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  نكاح المرأة من غیر ولي
  

  جب سویسيذمحمد ر                                                                                            
  قسم الدراسات االسالمیة                                                                                            

  جامعة الزاویة                                                                                       
  :المقدمة

ھ  ى آل ین وعل ام المتق لین وإم ید المرس ى س الم عل الة والس د  والص الحم
  :وصحبھ الطیبین وبعد

لیظ هللا تعالى في كتابھ بالمیثاق الغ فقد وصفھفإن أمر الزواج ھو أمر عظیم، 
ال ً : فق ا َاق یث نُكم مِّ ََخْذَن ِم َوأ َْعٍض ى ب َ ل ِ ُكْم إ َْعُض ى ب ْفَض َ ْد أ َ ونَھَُوق ُخذُ ْ َف تَأ َوَكْی
 ً ِیظا   .))1َغل

: ھتم الشرع الحكیم بأمر الزواج في آیات كثیرة تدل على ذلك قال تعالىاوقد 
 تَْس ِّ ا ل َْزَواًج ُكْم أ ُِس نف َ ْن أ م مِّ َُك َق ل َ َْن َخل ِھ أ ِ َات ْن آی نَُكم َوِم َْی َل ب َاَوَجَع َْیھ ل ِ ُوا إ ُكن

ُروَن  َكَّ َتَف ْوٍم ی َ ق ِّ اٍت ل َ َك آلی ِ ي َذل ِ ِنَّ ف ً إ ة ًَوَرْحَم ة َودَّ ً  ))2مَّ ا ھ أیض ا  : وقول انِكُحوا َم َ ف
َاَع  ََوُرب ُالث َوث َِّساِء َمْثنَ َن الن َُكم مِّ َاَب ل   . ))3ط

ي  وال النب لم–وأق ھ وس لى هللا علی ي  -ص ى ف ن أن تحص ر م ى أكث ث عل الح
كل اللحم وأتزوج النساء آم وأنا فأصوم وأفطر وأقوم وأناأما : (الزواج منھا قولھ

  .)4( )سنتي فلیس منيعن فمن رغب 
ھ  تعلم ویفق لم أن ی رة ینبغي لكل مس ة كبی ھ أھمی ھ ل زواج وأحكام لذلك فإن ال

ال  أحكامھ؛ ألنھ ما من إنسان من البشر إلى ویالمسھ، وما من أحد إال مقدم علیھ
دأمور ومن أھم  .محال ذا العق وم بإنشاء ھ ھ ب الزواج ھو الولي الذي یق ین مولیت

ي وولي الزوج، ولذلك كان اھتمامنا بھذا األمر الذي بات  ا ینتھك ال سیما ف زمنن
زوج دون إذن  نھن تت الحاضر حیث تمردت النساء على أولیائھن فنجد الواحدة م

  .ولیھا بل ربما دون علمھ
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  :ما یلي البحث إلىقد قسمت 

  .وأقسامھاالوالیة في الزواج: أوالً 
  .الوالیة في الزواج - 1
  ً   .معني الوالیة لغة وشرعا
  .أقسام الوالیة - 2
 ً   .شروط الولي عند الفقھاء: ثانیا

  .الشروط المتفق علیھا - 1
  .الشروط المختلف فیھا - 2
 ً   .آراء الفقھاء في تولي المرأة عقد نكاحھا: ثالثا

  .آراء المجیزین - 1
  .انعینآراء الم - 2
  .المناقشة والترجیح - 3
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.وأقسامھا الوالیة في الزواج: أوالً   
  .الوالیة في الزواج -1
  ً   :معنى الوالیة لغة وشرعا
ال)5(الوالیة في اللغة تعني النصرة - ي، یق ھ : ، وھي مصدر ول ي الشيء یلی ول

ة تشعر " بفتح الواو وكسرھا"والیة  ھ، والوالی ام ب ك أمره وق دبیر إذا مل بالت
 .)6(والقدرة، والفعل

ي - طالح فھ ي االص ة ف ا الوالی رفات : "وأم ود والتص اء العق ى إنش درة عل الق
  .)7(نافذة من غیر توقف على إجازة أحد

و  اح ھ ي النك ولي ف و "وال ھ، وھ ح بدون ال یص د ف ھ صحة العق ف علی ذي یتوق ال
  .)8(...."ھاألب، أو وصی

 ً   :أقسام الوالیة: ثانیا
مان ي قس اوال: وھ ا ھن راد بھ نفس والم ى ال ة عل د : ی اء عق ى إنش درة عل الق

درة  ال وھي الق ى الم ة عل د ، ووالی ى إجازة أح ف عل ً من غیر توق الزواج نافذا
  .)9(والتصرفات المتعلقة باألموال نافذة من غیر توقف على إجازة أحد
  :والوالیة على النفس ھي موضوع بحثنا وھي تتنوع إلى نوعین

ت الو :النوع األول الیة القاصرة، وھي التي یملك فیھا الشخص تزویج نفسھ فتثب
ت  واء كان رأة س أي ام ھ ب زوج نفس ك أن ی الغ، فیمل ل الب ل العاق اق للرج باالتف
راض  د االعت ھ دون أن یكون ألح أكثر من مكافئة لھ أو أقل منھ، بمھر المثل أو ب

  .)10(علیھ في ذلك
ً كانت أوثی ذه وأما المرأة البالغة العاقلة بكرا وت ھ ي ثب اء ف ف الفقھ ً فقد اختل با

  .الوالیة لھا كما سیأتي مفصالً 
ره : الوالیة المتعدیة وھي :النوع الثاني أن یكون لإلنسان الحق في أن یزوج غی

  .)11(بإنابة من الشارع
 أقسام الوالیة المتعدیة:  

  :، الوالیة المتعدیة إلى قسمین)13(والحنابلة)12(الشافعیة یقسم الفقھاء منھم
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والیة اإلجبار وھي التي یكون للولي الحق في أن یزوج غیره بمن  :سم األولالق
ة  ر والی ي تعتب ي الت ة ھ ذه الوالی ي، وھ ذلك أو أب ر ب ي الغی ولي، رض اره ال یخت

ِر: كاملة، ویقال لصاحبھا   .وليٌّ ُمْجب
اني ار أو الشركة ھي :القسم الث ة االختی ار، ووالی ة االختی ي ال یكون : والی الت

ولي للولي ا ن رضاه ورضا ال د م ل الب دون رضاه، ب لحق في أن یزوج الغیر ب
زواج  د ال ولي عق ولى ال ا یت ا منھم ق الرض د تحق ار وبع ي االختی تراكھما ف واش
ولي  وإنما سمیت والیة اختیار، ألن الولي ال یملك إجراء العقد إال بعد اختیار الم

ھ م ولي علی تراك الم ار الش ة اختی میت والی اه، وس ھ ورض ي علی ولي ف ع ال
ر ي مخیِّ ة ول ذه الوالی ال لصاحب ھ ى   )14(االختیار، ویق ت عل ة تثب ذه الوالی وھ

ة  مونھا والی ة ویس د الحنفی ً عن ا ت أوثیب ً كان را ة بك رة العاقل رة الح رأة الكبی الم
ن ألن ، استحباب لھا عندھم أن تتولى تزویج نفسھا بمحض اختیارھا وإرادتھا لك
ي لھا أن تكل أمر العقد إیستحب  ادات واآلداب الت ن الع ة لمحاس ا، رعای ى ولیھ ل

 ً یراعیھا اإلسالم وھذه في الحقیقة لیست والیة، وإنما ھي وكالة، وإنما سمى ولیا
ة  ي والی ة ف لما لھ من القرابة، ولھذا كانت الوالیة المتعدیة محصورة عند الحنفی

  .)15(اإلجبار
 ً   شروط الولي عند الفقھاء: ثانیا

ي ا اء ف اء اشترط الفقھ ق الفقھ ا، بعضھا اتف دة شروط یجب توافرھ ة ع لوالی
  :على اشتراطھا واختلف في بعضھا اآلخر وسوف نذكر ھذه الشروط باختصار

  :الشروط المتفق علیھا  - 1
و  -أ ة للصبي ول ت الوالی ال تثب ة، ف كمال األھلیة ویتحقق بالبلوغ والعقل والحری

زویج نف ي شؤون نفسھ، وال ت ھ ال یل ً؛ ألن زا دهكان ممی اذ سھ وح ف نف ل یتوق ، ب
  .)16(من باب أولى هفال تكون لھ والیة على غیر. على إجازة ولیھ عقده

لم، وال  -ب ى المس اتحاد الدین مع المولي علیھ، فال تثبت الوالیة لغیر المسلم عل
الى ھ تع ك لقول لم، وذل ر المس ى غی لم عل ھُْم : للمس َْعُض اُت ب ُمْؤِمنَ ُونََوالْ ُمْؤِمن َوالْ

ِیَ  ْول َ َْعٍض أ ٍض  : وقولھ تعالى ))17اُء ب َْع اُء ب َ ِی ْول َ َْعُضھُْم أ َُروا ب ِذیَن َكف َّ ن وأل ))18َوال
ة النظر  د وجھ الوالیة شرعت لتحقیق المصلحة للمولى علیھ، وباتحاد الدین تتح

  .)19(في تحقیق المصلحة
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ن  ھ مستمدة م ة كالقاضي، ألن والیت ة العام ویستثنى من ذلك صاحب الوالی
ي " رئیس الدولة"حاكم والیة ال رھم، وھو ول ى المسلمین وغی ة عل ووالیتھ عام

ة من ال ولي لھ، وكذا السید المسلم فإنھ یملك تزویج  أمتھ الكافرة بمقتضى الملكی
 .)20( ال الوالیة

  :الشروط المختلف فیھا - 2
  :أما األمور التي اختلف الفقھاء في اشتراطھا فھي

د ال  -أ  ة عن وت الوالی رط ثب ي ش ذكورة فھ ً ال ا ة خالف افعیة والحنابل ة والش مالكی
 .للحنفیة كما سیأتي مفصالً 

ق ب  -ب  دین، وتتحق ي ال تقامة ف ي االس ة وھ دم أالعدال ة، وع ات الدینی داء الواجب
 .ما أشبھ ذلكوارتكاب كبیرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر 

ة ذھب الحنفی ة،)21( ف ي )22(والمالكی ً ف رطا ت ش ة لیس ى أن العدال ھور إل ي المش ف
  .ت الوالیةثبو

ي  ة مبن وت الوالی فتثبت الوالیة عند المسمى بالفاسق، وحجتھم في ذلك أن ثب
فق ى وجود الش ھعل لحة بقریب ة المص ول دون رعای اء  ة، وال یح ھ؛ وألن األولی ل

ھ وسلم–كانوا یزوجون من في والیتھم في عصر الرسول  ن  -صلى هللا علی وم
ً منع من التزویج ل ة  )24(وذھب الشافعیة )23(فسقھبعده ، ولم یسمع أن ولیا وروای

دل  )25(عند أحمد  ر الع ة لغی ت الوالی ال تثب ة، ف وت الوالی أن العدالة شرط في ثب
ي ورد وھو الفاسق وقد استدلوا على مذھبھم بما  ھ وسلم –عن النب صلى هللا علی

ان  )26("عدل يال نكاح إال بولي وشاھد: "أنھ قال – ا ك دل، ولم و الع والمرشد ھ
ھ  الفاسق ال دم عدالت ؤمن بع ھ ال ی ً؛ ألن ا ً، فال یجوز لھ أن یكون ولی یعتبر مرشدا

ت : أن یحسن االختیار، كما استدلوا بالمعقول فقالوا ا تثب إن الوالیة في النكاح إنم
ي  ر ف ال ینظ ل ف قھ أھم و بفس ق؛ إذ ھ ى الفاس ویض إل ي التف ر ف ر، وال نظ للنظ

  .)27(مصلحة نفسھ، فكیف یعقل أن یكون منھ نظر لغیره؟
ز ھ العزی ي كتاب ال ف الى ق أن هللا تع ول ب ذا الق وقش ھ اَمى  : ون َ ی َ وا األ نِكُح َ َوأ

ا  ))28ِمنُكمْ  دل وفاسق، وبم فإن الخطاب في اآلیة لألولیاء من غیر فصل بین ع
ال -صلى هللا علیھ وسلم–روى عن النبي  ھ ق اء: (أن ى األكف ذا  )29()انكحوا إل وھ

  .األكفاء من غیر تفرقة بین عدل وفاسقأمر لألولیاء بتزویج بناتھم من 
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فیجب أن ال  بالتعصیبإن والیة النكاح حق ثبت : فقد قالوا: وأما من المعقول
  .)30(یسقط ھذا بالفسق كاإلرث
دیث دل: (وأما استداللھم بح د وشاھدي ع ولي مرش اح إال ب ى ) ال نك ھ عل فإن

المعنى ادة، ف د: فرض ثبوت ھذه الزی ھ یرش د؛ ألن ره لوجود  أن الفاسق مرش غی
وت  ا بثب ھ قلن ن أجل ذي م ن النظر ال تمكن م ھ ی ل، وب آلة اإلرشاد معھ وھي العق

  .الوالیة لھ
ھ : وأما من العقل فیقال ولى علی ین الفسق والنظر لمصلحة الم إنھ ال منافاة ب

و  ھ، وھ داعي إلی ي ال ى تحصیل النظر، وال ف درة عل ي الق دح ف فإن الفسق ال یق
  .)31(والیة كالعدلالشفقة، فال یقدح في ال

  .ولعل القول الراجح ھو جواز تولي الولي الفاسق تزویج أوالده وبناتھ
ي  اوقد: (قال أبو زھرة د النب ذ عھ اس من اع الن لم-نعقد إجم ھ وس  -صلى هللا علی

ھ زویج أوالده وبنات ن ت ل م ق العاق ع الفاس دم من ى ع قة، )32()عل م  وألن الفس ل
  .)33(یمنعوا من التزویج في عصر األّولین

صرف في المال وعدم السفھ، وذلك بأال یالرشد، والمراد بھ حسن التصرف  -ج
ة  وت الوالی ً في ثب المال في اللذات والشھوات ولو كانت مباحة، وھو لیس شرطا

ة د الحنفی ة)34(عن ون)35(، والمالكی ة یقول ى : ، إال أن المالكی د عل فیھ ال یعق إن الس
د إن عق ھ، ف إذن ولی ّ ب ھ إال ي والیت ن ف ھ رأي  م ان ل د إن ك ح العق ھ ص دون إذن ب

ً أمضاه ةوفطن را ھ خی د فی ، أما إن كان ضعیف الرأي فللولي النظر فیھ، فإن وج
ً ّده   .)36(وإن لم یجد فیھ خیرا

افعیة  ال الش ة)37(وق ة ؛ ألن )38(، والحنابل وت الوالی ي ثب رط ف د ش ، إن الرش
ة عل ھ والی ون ل ال تك ھ ف زویج نفس ى ت ھ عل ة ل فیھ ال والی ره الس زویج غی ى ت

لم-قال رسول هللا : ولحدیث جابر قال. بالطریق األولى ھ وس ال : (-صلى هللا علی
  .)39()نكاح إال بولي مرشد وشاھدي عدل

 ً   آراء الفقھاء في تولى المرأة عقد نكاحھا: ثالثا
  :آراء المجیزین - 1

  :اختلف الفقھاء في تولي المرأة عقد نكاحھا بنفسھا ولھم في ذلك رآیان
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رأي : ألولالرأي ا ذا ال ر  إنیقول أصحاب ھ ا وبغی د نكاحھ ولى عق رأة أن تت للم
  .)41(وزفر، والشعبي والزھري )40(إذن ولیھا وبھ قال أبو حنیفة

  :والمعقولن والسنة آوقد استدل أصحاب ھذا القول بالقر
  :من القرآن  -أ
الى - ال تع الَ  : ق َ نَّ ف َھُ ََجل َْغَن أ َل ب َ اَء ف َِّس ُُم الن ت ْق َّ ل َ َذا ط ِ نِكْحَن َوإ َ َن ی ُوھُنَّ أ ل  تَْعُض

َْزَواَجھُنَّ    ))42أ
الى :وجھ الداللة ال تع ا ق لُّ : أن هللا تعالى أضاف ذلك إلى المرأة كم الَ تَِح َ ف

 ُ ً َغْیَره َّى تَنِكَح َزْوجا َْعُد َحت َھُ ِمْن ب   .)44(ولم یذكر في اآلیة الولي. ))43ل
َالَ تَِحلُّ  : قولھ تعالى  - َا ف َھ ق َّ ل َ ِن ط َإ ُ  ف ً َغْیَره َّى تَنِكَح َزْوجا َْعُد َحت َھُ ِمْن ب   .))45ل

د تصور  :وجھ الداللة ا یفی ا، وھو م اح إلیھ ة أضاف النك ذه اآلی ي ھ ً ف أیضا
  .)46(النكاح من المرأة ومن ثم جوازه

َمْعروفِ  : قولھ تعالى  - الْ ِ ُِسِھنَّ ب نف َ ِي أ َن ف ََعلْ ِیَما ف ْیُكْم ف َ َالَ ُجنَاَح َعل   .))47ف
ا  :اللةوجھ الد ي نفسھا م ي تفعل ف ا ھي الت ي أنھ ة التصریح ف ففي ھذه اآلی

  .)48(تشاء، ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحھا
  :من السنة النبویة  -ب
اس   - ن عب دهللا ب ن عب ھ –ع ي هللا عن ول هللا  –رض ھ -أن رس لى هللا علی ص

لم ال -وس م: (ق ھا  )49(األری ي نفس تأذن ف ُس ر ت ا، والبك ن ولیھ ھا م ق بنفس أح
  .)50()ھا صماتھاوإذن

ھ وسلم-من ھذا الحدیث أن النبي  :الداللة ووجھ ا  -صلى هللا علی شارك بینھ
فصحتھ وقد صح العقد من الولي ) أحق بنفسھا: (وبین الولي ثم قدمھا علیھ بقولھ

دل صراحة  ھ ی دیث بروایت إن الح منھا أولى، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ف
ً على توقف العقد على رضا المرأة، ول ود شرعا ن المعھ ول وال م ن المعق یس م

ره  اد إذا باش ھ بالفس م علی م یحك رف ث حة تص ي ص خص ف ا ش ر رض أن یعتب
  .)51(بنفسھ

ا–عن أم سلمة  - ي  -رضي هللا عنھ ا بعث النب ا لم لم-أنھ ھ وس  -صلى هللا علی
ال رسول هللا : خطبھا قالتی ، فق ً ائي شاھدا ھ -لیس أحد من أولی صلى هللا علی
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كلیس أ: ( -وسلم ب یكره ذل ك شاھد وال غائ ا) حد من أولیائ ت البنھ ا : فقال ی
ْج رسول هللا : عمر جھ -صلى هللا علیھ وسلم-قم فزوِّ ََزوَّ   .)52()ف

ة ذا  :ووجھ الدالل اء أم سلمة ھ ن أولی د م م یحضر أح ھ ل دیث أن ذا الح ن ھ م
رأة  اح بمباشرة الم ى صحة النك ك عل دل ذل ي باشرتھ بنفسھا، ف العقد، وھي الت

ان العق راض إذا ك د، وھو یدل من جھة أخرى على أنھ لیس لألولیاء، حق االعت
 ً   .)53(الزوج كفئا

  :من المعقول -ج
الوا ول فق ا ألن : وأما المعق ي خالص حقھ زوج نفسھا تتصرف ف ا حین ت إنھ

ي  ا تتصرف ف ى أنھ اء عل ق الفقھ د اتف ة، وق ة بالغ ا وھي عاقل ة لھ نفسھا مملوك
ة األھ ت كامل ى كان زوأموالھا مت ذلك ال ة، فك ي الی ا ھي الت ى؛ ألنھ و أول ل ھ ج ب

زم  ھا وتلت لمھ نفس ذي تس ل ال ار الرج ا أن تخت ن حقھ ا، فم تتزوج ال ولیھ س
  .)54(بطاعتھ

زوج  فعلھا في بعض صوره فإن كان یترتب على أن ت ضرر یلحق أسرتھا ك
م أن  اء، فلھ راض لألولی ق االعت ات ح ھ بإثب یمكن تالفی فء ف ر ك ن غی ھا م نفس

  .سخ ذلك العقد غیر المتكافئیطلبوا ف
ررون أوأصحاب ھذا الرأي مع إثباتھم للمر ھ أة حق مباشرة زواج نفسھا یق ن

م  یندب لھا أن توكل ولیھا لمباشرة ھذا العقد كیال تخرج عن مألوف الناس وتوس
  .)55(بقلة الحیاء

  :آراء المانعین - 2
د   ولى عق ا بنفسھا یقول أصحاب ھذا الرأي بأنھ ال یجوز للمرأة أن تت  نكاحھ

اح  ةإال بھوأنھ ال یصح النك ن المالكی ال الجمھور م ذا ق  )57(، والشافعیة)56(،وبھ
  .، وقد استدلوا على قولھم بالقرآن والسنة، والعقل)58(والحنابلة

  :من القرآن -أ
ُوا: قولھ تعالى  - َّى یُْؤِمن ُنِكُحوا الُمْشِرِكیَن َحت   ))59َوالَت

  :وجھ الداللة
ھ ووجھ االحتجاج  م یخاطب ب اح الرجال ول الى خاطب بإنك ھ تع ة أن من اآلی

  .)60(التنكحوا أیھا األولیاء مولیاتكم للمشركین: النساء، فكأنھ قال
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  .)61()نھ ال نكاح إال بوليأوفي ھذه اآلیة دلیل بالنص على : (قال القرطبي
الى  - ھ تع الَ :قول َ نَّ ف َھُ ََجل َْغَن أ َل ب َ اَء ف َِّس ُُم الن ت ْق َّ ل َ َذا ط ِ نِكْحَن  َوإ َ َن ی ُوھُنَّ أ ل تَْعُض

َْزَواَجھُنَّ    .))62أ
ة ھ الدالل ة  :وج ذه اآلی ت أن ھ ر بین اء، وأن األم اب لألولی یھم أن الخط ي إل ف

  .)63(التزویج مع رضاھن
الى  - ھ تع اِدُكمْ  :قول َ ْن ِعب ِِحیَن ِم ال اَمى ِمنُكْمَوالصَّ َ ی َ وا األ نِكُح َ   َوأ

ُِكمْ  َِمائ   .))64َوإ
ة ھ الدالل ھ ا :وج د ووج د، وق اء العق ولي إنش و ت اح ھ ة أن اإلنك ن اآلی ة م لدالل

ى  دل عل و ی یھم، وھ افھ إل ھ وأض اء ب ب األولی واله أخاط م ال یت ق لھ ھ ح ن
  .)65(غیرھم

  :من السنة النبویة-ب
  .)66()ال نكاح إال بولي: (-صلى هللا علیھ وسلم-قولھ   -
ر إذن موالی: (-صلى هللا علیھ وسلم-قولھ   - رأة نكحت بغی ا ام ا أیم ا؛ فنكاحھ ھ

ل  رات  –باط الث م إن  –ث ا، ف اب منھ ا أص ا بم المھر لھ ا؛ ف ل بھ إن دخ ف
  .)67()تشاجروا؛ فالسلطان ولي من ال ولي لھ

ھ  - لم-قول ھ وس لى هللا علی رأة : (-ص زوج الم رأة، وال ت رأة الم زوج الم ال ت
  .)68()نفسھا، فإن الزانیة ھي التي تزوج نفسھا

ث، أن ي  ووجھ الداللة من ھذه األحادی لم-النب ھ وس نھى  -صلى هللا علی
ى  المرأة عن أن تزوج نفسھا، فدل ذلك على فساد نكاحھا؛ ألن النھي إذا رجع إل

ي : (ذات الفعل یدل على الفساد، ویؤیده قولھ في أخر الحدیث فإن الزانیة ھي الت
د ). تزوج نفسھا كما حكم في إحدى األحادیث أن نكاحھا من غیر ولي باطل وأك

 ً   .)69(لتأكید بطالنھ ذلك ثالثا
  المناقشة والترجیح - 2
  :مناقشة أدلة الحنفیة -أ

الرأي على جواز أن تعقد المرأة عقد نكاحھا بنفسھا بعدد ھذا استدل أصحاب 
أن اإلضافة  وقش ب د ن من اآلیات التي یفید ظاھرھا إضافة النكاح إلى المرأة، وق

لك لم تنص على جواز فیھا على طریق اإلسناد المجازي، والعالقة المحلیة، وكذ
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فبینت ذلك، وإنما ھو نص في تحصیل العقد لكن بمباشرة من؟ ھذا مسكوت عنھ 
لم-السنة ذلك بما صح عن النبي  ھ وس رأة نكحت نفسھا : (-صلى هللا علی ا ام أیم

  .)70()بغیر إذن ولیھا فنكاحا باطل باطل باطل
ي أنفسھن: (...وأما استداللھم بقولھ تعالى ن ف ا فعل ة یقتضي  )فیم فسیاق اآلی

ن النكاح غیر بأن ھذا في  ا ممنوعة م رأة فیھ اة، والم دة الوف ي ع إذ اآلیة قبلھا ف
ي فرفع ة باإلحداد ، رمأمو ،الزینة والخروج ا ف ي ألتزمتھ هللا عنھا ھذه القیود الت

  .)71()فال جناح علیكم فیما فعلن في أنفسھن: (العدة بقولھ
د إنھ یحتمل : ویقال في حدیث األیم ي اإلذن والعق ا ف ن ولیھ أن تكون أحق م

اإلذن  ى تنطق ب زوج حت أن ال ت ي اإلذن والرضا ب ویحتمل أن تكون أحق منھ ف
ا  ا إال بإذنھ د علیھ ھ ال یعق و أن اني، وھ ال الث ا االحتم ر، والمراد ھن بخالف البك

ھ  ھ وسلم-ورضاھا، ومما یؤید االحتمال الثاني قول اح إال : (-صلى هللا علی ال نك
  .)72(مع غیره من األحادیث الدالة على اشتراط الولي) يبول

د  -رضي هللا عنھا–ما حدیث أم سلمة أ فیمكن أن یحمل على الخصوصیة، فق
رة  -صلى هللا علیھ وسلم-ُعھد اختصاص النبي  ا إذ في باب النكاح بأمور كثی أنھ

ا –أي المرأة – رأة لنقصان عقلھ ا أن الم ة المصلحة، كم ولي لرعای د  تحتاج لل ق
لم-والنبي تخدع  د  -صلى هللا علیھ وس ح إلنسان أن ینظر بع ال یص ر زوج ف خی
  .)73(نظره

ھ  اني رحم یخ األلب ك الش ر ذل ا ذك عیف كم دیث ض ذا الح ى أن ھ افة إل إض
  .)74(هللا

ول ا المعق ھ: وأم م فی ال لھ د : فیق ون ق د تك رتھا العق د مباش ا عن لم أنھ ال نس
ن تصرفت في خالص حقھا، بل تصرفت في أمر  ا م اء، وم ھ حق األولی ق ب تعل

ى  شك في أن مشروعیة النكاح على األصالة إنما ھي بناء األسر والمحافظة عل
  .)75(ن على العرض من تلویثھاألعراض التي ال یصونھا إال ولي خاص یُْؤمَ 

  :مناقشة أدلة الجمھور -ب
د  ي، فق ر ول اح بغی ى بطالن النك نص عل ي ت ور الت ة الجمھ ً أدل لم تسلم أیضا

الىن ھ تع أن قول َْغَن  : اقش الحنفیة ومن وافقھم الجمھور ب َل ب َ اَء ف َِّس ُُم الن ْقت َّ ل َ َذا ط ِ َوإ
ُوھُنَّ  َالَ تَْعُضل َھُنَّ ف ََجل نظم  أ أن الخطاب ھنا لمن طلق ال لألولیاء حتى ال یختل ال
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اه ان معن ا األزواج أي ال تمنعوھن : الكریم، وإذا كان كذلك، ك ال تعضلوھن أیھ
ً بع ال  ،د انقضاء العدة أن یتزوجنحسا ا ق یھن كم دة عل ة الع أوال تمنعوھن بإطال

تَْعتَُدوا : في آیة أخرى ِّ ً ل ُْمِسُكوھُنَّ ِضَرارا   .))76َوالَت
د روى  ة فق ذه  اآلی زول ھ بب ن ي س ا ورد ق ة بم ذه المناقش ى ھ رد عل وی

ال ن ق ال: (البخاري عن الحس ھ ق ت فی ا نزل ن یسار أنھ ل ب دثني معق زوجت : ح
ً لي من رجل فطلقھا، حتى إذا انقضت عدتھا جاء یخطبھا فقلت لھ ك : أختا زوجت

ان وفرشتك  دا، وك ك أب ود إلی ا، ال وهللا ال تع ت تخطبھ م جئ ا، ث ك فطلقھ وأكرمت
ة ذه اآلی أنزل هللا ھ ھ ف د أن ترجع إلی رأة تری ت الم ھ، وكان الَ : رجال ال بأس ب َ ف

ُوھُنَّ    .)77()فزوجھا إیاه: هللا قال أفعل یا رسولاآلن : فقلت تَْعُضل
ا یخل  العاضلومعنى ھذا أن  ك م ي ذل یس ف ھو معقل وھو ولي ال زوج، ول

ریم؛  النظم الك ر ألن ب ا إذا ظھ تباه، أم ل االش راد وحص ي الم ك إذا خف ل ذل مح
رآن  ي الق د ف د عھ ك الضمائر وق ن تفكی أس م ال ب تباه ف المراد ولم یكن ھناك اش

قیل ان منعھ یدل على صحة النكاح بمباشرتھا كما الكریم تحویل الخطاب، ولو ك
ل -صلى هللا علیھ وسلم-ألباح لھا النبي  ال لمعق ا ق : أن تباشر النكاح بنفسھا، ولم

  .)78(إن كنت مؤمنا فزوجھا
  :وأما األحادیث التي استدل بھا الجمھور فقد نوقشت بما یلي

ول ة فمعارض بق ال الحنفی د ق اني فق دیث األول والث ي  أما الح صلى هللا -النب
ا: (-علیھ وسلم ن ولیھ ً أو ال ) األیم أحق بنفسھا م را ا بك ن ال زوج لھ م م ، واألی

رجح  ھ، ویت ھ ب ا أحق من د جعلھ د إذا رضیت وق فإنھ لیس للولي إال مباشرة العق
الولي ... ھذا بقوة السند واالتفاق على صحتھ  راد ب أن ی ال، أو ب أو أن النفي للكم

افر للمسلمة : أي من یتوقف على إذنھ، اح الك ي نك ة لینف ھ والی ال نكاح إال بمن ل
والمراد بالباطل حقیقتھ على قول من لم یصحح ما باشرتھ من غیر كفء، أو ... 

