجتماعي رقـ 
فقكد تتكلي جيات الخدمة أك العمؿ تعكيضيـ عف المرتب أك األجر أك الدخؿ الم

بصفة مؤقتة بسبب الكالدة، كالمرأة العاممة تتمتع بإجازة كضع مدتيا ثبلثة أشير 
كاممة لما قبؿ الكضع كبعده عمى أف تككف منيا مدة ستة أسابيع عمى األقؿ بعد 

 الكضع. 
 . راحة الرضاعة: 2

( مف قانكف العمؿ عمى حؽ العاممة التي ترضع طفميا في 97نصت المادة )    
انية عشر شيران التالية لتاريخ الكضع الحؽ في فترتيف إضافيتيف يكمينا خبلؿ الثم

ليذا الغرض ال تقؿ كؿ منيا عف نصؼ ساعة، تحسب ىاتاف الفترتاف مف ساعات 
 العمؿ كال يترتب عمييا إخبلؿ بفترات الراحة المقررة أك تخفيض في األجر.

 . دكر الحضانة:3
لكثير مف األحياف التكفيؽ بيف رعاية قد يصعب عمى المرأة العاممة في ا     

-أطفاليا كاالستمرار في عمميا مما أدل في الكثير مف الحاالت إلى اضطرار المرأة
( مف قانكف العمؿ لمكزير المختص إلزاـ 98لترؾ عمميا. فقد أجازت المادة )

صاحب العمؿ الذم يستخدـ خمسيف عاممة فأكثر في مكاف كاحد، كأف يكفر 
 .(1 ) لمحضانة. ألطفاليف داران 
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( بشأف 1989( لسنة )8كتحقؽ لممرأة الميبية نصر كبير بصدكر قانكف رقـ )     
ا كاستنكاران مف بعض  حؽ المرأة في تكلي الكظائؼ القضائية. كأثار ىذا األمر نقاشن
الفئات التي شككت في مقدرة المرأة عمى الحسـ كالنزاىة كالمكضكعية. كنصت مادة 

دارة ىذا القانكف األك  ؿ عمى أنو "يحؽ لممرأة تكلى كظائؼ القضاء كالنيابة العامة كا 
القضايا بذات الشركط المقررة بالنسبة لمرجؿ" كتضمف قرار المجنة الشعبية العامة 

( امرأة في كظيفة 52(، بمكجب القانكف المذككر تعييف )1989( لسنة )517رقـ )
 .( 11) دريب.قاض، كككيؿ كمساعد، كمعاكف نيابة، كمحاـ تحت الت

 مجاالت المرأة في القكل العاممة:
إف التشريعات الميبية ال تكجد بيا أم عكائؽ أماـ المرأة لممارسة العمؿ، حيث    

سمحت ليا بالحؽ في تكلى الكظائؼ العامة في الدكلة، كحؽ ممارسة جميع 
لميبية األنشطة االقتصادية كاالجتماعية. كقد ساعد ذلؾ عمى دخكؿ المرأة العربية ا

في مجاالت كثيرة، فيي تشتغؿ بالميف العممية، كتتكلى مناصب قيادية منيا: كزيرة 
كنائب كزير كمديرة أعماؿ، كعاممة بخدمات الفنادؽ كالمطاعـ كالمقاىي كخدمات 
األمف كالخدمات األخرل المماثمة. كما تشتغؿ بالزراعة كتربية الحيكانات كالغابات 

ك عاممة عادية، كما أف ىناؾ مف ىف عامبلت غير كالصيد، كعاممة باإلنتاج أ
 مصنفات حسب الميف أك أف مينتيف غير كاضحة.