ات یبطلھ، أي للولي أن  ،على قول من یصححھ ھحكم ي أطالق وكل ذلك شائع ف
  .)79(النصوص ویجب ارتكابھ لدفع المعارضة

ھ اضطراب ) ح إال بوليال نكا(إضافة إلى أن حدیث  ھو حدیث ضعیف، وفی
د روى موصوالً  ً  ،في إسناده، فق ا ى  ،ومرسالً  ،ومنقطع ھ حجة، وعل وم ب ال تق ف

  .)80()األیم أحق بنفسھا: (تحسینھ فإنھ ال یعارض الحدیث الصحیح وھو  اعتبار
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ر  دیث، وذك ذا الح اني صححوا ھ ویرد على ھذا أن ابن حبان والحاكم واأللب
اكم طر ھ الح الل ً، وق ا ي : ق ن أزواج النب ة ع ھ الروای حت فی ھ -ص لى هللا علی ص

ال  ،عائشة، وأم سلمة -وسلم د ق ً، وق ین صحابیا وزینب بنت جحش، ثم ذكر ثالث
دیث: المروزي ولي: (سألت أحمد ویحیى عن ح اح إال ب اال صحیح) ال نك  )81(فق

دیث تھ بح م معارض لم لھ ھا: (وال نس ق بنفس م أح ا ال) األی اه أنھ إن معن زوج ف  ت
د أن تستأمر  -علیھ الصالة والسالم–حتى تستأمر كما قال النبي  ل الب في حقھا ب

  ). )82(ویبین لھا األمر على وجھ واضح
دیث ة إن ح ال الحنفی ذلك ق رأة : (وك رأة الم زوج الم ي ....ال ت ة ھ إن الزانی ف

ى : أن ابن كثیر قال فیھ) التي تزوج نفسھا رة، وعل ي ھری ى أب الصحیح وقفھ عل
  .)83(لیم رفعھ فغایتھ التنفیر من استبداد المرأة بنفسھا في النكاحتس

ھویرد على ھذا بأ د حكى رفع وع، وق ن  ن الحدیث صحیح وھو مرف ى ب یحی
  .)84(معین، ولیس المراد منھ التنقیر كما قیل؛ ألن النھي ظاھر في عدم الصحة

  :الترجیح -ج
رجح رأي  تھم یت ي أدل ر ف اء، والنظ رض آراء الفقھ د ع ل بع ور القائ الجمھ

  :لما یليوذلك بوجوب الولي واشتراطھ في عقد النكاح 
دیث  .1 ولي كح اح إال : (قوة أدلة الجمھور وصراحتھا بوجوب اشتراط ال ال نك

  ).وليب
ن  .2 ول اب ن ق اھر م و ظ ا ھ ولي كم تراط ال وب اش ى وج حابة عل اع الص إجم

  .)85()أنھ ال یعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلك: (المنذر
افالتي استدل األدلة  .3 ا األحن دیث بھ ا ح ي منھ م والت ن وافقھ م أحق : (وم األی

ى ). بنفسھا دل عل ا بنفسھا أن ال ت د نكاحھ رام عق رأة إب ى أن إللم دل عل ا ی نم
  .الولي یستأذن المرأة في زواجھا

دیث عروة  .4 ن ح و داود م مما یدل على اشتراط الولي ما أخرجھ البخاري وأب
اح عن عائشة أنھا أخبرتھ أن النك ا نك ة أنحاء منھ ى أربع ة عل ي الجاھلی اح ف

م  ا ث م ینكحھ دقھا ث ھ فیص الناس الیوم، یخطب الرجل إلى الرجل ولیّتھ أو ابنت
ره ي آخ ت ف ا : قال د فلم ث محم لم-بُع ھ وس لى هللا علی اح  -ص دم نك الحق ھ ب

  .)86(الجاھلیة كلھ إال نكاح الناس الیوم
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  :الخاتمــــــة
  :ا یلين أن نستخلص مراض لھذا البحث یمكبعد استع

ة - 1 ود : الوالی اء العق ى إنش ل عل درة، والفع دبیر، والق رة، والت ي النص تعن
 .نھا نافذة من غیر توقف على إجازة أحدأوالتصرفات، و

 .والیة على النفس، ووالیة على المال: تنقسم الوالیة إلى قسمین - 2
نفس نوعان - 3 ى ال ة: الوالیة عل ة متعدی ة قاصرة، ووالی ا إوھي : والی ة م والی

 .إجبار ، وإما والیة اختیار
دین  - 4 اد ال ة واتح ال األھلی ھ ككم ق علی و متف ا ھ ا م ولي منھ روط لل اك ش ھن

 .والرشد، ومنھا ما ھو مختلف فیھ كالذكورة، والعدالة، والرشد
 .ال یجوز بحال أن تعقد المرأة عقد نكاحھا بنفسھا دون الرجوع ألي ولي - 5
ا والرجوع كما أنھ ال یحق للولي أن یجبر مولیتھ - 6 ن دون إذنھ زواج م  على ال

ً . إلیھا  .إذ یستحسن اشتراكھما فیھ بتحقیق رضائھما معا
زوج نفسھا  - 7 ى -ال یخفي أن ترك األمر للمرأة أن ت درتھا عل راف بق ع االعت م

ھا ؤونھا بنفس ض ش ات  -بع ؤون عالق واتي ینش اب لل تح الب ك یف إال أن ذل
ادر العاشقان مشبوھة ثم یدعیان أو تدعى المرأة أنھما متزو ا یب جان، أو ربم

ك  ة المشبوھة وذل ذه العالق ى ھ إلى أقرب مأذون الحتفاء الصفة الشرعیة عل
ور  اء األم م أولی ر عل اة !! بغی ین الفت أ ب ا تنش ي ربم ة الت ن الكراھی ك ع ناھی

ا ك . وولیھ ا أن ذل األعراض كم اجر ب ة تت ابات انتھازی أة عص ي نش ً ف ببا س
ً للمرأة عندما تست   .في ھذا المیثاق الغلیظ برأیھاأثر واستغالال
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اب )4( اح، ب اب النك اري، كت تح الب رح ف اري ش حیح البخ ي : ص ب ف الترغی

 .، طبعة دار الحدیث، القاھرة9/120، 5063النكاح، برقم 
 ".يول"مادة  10/399تاج العروس للزبیدي  )5(
 .طبعة دار المعارف. 6/4920لسان العرب البن منظور  )6(
ة  )7( ة الثانی ر الطبع ة دار الفك دین ، مطبع ن عاب یة اب ، 3/55م، 1966حاش

ورات ،  عبان ، منش دین ش ي ال یة زك وال الشخص رعیة لألح ام الش األحك
 .جامعة قار یونس، بنغازي ، لیبیا

 .، دار الفكر بیروت4/26الفقھ على المذاھب األربعة للجزیري  )8(
 .206، 205األحكام الشرعیة لألحوال الشخصیة لزكي الدین شعبان، ص )9(
ذھب  )10( أحكام األسرة في اإلسالم دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والم

تاذ ري، لألس لبي، ص: الجعف طفى ش د مص ة 258، 257محم ، دار النھض
 .م1977بیروت، الطبعة الثانیة،  –العربیة 

یة ، ص)11( وال الشخص رعیة لألح ام الش ي 206/األحك رة ف ام األس ، أحك
 .266/اإلسالم، ص

ن )12( د ب دین محم اج، لشمس ال اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن
دالموجود،  ادل عب وض، ع ى مع ق عل ربیني، تحقی ب الش د الخطی محم

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان4/246
رح الك)13( ع الش ي م ي المغن ة المقدس ن قدام ر الب دھا  383، 7/382بی ا بع وم

 .م، دار الفكر1992طبعة 
ا 211/األحكام الشرعیة لألحوال الشخصیة ص)14( رآن حقوقھ ي الق رأة ف ، الم

ا د ونجي، ص. والتزاماتھ الم الت د الس ى  150/عب ة األول دھا، الطبع ا بع وم
 .لیبیا. م، منشورات جمعیة الدعوة اإلسالمیة 1999
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  .3/59بن عابدین حاشیة ا)15(
ن 3/54حاشیة ابن عابدین )16( ، المغني مع الشرح الكبیر على متن المقنع، الب

ر  ة، دار الفك ة، 356، 7/355، 1992قدام ى الكفای دوي عل یة الع ، حاش
اطف  د ع ة محم اظ 2/30مطبع اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت ، مغن

روت  ة، بی ب العلمی . 4/254م، 2000المنھاج، للخطیب الشربیني، دار الكت
ن  ل، الب ن حنب د ب ام أحم ذھب اإلم ى م دلیل عل رح ال ي ش بیل ف ار الس من

 .2/108م، 2001ضویان، طبعة دار الحدیث القاھرة، 
  ).71(سورة التوبة، اآلیة )17(
  ).73(سورة األنفال، اآلیة )18(
ر،  )19( ري، دار الفك ي األزھ ل لألب رح خلی ى ش ل عل واھر اإلكلی ، 1/282ج

زم ن ح ي الب روتالمحل ل بی ع دار الجی ي 9/473، طب رة ف ام األس ؛ أحك
، المرأة 213/، واألحكام الشرعیة األحوال الشخصیة، ص255اإلسالم ص

رآن ص دعوة 157/في الق ة ال ع كلی ي، طب ة الزحیل زواج والطالق، وھب ، ال
 .90/اإلسالمیة، ص

 .4/55، حاشیة ابن عابدین 42/412فتح القدیر  )20(
 .3/54حاشیة ابن عابدین )21(
ي  2/30حاشیة العدوي على الكفایة، مطبعة محمد عاطف  )22( ھ عل اب الفق كت

 .4/53المذاھب األربعة، عبدالرحمن الجزیري، دار الفكر 
 .214/األحكام الشرعیة لألحوال الشخصیة ص)23(
 .3/14م، 1990، األم للشافعي، طبعة دار الفكر، 4/255مغني المحتاج )24(
 .2/108 ، منار السبیل7/357المغني )25(
ي، )26( راث العرب اء الت دارقطني،طبع دار إحی نن ال اح 1993س اب النك م، كت

رقم  ى، دار 222، 3/221) 11(ب ة األول وكاني، الطبع ار للش ل األوط ، نی
ال )2673(م، كتاب النكاح، باب الشھادة في النكاح برقم 2000الحدیث  ، وق

ألبادي في التعلیق ، وقال ا6/512ذكر أحمد ابن حنبل في روایة ابنھ عبدهللا 
دیث : "المغني على الدارقطني ذا الح ف أن ھ ن المؤل الحدیث نقل الزیلعي ع
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ن  دى ب ھ إال ع م یرفع اس، ول ن عب ول اب ن ق رجالھ ثقات، إال أن المحفوظ م

 . 3/222الفضل، 
 .4/256، وانظر ھامش مغني المحتاج 2/108منار السبیل )27(
  ).32(سورة النور ، اآلیة )28(
دا)29( نن ال رقم س اح، ب اب النك ده، ) 197(رقطني، كت ا بع ھ 3/299وم ، وفی

 .3/299ضعف انظر التعلیق المغني على الدار قطني لألبادي 
  .4/256ھامش مغني المحتاج )30(
 .1/282جواھر اإلكلیل )31(
 .123األحوال الشخصیة، ص)32(
 .4/256مغني المحتاج )33(
 .55، 3/54حاشیة ابن عابدین )34(
 .2/30، حاشیة العدوى 1/282جواھر اإلكلیل )35(
دوى )36( یة الع ع حاش ن م ي الحس ب ألب ة الطال ل 2/30كفای واھر اإلكلی ، ج

 .1/282، مختصر خلیل 1/282
 .257، 4/256مغني المحتاج )37(
 .2/108، منار السبیل 7/357المغني )38(
اب)39( اح، ب اب النك اري، كت تح الب ي، : ف لطان ول ل . 9/220الس إرواء الغلی

 .6/251) 1844( لأللباني برقم
دین )40( ن عاب یة اب ن 56، 3/55حاش ام الب ة األحك ي معرف ام ف ان الحك ، لس

 .318/الشحنة الحنفي مطبوع مع معین الحكام، طبع دار الفكر، ص
 .3/74الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، دار الشام للتراث، بیروت، )41(
 ).232(سورة البقرة، اآلیة )42(
 .)228(سورة البقرة اآلیة )43(
  .3/159الجامع ألحكام القرآن )44(
 ).228(سورة البقرة، اآلیة )45(
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ة، )46( ة الثالث ي، الطبع ر العرب رة، دار الفك ي زھ یة ألب وال الشخص األح

 .110/م، ص1957
 ).232(سورة البقرة اآلیة )47(
 .4/240ھامش مغني المحتاج )48(
)49( ً ً أوثیبا ً كان أو أمرأة، بكرا  .األیم ھي من الزوج لھ، رجال
اح : صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب النكاح، باب)50( ي النك ب ف استئذان الثی

رقم  كوت، ب ر بالس النطق ، والبك وى، 190، 9/189) 66(ب ة دار التق ، طبع
اب اح، ب اب النك م أحق بنفسھا : الموطأ لإلمام مالك، كت تئذان البكر واألی اس

 .415/م، طبع دار الحدیث، ص1997، الطبعة الثالثة ) 4(برقم
 .3/56حاشیة ابن عابدین )51(
اب)52( ندي، ب ام الس یة اإلم یوطي، وحاش رح الس ائي بش نن النس رض : س ع

 .82، 6/81المرأة نفسھا على من ترضى، مطبعة دار الكتب العلمیة 
 .4/240ھامش مغني المحتاج )53(
 .3/56حاشیة ابن عابدین )54(
 .261، 260/، أحكام األسرة في اإلسالم ص3/56حاشیة ابن عابدین )55(
 .2/30، حاشیة العدوى 1/277جواھر اإلكلیل )56(
 .، وما بعدھا4/239مغني المحتاج )57(
 .7/337المغني البن قدامة )58(
 ).221: (البقرة آیةسورة ) 59(
 .9/211ال نكاح إال بولي، : فتح الباري، كتاب النكاح، باب من قال)60(
 .3/72الجامع ألحكام القرآن )61(
 .230: سورة البقرة، اآلیة)62(
 .159، 3/158المرجع األسبق )63(
 .32: سورة النور، اآلیة)64(
 .259/أحكام األسرة في اإلسالم ص)65(
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ة )66( اض، الطبع ارف بالری ة المع ع مكتب اني، طب ي داود لأللب نن أب حیح س ص

ة  اب2000الثانی اح، ب اب النك رقم : م؛ كت ولي، ب اح إال ب ) 2085(ال نك
1/584. 

 ).2083(لحدیث برقم المرجع السابق نفسھ، وا)67(
ى )68( ة األول ارف، الطبع ة المع اني، مطبع ھ، لأللب ن ماج نن اب حیح س ص

اب1997 اح، ب اب النك رقم : م، كت ولي، ب اح إال ب ، 2/130) 1909(ال نك
 ).1841(وصححھ األلباني كما في اإلرواء برقم 

 .4/241ھامش مغني المحتاج )69(
اج )70( ي المحت ذ4/240مغن ھ الترم دیث أخرج نن ، والح حیح س ر ص ي، انظ

رقم  اني ب یخ األلب ذي للش ارف 1/558) 1102(الترم ة دار المع ، مكتب
 .م2002الریاض، 

  .4/240مغني المحتاج )71(
 .المرجع السابق نفسھ)72(
 .340، 7/339المغني )73(
ة )74( اض، الطبع ارف الری ة المع ع مكتب اني طب ائي لأللب نن النس عیف س ض

 .98، 97ص) 3254(م، برقم 1998األولى 
 .المرجع السابق نفسھ)75(
 .4/242مغني المحتاج )76(
اح إال : صحیح البخاري شرح فتح الباري، كتاب النكاح، باب)77( من قال ال نك

 .9/214) 5130(بولي، برقم 
رآن 2/108منار السبیل )78( ام الق اج  159، 3/158، الجامع ألحك ي المحت مغن

4/242. 
 .56، 3/55حاشیة ابن عابدین )79(
 .3/55ن عابدین حاشیة اب)80(
ة دار البصیرة 3/268سبل السالم للضعاني )81( ل األوطار 2002، طبع م، نی

6/505. 
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 .3/277، سبل السالم 5/146الشرح الممتع )82(
 .م، طبعة دار الحدیث، القاھرة2000، الطبعة الولى 6/505نیل األوطار )83(
 .4/242مغني المحتاج )84(
 6/506نیل األوطار )85(
ابصحیح البخاري )86( اح، ب ال: بشرح فتح الباري، كتاب النك ن ق اح : م ال نك

 ).2272(، وأبو داود برقم 9/211) 5127(إال بولي، برقم 
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  األثر الداللي للحروف المزیدة
      

  المیساوي أبو زید عمارة امحمد .د                                                                               
  قسم اللغة العربیة                                                                                          

  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                                       
   :مقدمة

والمرسلین  األنبیاء الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف   
  .سیدنا ونبینا محمد أفصح الخلق وأبلغھم

  :ّما بعدأ
ً بین علم   ً واسعا القدماء اللغة اء فمن القضایا اللغویة التي أثارت جدال

ین زیادة الحروف وقد وقع اختیاري في ھذا البحث على الزیادة التي ثوالمحد
ً لما لھا من أثر داللي على سیاق  تطرأ على حروف المعاني كحروف الجر مثال

وجھ بین النحویین والمفسرین على النص والجملة ولكثرة الجدل والنقاش حولھا 
تعالى  هللافي ما یتعلق بورودھا في كتاب الخصوص بین مؤید ورافض خاصة 

األصلیة وما  الكلمةأّما حروف المعاني التي زیدت على بنیة  ،القرآن الكریم
تحملھ من قیم داللیة كاأللف في فاَعل واأللف والنون في انفعل والھمزة والسین 

ّساع مادتھا العلمیة والتاء في استف عل وغیرھا فلیست من محاور ھذا البحث الت
وألن المقام ال یسمح بذلك فصفحات البحث المسموح بنشرھا معدودة وملزمة 

  :تكون محاور ھذا البحث كاآلتي نلنا من ھنا ارتأیُت أ
ُ  - أوالً  ً واصطالحا   بیان مفھوم زیادة الحروف لغة
 ً والمفسرین من قضیة زیادة الحروف موقف علماء اللغة النحویین  -ثانیا

  .وبیان أثرھا الداللي على سیاق الجملة والنص
  .وسأردف ھذین ا لمحورین بخاتمة أذكر فیھا أھم نتائج ھذا البحث

ً  -أوالً    :مفھوم الزیادة لغة واصطالحا
النمو والزیادة خالف النقصان وزاد الشيء یزید : الزیادة: "یقول ابن منظور  

ً وز ً وزیدا ید الزیادةزیدا ید والزِّ ً أي ازداد والزَّ وزدتھ أنا أزیده .. .یادة ومزیدا
  )1("والمزید الزیادة.. .زیادة جعلت فیھ الزیادة واستزدتھ طلبُت فیھ الزیادة
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ا المعنى االصطالحي للحرف الزائد فلقد كان للعلماء فیھ عدة مفاھیم من  أمَّ
  :بینھا

ھو الذي یكون دخولھ كخروجھ من الحرف الزائد : "یعیش فیشرحھ یقوُل ابنُ 
  .)2("غیر إحداث معنى
لیس مرادنا بالزائد أنھ دخل لغیر معنى البتة بل زید لضرب : "ویضیف قائالً 

  .)3("من التأكید والتأكید معنى صحیح
الحروف الزائدة ھي حروف : "ویقول ابن الحاجب في تعریفھ للحرف الزائد

  .)4("لم یكن عند حذفھا الصلة التي یتوصل بھا إلى زنة أو إعراب
 ً نھ حرف یُوصل بھ الكالم ولیس بركن في الجملة إ: "وقیل في تعریفھ أیضا

  .)5("وال في استقالل المعنى
  :وقال رضي الدین االسترابادي 

" ّ سمیت بالحروف الزائدة ألنھا ال یتغیر بھا أصل المعنى بل ال یزید بسببھا إال
  .)6("تأكید المعنى الثابت وتقویتھ

ً ثا موقف علماء اللغة النحویین والمفسرین من قضیة زیادة الحروف  -نیا
  .وبیان أثرھا الداللي على سیاق الجملة والنص

المتتبع آلراء علماء اللغة النحویین البصریین والكوفیین وآراء المفسرین   
لكتاب هللا العزیز كذلك من خالل مؤلفاتھم یلحظ أن آراءھم حول حروف 

اختلفت بین مؤید لجواز مجیئھا زائدة ورافض لذلك وخاصة المعاني تباینت و
فیما یتعلق بالقرآن الكریم وقد أّدى ھذا التباین واالختالف في ما بینھم إلى تحفظ 
ّھ ال یوجد في كتاب هللا حرٌف  بعضھم في استعمال مصطلح الزیادة بحجة أن

ً من ذلك طالما أنھ یخدم المعنى الداللي  زائٌد بینما بعضھم اآلخر ال یرى مانعا
ِذا نجد  ّھ نزل بلغة العرب، ل كما یقول ابن یعیش في –البصریینللنص وأن

 )7("یأتون بعبارة زیادة ولغو أّما الكوفیون فیأتون بعبارة حشو وصلة - شرحھ
ّق الزركشي على ما قالھ ابن یعیش قائالً  واألْولى اجتناب مثل ھذه : "وقد عل

نحویین بالزائد من جھة اإلعراب ال من جھة العبارة في كتاب هللا فإن مراد ال
  .)8("المعنى

حسب –وما قالھ الزركشي لطیف ألن كل حرف من حروف المعاني لھ   
وظیفتان لفظیة وداللیة فاللفظیة تكمن في األثر الذي یحدثھ الحرف  - تحلیلنا
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ً فإذا لم یك) المعمول(في اللفظ الذي بعده ) العامل( ً أم مقدرا ن سواء أكان ظاھرا
لھذا الحرب أثٌر في ما بعده فھو زائد من حیث اإلعراب حسب رأي النحاة وقد 

أّما الوظیفة الداللیة فھي متعلقة بالمعنى الذي  ،یكون لھ أثر ویحكم بزیادتھ
ألن وظیفتھ وأثره الداللي  ؛یضیفھ ھذا الحرف على السیاق وإْن حكم بزیادتھ

  .في سیاق الجملة والنصالمتعلق بالمعنى باٍق وھو العلة من زیادتھ 
ّل النحاة وبعض المفسرین لزیادة الحروف بالتوكید والتوكید معنى    من ھنا عل

ّ َمْن فطن  من المعاني ال یمكن تصوره دون الحرف الزائد وھذا ال یدركھ إال
ِم أسرار اللغة وبالغتھا   .وَعل

مؤید الذي دار بین علماء اللغة والمفسرین بین  رفع بھ الخالفُ وخیر ما یُ 
ورافض لزیادة الحروف ومن إطالق لفظ الزائد في القرآن الكریم ھو ما ذكره 

  :قال حینابن درستویھ
ثبات معنى ال حاجة إلیھ فباطٌل ألنھ عبث فتعین إوالتحقیق أنھ إْن أرید بالزیادة "

الحاجات إلى األشیاء قد تختلف بحسب المقاصد فلیست  أن إلینا بھ حاجة لكنّ 
فظ الذي زید عندھا وال زیادة كالحاجة إلى األلفاظ التي رأوھا الحاجة إلى الل

  .)9("مزیدة علیھ وبھ یرتفع الخالف
وسأعرض فیما یلي أھم حروف المعاني التي كان لزیادتھا أثر داللي   

  :ن موقف النحاة والمفسرین منھا، ومن ھذه الحروفوأبیّ
  :الباء الجارة- 1

   ً : الباء الجارة وذلك في عدة مواضع من الحروف التي وردت زیادتھا توكیدا
ً : حیث زیدت مع الفاعل كما في قولھ تعالى ِ َشِھیدا َّ ا ِ َى ب   .))10َوَكف

ما الیحمل فیھ االسم على "وقد أشاره سیبویھ إلى ھذا حیث أورد في باب 
  :اسم بني علیھ الفعل مرة، ویحمل مرة أخرى على اسم بني على الفعل، قائالً 