إف القكم البشرية العاممة مف اإلناث تتركز في أربعة أك خمسة قطاعات رئيسية   
ىي: التعميـ كاالدارة كالصحة كالضماف االجتماعي كالزراعة، فيما ال تتجاكز نسبة 
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% مف إجمالي القكم البشرية العاممة اقتصاديان 1خرل نسبة االناث في القطاعات األ
 مف االناث كما مكضح في الشكؿ التالي:

 (2شكؿ رقـ )
 

 
 

 فترة عمؿ المرأة:
( 48إف معدؿ عمؿ المرأة في ليبيا أسبكعينا أعمى مف معدؿ الرجؿ، إذ تعمؿ )      

مدة ستة أياـ. ( ساعات يكميان ل8ساعة أسبكعينا في مكقع العمؿ، أم بمعدؿ )
( 5( ساعة عمؿ تصرؼ في األنشطة المنزلية، بمعدؿ )35يضاؼ إلى ىذا حكالي )

( ساعة أسبكعيان في مقابؿ 83( أياـ. يشكؿ ىذا في مجمكعو )7ساعات يكميا لمدة)
( ساعة في مكقع 48( ساعة عمؿ أسبكعية لمرجاؿ مكزعة عمى النحك التالي )62)

أياـ. كتجدر  7م بمعدؿ ساعتيف يكميا لمدة ساعة عمؿ في المنزؿ أ14العمؿ، ك
اإلشارة إلى أف المرأة المتزكجة التي لدييا أطفاؿ مطالبة فقط بسبع ساعات عمؿ 
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( ساعة أسبكعيا كيدفع ليا المقابؿ 41يكمينا في مكقع الشغؿ الرسمي؛ أم بمعدؿ )
 (1) المادم كامبلن.

 سيدات األعماؿ:
لميبي ظيرت أخيرا متمثمة في فئة مف ظاىرة اقتصادية جديدة في المجتمع ا 

الناشطات اقتصاديان تطمؽ عمى نفسيا سيدات األعماؿ. كيبلحظ أف أنشطة أعضاء 
ىذه الفئة ال تزاؿ محدكدة كقد التصؿ إلى مستكل المصطمح، كأغمب ىذه الفئة 
يمكف تصنيفيا في إطار األعماؿ الخدمية البسيطة. كيمكف حصر أىـ ىذه األنشطة 

 في:
 خاصة. مدارس

 مشاغؿ لمتفصيؿ كالحياكة.
 إدارة صاالت األفراح

 إدارة صاالت لتزييف النساء.
 أنشطة تأجير كبيع العقارات.

 إدارة متاجر كصيدليات.
 ككاالت لمتصدير كاالستيراد.

كيمكف أف يساىـ أعضاء ىذه الفئة في تنشيط االقتصاد الميبي إذا تكافرت ثبلث 
 -معطيات أساسية ىي: 

نية كاسعة ال تكتفى بالتشريعات العامة كلكف تجد تشريعان لمصعكبات قاعدة قانك 
العممية الفعمية التي تعيؽ المرأة، ال كسيدة أعماؿ، بؿ كامرأة ليا كامؿ حقكقيا في 

 المجتمع.
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إنشاء مؤسسات كىيئات اقتصادية لسيدات األعماؿ أك بالشراكة مع الرجاؿ كبخاصة 
 نتاج كاإلنشاءات االقتصادية كالتجارة كاألعماؿ.في ميداف االستثمار كاالدخار كاإل

ممارسة األنشطة االقتصادية الدكلية التي مف خبلليا تكتسب المرأة الخبرة العممية 
 كالثقة بالنفس كتبنى قدرتيا لمعمؿ االقتصادم كالمنافسة.

زالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة:  المرأة الميبية كا 
مجتمع الميبي لقضايا المرأة فيما يتعمؽ بتحقيؽ المساكاة تنطمؽ الرؤية الكطنية لم    

كالقضاء عمي التمييز أيان كاف مفيكمو كفى كافة مجاالت الحياة مف تعاليـ الديف 
اإلسبلمي كأحكاـ القرآف الكريـ الذل حددت عقيدتو بكضكح نكع العبلقات اإلنسانية 