ً مررت بھ نصبت وكان الوجھ، ألنك بدأت مرر: وإذا قلت " ت بزید وعمرا
ً تبنیھ علیھ ولكنك قلت فعلُت ثم بنیت علیھ المفعول وإن : بالفعل، ولم تبتدئ اسما

ّ بحروف اإلضافة فكأنك قلت ً : كان الفعل ال یصل إلیھ إال ونحو "... مررت زیدا
: لھخشنت بصدره فالصدر في موضع نصب وقد عملت الباء ومث: ذلك قولك

 ً ِ َشِھیدا َّ ا ِ َى ب ُْل َكف إنما ھي كفى هللا ولكنك لما أدخلت الباء عملت والموضع  ق
  .)11("موضع نصب وفي معنى النصب وھذا قول الخلیل رحمھ هللا
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ً ما عناه المبرد بقولھ ً تقول: "وھو أیضا : والباء إنما تزاد في غیر الواجب توكیدا
  .)12("ما زیٌد بقائم، ولیس زیٌد بمنطلق

ً في  وقد ذكر سیبویھ زیادة ھذه الباء صراحة في موضع آخر من كتابھ وتحدیدا
: ولو كانت الباء زائدة بمنزلتھا في قولھ عز وجل" :، حیث قال.باب الفاعل

 ِ َّ ا ِ َى ب   .)13("لم یجز السكوت علیھا َوَكف
ّ أّن الباء عنده أفادت األمر ال التوكی     ً إال د حیث فّسر وھو ما قالھ الزجاج أیضا

ِالً : قولھ تعالى ِ َوكی َّ ا ِ َى ب ً دخلت الباء : "قائالً  ))14َوَكف معناه وكفى هللا وكیال
والباء في  .)15("بمعنى األمر وإن كان لفظھ لفظ الخبر المعنى اكتف با وكیالً 

وھو ما قالھ أبو جعفر النحاس  .)16(موضع رفع مع االسم المعنى كفى هللاُ شھید
 ً   .)17(أیضا

التي بمعنى أجزأ وأغنى " كفى"إن الباء ال تزاد في فاعل "ویقول ابن ھشام    
كقولھ  )18(وال التي بمعنى وقى واألولى متعدیة لواحد والثانیة متعدیة الثنین

ِتَالَ : تعالى ِیَن الق ُ الُمْؤِمن َى هللاَّ ُ : وقولھ تعالى ))19َوَكف ِیَكھُُم هللاَّ َْكف ََسی  .))20ف
  :ائالً ویضیف ابن ھشام ق

  :قال )21(ووقع في شعر المتنبي زیادة الباء في فاعل كفى المتعدیة لواحد""
ُْعالً كفى  ّك منھم  ث ً بأن ِِھ أْھلُ     فخرا َھل   )22(ودھٌر ألن أمسیت من أ

ً آخر للباء الواردة في  َى ...وینسب أبو حیان إلى ابن السراج أنھ أجاز وجھا َكف
ِ َشِھیدا َّ ا ِ   : عھا باآلیة السابقة وھذا الوجھ یقول فیھوھي شبیھ في موض))23◌ً ب

  . )24(كفى ھو أي االكتفاء با: إن الباء لیست زائدة فكأنھ قال"
وأّما زیادتھا : "وممن قالوا بزیادة الباء في الفاعل ابن جني حیث قال  

ینَ : كفى با وقولھ: في الفاعل فنحو قولھم ِ َا َحاِسب ن ِ َى ب إنما ھو كفى   ))25َوَكف
ً  :وكفینا واستشھد بقول الشاعر هللا فالباء  ،)26(كفى بالشیب واإلسالم للمرء ناھیا

ماقام من أحٍد، فالجار : وما عملت فیھ في موضع مرفوع بفعلھ كقولك 
وقد ضّعف ابن جني رأي أبي بكر محمد )27(والمجرور في موضع مرفوع بفعلھ

: أن یكون قولھم وأجاز أبو بكر بن السري " :بن السري المخالف لھذا حیث قال
كفى اكتفاؤك با أي اكتفاؤك با یكفیك وھذا یضعف عندي : كفى با تقدیره

ألن الباء على ھذا متعلقة بمصدر محذوف وھو االكتفاء وُمحال حذف 
  .)28("الموصول وتبقیھ صالتھ
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  :وقد أیّد ابُن جني سیبویھ في ھذه المسألة حیث قال
ُ : یرید كفى هللا كقولھ تعالىوالقول في ھذا قول سیبویھ أنھ " َى هللاَّ َوَكف

ِتَال ِیَن الق في بیت األخطل  )30(ویشھد بصحة ھذا المذھب ما ورد ،))29◌َ الُمْؤِمن
  : وھو قولھ

  )31(وحب بھا مقتولة حین تقتل    فقلت اقتلوھا عنكم بمزاجھا 
 من العلماء من یرى زیادة الباء في الفاعلوھناك  "حبّ "فبھا في موضع رفع بـ 

  :ونقل عن المازني قولھ في قول الشاعر: "من الشذوذ كالمازني یقول ابن جني
ّانا    فكفى بنا فضالً على غیرنا    )32(حب النبي محمد إی
  .)33("شاٌذ یرید أن معناه كفانا اوإنما تدخل الباء على الفاعل وھذ

ْھنِ  ....: وتزاد الباء في المفعول بھ كما في قولھ تعالى الدُّ ِ یقول ابن ))34تَْنبُُت ب
ْھنِ وأّما قولھ تعالى : "جني الدُّ ِ فذھب كثیر من الناس إلى أن الباء زائدة تَْنبُُت ب

عند حذاق أصحابنا على غیر وجھ الزیادة  اوھذ. .تنبُت الدھنَ : وأن تقدیره 
خرج زیٌد : تنبت ما تنبتھ الدھن فیھا كما تقول -وهللا أعلم–وإنما تأویلھ عندھم 

  .)35("بھ علیھ، وركب األمیر بسیفھ أي وسیفھ معھبثیابھ أي وثیا
  .)37(وأبو جعفر النحاس )36(ھنا األخفش بزیادتھاوقد قال 

أّما المالقي فقد ذكر لھذه الباء الواردة في ھذه اآلیة وجھین من اإلعراب   
تنبت الدھَن أي تخرجھ : یحتمل أن تكون الباء زائدة ویكون التقدیر: "قائالً 

  )38("تنبت شجرتھا والدھن فیھا: باء باء الحال كأنھ قالویحتمل أن تكون ال
َُكةِ : ومن قبیل الزیادة في المفعول بھ قولھ تعالى َى التَّْھل ل ِ ْیِدیُكْم إ َ أ ِ ُوا ب   ))39َوالَتُْلق

  )42(والنحاس )41(واألخفش )40(إذ التقدیر في ھذه اآلیة حسب ما ذكره ابن جني
" تنبت بالدھن"ئدة نحو زیادتھا في قولھ وال تلقوا أیدكم فالباء زا -وهللا أعلم-

  .)45(وابن عاشور )44(والزمخشري )43(وقال بھذه الزیادة من المفسرین القرطبي
ْلمٍ : ومنھ قولھ تعالى ُ ِظ ِْلَحاٍد ب إ ِ ِ ب ِیھ الباء في : "یقول القرطبي ))46َوَمن یُِرْد ف

ل ابن وقد عل ،)47("تنبت بالدھن: "زائدة كزیادتھا في قولھ تعالى" بإلحاد"
َواْمَسُحوا : عاشور لزیادة الباء ھنا بأنھا زائدة للتوكید مثلھا في قولھ تعالى

ُِرُءوِسُكمْ  ً عن الحق ))48ب   .)49(قھذن. .أي من یرد إلحاًد وبُعدا
" بإلحاد"دخلت الباء في :  "وقد كان للفراء تأویل آخر لدخول الباء ھنا قال

أسھل منھ في ) أنْ (ول الباء في ألن تأویلھ من یُرد بأن یلحد فیھ بظلم ودخ
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ً وتكون كالشرط، ) أنْ (اإللحاد وما أشبھھ ألن  تظھر الخوافظ معھا كثیرا
  .)50("فاحتملت دخول الخافظ وخروجھ ألن اإلعراب ال یتبیّن فیھا

َة: ومنھ قولھ تعالى َّْخل ِ الن ِِجْذع ْیِك ب َ ل ِ ي إ  - وهللا أعلم–إذ التقدیر  ))51◌ِ َوھُزِّ
وتبعھ في ھذا من  )52(وقد قال بزیادة الباء ھنا األخفش ،لنخلةوھزي إلیك جذع ا

ویجوز : "إال أن األخفش جّوز لآلیة معنى آخر إْذ قال )53(المتأخرین ابن عاشور
ً بجذع النخلة   .)54("أن تكون على معنى ھزي رطبا

َماءِ : ومن قبیل زیادة الباء قولھ تعالى      َى السَّ ل ِ ٍ إ َب َِسب َْمُدْد ب ْلی َ إذ التقدیر  ))55ف
ً إلى السماء - وهللا أعلم– كما تزاد الباء في الجملة االسمیة كالمبتدأ . فلیمدد سببا

بحسبك : والخبر وما أصلھ كذلك ومن موضع زیادتھا في المبتدأ قول العرب
 )57(بحسبك درھٌم وخرجت فإذا بزید ومنھ عند سیبویھ: وقولھم  ،)56(قوُل السوء
ُِّكُم ال: قولھ تعالى ی َ أ ِ   .))58َمْفتُونُ ب

بأیكم "ونسب ابن ھشام إلى أبي الحسن األخفش قولھ في تفسیر ھذه اآلیة    
المفتون مصدر : متعلق باستقرار محذوف ُمخبر بھ عن المفتون ثم اختلف فقیل

  .)59("بمعنى الفتنة وقیل الباء ظرفیة أي في أي طائفة منكم المفتون
زائدة على الخبر " بحسبك زید: "موھناك من العلماء من یرى أن الباء في قولھ

) بحبك زیدٌ (قال ابن مالك في : "المقدم ال على المبتدأ كابن مالك یقول ابن ھشام
ً مبتدأ مؤخر ألنھ معرفة وحسب نكرة   . )60(أن زیدا

َِھاجـ: وتزاد الباء في خبر المبتدأ كما في قولھ تعالى   ِمْثل ِ ِّئٍَة ب وقد ))61َزاُء َسی
وقد علل ھذا األخیر المبتدأ  ،)63(وابن جني )62(األخفش جّوز ذلك أبو الحسن

  .)64("الفاعل فاحتاج المبتدأ إلیھ كما احتاج الفعل إلى فاعلھ لمضارعتھ
 )65(وتزاد فیما أصلھ مبتدأ كاسم لیس بشرط أن یتأخر إلى موضع الخبر  

وقد علل ابن عاشور  )66(بنصب البر" بأن تولوا البرَّ لیس : "كقراءة بعضھم
ُھُوِرَھا: الباء في قولھ تعالى لزیادة تُوا البُیُوَت ِمن ظ ْ َن تَأ أ ِ ِرُّ ب َْیَس الب  ))67َول
  .)68("بالباء الزائدة لتأكید النفي بلیس) بأن تأتوا(وجّر : "بقولھ 

َُّك : كما في قولھ تعالى) ما(وتزاد الباء فیما أصلھ خبٌر كخبر  َوَما َرب
ِلٍ  َغاف ِ   .))69ب

في موضع نصب " بغافل: "اس في تفسیر ھذه اآلیة قولھیقول أبو جعفر النح    
أّما ابن ھشام فقد ذكر للمجرور ھنا  )70("على لغة أھل الحجاز والباء توكید
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 رفعإن المجرور في موضع نصب أو : "وجھین من اإلعراب قال" بغافل"
لم یجئ في " ما"والتمیمیة والصواب األولى ألن الخبر بعد  الحجازیةعلى 

ّ وھو منصوبالتنزیل مج ً من الباء إال   .)71("ردا
ً لھذه اآلیة قولھ تعالى   ِینَ :وما ورد مشابھا ُمْؤِمن ِ –إذ التقدیر  ))72َوَما ھُم ب

یدو:وقولھ تعالى" وما ھم مؤمنین" - وهللا أعلم ِ ْلَعب ِّ َالٍَّم ل ِظ ُُّك ب : أي  ))73َما َرب
ً للعبید ُِمؤْ : وقولھ تعالى ،وما ربك ظالما ْنَت ب َ َاَوَما أ َّن أي وما أنت  ))74ِمٍن ل

ً لنا ومن باب زیادة الباء ً قول الشاعر )75(مؤمنا   :أیضا
  )76(وال األصیل وال ذي الرأي والجدل    ما أنت بالحكم الترضى حكومتھ 

َى: المنفي كقولھ تعالى) لیس(كما تزاد الباء في خبر  َل ُوا ب ال َ ُِّكْم ق َرب ِ َْسُت ب  ))77أل
ُ : ىوقولھ تعال ،أي ألسُت ربّكم َكاٍف َعْبَده ِ ُ ب َْیَس هللاَّ ل َ ً  ))78أ أي ألیس هللا كافیا

  . عبده
ً لم تدخل نحو     ً أي مثبتا ً وما زیٌد : وإذا كان خبر لیس موجبا ّ قائما ً إال لیس زیدا

 ً ّ قائما   .ومعنى ھذا أنھا تختص بالخبر المنفي ،)79(إال
ّ في خبر وال یطرد زیادة الباء على قول ا" :وفي ھذا یقول أبو حیان لجمھور إال

ً لیس في باب االستثناء وعلى ما ) ما(و ) لیس( مما أجمعوا علیھ إذا كان منفیا
في لغة بني تمیم فذھب ابن ) ما(وأّما الخبر المنفي بعد  ،االختالف فیھوقع 

السراج والفارسي في أحد قولیھ وتبعھما الزمخشري إال أنھ ال یجوز دخول 
ً ك وھو كثیرالباء علیھ والصحیح جواز ذل ً في نثرھم ونظمھم ونص على  ا جدا

ً فإذا اسقطوا  ذلك سیبویھ والفراء على أن أھل نجد یجرون الخبر بالباء كثیرا
  )80("الباء وفقوا

أن  توھمویرى السیوطي أن فائدة الزیادة في خبر لیس وما المنفي دفع      
ً فإذا الكالم موجٌب الحتمال أن  السامع لم یسمع النفي أول الكالم  فیتوھمھ موجبا

  .)81(جيء بالباء ارتفع التوھم
  :الجارة) ِمنْ (زیادة - 2

ً إلضفاء معنى جدید ) ِمنْ (تزاد    بكسر المیم وسكون النون في الكالم أحیانا
علیھ وھو التوكید؛ إال إن ھذا الحرف لم یفقد وظیفتھ اللفظیة وھي الجر وھو ما 

  : ل سیبویھیقو ،ذكره سیبویھ ومن جاء بعده من العلماء
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ً ولكنھا توكیٌد ) من(وقد تدخل " في موضع لو لم تدخل فیھ كان الكالم مستقیما
ّ أنھا تجر ألنھا حرف إضافة وذلك قولك ما أتني من رجٍل وما ) ما(بمنزلة  إال

ّكد بـ ) من(رأیت من أحٍد لو أخرجت  ُ ً ولكنھ أ في  ،)82()"من(كان الكالم حسنا
ا فمرة یراھا زائدة ومرة غیر ذلك یقول حین نجد المبرد یضطرب رأیھ فیھ

إنھا زائدة فلست أرى ھذا كما قالوا وذلك أن كل كلمة إذا : وأّما قولھم" :المبرد
ما : وقعت وقع معھا معنى فإنما حدثت لذلك المعنى ولیست زائدة فذلك قولك

ما رأیت : وما رأیُت من رجٍل فذكروا أنھا زائدة وإن المعنى ،جاءني من أحدٍ 
ولیس كما قالوا وذلك ألنھا إذا لم تدخل جاز أن یقع النفي  ،وما جاءني أحدٌ  رجالً 

بواحٍد دون سائر جنسھ تقولك ما جاءني رجٌل وما جاءني عبد هللا إنما نفیت 
ّ ترى أنك لو : مجيء واحٍد وإذا قلت َال َّھ أ ما جاءني من رجٍل فقد نفیت الجنس كل

 معرفة فإنما موضعھ موضع عبد هللاما جاءني من عبد هللا لم یجز ألن : قلت
  .)83("واحدٌ 

ح بزیادتھا إْذ یقول   : في حین نرى المبرد في موضعین آخرین من كتابھ یصرِّ
وما  ،ما جاءني من أحدٍ : وأّما الزائدة التي دخولھا في الكالم كسقوطھا قولك"

ّت فیھ على أنھ للنكرات دون ّ أنھ دل  كلمُت من أحٍد فھذا موضع زیادتھا إال
  .)84("المعارف

    ّ وقال في موضع آخر من كتابھ وفي باب ماال یكون االستثناء فیھ إذا أبدل إال
ما جاءني من أحٍد إال زیٌد على : وذلك قولك" :على الموضع المتناع اللفظ فیھ

زائدة وإنما تزاد في النفي وال تقع في اإلیجاب زائدة ألن المنفي ) من(البدل ألن 
 ُ إلبانة ھذا المعنى وذلك ) من(فتدخل  ،في معنى الجمیع المنكور یقع واحده

ً وتقع المعرفة في ھذا : قولك ً واحدا ما جاءني رجٌل فیجوز أْن تعني رجال
ّ : ماجاءني عبد هللا فإذا قلت: الموضع تقول ما جاءني من رجٍل لم یقع ذلك إال

ً لم یجز لو قلت  ا م: للجنس كلھ ولو وضعت في موضع ھذا المنكور معروفا
ً ألنھ معروٌف بعینھ فال یشیع في الجنس   .)85("جاءني من عبدهللا كان محاال

َل : بقولھ تعالى) من(وقد استدل المبرد في موضع آخر على زیادة     َن یُنَزَّ أ
بُِّكمْ  ن رَّ ْن َخْیٍر مِّ َْیُكم مِّ ّق بعد ھذه اآلیة بقولھ ))86َعل إنما ھو خبٌر ولكنھا : "وعل

لم تغیر المعنى وإن ) من(وھي مختصة بالنكرات ال المعارف وأن  )87(توكیدٌ 
  .)88(غیرت اللفظ
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ما بعدھا  یكونأن یتقدمھا نفي وإن  لزیادتھاوحسب ما ذكره المبرد فإنھ یشترط 
  .نكرة

وقد استحسن أبو حیان ھذا التقدیر الذي ذكره المبرد بحجة أنَّ لھ نظائر في    
ََق : لسان العرب ومن ذلك قولھ تعالى َِّذي َخل َ ال َنَّ هللاَّ َْم یََرْوا أ أو ل

َاِدرٍ  ق ِ ِِھنَّ ب َِخْلق َْم یَْعَي ب َْرَضَول َِواأل َمَوات   .)90(فلما تقدم النفي َحُسن دخول الباء ))89السَّ
دخولھا كخروجھا ابُن السراج وقد  لتأكید النفي وأنَّ ) من(ومّمن قالوا زیادة   

لتبیین أن الجنس ) من(ل في الدار دخلت ومن ذلك ما من رج: "مثل لھا بقولھ
ً وال  ینفيوأنھ لم یرد القائل أن " كلھ منفي ً وحق أنھ ال یكون عامال ً واحدا رجال

ً حتى یلغى من الجمیع وأن یكون دخولھ كخروجھ ال یحدث معنى غیر  معموال
ً ما ذكره ابن جني )91("التأكید   .)92(وھو أیضا

َْرُض ِمْن  :قولھ تعالى ) من(ومن قبیل زیادة    ُِت األ ا تُْنب َا ِممَّ َن یُْخِرْج ل
ِھَا ائ َّ ِث ِھَاَوق َْقل یخرج لنا ما تنبت األرض ولكن بعض  -وهللا أعلم–إذ التقدیر  ))93ب

ً یرى في ھذه اآلیة وجھین من اإلعراب إذ یقول   : علماء اللغة كاألخفش مثال
) من(دخلت فیھ ف" یخرج لنا مما تنبت األرض من بقلھا وقثائھا"وأّما قولھ "

ذھْبت : كنحو ما تقول في الكالم أھل البصرة یأكلون من البُر والشعیر وتقول
ً (ریُد فأصبُت من الطعام، ت لنا مما تنبت یحرد "ذلك ك)  الشيء(ولم تذكر ) شیئا

ً ولم یذكر " األرضُ  ما رأیُت من : جعلتھ على قولك  شئتوإن ) الشيء(شیئا
ً وھل : تریدأحٍد    .)94("ھل جاءك رجلٌ : ترید  ،جاءك من رجلٍ مارأیُت أحدا

فیھ تفصیل كثیر حیث ذكر ابن ھشام أنھا تزاد لتوكید ) من(والقول في زیادة 
تقدم النفي أو النھي أو االستفھام : إحداھما : العموم واشترط لزیادتھا ثالثة أمور

َُمھَا: بھل نحو قولھ تعالى َّ یَْعل ِال ٍَة إ ُ ِمنَوَرق ُط ِي م: وقولھ  ))95َوَما تَْسق َ◌ا ترى ف
ُورٍ  ُط اْرِجِع البََصَر ھَْل تََرى ِمن ف َ َوٍت ف تنكیر : والثاني   ))96َخلِق الرحمن ِمْن تَف

ً أو مبتدأ ً أو مفعوال   .)97("مجرورھا والثالث كونھ فاعال
ٌ إال : حسب ما ورد في اآلیات السابقة -وهللا أعلم- إذ التقدیر      ُ ورقة وما تسقط

  .في الفاعل مزیدة) من(ردت یعلمھا، وقد و
ً وما ترى في خلق الرحمن    .وقد وردت مزیدة في المفعول بھ تفاوتا

ً وقد زیدت في المفعول بھ كذلك   .فارجع البصر ھل ترى فطورا
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ُُكم: ومن قبیل زیادتھا في المبتدأ قولھ تعالى ِ یَْرُزق ٍِق َغْیُر هللاَّ إذ  ))98ھَْل ِمْن َخال
  .ل خالٌق غیُر هللاھ - وهللا أعلم–التقدیر 

) ِمن(وقوعھا بعد نفي أو نھي فإن ) من(وعلى رأي َمْن ال یشترط لزیادة 
ِیمٍ ... : الواردة في قولھ تعالى ل َ ُِّذْقھُ ِمْن َعَذاٍب أ مزیدة إّما للتوكید وإّما  .))99ن

ً من عذاٍب عظیم   .)100(مزیدة للتبعیض أي نذقھ عذابا
  ):ما(زیادة - 3

الذي جرى مجرى الفاعل الذي یتعداه فعلھ إلى أورد سیبویھ في باب   
َْقِضِھم : واّما قولھ عز وجل: "مفعولین في اللفظ ال في المعنى قائالً  َِما ن ب َ ف

َھُم اق َ یث ّ ) ما(فإنما جاء ألنھ لیس لـ  ))101◌ْ مِّ معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إال
عندما تكلم والمبرد لم یخرج عن ھذا المعنى الذي ذكره سیبویھ  )102("التوكید

 طرحھاھي زائدة مؤكدة ال یخل : "الواردة في ھذه اآلیة حیث قال) ما(عن 
تكون زائدة للتوكید فال یتغیر ) ما(إن :"، وقال في موضع آخر)103("بالمعنى

  .)104("الكالم بھا في عمل وال معنى
تكون زائدة في موضعین أحد ) ما(إن : "أّما أبو إسحاق الزجاج فیقول

ِ ف: فیھ بإعراب وال بمعنى كقولھ تعالى الموضعین ال تخل َن هللاَّ َِما َرْحَمٍة مِّ َ◌ب
ُمْ  َھ ِنَت ل َھُمْ : وقولھ تعالى ))105ل اق َ یث َْقِضِھم مِّ َِما ن ب َ   .))106ف

ً قائٌم ثم تقول: كقولكتغیر اإلعراب : والموضع اآلخر      إنما زیٌد قائٌم : إن زیدا
ُوَن : قولھ تعالىومن ھذا الموضع  ،)107(فتغیر اإلعراب بدخولھا ََّما الُمْؤِمن ن ِ إ

 ٌ ِْخَوة ََماءُ : وقولھ تعالى  ))108إ ُل َاِدِه الع َ ِمْن ِعب ََّما یَْخَشى هللاَّ ن ِ ومما وردت  ))109إ
ََما : زائدة قولھ تعالى) ما(فیھ  ً ف ُوَضة ا بَع َالً مَّ َن یَْضِرَب َمث ِي أ َ الَ یَْستَْحی ِنَّ هللاَّ إ

ا َھَ َْوق اإلعراب  أوجھإن : "یقول الزجاج: إعرابھا عدة وجوهوللعلماء في  ))110ف
إن هللا ال یستحي أن یضرب مثًال : "زائدة مؤكدة كأنھ قال) ما(فیھا أن تكون 

إن هللا : نكرة فیكون المعنى) ما(ویجوز أن تكون ... وما زائدة مؤكدة ،بعوضة
ً من األشیاء بعوضة فما فوقھا ً شیئا   )111("ال یستحي أن یضرب مثال

ً آخر  قال وممن ً إعرابیا ً أبو الحسن األخفش ویضیف لھا وجھا بزیادتھا أیضا
ً ما بعوضة(وناٌس من بني تمیم یقولون " :یقول بمنزلة الذي ) ما(یجعلون ) مثال

ٌ : كأنھم قالوا) ھو(ویضمرون   )112(ال یستحي أن یضرب مثًال الذي ھو بعوضة
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ً المفسرون كالقرطبي وذھب  )114(اشوروابن ع )113(وقد قال بزیادتھا أیضا
  :)115(بعض العلماء إلى تفصیل القول فیھا كابن ھشام حیث یقول

الكافة عن : الزائدة نوعان كافة وغیر كافة فالكافة ثالثة أنواع أحدھما) ما(إن "
طالما والثانیة الكافة عن عمل  -كثر -قلّ  :محل الرفع وال تتصل إال بثالثة أفعال

كأنما ) "إنما هللا آلھ واحدٌ (تھا نحو النصب والرفع وھي المتصلة بإّن وأخوا
الكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف وظروف : والثالثة " یساقون إلى الموت

ُرّب وأكثر ما تدخل حینئذ على الماضي وغیر الكافة تزاد بعد : فاألحرف أحدھا
ُم الَمْوتُ : أداة الشرط جازمة كانت نحو قولھ تعالى ُْدِرككُّ ُوا ی ََما تَُكون ْین َ  ))116أ

 ً َنَّ وأیضا ا تََخاف ِمَّ َِذا َما : أو غیر جازمة نحو قولھ تعالى ))117َوإ إ َّ َحت
ً : وبین المتبوع وتابعھ في نحو قولھ تعالى ))118َجاُءوھَا ُوَضة ا بَع َالً مَّ   .))119َمث

َنْ (زیادة - 4   :بفتح الھمزة وتخفیف النون) أ
ً وھو ما ذكر) أنْ (تزاد    ه لنا علماء اللغة كسائر الحروف السابقة توكیدا

وتقع أْن زائدة : "كالمبرد ومن جاء بعده من المتأخرین كابن ھشام یقول المبرد
ً كقولھ َْن جاء وذھبُت ووهللا أن لو فعلَت لفعلُت فإن حذفت لم تخلل : توكیدا لّما أ

  .)120("بالمعنى
ْن الزائدة غیر التوكید كسائر الزوائد     َ وقد  )121(ویقول ابن ھشام إنھ ال معنى أل

  : وھي )122(حّدد مواضع زیادتھا في أربعة
ً : التوقیتیة نحو قولھ تعالى) لّما(أن تقع بعد  ُوطا َا ل ُن َن َجاَءْت ُرُسل ا أ َمَّ  ))123َول
َن َجاَء البَِشیرُ : وقولھ تعالى ا أ َمَّ ل َ : مثل قولھ تعالى) لو(وأن تقع بعد  ))124ف

 َِِّریقَة َى الط َاُموا َعل َِّو اْستَق َن ل وأْن تقع بعد الكاف ومخفوظھا كقول  ،))125َوأ
  :الشاعر

ِینا بوجٍھ مقسَّم  كأْن ظبیٍة تعطو إلى وارِق     ویوماً تُواف
لم   )126(السَّ

  :كقول الشاعر) إذا(وأن تقع بعد 
ّھ  َْن كأن   )127(ُمَعاطى ید في لجة الماء غایر    فأمھلھ حتى إذا أ

  :زیادة الكاف- 5
ً وِمْن موق   ع ھذه الزیادة یقول المبرد في باب ما یقع الكاف قد تقع زائدة توكیدا

الكاف زائدة مؤكدة كتوكیدھا في قول : "في االستثناء من غیر نوع المذكور قبلھ
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ِِھ َشْيءٌ : هللا عز وجل َْیَس َكِمْثل وأما الكاف الزائدة : "ویضیف قائالً  ))128ل
 )129("كخالدمثل زید وما أنت : عبد هللا كزید وإنما معناه : فمعناھا التشبیھ نحو 

ویرى ابن جني في ھذه اآلیة أّن الكاف الزائدة المؤكدة ھي بمنزلة الباء في خبر 
ِِھ َشْيءٌ : لیس وما ومنھ قولھ عز وجل َْیَس َكِمْثل لیس (وقد قدر اآلیة بـ  ))130ل

ّك إن لم تقتصد ذلك ) مثلھ شيء فالبٌّد من زیادة الكاف عنده ھنا لیصح المعنى ألن
ً فزعمت أنھ لیس كالذي ھو مثلھ شيء فیفسد ھذا المعنى أثبتت لھ عز اسمھ  مثال

ً : أحدھما: عنده من وجھین ً عظیما ما فیھ من إثبات المثل لھ عز اسمھ وعال علوا
ً فھو مثل مثلھ ألن الشيء إذا ماثلھ شيٌء  :واآلخر أن الشيء إذا أثبتت لھ مثال

ً مماثل لما ماثلھ وھذا كلھ یؤكد أن الكاف في  البد أن تكون ) كمثلھ(فھو أیضا
  .)131("زائدة

ً المالقي وقد علل لھذه الزیادة بقولھ   الستغناء : "وقد قال بھذه الزیادة أیضا
ّما  الكالم عنھا للتأكید ألن معناھا معنى مثل وھي عنده ال تعلق بشيء وإن

  .)132("خفضت بالتشبیھ بغیر الزائدة
ً ما ذكره لنا ابن ھشام عن أكثر العلما     ء ممَّن قالوا بزیادتھا في ھذه وھو أیضا

التقدیر لیس شيء مثلھ فیالزم المحال وھو : قال األكثرون : "اآلیة حیث قال
إثبات المثل، وإنما زیدت لتوكید المثل ألن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة 

 ً   .)133("ثانیا
إن كاف التشبیھ : "والبن عاشور تعلیل لطیف لزیادة الكاف ھنا حیث قال    

ن معنى المثل ھو التشبیھ فالكاف ھذه تأكید وھي بمعناه أل) مثل(حمت على أق
والكاف  )134("لمعنى مثل وھو من التأكید اللفظي باللفظ المراد من غیر جنسھ

َّ جارةفي كل موضع تقع فیھ زائدة ال تكون  شأنھا شأن بقیة حروف الجر  اال
  .)135("الزوائد

ً آخر وھو عدم الزیادة وأن أّما الزمخشري فقد جعل للكاف في ھذ     ه آلیة وجھا
التقدیر عنده لیس شبھھ مثلھ شيء والمراد لیس شبھ ذاتھ شيء فأثبت لذات هللا 
ً ثم نفى عن ذلك المثل أن یكون لھ مماثل كنایة عن نفي المماثل لذاتھ  تعالى مثال

نھ إذ تعالى أي بطریق الزم الالزم ألنھ إذا نفى المثل عن مثلھ فقد انتفى المثل ع
  .)136(لیس شيء مثل مثلھ: لو كان لھ مثل لما استقام قولك
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وقد زیدت لتفصل بین الكاف ) ِمْثل(ویرى بعض العلماء أن الزائد ھنا ھو   
ً على زیادتھا في قولھ تعالى ِھِ : والضمیر قیاسا ِمْثِل َما آَمنتُم ب ِ ُوا ب ِْن آَمن إ َ  ))137ف

  .)138(أي بما آمنتم بھ
  : النتائج 

  :تي في ھذا البحث توصلت إلى عدة نتائج من أھمھامن خالل رحل
ً بین العلماء  - 1 ً وواسعا ً كبیرا إن قضیة الزیادة في الحروف أثارت جدال

النحویین والمفسرین بین مؤید ورافض وبخاصة في ما یتعلق بكتاب هللا 
  .العزیز

إن الحكم بزیادة بعض الحروف لھ أثر داللي كبیر على سیاق النص  .1
إضافة إلى ما فیھ من لطائف بالغیة أخرى ال یدرك كنھھا  كالتوكید مثالً 
 ّ الباء : ومن الحروف المزیدة .كانت لھ درایة بأسرار اللغة َمنْ وحقیقتھا إال

  .الجارة ومن الجارة وما وكاف التشبیھ وأْن المصدریة الناصبة
إن زیادة الحروف قد تطرأ على الجملة الفعلیة فتطال الفاعل والمفعول بھ  .2

تطرأ على الجملة االسمیة فتطال المبتدأ والخبر وغیر ذلك كما ظھر من وقد 
  .خالل البحث

إن النحاة والمفسرین ھم أدرى الناس بأسرار اللغة وكنھھا فعندما قضوا  .3
ً وفي ما نزل بھا فإنھم  ً ونثرا بزیادة بعض الحروف في لغة العرب شعرا

دة من حیث اإلعراب الزیا -كما ظھر من خالل آرائھم وتحلیالتھم–یقصدون 
فقط وال یقصدون بھذا التقلیل من قیمة كتاب هللا العزیز واالنتقاص من قدره 
فھو محفوظ من كل تغییر وتبدیل ألنھم یدركون ما في ھذه الزیادة من معاٍن 
إضافیة ال تتوافر بدون زیادة ھذه الحروف وما وجدت ھذه الحروف المزیدة إال 

  .لخدمة المعنى
ً للغة العرب ولألسالیب العربیة لھُو تشریٌف عظیٌم إن نزول القرآ .4 ن مطابقا

فدقة لغتھ وسالمة  بلساٍن َعربٍي ُمبین: حظیت بھ ھذه اللغة لقولھ تعالى
 .ھي ما أكسبتھ خاصیة اإلعجاز ھتراكیبھ ودقة معانیھ ودالالتھ وبالغة عبارات

  
  



 

33 

  :ھوامش البحث
  

  ).زید(مادة  4/445لسان العرب البن منظور،  )1(
   8/128شرح المفصل البن یعیش،  )2(
 .المصدر السابق والصفحة نفسھا )3(
 .1/220الدین السیوطي،  األشباه والنظائر في النحو لجالل )4(
 .1/220المصدر ا لسابق نفسھ،  )5(
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  المضامین النقدیة في حماستي أبي تمام 
  شعبان حسن غالي .د                                                                                               

  قسم اللغة العربیة                                                                                              
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                             

    
تجربھا الشعریة األولي التي یكسبھا الزمن نكھة أدبیة ویمنحھا بتفتخر األمم  

ً في حیاة  األمة بوصفھا التجربة ،البقاءدیمومة  والوجھ األصیل  ،العریقة فنیا
ورصیدھا الحضاري في حقبة مھمة من وجودھا الشعري حیث  ،لفكرھا األدبي

األدبیة والفنیة روح تصیر تلك التجربة مع احتفاظھا بخصوصیتھا وسماتھا 
 ً ً حضاریا ً یجسده االعتزاز واإلعجاب بھا مظھرا ً وموقفا التراث القومي فكرا

وبعد قومي إنساني  ،رب الشعوب األخرى بما لھ من أصالة وجودةیغني تجا
وصدق مشاعرھا ومن ھنا  ،وفي واقعیتھا ،یتجلى في مضمون التجربة الشعریة

صارت القصیدة العربیة القدیمة في العصر الجاھلي مصدر التراث الشعري في 
ً صار االو ،الفكر األدبي والنقدي عند العرب ً  ھتمام بھا روایة وتدوینا وشرحا

ً من أبرز السمات الحضاریة التي تمیزت بھا  ً وفنیا ً نقدیا ً وتقویما وتحلیال
ً إلى العصر الحدیث بوصف العصور األدبیة التي تلت  انبالج اإلسالم وصوال

القصیدة األنموذج األدبي الذي یمثل االستعداد العقلي والجمالي للشعر العربي 
 ً ً وإنسانیا ً عربیا الجمالیة والتاریخیة واالتساع الرائع في  فالعناصر (( ،كیانا

وإنما یتوقف ھذا  )) )1(ال یكون جوھر الحضارة.. .رفنا المادیة وأقوالناامع
تلك الظواھر التي تمثل التجربة  ،الجوھر على االستعدادات العقلیة عند األفراد

ً من أركانھا من خالل قدرتھا األدبیة التي تحدث  ً أساسیا الشعریة ركنا
ً في مشاعر العصر وأحاسیسھ الذي تعیش فیھا تلك بالضر ً مھما ورة تطورا

التجربة التي تسمو في بعض مضامینھا األدبیة والنقدیة لتعانق تجارب الشعوب 
 أن تفھم تاریخ بلد ما إذا  ((ومن حیث البعد المكاني فإنك ال تستطیع  ،األخرى

ً عن كل و ،أنت فصلت أراضیة عن خریطة العالم ما نشأ خارج ضربت صفحا
  .)) )2(نھیحدود ھذا البلد بع
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تلك  ،وھذا ما یفسر عالمیة األدب في الدارسات األدبیة في العصر الحدیث   
الدراسات التي تذھب إلى أن فكرة الدراسة األدبیة یجب أن تقوم على سماع 

  .الساحة األدبیة الشاملة المتفتحةفي ھذه شعوب الاألثر األدبي لكل شعب من 
إن كانت  ،ات الشاعر وقوافیھ ھي حركة دائبة ال تعرف االستقرارفكلم   

 تحلق  ((بید أنھا تبقى حرة في مضمونھا  ،مرتبطة ببعدھا الزماني والمكاني
 ً   .)) )3(ناشدة لنفسھا حیاة خالدة ،قارعة أبواب الفردوس بھمٍس وھدوء.. .دائما

یقة كما یرى بعض فالفكرة العمیقة ال یتوصل إلیھا إل ناقد ذو عاطفة عم   
برز  ،والشاعر في قصیدتھ ھو صاحب الفكرة العمیقة ومن ھنا )4(األدباء

لتفنن في اختیاره وتبویب في االھتمام بفكرة روایة الشعر وتدوینھ وجمعھ وا
وبرز مع ھذه الظاھرة  ،ب العربي خاصة واآلداب العالمیة األخرى عامةاألد

ُرجم  ،یاولوجثمصطلح أدبي نقدي جدید یُعرف باالن إلى العربیة وقد ت
ویقصد بھا  ،ي مجموعة من أجمل القطع الشعریةوھي تعن ،بالمقتطفات

ً  )) )5(مجموعة من المختارات األدبیة شعریة  كانت أو نثریة(( ُرجم أیضا وت
ً مختارة من الدواوین الشعریة والمصنفات النثریة  ،اتخببالمنت وھي تعنى قطعا

ُرجمت  ،)6(سالم ذات النثر والنظام للشیزريجمھرة اإل" كما ھو الشأن في  وت
ً بالمنتقیات لتعنى مجموعة من آثار أحد المؤلفین  أو كتبھ  تبرز أفضل ما(( أیضا

لذلك یجدھا الناقد  )) )7(اه في إنتاجھانتحتعبر عن االتجاه الفكري أو الفني الذي 
ً تمثل أجمل ما في صفحات األدب القدیم أو الحدیث وتبرز بجالء تیا ً فنیا را

 ً   .معینا
ولوجیا اإلغریقیة أقد نموذج نثوتعد المختارات األدبیة الیونانیة أو اال   

ب العربي اآلداب األوربیة في حین عرف األدلالختیارات الشعریة والنثریة في 
فالشاعر  ،ھذا المصطلح األدبي منذ عھد مبكر في حیاتھ الحضاریة والفكریة

ختیاراتھ الشعریة المتمثلة في حماسیتھ الكبرى ھـ من خالل ا231أبو تمام تـ 
ً  ،أي دیوان الحماسة والوحشیات والصغرى في ھذا الفن الحضاري یعد رائدا

 أنھ أول من صنع االختیارات ي ولكن ریادتھ ال تعن ،نقد واألدبمن فنون ال
عبائھا الشعریة في األدب العربي فقد سبقتھ إلى ذلك محاوالت أخرى نھض بأ

وصنع االختیارات  ،قات في جمع الشعر العربي القدیمورواة ثذاذ علماء أف
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ّ  –لكن أبا تمام یُعد  ،الشعریة أو الدواوین منھ الشاعر الناقد الذي استطاع  – بحًق
دي المرھف تبویب معاٍن أظھرت قدرتھ النقدیة وصفاء ذوقھ العربي بحسھ النق

لتھ المنھجیة عند فأسھم بدور واضح  في إثراء حركة تطور نقد الشعر ودال
العلماء في روایتھم للشعر العربي القدیم مناھج سلیمة تحرص  تبنى العرب لقد

فبلغت ھذه المناھج العلمیة درجة من  ،على تسلسل الروایة وصحة اإلسناد
 النضج والستواء في العصر العباسي وخاصة من القرنین الثاني والثالث

اعة دواوین الشعراء الجاھلیین ل وصنالھجریین فظھر تدوین أشعار القبائ
وتصنیف المجموعات لشعریة المختارة  ،والمخضرمین واإلسالمیین واألمویین

اة ألنھا تضم بین طیاتھا أكثر من النقاد واألدباء واللغویون والنح التي اعتني بھا
عصر أدبي واحد وألنھا قائمة على مبدأ االنتقاء والجودة والذوق النقدي في 

ً عن قیمتھا العلمیة  حسن االختیار فھذه المجموعات  ،والتاریخیةوالتبویب فضال
المدرسة الكبرى التي تخرج فیھا الشعراء  لم تكن في الواقع إال ((الشعریة 

  .)))8(المحدثون في الشعر العباسي
على  تحتویانومن خالل االستقصاء والتقصي لحماستي أبي تمام نجدھما    

تقوم  ((تلك االختیارات الشعریة  ألن ،ة العامةالنقدیبعض الخصائص والسمات 
في األصل على تحكیم الذوق في العناصر الفنیة التي تسرى في داخل 

تقصي واالكتفاء بالرصد إذا لیس مدار األمر فیھا على التتبع وال ،قصائدھا
وھذا  ،واختیار األمثل ،وانتقاء األفضل ،على اصطفاء األجمل بل ،والتسجیل

  .)))9(األدبي وأساس الحكم منطلق النقد 
لقد عرف أبو تمام الشاعر المرھف الحس مذاق ھذه االختیارات التي سبقتھ    

ً أو تعاصرت معھ في بعض ً من أشعار  ،األحیان زمنا فقرأ وحفظ ودون كثیرا
التي ألفت بدورھا حركة علمیة ونقدیة  اتوكتب االختیار ،الشعراء والقبائل

النقدیة العربي ولعلمنا باستفادة أبي تمام في مضامینھ متمیزة في الفكر األدبي 
إفراد مساحة متواضعة لھا في ھذا  من من كتب االختیارات التي ألفت فال بد لنا

اد الراویة  حمّ ف ،البحث حتى تتضح أھمیتھا األدبیة والنقدیة لكل متأمل فیھا
اشتھر وقد  ،ھھـ یُعد من أبرز المدركین ألھمیة الشعر وروایت158المتوفي سنة 

ول من الشعراء العرب قبل فحوھي قصائد مشھورة لسبعة  ،بالمشھورات السبع
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وغیر  ،والسبع الطوال ،فھي المعلقات ،وقد غرقت بتسمیات مختلفة ،اإلسالم
وتعد ھذه القصائد على اختالف تسمیاتھا من روائع الشعر العربي  ،)10(ذلك

ً الراویة قد راع ،القدیم في اختیار تلك المنتقیات الشعریة  ىویبدو أن حمادا
   :أمورا نقدیة مھمة منھا

جودتھا الشعریة التي تمثل بجالء البناء الفني العام للقصیدة العربیة    - أ
 .القدیمة

فتلك القصائد المختارة لیست لشعراء ینتمون إلى قبیلة  ،االنتماءات القبلیة  - ب
وزھیر بن أبي  ،كندةفامرؤ القیس مثال من قبیلة  ،واحدة بل إلى قبائل متنوعة

من بني عبس  ةوعنتر ،من بكر ةوطرف ،ولبید من بني عامر ،سلمي من مزینة
 .زة من بني یشكرلوالحارث بن ج ،وبن كلثوم من بني تغلب ووعمر

بیاني ذھـ قصیدتین إحداھما للنابغة ال338وقد أضاف إلیھما أبن النحاس تـ   
ة عاشرة لعبید بن األبرص ھـ قصید502وزاد التبریزي تـ ،واألخرى لألعشى

ا بعض علماء ھعلى شرحفقد أقبل وألھمیة ھذه المنتقیات من المضمون النقدي 
اللغة والنحو واألدب ؛ ألنھا أسھمت في تحقیق شيء من التآلف القبلي األمر 
الذي جعلھا شائعة أكثر من غیرھا في المناظرات وحلقات الدرس ومجاالت 

ً ألصالة الشعر العربي القدیم النقاش والتذوق األدبي لكونھا ً واضحا فھي  ،مثاال
وتتسرب في  ،یدب إلیھا اللحنتمثل بجالء نقاء اللغة العربیة وصفاءھا قبل أن 

ً عن أنھا تمثل من خالل شعرائھا  ،أوصالھا شوائب العجمة والغرابة فضال
فلكل قصیدة مشھورة أو معلقة منھا  ،المشھورین شخصیات أسلوبیة مرموقة

الداللة والتعبیر والمضمون النقدي ا المتمیز الذي تنفرد بھ من حیث أسلوبھ
مع أنھا  ،)11(ھا الفنيخومن حیث فضاؤھا الشعري ومنا ،والصورة الشعریة

نظامھا  تتجلى بنضج ،خصائص موسیقیة شعریة عامةتشترك في األعم ب
   .والوزن الواحد ،الملتزم بالقافیة الموحدة ،العروضي المتقن

ُعد من عیون فإذا كان ت المعلقات أو المشھورات على االختالف في عددھا ت
وقد  ،یةقدالشعر العربي الجاھلي فإن المفضلیات ال تقل عنھا أھمیة أدبیة ون

وأعلم من ورد  ،وھو عالم كوفي راویة ثقة ،ھـ164 الضبي تـاختارھا المفضل 
ُعد ،)12(على البصریین من غیر أھل البصرة كما وصفھ أبن سالم الجمحي  وت
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وتضم بین طیاتھا قصائد شعریة  ،المفضلیات من المجامیع الشعریة األولي
ثم  الجاھلي بالدرجة األولي ،مختلفة في أطوالھا من عیون الشعر العربي

ول الذین یُشھد لھم فحشعراؤھا من الشعراء ال دّ كما یع ،المخضرم فاإلسالمي
  .بالكفاءة والتمیز

فقد أوردھا  ،ت كاملةللمفضلیات أن قصائدھا أثبتومن النوحي النقدیة القیمة 
ً في اختیارھا  ،مسندة وموثقةي كما ھي حسب ورودھا المفضل الضب معتمدا

وحرصھ الشدید على االحتفاظ بھذا التراث  ،وحسھ النقدي ،على ذوقھ األدبي
وقد نشأت المفضلیات متمیزة  ،الشعري العریق صونا لھ من التشتت والضیاع

ً رائدا  ،لرائد للقصائد الطویلةباالختیار ا أما حماستا أبي تمام فلكونھما اختیارا
وقضیت العجب كیف وقع اإلجماع ((  :ھـ421وقي تـزیقول المر ،للمقطعات

وال في  ،مما جمعھ أبو تمام ىمن النقاد على أنھ لم یتفق في اختیار المقطعات أنق
  .)))13(مما دونھ المفضل ىاختیار المقصدات أو ف

رأي المرزوقي السابق ما أشار إلیھ التبریزي في مقدمة شرح  زیعز ومما
والمختار منھا ما  ،وأشعارھم كثیرة((  :حیث یقول ،حماسة أبي تمام الكبرى

ومن أجود ما اختاروه من القصائد  ،وعلماء النظام ،اختاره أمراء الكالم
  .)) )14(ومن المقطعات الحماسة ،المفضلیات

یعقد حلقة في سلسة كتب   ھـ216من فنجد األصعمي تـثم ینتقل بنا الز   
ً آخر على  ،االختیارات الشعریة من خالل كتابھ األصمعیات الذي یُعد مثاال
واألمر نفسھ ینطبق على  ،ھذا النوع من مؤلفات اختیار الشعر العربي القدیم

وھي اختیار من المجامیع الشعریة  ،جمھرة أشعار العرب ألبي زید القرشي
ُ لقصا والمتأمل لھذا المجموع  ،مویةئد جاھلیة ومخضرمة وإسالمیة وأ

حیث قسم القرشي  ،الشعري یرى أنھ حلقة متطورة في التألیف االختیاري
   :على أقسام محكمة  ھي تھجمھر

والمنتقیات والمذھبات  ،والمجمھرات أي القصائد المتینة السبك ،المعلقات    
والمشوبات أي القصائد  ،يوالمراث ،عریةتمتاز بجودتھا الش أي القصائد التي

ً الملحمات  ،التي شابھا الكفر واإلسالم وأن شعراءھا من المخضرمین وأخیرا
   .أي القصائد المتالحمة األجزاء
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ومن المضامین النقدیة المتمیزة التي تكشف عنھا جمھرة أشعار العرب    
والمنتقیات ظھور مسمیات جدیدة للقصیدة العربیة القدیمة كالمجمھرات 

ا األدیب أشار إلیھتضاف إلى تسمیات أخرى  ،والمذھبات والشوبات والملحمات
التي أنصف قائلوھا فیھا ((كالمنصفات وھي القصائد ،ھـ255تـ )15(الجاحظ

فیما اصطلوه من حرَّ اللقاء وفیما وصفوه  ،أعداءھم وصدقوا عنھم وعن أنفسھم
وھي القصائد  ،والمحكمات والموثباتوالمقلدات  ،والحولیات .)))16(من أحوالھم

ً لحًق مغتصب ،تدعو إلى استنھاض الھمم((التي أو  ،وإثارة النفوس انتصارا
من أمثلة الموثبات قول عدّي بن و)) )17(أو كرامة مھدورة ،شرف مھان

   :)18(یدز
  لم یسسھ أٌب لھ  وسائُس أمر

َد ورائُم أسباَب الذي لم                                     یُعوَّ
رن عن سعي من قد ُقصَّ   ورثتھ  فال ت

  .وما استطعت من خیر لنفسك فاْزَددِ                                 
إّن ھذه التسمیات قریبة من كونھا مصطلحات نقدیة أغنت اللغة النقدیة للشعر    

حیث سلطت الضوء على دراسة  ،القرنین الثالث والرابع الھجریین فيالعربي 
وعمود  ،ذھب الشعريمشعریة كثیرة كالطبع والصنعة والطبقة وال ظواھر
المعاني والمضامین وھي ظواھر نقدیة  وتبویب كتب االختیار حسب ،الشعر

ً في تلك الحقبة من الزمن     .تمثل تطور الفكر النقدي العربي حضاریا
فإذا كانت المعلقات والمفضلیات واالصمعیات وجمھرة أشعار العرب ھي    
ب اختیارات لقصائد طویلة ومتوسطة وقصیرة قائمة على أساس الذوق كت

األدبي والجزالة اللغویة والحرص على جمع التراث الشعري العربي على تتابع 
العصور األدبیة لتدوین اللغة واالستشھادبھ على مسائل النحو فإن ظھور 

ً قد أرست  ،)19(حماسة أبي تمام الكبرى والصغرى أي الوحشیات ً  نھجا جدیدا
لالختیار یقوم على تبویب المعاني واألغراض أو الموضوعات الشعریة التي 

القصائد لشعراء معروفین  تمثلھا المقطوعات أو المقطوعات المحضة ولیست
وقد  ،اختیار للمقطعاتى وبذلك عدھا نقاد ذلك العصر أنق ،ومغمورین أو مقلین

سبیل إلى ظھور اختیارات شعریة مھد أبو تمام الرائد في ھذا المیدان األدبي ال
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 ،ـھ380 ،ه371ن تـیوحماسة الخالدی ،ـھ284أخرى بعدھا كحماسة البحتري تـ
ه وجمھرة 542والحماسة الشجریة البن الشجري تـ ،وتسمى باألشباه والنطائر

والحماسة البصریة للبصري  ،ـھ622اإلسالم ذات النثر والنظام للشیزري تـ
ُعرف حماستھ  ،ن أعیان القرن الثامن الھجريوحماسة العبیدي م ،ـھ658تـ وت

  .ھـ1280القرشي النجفي تـوحماسة  ،بالتذكرة السعدیة في األشعار العربیة
إن البحث والتأمل في اختیارات أبي تمام الشعریة یفضي إلى أن أسباب    

 ً االختیار وشرائطھ ومذاھب نقاد الكالم فیھ مختلفة ومتعددة االتجاه والغایة نظرا
یق عملیة االختیار التي تعُد بحد ذاتھا قوعمق مداه في تح ،التساع األفق النقدي

تجربة نقدیة ال تقف عند حدود التمییز لألسالیب الشعریة فحسب بل تتعداھا إلى 
یختلفون في  ،وخاصة إذا اختص االختیار بشعراء متقدمین ،ذاتھماھیة االختیار 

ي تمثلھا قصائدھم الكثیرة والمتباینة في ومذاھبھم الفنیة الت ،طرائقھم الشعریة
فھناك االختیار القائم على البحث عن الشاھد اإلعرابي والنحوي  ،أغراضھا

ث عن الشاھد والمثل وذلك أو االختیار القائم على البح ،وذلك غایة النحویین
واالختیار القائم على تصید  ،)20(یة األخبار كما یقول األدیب الجاحظغایة راو

وذلك غایة اللغویین  ،والفصیح والصحیح ،ھجور من األلفاظب والمالغری
واالختیار القائم على الذوق األدبي والجودة والشھرة األدبیة وذلك  ،والمعجمیین

واالختیار القائم على تخیر  ،حماسة أبي تمامغایة النقاد واألدباء كما یظھر في 
كدر العي والخطل وجاء ما حرر منھا مصفى من ((  ،األلفاظ الرقیقة والسلیمة