ناثنا في جميع التي تقرر الحقكؽ كالكاجبات كأساليب التعامؿ بيف األف راد ذككران كا 
مياديف الحياة، كالقرآف الكريـ الذل ىك شريعة المجتمع في ليبيا، قد ضمف العديد 
مف المبادئ اإلنسانية التي تيدؼ إلي إيجاد مجتمع تنعدـ فيو الفكارؽ الطبقية كتكفؿ 
فيو الحقكؽ العامة كالخاصة، كفى ىذا المجاؿ حظيت المرأة بمكانة خاصة فقد كفؿ 
ليا اإلسبلـ جميع حقكقيا ككاجباتيا كنادل بصبلح األسرة باعتبارىا أساسان لمحياة 

 االجتماعية.
إف التشريعات الميبية كفمت لممرأة المساكاة الكاممة مع الرجؿ، كضمنت ليا     

ممارسة فعمية لحقكقيا كحرياتيا األساسية سكاء كانت مدنية أك سياسية أك اجتماعية 
صادية، كذلؾ بعد أف ألغيت بعض القكانيف كالتشريعات التي كانت أك ثقافية أك اقت

 (1)تشكؿ تمييزان ضد المرأة، كفى ىذا المجاؿ نشير إلى ما يمي:
ـ( نص عمى أف جميع 1969-12-17اإلعبلف الدستكرم في سنة ) -: أكال

 المكاطنيف متساكييف أماـ القانكف.
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عمى أف المكاطنيف  نص -الحرية ( الخاص بتعزيز 1991لسنة  20القانكف )ثانيان: 
ناثا أحرار متساكيف في الحقكؽ ال يجكز المساس بحقكقيـ.  في ليبيا ذككرا كا 

التشريعات النافذة في مجاؿ العمؿ كالخدمة العامة كالتعميـ  تضمنت -ثالثان: 
كالقانكف كالصحة كالضماف، كفى المجاالت السياسية كالثقافية كاالقتصادية 

فة مجاالت الحياة األخرل المساكاة التامة بيف الرجؿ كالمرأة في كاالجتماعية، ككا
االنتفاع بالخدمات العامة، كالتسييبلت كتقمد الكظائؼ كالمناصب العامة كالقيادية 
 كالتمتع بالترقيات كالعبلكات ككافة المزايا التي يتمتع بيا كؿ المكاطنيف بدكف تمييز.

أف تختمؼ عف ظركؼ عمؿ الرجؿ تبعان  مع مراعاة أف ظركؼ عمؿ المرأة يجب    
الختبلؼ الطبيعة البيكلكجية كجاء في اإلعبلف الدستكرم ما نصو: العمؿ حؽ 
ككاجب كشرؼ لكؿ مكاطف قادر فبل تفرقة بيف الرجاؿ كالنساء بالنسبة ليذا الحؽ 
كلكف أف يعمؿ كؿ منيما في ظركؼ تناسب تككينيو الطبيعي، كقد استيدؼ قانكف 

ـ( تكفير الرعاية كالحماية لممرأة العاممة كخمؽ الظركؼ 1970لسنة  58العمؿ رقـ)
( مف ىذا القانكف عمى أنو ال يجكز )التفرقة بيف 31المناسبة ليا، كقد نصت المادة )

الرجاؿ كالنساء ( متى تساكت الكظائؼ كالترقيات الكظيفية كبذلؾ حقؽ مبدأ المساكاة 
ة العاممة تتحمؿ مسؤكليات األمكمة كالكثير في األجر بيف الجنسيف لما كانت المرأ 

مف الكاجبات األسرية فقد أقراىا القانكف  في بعض مكاده المزايا الخاصة التي تيدؼ 
 .( 2)  إلى حماية المرأة العاممة

التشريعات تنص أف تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة بما في ذلؾ -رابعا
 تجار بالمرأة كاستغبلؿ دعارة المرأة.التشريع لمكافحة جميع أشكاؿ اال

كقد اتخذت ليبيا كافة التدابير كاإلجراءات التي تمنع استغبلؿ المرأة كتشغيميا      
في أعماؿ الدعارة فقد نص قانكف العقكبات الميبي عمى تشديد العقكبة عمى مف يقـك 
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نكف العقكبات باالتجار بالمرأة كاستغبلليا لمدعارة، كذلؾ في الباب الثالث مف قا
الميبي المشتمؿ عمى الجرائـ ضد الحرية كالعرض كاألخبلؽ، ككذلؾ في الباب الرابع 
المشتمؿ عمى الجرائـ ضد حرية األفراد، كيحؽ لممرأة مثميا مثؿ الرجؿ تماما أف 
تشغؿ أم منصب في الييئات التشريعية كالتنفيذية عمى المستكم اإلقميمي أك عمى 

  مستكل البمد.
كقد قامت النساء بتشكيؿ فرؽ نسائية تتبع شؤكف المرأة في البرلماف كميمتيا       

االىتماـ بقضايا المرأة. كال تمثؿ مشاركة المرأة في الجمعيات األىمية كالنشاط 
التطكعي ليا في المجتمع الميبي أىمية بالغة في زيادة فاعمية ىذا النشاط داخؿ 

تاحة إلى أف نسبة مشاركة المرأة في المجتمع كتشير البيانات اإلحصائية الم
 -% مثؿ:  100الجمعيات الخيرية ذات الطابع النسكم بمغت

 الجمعية الميبية لرعاية األسرة بمنطقة طرابمس.
 .جمعية القاببلت الميبية لرعاية األمكمة كالطفكلة 

 النتائج:
 تكصؿ ىذا البحث إلى جممة مف النتائج مف أىميا: 

كاف بفضؿ حصكليا عمى حقيا في التعميـ، كالذم ساعدىا في إف خركج المرأة لمعمؿ 
الحصكؿ عمى حقكقيا االجتماعية كالسياسية، كأكثر الميف التي تمارسيا المرأة ىي مينة 

 % مف إجمالي العامبلت.60التعميـ حيث تمثؿ 
في الحياة السياسية، لكف  2011عمى الرغـ مف مشاركة المرأة الميبية بعد نيضة فبراير 

ؿ ىذه المشاركة محدكدة مقارنة بدكؿ عربية مجاكرة لذلؾ مف الضركرم تجاكز النظرة تظ
 التقميدية كالخبرات التاريخية السمبية إلعطاء المرأة حقيا لبلنخراط في العمؿ السياسي.

أف معدؿ مشاركة المرأة الميبية في سكؽ العمؿ في القطاع الحككمي كفؽ أخر 
 % مف مجمكع القكم العاممة.30االحصائيات المتكفرة قد بمغت 
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استمرار تكتؿ مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ في القطاع الحككمي كفي قطاعات محدكدة 
 %مف المشتغبلت في القطاع الحككمي.93كالتعميـ كالصحة حيث بمغت نسبتيا 

أف التشريعات الميبية كفمت لممرأة الميبية المساكاة الكاممة مع الرجؿ كضمنت ليا ممارسة 
 عمية لحقكقيا كحرياتيا األساسية سكاء كانت مدنية أك سياسية أك اجتماعية أك ثقافية.ف

 التكصيات:
تشجيع المرأة عمى ممارسة ميف أخرل غير التدريس، حتى تزداد ساعات اسياماتيا في 

 التنمية االجتماعية.
جتماعية كضع برامج كخطط تنمكية ترفع مف نسبة إسيامات المرأة العاممة في التنمية اال

 الشاممة.
تشجيع المرأة العاممة عمى خكض غمار العمؿ السياسي مثؿ االنتماء لؤلحزاب، كالمشاركة 

 في النقابات ككضع الرام العاـ، كالعضكية بمؤسسات المجتمع المدني.
تطبيؽ القكاعد المنظمة لمعمؿ الكظيفي بغية تقميص ساعات التغيب عف العمؿ، كالحيمكلة 