ً من أود وتلك مناصب  ،فھذه مناسُب المعاني لطالبھا ،اللحن والخطأ ومقوما
وذلك غایة البلغاء من أصحاب رونق األلفاظ واالختیار  ،)))21(األلفاظ ألربابھا

لطیف بتتمیم المقطع وت(( المتمّثل  ،القائم على االنسجام بین الشكل والمضمون
وتناسب  ،وداللة الموارد على المصادر ،وعطف األواخر على األوائل ،المطلع

والكشف عن قناع المعنى بلفٍظ  ،وتعادل األقسام واألوزان ،الفصول والوصول
وذلك )) )22(ویسابق فیھ الفھم السمع ،ھو في االختیار أولى حتى یطابق المعنى

یة في النص الشعري من النقاد ین إلى توافر الوحدة الموضوعغایة بعض الداع
جیع والطباق سوالبالغیین واالختیار القائم على طلب البدیع من الترصیع والت

واالختیار  ،وذلك غایة أصحاب البدیع ،والجناس وغیرھا من المحسنات البدیعیة
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والجزلة والرائعة المتمثلة بالتشبیھ والكتابة  ،القائم على طلب المعاني المعجبة
وذلك غایة أصحاب المعاني من النقاد ومثلھم األعلى أن  ،ستعارةوالرمز واال

  .)))23(واستعارة قریبة ،وتشبیھ نادر ،مثل سائر((  :الشعر ثالثة أقسام
والدالالت نوع من التألیف إن االختیار في ضوء ھذه الغایات والمقاصد    

ھ فنا من فنون بوصف –األدبي والنقدي ال یستطیع القیام بأعبائھ واالنتھاء إلیھ 
َّ من أدرك الصورة الشعریة ا –األدب  ة لبارعة بمعانیھا المستترة والبارزإال

وعرف البدیع طبقا  قنائھا اللفظي البعید عن العجمة واالستغالببوأمعن التأمل 
في أسالیب األدب  ونظر وتبّحر((تلك الصورة األدبیة  من طباع خلق

  .)))24(فتحیّر
ّ (( ده تخیر الناقد عدتھ وشحذت قریحتھ نجملذلك ال توافرت فإذا    ال ینظر إال

ُ  ،بعین البصیرة َّ بأ َةوال یسمع إال ََّضف َّ بعین ا ،ذن الن  فحكمھ ،لمعدلةوال ینتقد إال
  .)) )25(ونقده النقد الذي ال یَُغیرّ  ،الحكم الذي ال یبدل

عمیقة  ،ذلكم ھو الباحث الناقد في االختیار الذي یعتمد على بصیرة ثاقبة   
یختار منھا ما یختار  ،یعرف مذاقات القصائد والمقطعات الشعریة ،الرؤیة

ً وعادالً  أبو تمام في حماسیتھ ومن ھنا كان ،وإنصافبعدالة  ً منصفا  ،نافدا
استطاع بحسھ النقدي المرھف من خالل ھذه المختارات الشعریة التوكید على 

ً في االختیارمبدأ الجودة الفنیة والذوق الشعري الصافي معیار ً نقدیا فھو شاعر  ،ا
 ً ً أو راویة أو إخباریا ً أو نحویا فجاءت حماستاه  ،متمیز قبل أن یكون لغویا
یختار ما ((فكان  ،مبوبتین ومرتبتین على معاني الشعر قبل شھرة شاعرھا

  .)) )26(ویقول ما یقولھ من الشعر بشھرتھ ،یختار لجودتھ ال غیر
ل فیھ فال غرابة إذا ما قی ،على قصیدتھتمام سمت أبي  دفجودة االختیار عن   
وقد أشار إلى  ،)))27(تمام في اختیاره الحماسة أشعر منھ في شعره اإن أب((

نكر تبراعة أبي تمام وعدالتھ وإنصافھ مع االختیار القائم على الجودة الفنیة وال
ل في واألعد((  :بقولھ ـھ403االبتذال الباقالتي تـعن واالبتعاد  ،للغریب

 تنكر الوحشي والمبتذل العامي وأتىتنّكب المس.. .االختیار ما سلكھ أبو تمام
و ال یعدل بھ غرض یخص  ،وھذه طریقة من ینصف في االختیار ،بالواسطة

ألن الذي اختاروا الغریب اختاروه لغرض لھم في تفسیر ما یشبھ على غیرھم 
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قصدھم جید األشعار ولم یكن  ،وعجز غیرھم عنھوإظھار التقدم في معرفتھ 
حسب قیمتھا  –وحین اختار أبو تمام الجودة  .)))28(كشيء یرجع إلیھا في أنفسھا

ً لالنتقاء لم یقصرھا على عصٍر شعري دون  –المعروفة في عصره  معیارا
ً تتسا ،آخر مادامت  ،فیھ العصور الشعریة العربیة كلھا وىبل جعلھا مقیاسا

فلم یعمد من الشعراء ((  ،الزمنیة والمكانیة الجودة قیمة نقدیة ال تعرف الحدود
وال من الشعر إلى المتردد في األفواه  ،إلى المشتھرین منھم دون األغفال

 ٍ بل اعتسف في دواوین الشعراء جاھلیھم  ،فكان أمره أقرب ،المجیب لكل داع
 حواختطف منھا األرواح دون اإلشبا ،ومخضرمیھم وإسالمیھم ومولدھم

ألن ضروب  ،وجمع ما یوافق نظمھ ویخالفھ ،ون األكمامواخترف األثمار د
  .)))29(وطرق اإلحسان واالستحسان لم تستتر عنھ ،ف علیھخاالختیار لم ت

ویبدو أن حرص أبي تمام على مبدأ الجودة في االختیار نابع من اقتناع ذاتي    
ً قط أعلم بجید ا((  :فقد قال فیھ الحسن بن رجاء ،ھابعمیق  لشعر ما رأیت أحدا

فحرص أبي تمام على الجودة في شعره  ،)))30(قدیمة وحدیثة من أبي تمام
ورغبتھ المطلقة في  ،وھو المعروف بدأبھ الشدید ،كحرصھ علیھا في مختاراتھ

وما (( :قولھب ،ـھ285تـ بردكما أشار إلى ذلك الم ،البحث عن األصیل الجید
  .)) )31(بغائٍص یخرج الدرَّ  أشبھ أبا تمام إال

د من الشعراء الخارجین على عمود الشعر ح    سب رأي ومع أن أبا تمام یُعُّ
خاص یقوم على العنایة بالبدیع  د بمذھبألنھ انفر ،ـھ370تـ )32(األمدي

واستكراه  ،والغموض وشّدة التكلف ،واختراع المعاني واالستقصاء فیھا
ّ أن معیار الجودة في اختیاراتھ قد تجاوز مذھبھ ال ،األلفاظ شعري الخاص إال

إذ ال فرق عنده بین الجید المطبوع والجید  ،وطریقتھ في بناء القصیدة
ومن األدلة على  ،أو الجید الملتزم بعمود الشعر والجید الخارج علیھ ،المصنوع

تمام وھو ینتخب أشعار  امن أن أب ،ـھ335ذلك ما رواه أبو بكر الصولي تـ
وقال  ،فنظر فیھ ورمى بھ ،لمطبوعا عیینة فمر بھ شعر محمد بن أبي ،المحدثین

عیینة ألن أبن أبي  ،وھذا دلیل على علم أبي تمام بالشعر ،)33(ھذا كلھ مختار
ً بھأبعد  ویخرج ألفاظھ  ،فكرهوال یكدُّ  ،بطبعھ وذلك ألنھ یتكلم ،الناس شبھا

ویعمل المعاني  ویطیل فكره ،ویكّد طبعھ ،نفسھوأبو تمام یتعب  ،مخرج نفسھ
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ومبدأ الجودة في حماستي أبي تمام لم یولد من حبھ وإعجابھ  ،ویستنبطھا
بل تعداه إلى المحدثین في العصر  ،للشعر العربي القدیم فحسب ،)34(وحفظھ

وقد بلغ من إعجاب أبي تمام  ،العباسي ألنھ یتذوق الجودة الشعریة ویعشقھا
یھ لفظة البیت الجید ف الشاعر الناقد بالشعر الجید الرائق إلى أن ینتھي إلى

ن رجع إلى لمویبدل الكلمة بأختھا وھذا یتبین  ،ر نقیصتھ من عندهجبفی ،تشینھ
  .)35(دواوینھم فقابل ما في اختیاره بھا

إن ھذا القول ال یدل على أن أبا تمام لیس بثقة في اختیاراتھ بقدر ما یدل على    
من كیف یستخرج (( وذوق عقلھ في أنھ كان یعرف  ،سمو ذوقھ ورھافة حسھ

حتى  ،استبدل بھا غیرھا ،فإذا اصطدم حسھ بلفظة قلقة ،القصیدة أروع ما فیھا
  .)))36(یستوفي الكالم عناصر الحسن الالئقة بھ

فعمل أبي تمام في التغییر والتبدیل ضمان لألجود حیث تتوافر القیمة الفنیة    
ھ ب وأخذ ،ـھ180الصرفة ال یختلف عن األجود الذي دعا إلیھ خلف األحمر تـ

ّم  ،األصمعي وھو الراویة والناقد الذي اعترف بفراستھ وأثبتھ محمد بن سال
ً بقولھ ،ـھ231ـتالجمحي  كان أفرس الناس ببیت شعر ((  :حین وصف خلفا

 ً   .)) )37(وأصدقھ لسانا
التصنیف أو  ي تبناه أبو تمام في حماسیتھ فھوأما المعیار النقدي اآلخر الذ   

ً وھو یُ  ،التبویب الموضوعي في ھذا التبویب القائم على المعاني عد رائدا
وقد التزم أبو تمام  ،سیب وغیرھامدیح والھجاء والنكال ،واألغراض الشعریة

ھ وقد تبوأ باب الحماسة في ھذین المبدأ الموضوعي في تبویب حماستی بھذا
رة من حیث عدد الحماسیات أو المقطعات مقارنة مع بقیة اداالختیارین الص

جاءت تسمیة ھذه االختیارات الشعریة بالحماسة ومن ھنا  ،األخرىاألبواب 
ویبدو من واقع ھذه النصوص الشعریة أن الحماسة فن شعري أصیل في األدب 

ً واسع المدى ضم أكثر من معنى وغرض وداللة فالحماسة  ،العربي منحھ بعدا
عند أبي تمام ال تحصر بمعناھا الضیق المحسوس من الكر والفر والحرب 
ولكنھا عنده فن ذو معنى عام یشمل الخصال الحمیدة والقیم األخالقیة التي 

والحث على اإلقدام  ،الفروسیة كالنخوة والصبر على المحن والنجدة تقتضیھا
وحمایة الجار وذكر أیام العرب ووقائعھم والفخر بالنسب فالحماسة عند الناقد 
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ھ ھذه اللفظة من دالالت من األخالق الرفیعة بكل ما تحمل ضربأبي تمام ھي 
تذكر قارئھا بمعنى الزھو والتفرد والتمیز في المناقب والمفاخر والصفات 

والتي ّصورت  ،الحمیدة التي مثلتھا العصور الشعریة العربیة العریقة بأصالتھا
ً بقصائد الفخر في ساحات البطولة ومیادین المروءة  فارسھا العربي صادحا

حتى یخیل للمرء أنَّ  ،ومكارم البذل والعطاء ،تدیتغنى بشرف األصل والمح
ً من الشعراء ((العرب  زج عندھم صراع السیف والمقاتلین امتكانوا شعبا

ً في  ،)))38(الشعر والفكر والرمح بصراع ً عن أن أبا تمام یعد رائدا فضال
وصفیة بنت ،وصفیة الباھلیة ،أمثال الخنساء ،اختیاره لنماذج من شعر النساء

وتعد ھذه  ،وفاطمة الخزاعیة وغیرھن ،وعاتكة بنت عبد المطلب ،عبد المطلب
  .النماذج المختارة ظاھرة جدیدة في موضوع االختیارات حتى عصر أبي تمام

اختار الجید األصیل الذي دلَّ على غزارة  ،فأبو تمتم في اختیاراتھ شاعر ناقد   
ً وھو رائد في تبویب حماسیتھ تبویب ،وصفاء ذوقھ الشعري،علمھ ً موضوعیا ا

فطّور بذلك مصطلح  ،وسع من آفاق أغراضھ ،حسب معاني الشعر وأغراضھ
ً في األدب العربي ً ونقدیا فال غرابة إذا ما وقع إجماع معظم  ،االختیار شعریا

دلت (( وأنھا  ،من مقطعاتالنقاد على أن انثولوجیا الحماسة ھي أنقى ما جمع 
  .)) )39(ارهن اختیسعلى غزارة فضلھ وإتقان معرفتھ بح

وفیما یلي نماذج لبعض المقطعات المختارة التي تدل حقیقة ما سبق ذكره عن    
تبدو بین ثتایاھا روح الزمان والتراث وھي أمثلة شعریة  ،أبي تمام الناقد

عصریة بلغتھا الشعریة الصافیة  ،فھي قدیمة بزمنھا ،الشعري العربي األصیل
ة الفنیة الذي تبناه أبو تمام في  اختیاراتھ كما أنھا جانب تطبیقي عن مبدأ الجود

  الشعریة 
  :)40(ني في حرب البوساالزم دقال الفن

  یث ــــا مشیة اللـــــــمشین
  انُ ــــــیث غضبــــــغدا والل            

  وھین ـــــرٍب فیھ تـــــبض
  راُن ـــــــع وإقــــــیصوتخ              

  :)41(وقال جعفر الحارثي
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  ت ــي تخلصـــا وأنـــُت لمسراھـــــعجب
  ي مغلقُ ــــى وباب السجن دونــــإل             
  مت فوّدعت ـــت فحیّت ثم قاــــألم
  ادت النفس تزھُق ـــت كــــفلما تول             

  :)42(وقال قطري بن الفجاءة
ً ـــــارت شعاعـــأقول لھا وقد ط   ا

  ي ـــن تراعك أــــمن األبطال ویح            
  وٍم ـــــاء یـــو سألت بقــفإنك ل

  ي ــــل الذي لك لن تطاعــعلى األج           
ً في مج ً ــــال الموت صبــفصبرا   را

  ــــاع ود بمستطـــا نیل الخلــفم           
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َْصلُ    ةِ بیَّ رَ عَ ال ةِ لَ مْ في الجُ  راضُ تِ واالعْ  الف
   ساءِ نْ الخَ  رِ عْ شِ  ِمْن ِخاللِ 

  
د القُریدي.د                                                                       ِم ُمحمَّ   عبد العال

  اللغة العربیةقسم                                                                       
 زواره - كلیة اآلداب                                                                      

ٌ ُمقدِّ        :مة
 رِ عْ الل شِ ن خِ مِ  العربیةِ  في الجملةِ  واالعتراضُ  لُ صْ الفَ (ھذا البحثُ  یتناولُ 

ِ أ ِدراسةَ  )ساءِ نْ الخَ   لُ صْ الفَ  عتریھاالتي یَ  العربیةِ  الجملةِ في  اتِ مَّ ضاتَ المُ  نواع
ً في إطالتِ فیكون سَ  واالعتراضُ  ِّ  ھاببا ِ وات ا ، ھاصریْ نْ عُ  بینَ  ةِ وَّ الھُ  ساع ِ أعن أمَّ  نواع

ِ : ، فھينساءِ الخَ  ن شعرِ مِ  اعتراھا الفصلُ التي  اتِ تضامَّ المُ  َْصُل بیَن الُمبتدأ الف
َِرهِ  ِ واْسِمھِ وَخب َّاِسخ ِْعِل الن َِرِه،بیَن اْسِم الو، ، وبیَن الف ِْعليِّ وَخب ِ الف َّاِسخ بیَن اْسِم و ن

َِرِه، ِ الَحْرفيِّ وَخب َّاِسخ ِھِ و الن ِْعِل وفاِعل ِِھ،و ،بیَن الف ِْعِل وَمْفعول ِْعِل  بینَ و بیَن الف الف
ِِھ ِشْبِھ الُجملِة، ق َّ ِِھ،و وُمتعل َّْعِت وَمْنعوت ِدِه،و بیَن الن َّْوكیِد وُمؤكَّ وبیَن  بیَن الت

  .ْعطوِف علیھِ الَمْعطوِف والمَ 
ا   االعتراضُ  :، فھيھافي شعر التي اعتراھا االعتراضُ  اتِ مَّ ضاتالمُ  نواعُ أأمَّ

ِ  بینَ  ِ الناسِ  فِ رْ الحَ  اسمِ  ، وبینَ هِ وخبرِ  المبتدأ  ، وبینَ ھِ ومفعولِ  الفعلِ  ، وبینَ هِ رِ بَ وخَ  خ
قِ ومُ  الفعلِ  َّ  وبینَ  ھِ ومقولِ  لِ القو ، وبینَ ھِ ومنعوتِ  النعتِ  ، وبینَ والمجرورِ  الجارِّ  ھِ تعل
  .علیھِ  والمعطوفِ  المعطوفِ  ، وبینَ ھِ وعاملِ  الحالِ 

 اتِ تضامَّ المُ  نَ مِ  واالعتراضُ  فیھ الفصلُ  ما وقعَ  جمیعَ  ى البحثُ وقد استقصَ 
ُ رَ كَ ا ذَ مَّ مِ  ربِ العَ  في لغةِ  ُّ  ه ُ الن َّ في مُ  حاة ِ وُ  مِ دَ عَ  ھم، رغمَ فاتِ صن  ھاذلك في شعرِ  قوع

 َّ ً على ھذه الظ ِ قارنتِ ومُ  ةِ اھروقوفا   .ساءِ نْ الخَ  رِ عْ في شِ  ما وقعَ ھا ب
َّ و ُسھِ  راكیبُ الت ُع  العربیةِ  الجملةِ  في إطالةِ  مُ التي ت  حیثُ  دةٍ تعدِّ مُ  إلى أشكالٍ َتتَنوَّ

ُ  رجعُ تَ  ُ  ، فتكونُ سةِ ؤسِّ المُ  الجملةِ  إلى عناصرِ  تارةً فیھا  اإلطالة  بواسطةِ  اإلطالة
ً لٍ وَّ ؤَ مُ  درٍ صْ أو مَ  میَّزٍ أو مُ  صولٍ وْ مَ أو  لٍ عامِ  أو اسمٍ  إضافيٍّ  ركَّبٍ مُ  ، وتارة
ُ  عُ رجِ تَ  َّ تَ ، كالتي تَ ةٍ إسنادیَّ  فیھا غیرِ  رَ ناصِ إلى عَ  في الجملةِ  اإلطالة ھا یْ صرَ نْ بعُ  قُ عل

ً وتَ قْ تَ  نِ یاألساسی ً وتَ عِ بَ ییدا ُ یة ً وتَ عاق ً وتَ دُّ عَ با ُّ دا ً وفَ رت ً واعتِ صْ با ً ال   .)1(راضا
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َْصلُ ویُعدُّ   ؤسِّسة المُ  غیرِ  في الجملةِ  اإلطالةِ  ن عناصرِ مِ  عتراضُ أو اال الف
َرداِن في السِّ  ِّ فیَ  یاقِ فھُما ی  أْن تَبینَ  قبلَ  صرْي الجملةِ نْ صاَل بین عُ قطعاِن االت

 ُ   .ھافائدت
َْصلِ  صطلحُ ومُ  َّ  الف ِ عن مُ  ختلفُ ويِّ یَ حْ الن َْصلِ  صطلح ، حیثُ البَ  الف یَُحدُّ  الغيِّ
َْصلُ  ً بتركِ بَ  الف ِ فھوم یُ ، وبھذا المَ فِ طْ العَ  الغة  مِ لْ في ذلك العِ  فُ ما یُعرَ  لُ قاب

  .  )2(ىعلى أخرَ  جملةٍ  ، وھو عطفُ لِ صْ بالوَ 
َْصلُ  قُ ترِ فْ ویَ  ً رَ فْ مَ  تراِض االعْ  عنِ  الف ِ طْ ما في قَ ھُ اشتراكِ  مَ غْ ھوما ِّ  ع  صالِ االت
َدَ  ، حیثُ ْي الجملةِ صرَ نْ بین عُ  َْصلُ لُّ ی َّ  الف ً، في حین رَ فْ مُ  إذا جاءَ  كیبِ رْ على الت دا

َّ  تراُض علیھ إذا جاءَ لُّ االعْ دُ یَ    .)3(كیُب جملةً رْ ذلك الت
ا المَ  َّ أمَّ ِمَ ساءِ نْ َر الخَ عْ شِ  فكانَ  بیقيُّ لھذه الدراسةِ طْ جاُل الت  ةِ ریَّ عْ ھا الشِّ كانتِ ؛ ل

َّھا أشعرُ  العلماءُ  ، فقد أجمعَ ةِ العالیَ  َّھا رَ وَ ، فَ )4(ِرھاصْ عَ  ساءِ نِ  على أن  عراءِ ن شُ مِ َد أن
ثاءِ  رِ عْ ، السیَّما في شِ الثانیةِ  الطبقةِ  َّفقَ : قیلَ " ، فقد الرِّ َّھُ  مِ لْ أھُل العِ  ات ِن كُ لم تَ  أن

ٌ قبلَ  َي بتراكیَب أتِ تَ  أنْ  ھِ لِ ضْ بفَ  ، وقد استطاعتْ )5("نھامِ  رَ ھا أشعَ ھا وال بعدَ اْمرأة
ُّقادَ رْت األدَ ھَ جیبٍة بَ عَ    .باَء والن

ُ نْ والخَ  ریِد إحَدى الشَّ َعمٍرو بِن  ضُر بنتُ ماساُء ھي ت ِر واعِ الشَّ
ً مِ زْ نساُء جُ ، فقد عاشِت الخَ )6(رماتِ ضْ الُمخَ  ِھا في الجاھلیِة وجُ ن حَ ءا زَءھا یات

ِّ الباقي في اإلسالِم، حیُث أسلمْت وُعدَّْت مِ  ُوف حابیاِت، وقد ت ھـ  42یْت عام ن الصَّ
  .)7(ه 50وقیل 

ا دِ  َِدِم فقد ذَ  موٌع منذُ جْ ٌف ومَ روعْ ِرھا فمَ عْ یواُن شِ أمَّ ُ رَ كَ الق ت (یرٍ ابُن خَ  ه
ِ )8("نساِء تامٌّ في ُجزءٍ ُر الخَ عْ وشِ :" قائالً  ھِ في فھرستِ ) ھـ575 ب ُ ُھا َع دِ ، وقد ط یوان

ُ  ِد األبِ ى یَ علَ  راٍت، منھا ما كانَ ةَ مَ دَّ عِ  ُ شرَ ویس شیخو، فقد نَ ل ما ھُ َال ، أوْ رتینِ مَ  ه
ُ  م، وظھرتِ 1895سنة  الُجلساِء في  أنیسُ : نوانٍ م بعُ 1896عام نھما، مِ  األخیرة

ِ رْ شَ  َّقَ ا حَ ، كمَ نساءِ الخَ  یوانِ دِ  ح ُ مُ عَ جامِ  ھُ تْ شرَ ، ونَ أبو ُسویلمٍ  أنورُ : ھُ األستاذُ ق ؤتةَ ة
ُ األردنیَّ  عِة دیوانھا بْ على طَ  م، إالَّ أنَّ اعتماَدنا في ھذا البحِث كانَ 1988عام  ة

 ى بَشْرِحھِ نَ م، الذي اعتَ 2012ِف اللبنانیِة عام عارالمَ  َر عن مكتبةِ دَ الذي صَ 
َِما تَ  ھیثمُ : وَضْبِطِھ األستاذُ  َّ جمعة ھالل؛ وذلك ل ُ مِ بْ میَّزْت بھ ھذه الط ٍط بْ ن ضَ عة

  .ھِ وایاتِ رِ  ، وإیرادِ ھِ حِ رْ وشَ  ساءِ نْ الخَ  رِ عْ أللفاِظ شِ 
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َْصلُ  –الً أوَّ    :الف
 َّ َّھ یَ وُسمَّي ھذا الت ً؛ ألن َْصال ما ُجزٌء ِن، ھُ الزمیْ تَ ِن مُ صریْ نْ بین عُ  لُ صِ فْ ركیُب ف

ُھا ُد اللغةِ ما قواعِ بینھُ  طتْ بَ ، رَ )9(الجملةِ  ن أجزاءِ مِ  اتُ ، وھذه الُمتَ )10(وعادات  ضامَّ
ٌ، منھا ُھُ، والفِ ُل ومَ الفاعِ : كثیرة ُھُ، والعاطِ ُل وفاعِ عْ فعول ُھُ، والمُ ُف وَمعْ ل ضاُف طوف

َّمییُز وُمَمیَّ ضاُف إلیھِ والمُ  ِ ، والت َّاب ُ، والت ُ، والجارُّ وَمْجروُره ّ ُزه ُل وْ ُع وَمْتبوُعھُ، والق
ُھُ، وكَ  ُ الشَّ جْ ْم ومَ صوبُھا، ولَ نْ ْن ومَ روُرھا، ولَ جْ ْم ومَ وَمقول ِط رْ زوُمھا، وأداة

  .)11(زوُمھاجْ ومَ 
َُّب تَ ویَ  َْصلُ طل َّرُف، والجارُّ والَمجروُر، : ، منھابھا عُ قَ َر یَ ناصِ عَ  الف ََسُم، والظ الق

 َّ ِّداُء، والفِ ُت، والَمصْ عْ والن   .)12(غيُّ ُل الَملْ عْ دُر، والن
َِما روَر؛ جْ والمَ  الظرَف والجارَّ  رِ ن ھذه العناصِ نَى مِ ثْ إّال أنَّ البحَث استَ       ذلك ل

ْ ٌن، فیَ یَّ ٌع ُمعَ قِ وْ ْط لھما مَ شترَ لم یُ  ٍة، حیثُ ٍة َمْوقعیَّ ریَّ زاِن بھ ِمن حُ میَّ تَ یَ   تیاِن معَ أ
َّ مُ  ِ ھُ قِ تعل ُع في الظرفِ وقد عَ "قیِن أو الحقیِن لھ، ما ساب َّھ یُتَوسَّ والجارِّ  بَّروا بأن

ُ ھُ في غیرِ  سَّعُ جروِر ما ال یُتَوَ والمَ  صٍر ما في نْ لعُ  ھذه الحریةِ  مثلُ  تاحُ ما، وال ت
ُھُ إّال إذا كانت عَ  الجملةِ  بناءِ  ُ حَ واضِ  هِ بغیرِ  القت ً وارتباط ِ  ھُ ة ِ بغي أْن یَ نْ ما یَ ب بھ  طَ رتب

ْبٌس مِ ال یُصیبُ  ُ ُھُ تْ رُ  إذا كانتْ  دیِمھِ قْ ن تَ ھا ُغموٌض أو ل َر، أو تأخیِرِه إذا یَ  أنْ  بت تأخَّ
ُھُ كانت رُ  مَ أْن یَ  تبت  ، )13("تقدَّ
ٌ وخاصَّ كاٌم عامَّ أحْ  لِ صْ وللفَ  ُنَ ة ٌ ت ُمھُ ة ِّ ةِ  األحكامِ  ، فِمنِ ظ َْصلِ ُم دَ عَ : العامَّ  الف

َْصلُ :" ُب اللبابِ صاحِ  ، یقولُ باألجنبيِّ  ال  موِل باألجنبيِّ ِل والُمعْ العامِ  بینَ  الف
ُ  ، وِمن تلك األحكامِ )14("جوزُ یَ  َْصلْبُح ق ِّ  الف َِوَي االت َ صاُل بین ُجزْ إذا ق  الجملةِ  ِي أ

ا ازداَد الجُ  وعلى الجملةِ :" نيْ جِ  ابنُ  یقولُ  ُبْ فُكلمَّ َِوَي ق ً ق ِّصاال َْصلُ ُح زءاِن ات  الف
  .)15("ماھُ بینَ 

ا أحكا ُ ُمھُ الخاصَّ أمَّ َّ  األبوابِ  نَ ِعھا مِ واضِ ْت بمَ دَ رَ فھي ما وَ  ة ُع قَ التي یَ  ةِ ویَّ حْ الن
َْصلُ فیھا  َّ )16(اإلضافةِ  ، كأبوابِ الف ِ ، والت ِ واب   .)17(ع

َقْ ظَ ونَ  َِما ی ً ل َْصلُ  یھِ تضِ را ٍ علَ ن خُ مِ  الف َّ  ى قانونِ روج َّضامِّ بین أجزاءِ  الُزمِ الت  والت
ُ  الجملةِ  ُ فإنَّ ن ُ ِضمْ حاتَنا الق وه َّ  التقدیمِ  َن دائرةِ داَمى َعدُّ ِّ ُن جِ ، فابْ أخیرِ والت َرى یَ  يْ ن

ً تَ ) الَفْصلِ : أيْ (ِرهِ في ظاھِ  ً وتأخیرا ً  صفورٍ ابُن عُ  ، وھو ما رآهُ )18(قدیما أیضا
ا تقدیُم بَ :"فقالَ  َْصلُ : ھُ ٍض، فِمنْ عْ ى بَ علَ  ِض الكالمِ عْ وأمَّ ضاِف بین المُ  الف
  .19)("ضاِف إلیھِ والمُ 
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َْصلاِضُع َمو َّةِ  الف َِة الَعَربی   :في الُجْمل
عتْ تَ    :كاآلتي فجاءتْ  العربیةِ  في الجملةِ  الَفْصلِ ُع واضِ مَ  نوَّ
َْصلُ   .أ  َِرهِ  الف ِ وَخب ِّ جِ  ابنِ  ن كالمِ ُم مِ كما یُفھَ  –ما بینھُ  لُ ویُفصَ : بیَن الُمبتدأ  -  يْ ن

ً، ولم یَ كوَن الفاصِ یَ  أنْ  طِ رْ بشَ  َصیرا ً ْن أجنبیّكُ ُل ق  ناَدى في قولِ كالمُ  ،)20(ا
 :رِ الشاعِ 

  المُ ُر السَّ طَ لیِك یا مَ عَ  ولیسَ       علیھا   رُ طَ یا مَ الُم هللاِ سَ 
ً فغَ ُل أجنبیّالفاصِ  كانَ  فإنْ   :)21(رِ وِل الشاعِ قَ ٍز، كَ ُر جائِ یْ ا
ُّھُ ظِ  سِ َع الشَّمْ لَ َمطْ صي خْ ُت وشَ رْ ظَ نَ  ُّھُ ِب حَ رْ ى الغَ إلَ      ل َلْ َس قْد عَ الشَّمْ  تَّى ِظل   ق

َْصلُ  وقد جاءَ  ، ساءِ نْ الخَ  رِ عْ ِن ِمن شِ یْ ضعَ بالُمناَدى في َموْ  هِ رِ بَ أ وخَ تدَ بْ المُ  بینَ  الف
  :)22(ماھُ أحدُ 

ُ فاعْ دُ نْ یا ھِ ذلَك، فَ  زیَّة َِمي ، الرَّ ُ  ٍب حینَ یراُن َحرْ ونِ       ل   وُدھاُشبَّ َوق
َْصلُ وقد دلَّ  َّ ھنا علَ  الف مِ ى الت ُّ َّ  أل ِ فَ والت ع  .جُّ

َصْ   .ب  َّاسِ عْ الفِ  بینَ  لُ الف ِ واسْ ِل الن  : ِمھِ خ
َْصلُ  وقد جاءَ  ٍ وَ مَ ِر، وذلك في بَ ما بالخَ بینھُ  الف  ِرھا، قالتْ عْ شِ  منحیٍد وضع
  :)23(الَخْنساءُ 

َّ ھْ َو انَّ الدَّ لَ  ً   َر ُمت ً َخلیال َكاَن     ِخذا َھُ ل   ِروُن َعمْ َصْخُر بْ  َخلیل
َْصلِ لھذا  نْ كُ ولم یَ  ٌ فِ دَ  الف  .ةِ یَ راعاِة القافِ َوى مُ دو سِ بْ یما یَ اللة

َْصلُ   .ج  َّاسِ اسْ  بینَ  الف ِعْ ِم الن ِ الف َِرهِ خ  :ليِّ وَخب
َْصلُ ھذا  جاءَ  ٍ وَ وْ ما بمَ بینھُ  الف   :)24(نساءُ تقوُل الخَ ھا، رِ عْ في شِ  حیدٍ ضع

  َت الُخُذولِ قْ ، وَ نُ یْ ، یا عَ ذا فلیسَ      َجدِّ البُكا   ُذلیني عندَ ال تَخْ 
َْصلُ وقد دلَّ  َّ  لبیتِ في ا الف َّ وْ على الل ْ ِم والت ِّھا علَ أ  .ى البُكاءِ نیِب وَحث

َْصلُ   .د  َّ اسْ  بینَ  الف ِ الحَ اسِ ِم الن َّ ىتعالَ  ھِ و قولِ حْ نَ : ِرهِ بَ فيِّ وخَ رْ خ َِمَن  كَ إن ً ل إذا
 َّ ا وَ ، ومِ ]145البقرة [ مینَ الِ الظ َْصلُ َد فیھ رَ مَّ  :)26(رِ اعِ ُل الشَّ وْ قَ  )25(الف

َّ بَ  دَ عْ بَ ُت حْ بَ فأصْ  ِھاجَ ھْ َخط ََما أنَّ كَ          ت َل ً ُرسوَمھا ق َْفرا   ق
َّ ُرسُ ھْ بَ  فأصبحُت بعدَ : أيْ  ً َخط َما َل ً كأنَّ ق َْفرا ِھا ق   .وَمھاجت

َوُل َعْنترةَ  َِرِه ق ِ الَحْرفيِّ وَخب َّاِسخ   :)27(ومن الفصل بیَن اْسِم الن
 ،َ ُ إنَّ الَمنیَّة َة َْیل ٌ   یا ُعب ُھا     ، َدْوَحة ُروُعھا وأنا وُرْمحي أْصل   وف
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َْصلُ ھذا  دَ رَ وقد وَ  ٍ وَ وْ بینھما بالحاِل بمَ  الف   :)28(تقوُل الخنساءُ ِرھا، عْ حیٍد في شِ ضع
ِّي،  ً وتَ بَ وْ حَ إلیِھ كأن ً ة عا مَّ یُصْ ُمو تارَ سْ ِر یَ و الَخمْ أخُ      ،  َخشُّ ُ ً ث   َرعُ ة

َْصلِ وقد أرادْت ب َْفَت السَّامِ  الف ِ إلى اسْ ل ِھا الحَ تحْ ع  .زینةِ ضاِر حال
َْصلُ   .ه  ِھِ ِل وفاعِ عْ الفِ  بینَ  الف ً للعَ نَ : ل َّ  القةِ ظرا ، ھِ لِ وفاعِ  لِ عْ الفِ  بینَ  ةِ نویَّعْ والمَ  ةِ ظیَّ فْ الل

َْصلَ رفوٌع بھ؛ فإنَّ ، وھو مَ ھِ لِ عْ فِ لِ  دُ نَ سْ ھو المُ  فالفاعلُ  ال  بینھما بأجنبيٍّ  الف
ً ألحِدھُ ُل َمعْ الفاصِ  ، إالَّ إذا كانَ )29(جوزُ یَ   و بنِ رِ مْ عَ  ولِ جوُز، كقما فیَ موال

ْسٍ شَ   : )30(أ
باتِ علَ تَسیُل  ُّ ُ  ى َحدِّ الظ یوِف تَسیلُ ولیسْت علَ       فوُسنا  ن   ى غیِر السُّ
َْصلُ وقد جاء   ساء في تسعةٍ نْ ِر الخَ عْ بھ بشِ  بالمفعولِ  ھِ وفاعلِ  لِ بین الفاعِ  الف
ُھاوْ وعشرین مَ  ً، منھا قول   :)31(ضعا

مُ أھاَج    يُب قد ُرزْئِت بھا فُجودِ صائِ مَ       ٍرومْ وَع على ابِن عَ لِك الدُّ
ِ  ھا بكثرةِ حالتِ  وقد دلَّ على إظھارِ  ِھاواصُ وتَ  الدُّموع   . ل

ُِصلَ كَ    :)32(ھماِرھا، أحدُ عْ ِن من شِ یْ وضعَ في مَ  بینھما بالحالِ  ما ف
ِْعَم الفتَى كُ  َّْت، نَت إذا حَ ن ِھ الُحورِ      ، ةً ِرفَ فْ ُمرَ ن َّ ِ َحنیَن الُول یاح   ھُوُج الرِّ

َْصلُ قد دلَّ و  .عند أخیھا في الشدائدِ  واالحتواءِ  االستنجادِ  فةِ على صِ  بالحالِ  الف
َْصلُ   .و  ِھِ  الف ِْعِل وَمْفعول َّ : بیَن الف ََرى أكثُر الن َب المفعوِل ھو أنَّ ناصِ  حویینَ ی

َمَّ  ن عناصرِ ُل اإلعرابيُّ ُعنصٌر مِ ؛ والعامِ )33(بھُھُ ُل أو شِ عْ الفِ  ؛ وِمْن ث َّضامِّ الت
َْصلُ  ونُ ال یك ً بینھما السَ  الف ا بغیرِ باألجنبيِّ  یَّما إذا كانَ جائزا  األجنبيِّ  ، أمَّ
ُِصَل بین القَ ساٌغ، كالمُ تَ فُمسْ  ِّداءِ وِل ومَ ناَدى، وقد ف ِِھ بالن تقوُل ِرھا، عْ في شِ  قول

  :)34(الخنساءُ 
 َ َیُِّب    سَّانَ أبا حَ : قولُ أ فِردْ وكیفَ     ال الَعْیُش ط ُ   !طیبُ نك، یَ ُت مِ ، وقد أ

َْصلُ وقد دلَّ    َّ ضوِرِه في نَ ى حُ بالمناَدى ھنا علَ  الف ذ بمُ فِسھا والت ناداِة اسِمِھ، فلم لذُّ
َُحِل المَ  ِِھ ومُ ن مُ وُت مِ ی ِِھ، فھو الَحيُّ الدَّ شاھدت  . ُم لدیھاائِ خاطبت

َْصلُ   .ز  ِِھ ِشْبِھ الجُ عْ بین الفِ  الف َّق  :ملةِ ِل وُمتعل
َْصلجاء   ِّ  الف ، في ثالثٍة منھا كان من شعرھا واضعَ مَ  في خمسةِ  داءِ بینھما بالن

َّقُ  ً، كقولِ فیھا  الُمتعل ً وَمجرورا   :)35(ھاجاّرا
ُومي ُ فق ِساٍء  ، یا َصفیَّة مْ     ، في ن َِحرِّ الشَّ َبْ ب َّ ِس ال ی   غیَن ِظال
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َّقُ  ً، فكان  في موضعینِ  وكان الُمتعل َْصلُ ظرفا ِ األوَّ  الف ِّ  لِ في الموضع داِء بالن
ُ أحُدھما قَ    :)36(ھاول

َكِّي،  مَّ عَ فب ُ ِقَ ، ُكلَّ یَ مٍروأ ُ َجمیلُ ٍة، ُمحَ وٍم      أخا ث   یَّاه
ِ وقد دلَّ ھنا علَ  ع َّفجُّ مِ  ى الت ُّ َّأل ََسِم في  الفَْصل على فقداِن أخیھا، وكانَ  والت بالق

ِ اآلخِر، المَ  ُھاوضع   :)37(وھو قول
ِھٌ     وما أثبَت هللاُ وهللاِ ما، كیھُ أبْ سَ  واِسیا، ما َحنَّ َوال    الِجباَل الرَّ

ِھا على ھذه الحالِ ھا في تَ وقد دلَّ على َعزمِ   .ثبیِت نفِسھا وإدامت
َْصلُ   .ح  ِھِ  الف َّْعِت وَمْنعوت ً لقوةِ : بیَن الن ِِھ، قال  نظرا َّضامِّ بین النعِت ومنعوت الت

ُّحاةُ  َْصلُ ال یجوُز :" الن ِ والمَ الصِّ  بینَ  الف َّھما كشيٍء واحدٍ فة  ؛)38("وصوِف؛ ألن
َْصلَ لذا َعدَّ النحویون  ً في قوِل الشاعرِ  الف  :)39(بینھما َضرورة

تْ     َّ  أمرَّ ً وأرسَ ِمن الَكت ً سُ ْت     رَ لَ اِن َخْیطا ُھا إلى أخَرىوال ً یُعین   َجریّا
ا إذا كان   َْصلُ أمَّ َ  الف ً، نحو قولِھ ِدھُ حَ بینھما بَمعموِل أ ً ونَثرا ما فذلك جائٌز ِشْعرا

َسیرٌ  علیناَحْشٌر  ذلكَ ىتعالَ  َْصلُ  ، حیُث جاءَ ]44ق [ی ، بمعموِل الصفةِ  الف
؛ ]10إبراھیم[ِض واِت واألرْ ِر السَّمَ فاطِ  َشكٌّ أفي هللاِ تعالى ھِ ونحو قولِ 

ِ  الشتماِل خبرِ  َالٌء ِمن رَ  وفي ذلُكمْ تعالى ھِ وصوِف، وقولِ على المَ  المبتدأ  بُِّكمْ ب
  ].49البقرة [َعظیمٌ 

َْصلُ  جاءَ   ِّ مبینھُ  الف ٍ وَ ا بالن ُ حیدٍ داِء في َموضع   :)40(ھا، وھو قول
، علَ  ٍ َرع ِ فیَّاٍض َحمیدِ ،     طَ ُرزْئُت بِھ، ُخناسُ ى ف   ویِل الباع

َْصلُ وقد دلَّ  َّھا في تَحَ  الف ٍم دائمیِن مُ بالنداِء على أن ُّ ٍر وتأل َّ سُّ ى عندما ستمریِن حت
ً على ھُف النداِء دَ رْ حَ  فَ خلو بنفِسھا، وقد ُحذِ تَ   .زینةِ الحَ  وةِ ذه الَخلْ اللة

َْصلُ   . ط ِدهِ التَّوْ  بینَ  الف  :كیِد وُمؤكَّ
َر في موضعینِ  ً بالمُ ، مَ ِمن شعِرھا وقد تكرَّ   :)41(ناَدى، أحُدھمافصوال

َحاَم إلى َمعْ یا َصْخرُ سَّْعَت للحاجاِت، تَوَ  ِّھا     ف مِ ، ُكل َِك الُمتَنَسَّ   روف
ِّھا، فشَ  ضاِء الحاجاتِ في قَ فدلَّ النداُء على االستغاثِة واالستنجاِد بھ  َل مَ كل

ُھُ الَجمیعَ مَ   .عروف
َْصلُ   . ي ُ األقدمونَ : نِ یْ بیَن الُمتضایفَ  الف ُّحاة َْصلَ  لم یُِجِز الن بینھما إّال في  الف

َ أھِل الدَّ وال یَ :" شاعٍر، یقوُل سیبویھِ  َضرورةِ  اِر إّال في جوُز یا ساِرَق اللیلة



 

60 

َفصلوا بین الٍر؛ كَ عْ شِ  َ أْن ی ، وُمراُد سیبویِھ من )42("جارِّ والمجرورِ راھیة
َّصِّ ھو المُ  َْصلِ ُم دَ ضاُف والمضاُف إلیھ، وعَ الجارِّ والمجروِر في ھذا الن  الف

ً، حیُث قالبین المُ  ُد أیضا ُ الُمبرَّ َده ُل بین المضاِف ال یُفصَ :" تضایفیِن أكَّ
َضْ  والمضافِ  َعھُما ا)43("شاِعرٌ  طرَّ إلیھ إّال أْن ی ِ ِّ ، وقد تَب فَوصَف ھذا  يْ بُن ِجن

َْصلَ  ِالً  الف َّھُ ِمن َضرورِة الشاِعرِ :" قائ ُ عندھم )44("لكن رورة ، وال تَتجاوُز الضَّ
َْصلِ في  ؛ ألنَّ صدرِ ُق بھُما كالمَ لحَ وما یُ  والظرفَ  والمجرورَ  الجارَّ  الف

َّسَ الظرَف وحرَف الجرِّ یُ  َّسَ ُع فیھما ما ال یُ ت ، ویقوُل )45(ُع في غیِرھمات
دُ المُ  َفصِ فیفصِ :" برَّ َھا، ألنَّ الظرَف ال ی ُّروِف وما أشبھ ُل بین العامِل ل بالظ

َْصلِ ، وعن )46("والَمعموِل فیھ ونَظیُر الظرِف في ذلك :" صدِر یقولُ بالمَ  الف
ِھِ المَ  َھُ ِمن َحْشِو الكالِم، كقول  :صدُر، وما كاَن مثل

َّھُ َرُجٌل َعبُوٌس     مُ  ََشمُّ كأن   واِديِت الھَ قْ وَ  ُجْرأةً عاِوُد أ
  .)47("أراَد وقَت الھَوادي ُجرأةً 

ِّ عن العرِب بكَ  الَفْصلِ روِد ھذا غَم وُ ورَ  ُ ثرٍة إّال أنَّ سیبویِھ وابَن جن َھاه ي َوَصف
، یقوُل سیبویھِ  ِ ُْبح ََصَل بیَن عْ جوُز في الشِّ وھذا یَ :" بالق ِر؛ ألنَّ الشاعَر إذا اضطَر ف

ِّ ، ویقو)48("المضاِف والمضاِف إلیھ بین المضاِف  الَفْصلُ و:" يُل ابُن ِجن
ِ كما ، بل ھو نادِ )49("بیٌح َكثیرٌ والمضاِف إلیھ بالظرِف وحرِف الَجرِّ قَ  ُر الوقوع

ْ )50(زانةِ ُب الخِ َر صاحِ كَ ذَ  َّھُ لم  ِي عند أھِل البصرةِ ، ورغَم استقراِر ھذا الرأ إّال أن
َْصلَ وفِة الذین أجازوا ْع أھَل الكُ یُقنِ  ً ونَ عْ شِ بھُما  الف ، ودونما ضَ را ً رورٍة؛ بل ثرا

َّ وبغَ  ََسِم عن بعِض  الَفْصلَ رِف وِصْنوِه، فقد َحَكى الكسائي یِر الظ ھذا (الَعربِ  بالق
ُ أبو عُ )الُم وهللاِ زیدٍ غُ  ََسِمَع َصوَت وهللاِ (بیدةَ عن بعِضھم، وكذلك َحكاه ف

َْصلُ ، وقد ورَد )51()ربَّھا ً في القرآنِ بغیرِ  الف َ كریمِ ال ھما أیضا ٍ ابُن عامِ  ، فقد قرأ ر
َْتُل  شركینَ ن المُ وكذلك ُزیََّن لكثیٍر مِ ىقوَل هللاِ تعالَ  )52(اميِّ وھو من السبعةِ الشَّ  ق

ِھمأوالَدھُم ُشرَ  َھم ابُن مالٍك على ھذا الرأِي ]137األنعام [كائ َق ؛ لوروِد ، وقد واف
َْصلِ ھذا  ً، فقد جاَء في البُخاريِّ قو الف ُھُ في الحدیث أیضا كوَن ھل أنتم تارِ :" ل

 ِ َْصلُ ، وقد جاء )53("يلي صاحب ھو ُغالُم إْن :" الشرطیِة، فقالوا بینھما بالجملةِ  الف
َْصلِ في  َر الكوفیونَ ، ولم یَ )54(شاَء هللاُ أخیكَ  بالجارِّ والمجروِر والظرِف  الف

عْ  ً في الشِّ َْصلُ ِر إالَّ إذا كاَن ضرورة وِل بغیِرھما، كالمفعوِل، نحو ق الف
  :)55(الشاعرِ 
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ٍة        َزجَّ  ِمَزجَّ ِ ُھا ب ْجت ََزجَّ ُوصَ ف َل   أبي َمَزاَدهْ  الق
َّھم ال یستطیعونَ  وإْن استطاَع البصریونَ  ُ فإن َردَّ  َردَّ مثل ھذا البیِت وإنكاَره

ٌ مُ قراءِة ابِن عامِ  ِراءة ٌ تواتِ ٍر، فھي ق ٌ َسْبعیَّة ِ )56(رة ٌ ِمن ُحَجج ة َمَّ فھي ُحجَّ ، وِمْن ث
 َّ   .ْحِو القاِطَعةِ الن

َردِ ھذا ولم  َْصلُ  ی   .ِر الَخنساءِ في ِشعْ  بین المتضایفینِ  الف
َْصلُ   . ك َِّزهِ  الف ُ : بیَن التَّْمییِز وُمَمی ُ العربیِة في أنَّ فَ لم یختلْف ن َّمییِز عن صْ حاة َل الت

ولو قاَل أتاَك :" ِر، یقول صاحُب الكتابِ عْ ُممیَِّزِه ممنوٌع إالَّ في ضرورِة الشِ 
ً في الكالمِ ثون الیوَم دِ ثال َبیحا ً كان ق دُ )57("رھما ا عشروَن :" ، ویقول الُمبرَّ وأمَّ

َ عشَر لكَ  ِعشروَن لكَ : ونحُوھا فال یجوُز أْن تقوَل فیھا ً، وال خمسة  جاریة
ً، إالَّ أْن یضطرَّ  َعْ )58("شاِعرٌ  غالما ُ ث َده ِھِ ، وھو ما أكَّ َْرٌق بین :" لُب بقول ف

َّْفسیِر وبین ما  ُ، وھذا یجوُز في الشِّ الت َسََّره ، قال )59("ِر ال في الَكالمِ عْ ف
 :)60(رُ الشاعِ 

َّني بَ  َى أن َْجرِ  َد ما قد َمَضى     ثالثونَ عْ عل ً َكمیال للھ   َحْوال
َْصلُ  یردِ ولم  َّمییِز ومُ  الف  .ساءِ نْ ِر الخَ عْ میَِّزِه في شِ بین الت

َْصلُ   . ل َراھذا الفصُل : بیَن الجارِّ والَمْجرورِ  الف ِّ ی ً، یقوُل ابُن جن َبیحا ُ ق ُّحاة ُ الن :" يه
َْصلُ و المضاِف  جوُز، وھو أقبُح منھ بینَ بین الجارِّ وَمجروِرِه ال یَ  الف

ََرَد الَحرْ  ً عنھُ، قالجاَء َمنْ ُف منھُ فَ والمضاِف إلیھ وُربَّما ف  :فورا
قاَء أو رَ كُ  وْ لَ  َى  أِس شاِھِق     ولیسَ نت في َخلْ ُّزوِل َسبی منھاإل   )61("لُ الن

َْصلُ جوُز ال یَ :" األشموني ویقولُ    ،           بین حرِف الجرِّ ومجروِرِه في االختیارِ  الف
ِھِ وقد یُفَصُل بینھما في االضْ    :طراِر بَظْرٍف أو َمجروٍر، كقول

ً ال خَ إنَّ َعمْ    ٍرومْ عَ  مَ وْ الیَ َر في یْ را
ِھِ    :وقول

ُّزوِل سَ  منھاولیَس إلى    )62("بیلُ الن
َْصلُ وقد ُسِمَع  َّ  الف ََسِم في الن ُھُ بوهللاِ ِدرھمٍ : ِر، نحوَ ثْ بالق   .)63(اشتریت

َْصلُ ھذا  دْ رِ یَ ھذا ولم     .ھارِ عْ في شِ  الف
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َْصلُ   . م ِْعلِ ) قدْ (بینَ  الف َْصلُ و: والف َدْ (بین الف ِْعِل ) ق ِّ كما ذكَر ابُن جِ  –والف  -ي ن
ِّصالِ " َبیٌح؛ لقوِة ات َدْ (ق َما تدُخُل علیِھ ِمن األفعالِ ) ق ِ َْصلِ ، وِمَن )64("ب قوُل  الف

 :)65(رِ الشاعِ 
َوْشِك فِ  والشَّكُّ فقَد  ِ َصیحُ بیََّن لي َعناٌء     ب ِھم ُصَرٌد ی   راق

ْل ھذا ھذا ولم یُسَ  َْصلُ جَّ  .ِرھا َرِضَي هللاُ عنھاعْ في شِ  الف
َْصلُ   . ن ِْعلِ  الف  :)66(رِ ومنھ قوُل الشاعِ : بیَن َسْوَف والف

ِكمْ  دونَ َف علیك َسالٌم َسوْ    َدھنَّ ُشھورُ عْ تَُمرُّ ِسنوٌن بَ      لقائ
َِردْ ولم  َْصلُ ھذا  ی  .ِرھاعْ في شِ  الف

َْصلُ   . س َْصلُ و: بیَن َكْم وَمْجروِرھا الف  هِ اختیارِ  جروِرھا عندَ مَ  بینھا وبینَ  الف
ِر أْن عْ جوُز في الشِ وقد یَ :" ، یقوُل سیبویھِ ٌز في الشعرِ ، جائِ نوٌع في النثرِ مْ مَ 

 :رِ ِم حاِجٌز، على قوِل الشاعِ السْ تَُجرَّ وبینھا وبین ا
ُِجودٍ َكْم  ُھُ قْد َوَضَعھْ  ب َى      وَكریٍم بُْخل   )67("ُمْقرٍف ناَل الُعل

َّ وقد وافَق صاحِ  َى ھذا  ھیلِ سْ ُب الت َْصلِ عل عْ  الف ُل ولو كان الفاصِ :" ِر، فقالَ في الشِّ
ً وَمجْ ظَ  ً أو جاّرا َّصْ رفا َجاَز الن ً ل ، إالَّ أنَّ رورا الَجرَّ َمخصوٌص  ُب والَجرُّ

عْ    . )68("رِ بالشِّ
َِردْ ولم  َْصلُ ھذا  ی   .ساءِ نْ ِر الخَ عْ في شِ  الف

َْصلُ   . ع ِف وقد یُفَصُل بین العاطِ  :"یقول ابُن مالكٍ :  بیَن العاِطِف والَمْعطوفِ  الف
ِعْ  - عطوِف والمَ  َكْن ف ً إْن لم ی َرٍف أو جارٍّ وَمجروٍر، وال یُ  -ال صُّ ختَ بظ
َْعُد أنَّ جَ رَ ، ویَ )69("رِ عْ بالشِ  َْصلِ واَز ى السُّیوطيُّ ِمن ب ً لنَ ُف ِطبْ ختلِ یَ  الف ِ قا وع
َْصُل الواِو والفاِء ِمن المَ :" ِف، فیقولِف العاطِ رْ الحَ  ً، عْ وف طوِف بھما َضرورة