 ارم كالكظيفي.دكف التسيب اإلد
تكعية المجتمع بطريقة تمكف المرأة العاممة مف أداء دكرىا االجتماعي كالسياسي كالميني، 

 لكي تتنكع إسياماتيا في التنمية االجتماعية الشاممة، كترفع مستكم كنكع أدائيا.
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   Some Aspects of Spelling and Sound  

Inconsistencies in English 
 

Eshtewi Eshtewi Ehwas
 

                                                                                                         
I.  Abstract. 

 

Unlike English, many other languages have a very high 

correspondence between sound and spelling. So, learners of English 

as a second language may need to have their attention drawn to the 

different possibilities for pronunciation in English. This paper is 

intended to show how English language lacks a one-to-one 

correspondence among letters and sounds. English has twenty 

vowels and twenty four consonants, and hence , forty four phonemes 

in total. Besides, the English orthography includes just twenty six 

letters, which may be employed in symbolizing the forty four 

phonemes. Each English phoneme contains board methods of 

symbolization. Although some English words are inscribed by steady 

and regular spelling, there remains a substantial deposit of words that 

have irregular spelling.  
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جنليزيةاإلبعض جوانب عدم التطابق بني التهجية والصوت يف اللغة   
Eshtewi Eshtewi Ehwas 

EL.Mergib University – Faculty of Arts 

        
 تالعرتية هلخص الثحث

                      على عكس اللغة اإلجنليزية ، تتمتع العديد من اللغات األخرى بتطابق                                                               
 لفت إىل ثانية كلغة اإلجنليزية اللغة متعلمي حيتاج قد لذلك التهجية ،و  الصوت بني

  .اإلجنليزية باللغة للنطق املختلفة حتماالتللأل  انتباىهم
 احلروف بني التطابق إىل اإلجنليزية اللغة تفتقر كيف إظهار إىل البحثية الورقة ىذه هتدف

 حرفًا وعشرين وأربعة متحرًكا رفًاح عشرين على اإلجنليزية اللغة حتتوي حيث .واألصوات
 قواعد تشتمل ، ذلك جانب وأربعني ، إىل أربعة االصوات إمجايل يبلغ وبالتايل ، ساكًنا

 وأربعني أربعة ترميز يف استخدامها ميكن واليت ، حرفًا وعشرين ستة على اإلجنليزية اإلمالء
 هتجية خالل من لهاتسجي يتم اإلجنليزية الكلمات بعض أن من الرغم صوتًا، و على

 .منتظمة غري هتجية على حتتوي اليت الكلمات من عدد  يزال ال أنو إال ، ومنتظمة ثابتة
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II. Introduction 

    Spelling is written form, pronunciation is voiced form. 

English spelling is particularly difficult. Over the centuries the 

pronunciation of English has deviated ever further away from the 

spelling. In this concern Gimson (1994:4) states that a written form 

of English, based on the Latin alphabet, has existed for more 

than1,000 years and, though the pronunciation of English has been 

constantly changing during this time, few basic changing of spelling 

has been made since the fifteenth century. The result is that written 

English is often an inadequate and misleading representation of the 

spoken language of today. Many languages have reformed their 

spelling to adjust to such changes, but English has not. It seems with 

spelling and pronunciation challenges. Kenworthy (1998:98) has 

pointed out that English spelling is not strictly regular alphabetic 

system in which one letter always stands for one sound and one 

sound only. 

  What makes spelling even more difficult is that the written 

form of the English language has an inconsistent pattern. Only 

approximately 50% of spellings follow regular phonetics rules. 

English has 26 letters in the alphabet (from A to Z) but has 

many more sounds. To be precise, there are 44 sounds, but some 

people would argue that there are more if we include "triphthongs". 

We have five vowels in the in the alphabet – A,E,I,O,U, but there are 

twelve vowels sounds in English. It is not helpful to associate letters 

of the alphabet with sounds; it will work only in a very few cases. 