ِھِ    :كقول
ً و ثھُ ماال ِكا في الَحْمدِ ُمورِّ ِسائ ُُروِء ن َِما ضاَع فیھا ِمن ق ً      ل   ِرْفَعة

َْصُل غیِرھما مِ  ََسٍم أو ظَ  ن حروفِ وف مَّ : مثل )70("رفٍ العطِف سائٌغ بق ُ قاَم زیٌد ث
مَّ : ٌرو، ومثلَعمْ  وهللاِ  ُ ََعدَ  ارِ في الدَّ قاَم زیٌد ث   .)71(ق

َِردْ ھذا ولم  َْصلَ ھذا النوُع من  ی   .نساءِ ِر الخَ عْ في شِ  الف
َْصلُ   . ف ُ : بیَن الَمْعطوِف والَمْعطوِف علیھِ  الف ُّحاة ً وترا یَرى الن ً بینَ تالُزما  بُطا

غْ المعطوِف والمَ  َّ عطوِف علیھ ، وعلى الرَّ َْصلَ الُزم أجازوا ِم ِمن ھذا الت بینھما  الف
مٍرو بین زیٍد وعَ  قاَم زیٌد الیوَم وعمٌرو، فتفصلُ : ، فنقولُ بأجنبيٍّ  بما لیسَ 
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 َّ َّھُ لیسَ فِ رْ بالظ َْصلِ ، وِمن ھذا )72(ن الكالمِ بأجنبيٍّ مِ  ؛ ألن ف بغیِر الظرْ  الف
  :)73(جروِر قوُل البعیثِ والم

ً بيراضِ َوَجْدُت أباھا  َّ طیُت فیھا الحُ وأَمھا      فأعْ  یا ُھاكَم حت   ى َحویت
ُِصَل بینھما بالنداِء في مَ  ٍ واحٍد من شِ وقد ف   :)74(الخنساءُ  تقولُ ِرھا، عْ وضع

ََسوْ  یَك، ف ْبكِّ ُ ْسِھُر َعیْ     َن الشَّریِد،یا بْ َف أ ُ   ریناني مَع السَّاھِ وأ
َْصلُ اَد وقد أف ُرْ وتعظیِم ِة ھنا اإلشارةَ إلى َعراقَ  الف   .دٍ یِّ ُن سَ ٌد ابْ یِّ ، فھو سَ ثیھِ الذي ت

َْصلُ   . ص َمْ (بینَ  الف َّ ویُفَصُل بینھما بالمَ : وَمْجزوِمھا) ل ِف في رْ جروِر والظ
ةِ ذي الرّ  ، ومنھ قولُ )75(رِ عْ الشِّ  َضرورةِ   :مَّ

َ فَ  ً ُرسوُمھا     َكأنْ یھا قَ ْت َمغانِ حَ ضْ أ ُوھَلِ  ى أھٍل ِمن الَوْحشِ ِسوَ لْم  فارا   ت
ُِصلَ ) لمْ (ى أنَّ علَ  َْن لمْ : لَ ِمن َمْجزوِمھا، فإنَّ األصْ  رورةِ ْت في الضَّ قد ف ُوھَْل  َكأ ت

  .)76(ِسَوى أھٍل ِمن الَوْحشِ 
َردْ ھذا ولم  َْصلُ ھذا  ی   .ِرھاعْ في شِ  الف

َْصلُ   . ق َّحاةُ : بیَن أداِة الشَّْرِط وَمْجزوِمھا الف َْصلَ  قد َخصَّ الن ) إنْ (باألداةِ  الف
َّھا أصْ " ُ )77("زاءِ ُل الجَ ألن َْصلِ وا لھذا ، واشترط ِھا، یقولُ عْ فِ  جزامِ َعَدَم انْ  الف  ل
، فإْن )78("إذا لم تَجزْم في اللفظِ ) إنْ (رُق في الكالِم فيجوُز الفَ ویَ :" یبویھِ سِ 

َْصلِ ُجِزَم الفعُل بعَدھا مع  عرِ لم یَ  الف ُد ، وھ)79(جْز إالَّ في الشِّ ُ الُمبرَّ و ما َعناه
ِھِ  َْصلُ ٌر جاَز فیھنَّ شاعِ  فإنَّ اضطرَّ :" بقول َْجِزمْ الف  )80("نَ ، َجزْمَن أو لم ی

َْصلُ جوُز ویَ  عْ  الف  :)81(رُ ن األدواِت، قال الشاعِ ِر مع غیِرھا مِ في الشِّ
ََمْن  َّا ُمفَ  نَْحنُ ف ُ یُْمِس ِمن ُِجْره ِْت وھو آِمٌن     وَمْن ال ن َب ُْؤِمْنھُ ی عان   زَّ

  :)82(الشاعرِ  وقولُ 
ا  َمَّ َل   رورِ نُت منھا في غُ ْضُت وكُ ي       نَھَ َدعا الُمنادِ  الةِ للصَّ ف
ََصَل بینَ  ا(فقد ف َمَّ   .رورِ جْ ِل بالمَ عْ والفِ ) ل

َردْ ھذا ولم  َّ  ی َْصلِ ن ُع مِ وْ ھذا الن   .ِرھاعْ في شِ  الف
ِراضُ  –ثانیاً      : االْعت

ً؛  َّركیُب اعِتراضا َي ھذا الت َّھُ وُسمَّ َعتِرُض ُجزأْي الُجملِة المُ  ألن تالزمیِن ی
َْصلِ ختلُف عن ویَ  ً ال ُمفْ  ھِ في َكونِ  الف ُ جملة َْرَق في أْن تكوَن جملة ً، وال ف ردا

ً أو إنشائیَّ االعْ  ُ االعتراضیَّ"، )83(ةً تراِض َخبریة َّحلیُل والجملة ُ ِمن حیُث الت ة
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 َّ َّ : ن اإلعراِب، أيْ لَّ لھا مِ ويُّ ال َمحَ حْ الن ُِّل عُ أن ُمث ً إسنادیّ نْ ھا ال ت ً وال غیَر صرا ا
َّھا ِمن جانِ إسناديٍّ في بناِء الجملةِ  ِ األصلیَّ نْ ٍب آخر ال تَ ، ولكن ِة وال فكُّ عن الجملة

َ مَ )84("عناھاتَزوُل عنھا ِمن حیُث مَ  ًى ال یَ ؛ أْي أنَّ االرتباط لیَّةَ ُم َمحَ ستلزِ عن
  .)85(اإلعرابِ 

ا ِمن حیُث الدَّاللة  ٌ، بحیُث لو ُحِذَف االعتراُض ألدَّى إلى نَقْ فلھا فائِ أمَّ ٍص دة
ماِمِھ الِم وتَ أْن یُعتَرُض بین الكَ  العربِ  نِ نَ وِمن سَ :" عنَى، یقوُل ابُن فارسٍ في المَ 

ً ھذا الُمعتَرُض إّال مُ  كالٌم، وال یكونُ  ُھُ ، وتكوُن فائِ )86("فیدا َر ابُن كَ كما ذَ  - دت
َ الكالمِ ویَ قْ تَ  –شاٍم ھِ  ِھِ دیِدِه أو تَحْ وتَسْ  ة جانيُّ رْ ریُف الجُ ، أو كما نَصَّ الشَّ )87(سین

َّعْ  َّھافي الت ُ المُ : أيْ (ریفاِت بأن ُ عترضَ الجملة َّقُ لتقریِر مَ ) "ة َتعل ًى ی َ  عن حِد بھا أو بأ
ِھا ََسِم أو ؛ كأْن تَ )88("أجزائ عاِء أو الق ً تَدلُّ على األمِر أو الدُّ ً إنشائیة كوَن جملة
َّنزیِھ  ً ِمن وسائِل إطالِة الجملِة )89(أو االستفھامِ الت ، وبھذِه الدَّالالِت تكوُن وسیلة

  . في عناصِرھا غیِر الُمؤسَّسةِ 
ا ِمن حیُث مَ  َھا قَ وقُعھا فھي تَ أمَّ َْوَصل ُع بین ُمتالزماٍت كثیرٍة بالجملِة الواحدِة أ

ً  ُب الُمغني إلى سبعةَ صاحِ  ِعِل و بینَ : ، منھا)90(عشَر َموِضعا ِِھ، وبین الف فاعل
ِِھ، وبین المُ عْ الفِ  ِ بتدِل ومفعول ََسِم وجَ رِط وجَ ِرِه، وبین الشَّ بَ وخَ  أ ِِھ، وبین الق ِ واب ِھ واب

 ِن، وبینَ یْ تضایفَ ِھ، وبین المُ تِ لَ وصوِل وصِ المُ  وصوفھا، وبینَ ِة ومَ فَ وبین الصِّ 
ِھا   .)91(الحروِف وَمدخوالت

َ للجملةِ  ُِرط ا أحكاُم االعتراِض فقد اشت ، ھي أمَّ ٌ   : )92(االعتراضیِة ُشروط
ُھا للجُ مُ  .1 َھا االعْ ملِة التي َدخَ ناسبت ً ؤَ عنَى، كأْن تكوَن مُ یُث المَ راُض ِمن حَ تِ ل دة كِّ

َنْ أو ُمنَ  ِھا، فی ً على حاٍل ِمن أحوال ُفیَد بِّھة ً وتَسْ قْ الكالَم تَ "بغي أْن ت ً أو ویة دیدا
ً حْ تَ   .)93("سینا

ً لشيٍء ِمن أجكوَن مُ أالَّ تَ  .2 َھا االعتراُض؛ عمولة ِ التي َدَخل ذلك أنَّ "زاِء الجملة
َعمَ  ُل فیھ شيٌء ِمن الكالِم االعتراَض ال َموضَع لھ ِمن اإلعراِب، وال ی

 .)94("عٍض عِضِھ وبَ عتََرِض بھ بیَن بَ المُ 
َْصلُ أالَّ یكوَن  .3 ِھا، فیمتنعُ األجزاِء المُ  بھا إالَّ بینَ  الف َْصلُ  نفصلِة بذات بین  الف

ِھا، وبین سیِن االستقباِل والفِ دْ ِف ومَ التعری) ألْ ( نِة بھ، وبین قترَ ِل المُ عْ خول
ُ حُ  ِھاِة وَمجْ حادیَّ روِف الَجرِّ األ  .رورات
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ِ االعتراضیَّ ولعلَّ غَ     َ الجملة ما یقوُل كَ  –وضِعھا ِمن الكالِم یُثیُر ِة في مَ رابة
َ و – ماسة عبد اللطیفِ حَ  دُ محمَّ : كتورُ األستاُذ الدُّ  َّ لفَ یَ االنتباه ، حیُث )95(فكیرَ ُت الت

َدلُّ  ِّ كما ذَ  –ی َِسھِ صاحِة المُ على فَ " –ي كَر ابُن جن ِة نْفِسِھ وامتداِد نف م وقوَّ ِّ ، )96("تكل
َجري عند العَ  حیثُ  َّأكیدِ كاَن ی   .)97(رِب َمجَرى الت

ِراِض في الُجملِة الَعربیةِ    :َمواِضُع االعت
عْت مَ    :الَعربیِة فجاءْت كاآلتيملِة واِضُع االعتراِض في الجُ تَنوَّ

ِراُض بیَن المُ   .أ  ِ وخَ االْعت ِ ي أنَّ ِمن َمواقِ ُب الُمغنِ أورَد صاحِ : ِرهِ بَ بتَدأ ِ الجملة ع
ِ وخبِرهِ عترضِة أْن تكوَن بین المُ المُ  ُھُ تعالى98)(بتدأ ُ ھذا ، ومنھ قول ُوه َُذوق ی َلْ َحمیٌم  ف

َْوسٍ ]57ص [وَغسَّاقٌ   :)99(، وقوُل َمعِن بِن أ
َعْ نَّ یھُ وفِ  ِحُ        ِرَن بالفتَىثَ واألیاُم ی نَھُ ونَوائ َْمللْ   نَواِدُب ال ی

ٍ َوحیٍد ِمن شِ  جاءَ    :)100(ِرھاعْ االعتراُض بینھُما بالجملِة الفعلیِة في َموضع
ً     والدَّھْ لَ َدْھٍر صاَر ُمْؤتَ ي أخاِك لِ واْبكِ  َجَ  ِك،، َوْیحِ رُ فا ٍ وتَ ذو ف   لیفِ جْ ع

َّْت بِھ نفَسھا على ) كِ حِ یْ وَ (لِة االعتراِض نساُء بجمفقد جاءْت الخَ  ُدعاًء؛ َحث
َجائِ االستمراِر بالبُ  َكْن إالَّ للف َكأنَّ الدَّھَر لم ی ُ كاِء، ف َمَّ طالْت بِھ الجملة ، وِمن ث ِ ع

 . بعناصِرھا غیِر المؤسَّسةِ 
ِ واسِمھِ   .ب  ِراُض بیَن الحرِف الناِسخ  :)101(نحو قوِل الشاعرِ : االعت

َھا َحماماٌت ُمثولُ      َحْوٌل َكمیلٌ  وقْد أتَىَكأنَّ    أثافی
 .ساءِ نْ ِر الخَ عْ تراِض في شِ ثِل ھذا االعْ ھذا ولم أعثْر على مِ 

َّ   .ج  ِ وخَ االعتراُض بین اْسِم الَحرِف الن َى: ِرهِ بَ اِسخ ِِھ تعال َّا نحو قول شاَء  إنْ وإن
َُمْھتَُدونَ  هللاُ  یبانيِّ لْ ، ومنھ قوُل أبي مِ ]70البقرة [ل  :)102(حٍم الشَّ

َّمانیَن  ُھاإنَّ الث ْغت ِّ َْحَوَجْت َسْمِعي إلى تَرُجمانِ      وبُل   قْد أ
ً واحِ عْ وقد جاَء ھذا االعتراُض في شِ  ً وكاَن بالجملِة الفعلیَّ ِرھا َمرة ِة، تقوُل دة

  :)103(ساءُ نْ الخَ 
ماَن،  َْفنَى لھُ َعَجبٌ إنَّ الزَّ اسُ وما ی ُوِصَل الرَّ ً واْست َى لنا َذْنبا ْبق َ   ،     أ

ُوِحَي لساِمِعھا أنَّ َموَت األخیاِر مثِل أخیھا وحیاِة  وقد أرادتْ  باالعتراِض أْن ت
ماِن الُمتتالیَ األشراِر ِمن َعجائِ    .ةِ ِب الزَّ



 

66 

ِھِ   .د  ِْعِل وَمْفعول ُِرَض بینَھما في القرآِن بالشَّرطِ : االعتراُض بیَن الف نحَو ، وقد اعت
َى ِِھ تعال ِّي أخاُف قول ُْل إن َوٍم َعظیمٍ  َربِّي إْن َعصیتُ ق ، ]15األنعام [َعذاَب ی

َّْجِم العجلي َوِل أبي الن ُِرَض بینھما بالجملِة االسمیِة، نحو ق  :)104(واعت
لَ  َدُّلٍ والدَّھْ ْت  وبُدِّ ً َدبُ یْ ھَ         ُر  ذو تَب َلِ فا ْمأ با والشَّ ً بالصَّ   ورا

ِ في شِ راُض بالجملِة الفعلیَّ َد ھذا االعتِ رَ وقد وَ  ً واحِ رَّ نساِء مَ ِر الخَ عْ ة ً ة دة
ِھاوْ بقَ    :)105(ل

ً وقد َسِمَعُت،  َرا ْبھَْج بِھ َخب َ َخبارِ فلْم أ َْنِمي َرْجَع أ ً قاَم ی   ،     ُمَخبِّرا
ِراُض ھنا على َعدِم االھتماِم بالمفعولِ   .وقد دلَّ االعت

ِھِ عْ االعتراُض بیَن الفِ   .ه  ِ : ِل وفاعل ُِرَض بینھما ب ملِة الحاِل، كقوِل جُ وقد اعت
  :)106(رِ عِ الشا

دْ  َ ٌ َكْتني رَ وقْد أ ة َوْ        والَحواِدُث َجمَّ ُ ق َّة َِسن   ٍم ال ِضعاٍف وال ُعْزلِ أ
  .ِرھاعْ ثِل ھذا االعتراِض بشِ ولم أعثْر عن مِ 

ِراُض بین الجارِّ والمجرورِ   . و ِھِ : االعت  :)107(نحو قول
ُھُ بـ یْ اْشترَ  ََرى  -ت َ  –أ   .ھمٍ رْ لِف دِ أ

 .بِشْعِرھا ولم أعثْر عن ِمثِل ھذا االعتراِض 
َّ عَ تَ ِل ومُ عْ االعتراُض بین الفِ   . ز ِِھ الجارِّ والَمجرورِ ل  :ق

ِھاھما في قَ تیِن، أحدُ رَّ ِرھا مَ عْ وقد اعتُرض بینھما بالجملِة الفعلیِة في شِ    :)108(ول
ُكْ  ت َ لْتَ  –ِرھُني أ ِ َى ُدَریٍد      وقدْ  - ھُب َدرِ  عل َْحُت َسیَِّد آِل ب   أْصف

ِتنبیھِ  ِْعلَ یھا مُ أخِ  وقد جاَء االعتراُض ل َى ف َ عل ْعناء، فھي لم تَ عاویة ِِھ الرَّ ْف إالَّ ترِ عْ ت
ً علیھا َِصْخٍر آِمرا  .ب

ِھِ   . ح َّْعتِ وَمْنعوت ِراُض بین الن   : االعت
ُِرَض بینھما في القرآِن الكریِم بجَ  َىوقد اعت ِِھ تعال ََسِم، نحو قول َى واِب الق ُْل بل ق

َّكمْ َوَربِّي  َن تی ْ َتأ َ ِِم الَغیبِ  ل َى، وبالشَّ ]3سبأ[َعال ِِھ تعال ََسٌم رِط كما في قول َق َّھُ ل  لووإن
  ].76الواقعة [َعظیمٌ  تَْعلُمونَ 

ا في شِ  ِراُض بینھما بالجملِة الفِ نْ ِر الخَ عْ أمَّ اٍت، رّ َع مَ بْ لیِة سَ عْ ساِء فقد جاَء االعت
ِھامنھا في قَ    :)109(ول

َھُ وصاِحٍب  لُت ل ُ ِفٍ  ق ََّك للَخْیِل بُمسْ :      خائ   تَْنظرِ إن
 َّ ُّصْ نْ وقد دلَّ االعتراُض على الت ِ بیِھ والن   .ح
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ِھِ رِط وجَ االعتراُض بیَن الشَّ   . ط  :ویُعتَرُض بینھما باآلتي: واب
َىاالعتِ   .1 ِِھ تعال ُوا راُض بالجملِة الفعلیِة، نحو قول ُوافإْن لْم تَْفعل ُوا  ولْن تَْفعل َّق فات

َّارَ   ، ]24البقرة [الن
َىاالعتراُض بالجملِة االسمی .2 ِِھ تعال ً َمكاَن آیٍة ِة، نحو قول لنا آیة َدَّ وهللاُ وإذا ب

لُ  َّما أنَت ُمفَترٍ  أْعلُم بَما یُنَزَّ ُوا إن َى، ]101النحل[قال ِِھ تعال ا َوَضَعْتھا وقول َمَّ َل ف
َى  ْنث ُ ُھا أ َماقالْت َربِّ إنِّي َوَضْعت ِ َْعلُم ب َى  َوَضَعتْ  وهللاُ أ نث ُ َكُر كاأل ولیَس الذَّ

ِّي  ُھا َمریمَ وإن ْیت  ].36آل عمران [َسمَّ
َى .3 ِِھ تعال َیُِّن لنا ما االعتراُض بالجملِة المقیّدِة، نحو قول ُوا اْدُع لنا َربََّك یُب قال

َّا  َ علینا وإن َھ ََر تَشاب َق َُمھتَُدونَ  إْن َشاَء هللاُ ھي إنَّ الب ، ومنھُ قوُل ]70البقرة [ل
  :)110(ھیرٍ زُ 

ِْمُت تَكالیَف الَحیاِة ومَ  َِعْش      ثَ َسئ ً ن ی َ مانیَن عاما َكَ ال أ َمِ  با ل َْسأ   ی
َِردْ ھذا ولم   .ساءِ نْ ِر الخَ عْ راِض في شِ ھذا النوُع ِمن االعتِ  ی

ِھِ   . ي ََسِم وجواب ِ : االعتراُض بین الق  :)111(غةِ ومنھُ قوُل الناب
ََعْمرِ  َیِّنٍ وما َعْمرِ ي ل ھ ِ ً َعليَّ األقاِرعُ     ي عليَّ ب َْت بُْطال َق   لقْد نَط

 .نساءِ ِر الخَ عْ أعثْر عن مثِل ھذا االعتراِض في شِ  ولم
 :)112(ھیٍر بِن أبي ُسلَمىوِل زُ كقَ : لِ عْ ِف التَّْنفیِس والفِ رْ االعتراُض بین حَ   . ك

دْ  َ دْ  إخالُ َف وْ ي وسَ رِ وما أ َ َْوٌم آُل ِحصْ رِ أ ق َ ِساءُ ي      أ   ٍن أم ن
 .ِرھاعْ ولم أعثْر على مثِل ھذا االعتراِض في شِ 

َنْ (االعتراُض بینَ   . ل ِھاوَمنْ ) ل ، رِ عْ ولم یُفَصْل بینھما إالَّ في َضرورِة الشِّ : صوب
 :)113(رِ اعِ الشَّ  كقولِ 

َْن  ِالً ل َزیٍد ُمقات ْیُت أبا ی َ َْیجاءَ       ما َرأ ََد الھ َْشھ ِتاَل وأ َدَع الق َ   أ
 .ولم أجْد مثَل ھذا االعتراِض في ِشْعِرھا

ِراُض بینَ   . م َمْ (االعت َْصلُ ولم َیِصحِّ : وِمھاوَمجزُ ) ل ِر، وال یكوُن عْ إالَّ بالشِّ  الف
، یقول صاحِ رْ الفاِصُل ِسَوى ظَ  ُفَصُل ِمن :" نيُب الُمغْ ٍف أو جارٍّ وقد ت
َّ َمجزوِمھا في الضَّ  ِھِ رْ رورِة بالظ  :ِف، كقول

َذاَك ولْم  َّاِس یُْدِركْ       إذا نَحُن اْمتریناف   )114"(َك الِمراءُ تَُكْن في الن

  :)115(وقوِل اآلخرِ 
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ِبُ  َُدْن ابْ  نَوائ ُباِكُر مَ  ِن آدَم لمْ ِمن ل   قِ طرُ تَ  بالَحوادثِ ن لْم تََزْل       ت
َِردْ ولم  ِراِض في شِ  ی   .ِرھاعْ ھذا النوُع ِمن االعت

ِراُض بیَن حَ   . ن ِّھِ رْ االعت َّْفِي وَمْنفی ِھِ : ِف الن  :)116(كقول
َ وال  ُحْ مَ زاُل ظالِ تَ  راھاأ ً     ت ً وتَ بَ كْ ي نَ لِ  ثُ دِ ة   .ھاؤُ كُ نْ ة

 .ِرھاعْ عثْر على مثِل ھذا االعتراِض في شِ ولم أ
 :)117(اِعرِ ، كقوِل الشَّ كیِدهِ وْ ِف وتَ رْ االعتراُض بین الحَ   . س

ً لَ یْ ُع شَ فَ نْ یَ  لْ وھَ َت یْ لَ  ً بُوَع فاشْ َت شَ یْ لَ      تُ یْ ئا   تُ یْ رَ تَ بابا
  .ولم أعثْر على مثِل ھذا االعتراِض في ِشْعِرھا

ِراُض بین.ع ِراُض بغَ اال: وَمجروِرھا) َكمْ (االعت فرِد غیُر جائٍز، یقول یِر المُ عت
َْصلُ فإْن كاَن :" ُب الھَمعصاحِ  ٍر عند عْ الٍم، وال في شِ رُّ في كَ جِز الجَ بجملٍة لم یَ  الف

َْصلَ ؛ ألنَّ ریینَ صْ البَ  بَ یْ تضایفَ بالجملِة بیَن المُ  الف لْ َ َجوُز أ َّ ِن ال ی ُ الكوفیونَ ت َزه ً، وَجوَّ  ة
ناًء على أنَّ الجَ  ِ ُ المُ ) ِمنْ (رَّ بـفیھما ب َزه ُد في الشِّ ال باإلضافِة، وَجوَّ ، طْ قَ ِر فَ عْ برَّ

َھَ وْ وَرَوى قَ    :ل
َني منھُ َكْم  َى َعَدمِ  منَال َْضٌل عل   ف

ِراِض في شِ ، )118("بالَجرِّ  ِ من االعت   .ِرھاعْ ھذا ولم أعثْر على ھذا النوع
ِھِ   . ف َوِل وَمقول ِراُض بیَن الق ِِھ تعالى نحوُ : )119(االعت ُوا إالَّ قول  وهللاِ ربِّنا أْن قال

َّا ُمشركینَ   ].23األنعام [ما ُكن
ِراُض مرتیِن في شِ  ِھاعْ وقد جاَء ھذا االعت   : )120(ِرھا، أحِدھما بقول
 ِ ریح َك  ثاٍو بالضَّ ٍ قاَل اْبُن أمِّ واح ْوا علیھ بألْ   :وأْحجارِ  وقْد     َسوَّ

  ِ َّاع ٍَّب  بأوتارِ   فاذھَْب فال یُْبِعَدْنَك هللاُ ِمن َرُجٍل     من َال   ضیٍم  ط
َِدرِّ دُ مْ ِم صورِة َدْفِن أخیھا؛ استِ سْ وقد ساعَد االعتراُض على رَ  ً ل  .موِعھاطارا

ِراُض بین المُ .ص ِ الَعربِ عْ وقد ُحِكَي عن بَ : نِ یْ تضایفَ االعت َمُع اةَ تَسْ إنَّ الشَّ :" ض
َِم هللاُ  -َصوَت  ِل إلیِھ وتَْثُغو - قد َعل ُْقب َِردْ ، ھذا ولم )121("َربِّھا، فت ِراُض  ی ھذا االعت

 . ِرھاعْ في شِ 
ِھِ   . ق ِراُض بین الحاِل وعامل ُِرَض بینَھما في شِ : االعت ِرھا بالجملِة عْ وقد اعت

ِھاوْ ھما بقَ رتیِن، أحدُ الفعلیِة مَ   :)122(ل
 َ َوْ  –ي اْبكِ ف َمي ن ً وال تَْسأ بَ ُمسَ  – حا ِّ ِ ل ِ الَھمِّ والباع ً      على أخیِك َرفیع   ة

َّْوح والُحْزنِ وقد أفاَد اال  . عتراُض على َحثِّ نفِسھا على االستمراِر بالن
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ِراُض بین المعطوِف والمعطوِف علیھ . ر   :االعت
ُ ُمعترِ  ُ الفعلیة ً بینھما في شِ ضَ وقد جاءْت الجملة اٍت، منھا نساِء خمَس مرّ ِر الخَ عْ ة

ُھا   :)123(قول
ُھُ      في كلِّ نا َْتھُ َمنیَّت ِْس َواف َأ َتَى الب ِبٍة واْبُكوا ف   دارِ وأقْ  ناَبتْ ئ