According to O'Connor (1980:7) it is very useful to have written 

letters to remind us of corresponding sounds, but this is all they do; 

they cannot make us pronounce sounds which we do not already 

know; they simply remind us. In ordinary English spelling it is not 

always easy to know what sounds the letters stand for; for example, 
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in the words  " city, busy, women, pretty, village" the letters " i , y, u 

,o ,e ,a " all stand for the same vowel sound, the one which occurs in 

sit. 

  It can be helpful to know what the 44 sounds are. There is 

an international phonetic alphabet which has a symbol for each 

sound. Wallwork ( 1985:27 ) points out in this respect that in order 

to describe sounds, it is customary to use a form of notation which 

can give a description both more accurate and more economical than 

to attempt  to do so by ordinary alphabetical resources. 

  When you know the symbols, and you know which sounds 

they present, you will be able to find out how a new word is 

pronounced by looking in a dictionary. Most good English-English 

dictionaries show the pronunciation of words by giving the phonetic 

symbols. 

 

 

III. Features of English Spelling System 

There are some basic features of the English spelling system. 

One may conclude them in the following points. 

1-There is not always a strict one-to-one correspondence between 

sounds and letters. Some letters do have only one value (single-

valued),e.g., " d, m , p. " Some letters can have two or more values 

(multi-valued),e.g., " c " which can represent the sound /k/ and the 

sound /s/, for example, in words like " cat " and  " cell ". 

Parninskas (1975:356) emphasizes that anyone who has studied 

English at all knows that the spelling is very irregular. When you 

see a new word, you cannot be sure how it is pronounced, when 

you hear a new word, you cannot be sure of the spelling. 
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2-In the English spelling system a " root " is always spelled the 

same, for example, in “ sign” and “ signal” , the root (s-i-g-n) 

always represented with the same order of four letters even though 

it is not pronounced the same in the two words. This visual 

principle works in another interesting way. There are very few “ 

homographs” in English; words which are written the same but are 

pronounced differently and have different meaning, for example, " 

tear " ( drops of water coming from eyes) and “tear” (to pull 

sharply apart). But there are quite a few “homophones”; words 

which are sounds the same but written differently and have 

different meaning, for example, “sight” and “site”, “air” and 

“heir”, “deer” and “dear”, “marshal” and “martial”.  

3-Some of the symbols used in the writing system are combinations 

of two or more letters from the alphabet. They are called 

“composite symbols”. For example, “ ph” represents the sound /f/, 

like in “photo”, “phase”, etc. 

4-Some of the symbols are used to signal something about another 

symbol. When functioning this way, they have no sound value 

themselves. For example, the letter “e” at the end of a word; it tells 

the reader something about the value of the preceding vowel letter. 

This is the so-called “silent –e”. In the word “swede” it signals that 

the preceding “e” is pronounced as /i:/ as in “meat”. Final “e” is 

also used to signal something about a preceding consonant: in the 

word “page” it indicates that “g” has the value of /d  / not /g/. In 

“rice” it signals that the letter “c” is pronounced as /s/. 

5-Position and surroundings are very important in the English 

system. For example, “-gh-“can represent the sound /f/, but it can 

only do this at the end of a word. “Wh-„‟ can only occur at the 

beginning of words. 
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IV. Pronunciation and spelling problems 

Because English spelling is not regular, Arab learners may face 

a problem in the phonological structure of some English words. 

These are the most important problems: 

1- Orthography vs. pronunciation. For example, Arab learners may 

find a problem in the phonological structure of the sight words 

because Arabic is for the most part phonetically represented. Thus 

a learner who has not heard or practiced words like “enough”, 

“trough” or “hiccough”, is likely to make mistakes because the 

visual configuration is misleading. The same problem is found 

with “double o”, words such as foot, look, took, wood, book which 

are pronounced with an / Ʊ / sound; whereas other “double o” 

words such as, food, mood and moon are pronounced with /u: / 

sound. Arab learners of English may mispronounce words which 

have an initial position / n / sound with different spelling such as, 

knot, mnemonic. 

2-Because same words have similar spelling, but are pronounced 

differently, an Arab learner are likely to mispronounce them. For 

example, brown/ shown, mow/ now, simply/imply, etc.  

V. Rules and regularities of English spelling 

A. Rules for consonants 

1-Some consonant letters have only one sound value. 

   ( d ) as in: dig, bed 

   ( f ) as in : fat , leaf 

   ( j ) as in : jar 

   ( m) as in : man , dam  

   ( n ) as in : no, in  

   ( p ) as in : pick ,up 
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   (  r ) as in : rat 

   ( v ) as in : vex , save   

   ( x ) as in  : fox  

   ( y ) as in  : yes , yard 

   ( z ) as in : zodiac 

   ( t )  as in : team , tent 

 One should note that some of the above letters are not 

pronounced in certain cases. For example, the letter “n” in “column” 

, “r” in “survive” and ( p ) in “psyche” and in “coup” 

2-The following letters have a regular sound value, except in cases 

where they are not sounded at all: 

 “b” as in boy,bib,box. But “b” is silent in bomb, lamb and limb. 

 “h” as in hot, exhale. But silent in honest,hour,honour,heir. 

“k” as in keep. But silent in knee, know ,  knob. 

 “l” as in land, lily. But silent in should, half. 

 “w” as in want, well. But silent in write, answer. 

3-The following single consonants can have two sound values. “c” 

can be /k/ as in  “cat” or /s/ as in “cell”. Also,rarely the sound 

represented by “ch” as in “cello”. “c” represents /s/ sound when it 

is followed by “i”, “e”  or   “y”, and represents /k/ sound 

everywhere else. “g” can be /g/ as in “ go” or /ʤ/ as in “page”. “g” 

has the value/d  /when it is followed by  “i”, “e” or “y”, and 

represents /g/ everywhere else. But there are exceptions, for 

example, give ,get, gear, forgive, anger, eager. There are not very 

many exceptions but some of them are very common words. 
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4-When consonant letters are doubled in English, they keep the same 

sound value. For example, “bb” in “ebb”, and “cc” in “tobacco”. 

5-In English there are composite consonant letters where two or 

three letters represent one sound. The following have only one 

sound : “ng” as in “ ring”, “ck” as in “kick”, “le” as in “bottle”, 

“ph” as in “photo”, “sh” as in “she”, “wh” as in “where” and “tch” 

as in “watch”. In some cases, two composite letters have two 

possible sounds. For example, “ch” can represent the sound /t  / as 

in “ child”, “change” and “choice”. It can also represent /k/ as in 

“chorus”, “chord”, “chlorine” and “technical”. On the other hand, 

the two letters “gh” can represent /f/ sound as in “tough”, “enough” 

and “cough”. “ gh” letters can also represent/g/ sound as in 

“ghost”, “ghetto”, “ghastly”,  and “ghoul”. The two letters “gh” 

can stand for “silence”, for example, in words like : „taught”, 

“through” and “daughter”. 

B. Rules for vowels. 

1-The single vowel letters: “a”, “e”, “i”, “o” and “u” have two sound 

values. 

  Letter             sound 1                              sound 2 

      “a”                 /ei/ “made”                      / ᴂ   / “man” 

      “e”                 /i:/ “pete”                          / e/ “bed” 

       “i”                /ai / “find”                          / i/ “ fit” 

        “o”             / ou / “vote”                      /ᴅ  / “not” 

        “u”             /ju:/ “cute”                        / ᴧ / “but” 

To know which of the two sounds a letter stands for, we should 

consider these patterns. 
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-If the single vowel letter is followed by a single consonant letter, 

then the vowel sound will be the one in column two above. For 

example, “fit”, “ret”, “cut” and “top”. 

-If the single vowel letter is followed by two consonant letters, then 

the vowel sound will have also the sound in column two. For 

example, “rest”, “fast”, “must” and “film”. 

-If the single vowel letter is followed by a consonant and the letter 

“e” at the end of the word, it represents the sound in column one. 

For example, “mute”, “came”  and “like”. 

2- Single vowel letters in polysyllabic words. 

In polysyllabic words, the rule is : when a single vowel letter is 

followed by two consonant , it has its short value, for example, the 

letter “a “  in   “action” represents the sound /ᴂ/.But when a single 

vowel letter is followed by one consonant, it has its long value, for 

example, the letter “a”  in  “relation” represents the sound /ei/ . 

3- Vowel digraphs. 

Vowel digraphs means two vowel letter represent a single 

vowel sound. For example, “ea” in   “heat” represent the sound /i:/ 

.In contrast to a single vowel letter, these digraphs do not change 

their sound value in stressed or unstressed position. For example, 

“eu” in   “neutral” represents the same sound in “neutrality”. Each 

vowel digraph has one major value (the vowel digraph represents 

one particular sound in the majority of the words). On the other hand 

vowel digraphs may have minor values, and some of them may 

occur in common, high-frequency words .But when a learner meets a 

new word with a certain vowel digraph, the chances of its major 

value sound is very high. The following are some examples for 

major values and minor ones. 

1-The vowel digraph (au) 
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         major value                              minor value 

              /ɔ:/                                     / a:/       /ᴅ/  

            naught                               aunt         laurel 

             laud                                  laugh 

2- The vowel digraph ( ea ) 

 

             major value                              minor value 

                 /i: /                                              /ei /     / e / 

               meat                                           great      head 

                 eat                                              break     dead 

  

3- The vowel digraph ( ee) 

      

     major value                      minor value 

         / i: /                                   / i / 

        need                            been(weak form)             

              seed  

4-The vowel digraph (ei/ey) 

major value                    minor value                                             

           /ei/                                     /ai/ 

         rein                                    either 

        reign                                  height 

         obey                       eye 
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5-The vowel digraph (eu/ew ) 

      Major value                           minor value 

      / ju: /                                               / әƱ / 

      new                                                  sew 

      few 

      neutral 

6-The vowel digraph (ie) 

      Major value                           minor value 

             /ai/                                         /e/ 

             die                                     friend   

              tie  

              lie 

              /i:/ 

           achieve 

            believe 

7-The vowel digraph (oa) 

      Major value                           minor value 

            / әƱ/                                               /ɔ:/ 

          coast                                     broad 

            coax                 

            coat                                    saw 

 

8-The vowel digraph (oi/oy) 
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      Major value                          No minor value 

            /ɔI/ 

           joy 

           coy 

            boy 

            toy 

            coil 

            foil 

9-The vowel digraph (oo) 

      Major value                           minor value 

          /u:/                                            /ᴧ/ 

        room                                         blood 

        root                                           flood 

         boot                                           

                                                              /Ʊ/ 

                                                             foot 

                                                             book 

                                                              rook       

      10-The vowel digraph (ui) 

                    /ju:/or/u:/                                  / i / 

                         Suit                                          build 

                         bruise                                      biscuit                            
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11-The vowel digraph (ou/ow)    

     Major value                           minor value 

         /au/                                         /ᴧ/   

     drown                                     trouble 

      drowse                                   enough 

       town                                       couple 

       trout                                         /ᴅ/ 

                                                       cough        

                                                         /ɔ:/ 

                                                       own 

                                                        owe 

                                                        shoulder 

                                                           /u:/ 

                                                        group 

                                                        soup 

                                                        routine 
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VI.Conclusion 
   Using the phonemic chart is to highlight the links between the 

alphabetical spelling and its pronunciation. We sometimes think that 

English spelling is hard because there are as many exceptions as 

there are rules. A few years ago English spelling closely reflected the 

pronunciation of the writer. However, with the invention of the 

printing press, spelling gradually became standardized and fixed 

with the pronunciation continued to evolve. The result today is that 

most phonemes can be presented by a number of different spelling in 

different words.   Instead of worrying about the consequent lack of 

clear spelling rules, we can create conditions to internalize spelling-

pronunciation relationship. 
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