ِھِ  َّواِئِب بعَد َموت   .وقد أفاَد َكثرةَ الن
ُ المُ  ِراِض الجملة ُ مَ وجاءت علي ھذا االعت ً في قَ رَّ قیّدة ِھاة   :)124(ول

وْ  ُ ُ أ ، و عِ ل َّھُ زٍّ ُ الحَ ٍد مَ جْ ،     ومَ ِغضابٌ  مُ كأن ه َّ ذَّ   ویلُ َسُب الط
ھِ عِ  صورةِ  سیدِ جْ وقد دلَّ على تَ    .مزِّ

 َ َ  جُ تائِ ن   : ثِ حْ الب
َّ  عیَّنَ تَ  .1 َْصلْي حَ صطلَ مُ  بینَ  فریقُ الت َْصل، فھومُ فْ المَ  ن حیثُ مِ  واالعتراِض  الف  الف

َّ بإال  عُ قَ یَ ال  ً لخِ ، دِ رَ فْ المُ  ركیبِ الت  كیبِ رْ تَ إال ب كونُ یَ  الذي ال تراِض العْ الفا
ً كانتْ لیَّ عْ فِ  الجملةِ   . ةً أو اسمیَّ  ة

َْصلدُّ یُعَ  .2 ؛ ھاتدادِ ھا وامْ إطالتِ  ن عناصرِ مِ  ةِ عربیَّ ال في الجملةِ  واالعتراضُ  الف
؛ سةِ سّ ؤَ المُ  رِ یْ غَ  رِ ناصِ العَ  نَ ما مِ ، وھُ ھافي إطالتِ  مانِ ساھِ ھما یُ یْ لَ إنَّ كِ  حیثُ 

ِّ ھُ عِ طْ لقَ  ُ الجُ  بوحَ تَ  أنْ  ما قبلَ ھُ یْ صرَ نْ بین عُ  صالَ ما االت  .بالفائدةِ  ملة
َْصل صطلحُ مُ  ختلفُ یَ  .3 َّ  مِ لْ في عِ  الف ِ صطلَ المُ  عنِ  ھُ فھومُ مَ  ثُ ین حَ مِ  وِ حْ الن  ھِ نفسِ  ح

 ،طفِ العَ  كِ رْ تَ  لىع البالغةِ  مِ لْ عِ  في المصطلحُ لُّ دَ یَ  ، حیثُ ةِ في علم البالغَ 
ً آخرَ صطلحفیھا مُ  لُ قابِ یُ وھو ما   .روفِ بالحُ  فُ طْ وھو العَ  ،لُ صْ الوَ  ، ھوا

ِ جُ  بُ بَ سَ  عُ رجِ یَ  .4  إلى اِض واالعتر الَفْصلھا بلِ مُ جُ  إلى إطالةِ  ساءِ نْ الخَ  نوح
 .أخیھا ثاءِ في رِ ھا رَ عْ شِ  بُ ، وھو ما یُناسِ زینِ ھا الحَ سِ فَ نَ  ھا المتدادِ حاجتِ 

َّ مُ  الَفْصل عنصرُ  ، بل جاءَ بأجنبيٍّ  لٌ صْ فَ  ساءِ نْ الخَ  رِ عْ في شِ  لیسَ  .5 ً بمَ صِ ت ى نَ عْ ال
َْصل، كالجملةِ  دَ رَ ى الذي تَ نادَ بالمُ  الف ً في شِ  دَّ َْصلھا، ورِ عْ كثیرا ا مِ  مِ سَ بالقَ  الف مَّ

ُ ، وكذلك جُ الجملةِ  اللةِ في دَ  كبیرٌ  دورٌ  لھُ  كانَ   ذاتَ  فقد كانتْ  تراِض االعْ  ملة
 .ةِ األصلیَّ  بالجملةِ  ویةٍ قَ  ةٍ لَ صِ 
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َْصل ھُ تشابَ یَ  .6 ً ألنَّ كُ ؛ والتأخیرُ  ، ھو التقدیمُ آخرَ  مع بابٍ  واالعتراضُ  الف ّ  ال
َّ  قانونَ  قانِ خرِ منھما یَ  منھما  عنصرٍ  كلِّ  بَ لَ طَ ي تضِ قْ الذي یَ  مِ والتالزُ  ضامِ الت

ِ لِ  ُ ذا عَ ؛ لِ ھِ صاحب َْصلى دامَ دَّ الق ً مِ كْ شَ  واالعتراضَ  الف َّ ال  .والتأخیرِ  دیمِ قْ ن الت
َْصل عَ قَ یَ  أنْ  رُ دُ نْ یَ  .7 ً؛ ما حَ داھُ إحْ  نِ یْ تَ یمَ مِ بین ضَ  واالعتراضُ  الف  اللةِ دَ  مِ دَ لعَ رفا

َْصل دِ رِ یَ  ؛ لذا لمهِ یرِ لغَ  ھِ مامِ ضِ  بانْ ى إّال نً عْ على مَ  فِ رْ الحَ  في  أو االعتراضُ  الف
، كذلك اھتِ خوالدْ ومَ  أو سوفَ  ،أو كمْ  ،أو لمْ  ،لنْ أو  ،قدْ  :بین الخنساءِ  رِ عْ شِ 
ُ وَ  إذا كانتْ  نِ یْ الزمَ تَ مُ  نِ میْ اسْ  بینَ  أو االعتراضُ  الَفْصل عَ قَ یَ  أنْ  رُ دُ نْ یَ  ما ھُ ظیفت
َّ ، أو إلیھ ضافِ والمُ  ضافِ ، كالمُ دِ الواحِ  مِ االسْ  ظیفةَ وَ   .هِ زِ یَّ مَ ومُ  ییزِ مْ الت

عَ تَ  .8 ُ دَ  تْ نوَّ َْصل اللة َّ عاٍن كثیرةٍ بین مَ  نساءِ الخَ  رِ عْ في شِ  واالعتراِض  الف  مِ وْ ، كالل
 َّ َّ  نِ زْ الحُ  ، وإظھارِ أنیبِ والت َّ ةِ عَ وْ والل َّ بیھِ نْ ، والت ، ةِ القافیَ  ةِ عایَ ، ورِ لِ أمُّ ، والت

 .ھاوغیرِ 
9.  ِ ِ ی ُ رتب َْصل رودُ وُ  ط ھا، رِ شاعِ وي عن مَ القَ  بیرِ ھا بالتعْ رِ عْ في شِ  واالعتراِض  الف

َّ  نِ زْ الحُ  وامِ كدَ  ِ والت ُّوع َّ  ل ِ وْ والن  .ح
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  :الھوامش
                                                             

اھرة: یُنظر) (1 : بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، الق
   60 - 59م، ص  2003

ي: اإلشارات والتنبیھات في علم البالغة، للجرجاني: یُنظر) (2 ن عل د ب ت (محم
ـ 729 ق)ھ اھرة: ، تحقی ة اآلداب، الق ین، مكتب ادر حس د الق م، ص  1997: عب
104   

ن كامل الصیرفي: یُنظر) (3 ة(شعر حس ة داللی ، صالح الشاعر، )دراسة نحوی
   189م، ص  2007: دار طیبة، القاھرة

ت (أبي محمد عبد هللا بن مسلم: الشعر والشعراء، البن قتیبة: یُنظر) (4
 – 1/261م 1983: ، بیروت3كتاب ودار الثقافة، ط ، الدار العربیة لل)ھـ276

ت (عبد القادر بن عمر: وخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي
م 1989: ، القاھرة3عبد السالم ھارون، مكتبة الخانجي، ط : ، تحقیق)ھـ1093

1/434  
ادر، ) (5 ابتي، دار ص وال ب زة ف ویین، عزی رمین واألم عراء المخض م الش معج

 134م، ص 1998: 1ط : برس، لبنانوجروس 
ادیكي، : یُنظر) (6 ي الك ة عل ة واإلسالم، ھنی ین الجاھلی الشعراء المخضرمون ب

  147م، ص 1989: لیبیا –جامعة قاریونس : منشورات
ر) (7 ابتي، ص : یُنظ وال ب زة ف ویین، عزی رمین واألم عراء المخض م الش معج

134   
ي بكر مح) (8 ر اإلشبیلي، ألب ر األمويفھرسة ابن خی ن خی د ب ـ575ت (م ، )ھ

  1/353م 1998: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق
ر) (9 د : یُنظ د أحم ریم، محم رآن الك ي الق المعنى ف ة ب واھر النحوی ة الظ عالق

  46م، ص  2001: خضیر، مكتبة األنجلوالمصریة، القاھرة
ر) (10 ة: یُنظ یس، مكتب راھیم أن ة، إب رار اللغ ن أس ریة، ط  م و مص ، 8األنجل

  277م، ص 2003: القاھرة
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ر) (11 عر: یُنظ ة الش عریة(لغ رورة الش ي الض ة ف د )دراس ة عب د حماس ، محم

   234م، ص  1996: ، القاھرة1اللطیف، دار الشروق، ط 
ابیع، ط : یُنظر) (12 ن، دار الین ھ، طھ محس ین المضاف والمضاف إلی َْصل ب الف
    85 69م، ص  2009: ، دمشق1
 153بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، ص  )13(

ري) (14 اء العكب ي البق راب، ألب اء واإلع ل البن ي عل اب ف ق: اللب ازي : تحقی غ
  155/ 1م  1995: دمشق: طلیمات، دار الفكر

اب، ط : الخصائص، تحقیق) (15 ة للكت محمد علي النجار، الھیئة المصریة العام
  392/ 2م  1987: ، مصر3

افةم) (16 اب اإلض ي ب ائزة ف ل الج َْص ام الف ً : ن أحك درا اف مص ون المض أن یك
ان  ذلك إذا ك ھ، وك ق ّ اف أو متعل ول المض ل معم ھ والفاص ھ فاعل اف إلی والمض
قھ،  ّ المضاف اسم فاعل والمضاف إلیھ مفعولھ والفاصل معمول المضاف أو متعل

دة  ا الزائ م أو بالشرط أو بم َْصل بالقس وافي، : ظریُن[ وكذلك إذا جاء الف النحو ال
  ] 59 – 53/ 3م  1996: ، مصر12عباس حسن، دار المعارف، ط 

َْصل في باب التوابع) (17 ر : من أحكام الف ا بغی ین متبوعھ ا وب َْصل بینھ جواز الف
ان(األجنبي كالقسم والشرط، كما یجوز أن تكون ن ) ك ا، وم ً بینھ دة فاصال الزائ

 ً ا ا أیض ل فیھ َْص ام الف واز أن ی: أحك دم ج ول ع ین الموص ً ب ال ابع فاص ون الت ك
 3/435النحو الوافي، عباس حسن : یُنظر[ وصلتھ أو بین المنعوت المبھم ونعتھ

– 436 [  
  406/ 2الخصائص : یُنظر) (18
روت: ضرائر الشعر، تحقیق) (19 دلس، بی ت، . د: السید إبراھیم محمد، دار األن

   191ص 
   2/402الخصائص، البن جني : یُنظر) (20
  2/402صائص، البن جني الخ) (21
ارف، ط ) (22 ة المع الل، دار مكتب ة ھ ثم جمع اء، ھی وان الخنس روت1دی : ، بی

   64م، ص 2012
   68السابق، ص ) (23
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  158السابق، ص ) (24
  2/395الخصائص، البن جني ) (25
 . لم أعثر لھ على قائلٍ ) (26
ق) (27 زي، تحقی ب التبری رة، للخطی د طراد، دار الك: شرح دیوان عنت اب مجی ت

  92م، ص 1992: ، بیروت1العربي، ط 
  133دیوان الخنساء، ص ) (28
   155/ 1اللباب في علل البناء واإلعراب، ألبي البقاء العكبري : یُنظر) (29
الي) (30 روت: كتاب األمالي، ألبي علي الق م، دار الفكر، بی ن القاس : إسماعیل ب

   269/ 1ت . د
   57دیوان الخنساء، ص ) (31
   104السابق، ص ) (32
ن عمر، منشورات: شرح الرضي على الكافیة، تحقیق: یُنظر) (33 : یوسف حس

   1/335م 1973: لیبیا –جامعة قاریونس 
  27دیوان الخنساء، ص ) (34
   155السابق، ص ) (35
   157السابق، ص ) (36
   205السابق، ص ) (37
ي بكر: األشباه والنظائر في النحو، للسیوطي) (38 ن أب رحمن ب د ال  911ت (عب

ق)ـھ یدا: ، تحقی ریة، ص ة العص لي، المكتب ادر الفاض د الق د عب روت -محم : بی
   277/ 2م  2006

ب، البن عصفور: یُنظر) (39 ـ 669ت (علي بن مؤمن: الُمقرَّ ق)ھ د : ، تحقی أحم
ورات وري، منش د هللا الجب واري وعب ة، : الج ئون الدینی اف والش وزارة األوق

   250م، ص 1986: بغداد
   58، ص دیوان الخنساء) (40
   187السابق، ص ) (41
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اھرة: الكتاب، تحقیق) (42  -176/ 1م  1966: عبد السالم ھارون، دار القلم، الق

177  
ق) (43 روت: المقتضب، تحقی ب، بی الم الكت یمة، ع الق عض د الخ / 4ت  . د: عب

376  
   406/ 2الخصائص ) (44

ین النحویین البصریین والك: یُنظر(45)  ي مسائل الخالف ب وفیین، اإلنصاف ف
اري ات األنب ي البرك د: ألب ن محم رحمن ب د ال ـ 577ت (عب ق)ھ د : ، تحقی محم

  435/ 2)  60مسألة (ت. م، د. محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، د
   376/ 4المقتضب  ) (46
  377/ 4المقتضب  ) (47

   2/280الكتاب ) 48(
  406/ 2الخصائص ) (49

   4/413خزانة األدب، للبغدادي  : یُنظر) 50(
   435/ 2)  60مسألة (اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري: یُنظر) (51
د: حجة القراءات، البن زنجلة: یُنظر) (52 ن محم ن (أبي زرعة عبد الرحمن ب م

ازي، ط : سعید األفغاني، منشورات: ، تحقیق)رجال القرن الرابع ة بنغ ، 1جامع
  273م، ص  1974: لیبیا
د هللا ) (53 ي عب اري، ألب ن إسماعیلصحیح البخ د ب ـ256ت (محم ق)ھ : ، تحقی

ن حزم، ط  اقي، دار اب د الب اھرة1محمد فؤاد عب رقم  560م، ص 2010: ، الق ب
4640 

  4/422خزانة األدب، للبغدادي  : یُنظر (54)
   427/  2) 60مسألة (اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري: یُنظر) (55
ة القراءات، البن زنجلة، ص : یُنظر) (56  273حجَّ
  191/ 1الكتاب، سیبویھ ) (57
   55/ 3المقتضب ) (58
ب) (59 الس ثعل ى: مج ن یحی د ب اس أحم ي العب ـ 291ت (ألب ق)ھ د : ، تحقی عب

   425م، ص 1980: ، مصر4السالم ھارون، دار المعارف، ط 
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  424، ومجالس ثعلب، ص  55/ 3المقتضب، للمبرد ) (60
  397/ 2الخصائص ) (61
ك) (62 ن مال ة اب موني أللفی رح األش قش د : ، تحقی د عب ید محم د الس د الحمی عب

 437 - 436/ 2ت  .د: الحمید، المكتبة األزھریة للتراث، القاھرة
 437/ 2السابق : یُنظر) (63
  393/ 2الخصائص ) (64
  2/392السابق  ) (65
   41مجالس ثعلب، ص ) (66
 ، 167 -2/166الكتاب : یُنظر) (67
ك) (68 ن مال ھیل، الب د هللا: شرح التس ن عب د ب ـ 672ت (محم ق)ھ د : ، تحقی عب

  421/ 2م 1990: ، القاھرة1الرحمن السید ومحمد المختون، ھجر للطباعة، ط 
  379/ 3السابق  ) (69
یوطي) (70 ع، للس ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الھوام دین : ھم الل ال  911ت (ج
ت: ، تحقیق)ھـ ة، الكوی الم مكرم، دار البحوث العلمی / 5م  1979: عبد العال س

277  
  277/ 5سابق  ال) (71
ر) (72 ق: یُنظ فور، تحقی ن عص اجي، الب ل الزج رح جم وب، دار : ش ل یعق إمی

   1/224م  1998: الكتب العلمیة، بیروت
  206ضرائر الشعر، البن عصفور، ص : یُنظر) (73
   196دیوان الخنساء، ص ) (74
     5/ 9خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي  : یُنظر) (75
  5/ 9لسابق  ا: یُنظر) (76
  112/ 3الكتاب، لسیبویھ  ) (77
  112/ 3السابق ) (78
  112/ 3السابق : یُنظر) (79
  75/ 2المقتضب ) (80
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   75/ 2السابق  : یُنظر) (81
   202ضرائر الشعر، البن عصفور، ص : یُنظر) (82
ة(شعر حسن كامل الصیرفي: یُنظر) (83 ة داللی ، صالح الشاعر، )دراسة نحوی

 189ص 
  82الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، ص بناء ) (84
ر) (85 ب: یُنظ ي اللبی ھ(مغن ر: وبھامش د األمی یخ محم یة الش ام )حاش ن ھش ، الب

   2/56ت . د: األنصاري، دار إحیاء الكتب العربیة البابي الحلبي، مصر
ق) (86 ة، تحقی ھ اللغ ي فق ط: الصاحبي ف قر، م د ص ید أحم ي، : الس ى الحلب عیس

  414م، ص 1977: القاھرة 
حاشیة الدسوقي، والسبك : بھامشھ(مغني اللبیب عن كتب األعاریب: یُنظر) (87

    2/823م  2005: ، القاھرة2، دار السالم، ط )العجیب في نظم مغني اللبیب
ق) (88 ات، تحقی اب التعریف اھرة: كت اد، الق ي، دار الرش نعم الحفن د الم : عب

   89م، ص 1991
ر) (89 ب: یُنظ ي اللبی ھبھ(مغن م : امش ي نظ ب ف بك العجی وقي، والس یة الدس حاش

  841 - 2/839) مغني اللبیب
   834 823/ 2السابق : یُنظر) (90
ر) (91 ي : یُنظ ن جن ائص، الب ن  –  392،  336/ 2الخص ھیل، الب رح التس وش

   375/ 2مالك  
   51/ 4ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي  : یُنظر) (92
ب) (93 ي اللبی ي : ھبھامش(مغن م مغن ي نظ ب ف بك العجی وقي، والس یة الدس حاش

 823/ 2، )اللبیب
    338/ 1الخصائص، البن جني ) (94
 82بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، ص : یُنظر) (95
   342/ 1الخصائص  ) (96
  336/ 1السابق : یُنظر) (97
ب) (98 ي اللبی ھ(مغن ي : بھامش ب ف بك العجی وقي، والس یة الدس ي حاش م مغن نظ

   824/ 2، البن ھشام  )اللبیب
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 824/ 2السابق  ) (99

  143دیوان الخنساء، ص ) (100
ب: یُنظر) (101 م : بھامشھ(مغني اللبی ي نظ ب ف حاشیة الدسوقي، والسبك العجی

  833، ص )مغني اللبیب
ب) (102 ي اللبی ھ(مغن ي : بھامش م مغن ي نظ ب ف وقي، والسبك العجی حاشیة الدس

  826/ 2) اللبیب
   129 ص ،وان الخنساءدی) (103
ب) (104 ي اللبی ھ(مغن ي : بھامش م مغن ي نظ ب ف وقي، والسبك العجی حاشیة الدس

 824/ 2) اللبیب
   88دیوان الخنساء، ص ) (105
ب: یُنظر) (106 م : بھامشھ(مغني اللبی ي نظ ب ف حاشیة الدسوقي، والسبك العجی

  823/ 2) مغني اللبیب
   1/248لسیوطي وھمع الھوامع، ل -  833السابق، ص : یُنظر) (107
   94دیوان الخنساء، ص ) (108
   79السابق، ص ) (109
اري) (110 ات، لألنب وال الجاھلی بع الط ائد الس رح القص ن : ش د ب ر محم ي بك أب

ـ 328ت (القاسم ق)ھ ارف، ط : ، تحقی د السالم ھارون، دار المع : ، مصر5عب
     278م، ص 1993

ب: یُنظر) (111 ب: بھامشھ(مغني اللبی م حاشیة الدسوقي، والس ي نظ ب ف ك العجی
   828، ص )مغني اللبیب

  833السابق، ص : یُنظر) (112
   1/616السابق  : یُنظر) (113
  607/ 1السابق ) (114
  203ضرائر الشعر، البن عصفور، ص : یُنظر) (115
ب: یُنظر) (116 م : بھامشھ(مغني اللبی ي نظ ب ف حاشیة الدسوقي، والسبك العجی

   834، ص )مغني اللبیب
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  2/833ق الساب: یُنظر) (117
 4/83ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي  ) (118
  278 - 277من أسرار اللغة، إبراھیم أنیس، ص : یُنظر) (119
   88دیوان الخنساء، ص ) (120
  199ضرائر الشعر، البن عصفور، ص ) (121
  138دیوان الخنساء، ص ) (122
   91دیوان الخنساء، ص ) (123
   157السابق، ص ) (124

   ْحِث وَمراِجعُھُ َمصاِدُر البَ 

، )ھـ729ت (محمد بن علي: اإلشارات والتنبیھات في علم البالغة، للجرجاني .1
 .م 1997: عبد القادر حسین، مكتبة اآلداب، القاھرة: تحقیق

، )ھـ 911ت (عبد الرحمن بن أبي بكر: األشباه والنظائر في النحو، للسیوطي .2
: بیروت -یة، صیدامحمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصر: تحقیق
 .م2006

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین، ألبي  .3
محمد محیي : ، تحقیق)ھـ 577ت (عبد الرحمن بن محمد: البركات األنباري

 .ت. م، د. الدین عبد الحمید، دار الفكر، د
  .م2003: بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، القاھرة .4
من رجال (أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد: حجة القراءات، البن زنجلة .5

، 1جامعة بنغازي، ط : سعید األفغاني، منشورات: ، تحقیق)المائة الرابعة
 .م 1974: لیبیا

ت (عبد القادر بن عمر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي .6
: ، القاھرة3انجي، ط عبد السالم ھارون، مكتبة الخ: ، تحقیق)ھـ1093
 .م1989
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محمد : ، تحقیق)ھـ 392ت (أبي الفتح عثمان بن جني: الخصائص، البن جني .7
 .م 1987: ، مصر3علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط 

: ، بیروت1دیوان الخنساء، ھیثم جمعة ھالل، دار مكتبة المعارف، ط  .8
 .م2012

عبد الحمید السید محمد عبد الحمید، : شرح األشموني أللفیة ابن مالك، تحقیق .9
 .  ت.د: المكتبة األزھریة للتراث، القاھرة

: ، تحقیق)ھـ 672ت (جمال الدین محمد بن عبد هللا: شرح التسھیل، البن مالك .10
 .م 1990: ، القاھرة1عبد الرحمن السید ومحمد المختون، ھجر للطباعة، ط 

جامعة : ، منشوراتیوسف حسن عمر: شرح الرضي على الكافیة، تحقیق .11
 .م1973: لیبیا –قاریونس 

أبي بكر محمد بن : شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات، لألنباري .12
: ، مصر5عبد السالم ھارون، دار المعارف، ط : ، تحقیق)ھـ 328ت (القاسم
 .م1993

إمیل یعقوب، دار الكتب : شرح جمل الزجاجي، البن عصفور، تحقیق .13
  .م1998: العلمیة، بیروت

مجید طراد، دار الكتاب : شرح دیوان عنترة، للخطیب التبریزي، تحقیق .14
 .م1992: ، بیروت1العربي، ط 

، صالح الشاعر، دار طیبة، )دراسة نحویة داللیة(شعر حسن كامل الصیرفي .15
 .م 2007: القاھرة

، الدار )ھـ276ت (أبي محمد عبد هللا بن مسلم: الشعر والشعراء، البن قتیبة  .16
 .م1983: ، بیروت3اب ودار الثقافة، ط العربیة للكت

: الشعراء المخضرمون بین الجاھلیة واإلسالم، ھنیة علي الكادیكي، منشورات .17
 .م1989: لیبیا –جامعة قاریونس 
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عیسى الحلبي، القاھرة : السید أحمد صقر، مط: الصاحبي في فقھ اللغة، تحقیق .18
 . م1977: 

محمد : ، تحقیق)ھـ256ت (یلصحیح البخاري، ألبي عبد هللا محمد بن إسماع .19
 .م2010: ، القاھرة1فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، ط 

 669ت (أبو الحسن علي بن مؤمن: ضرائر الشعر، البن عصفور اإلشبیلي .20
 .ت. د: السید إبراھیم محمد، دار األندلس، بیروت: ، تحقیق)ھـ

یر، مكتبة عالقة الظواھر النحویة بالمعنى في القرآن الكریم، محمد أحمد خض .21
 .م 2001: األنجلوالمصریة، القاھرة

َْصل بین المضاف والمضاف إلیھ، طھ محسن، دار الینابیع، ط  .22 : ، دمشق1الف
 .م2009
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  الصوتیة في السیاق  المجاورة
  

  عفاف الطاھر شلغوم. أ                                                                                          
  قسم اللغة العربیة                                                                                         
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                           

  
 :المقّدمة

على الرغم من أّن لكّل صوت مخرجھ وصفاتھ األساسیة، فإّن للصوت 
ثرات تفرض نفسھا عوامل أخرى تضفي علیھ صفات أخرى ثانویة، وھي مؤ

ّھا تبقى صفات ثانویة، من ھذه العوامل  عند النطق بالصوت في سیاقھ، ولكن
حنجرة  طبیعة جھاز النطق التي تختلف من شخص آلخر، فقد یكون للشخصّ 

كذلك یختلف النطق بین الفتاة والرجل أو الطفل . ضیّقة أو فم صغیر أو العكس
الواحد؛ إذ نطقھ للصوت حال  كذلك العامل النفسي لدى الشخص. أو الشیخ

باإلضافة إلى . الغضب یختلف عنھ في حال الرضا أو الحزن أو غیر ذلك
العامل األھّم وھو مجاورة الصوت ذي الصفات المعیّنة لصوت آخر یختلف 
عنھ في ھذه الصفات أو یقاربھ فیھا ما یؤّدي إلى تأثیر أحد الصوتین 

ت الباء شفوي انفجاري مجھور المتجاورین في اآلخر وباآلخر، فمثال صو
 ُ ّق، فإذا ن ً مرق ّھ یمكن أن نسمع صوت الباء فور إطباق الشفتین  ،طق ساكنا فإن

ّ تغلب علیھ  ً من غیر مبالغة في سعة االنفراج؛ لئال الذي یعززه انفراجھما فجائیا
فإّن شكل الشفتین یكون / ب و/الضمة حركة وإذا جاوره صوت . الحركة

ً، وإذا جاور ً، وإذا / - ب/ه صوت الكسرة مستدیرا یكون شكل الشفتین مكسورا
ً /  - ب/جاوره صوت الفتحة                              .یكون شكل الشفتین مفتوحا

ّبة مت ھذه الدراسة إلى قسّ  عدة محاور تضّمنت األصوات العربیة مرت
یر تأثفي وضعھا التركیبي أو السیاقي؛ لنرى مدى ودراستھا مخارجھا بحسب 

ّرھا في بعضھا، الم باالستناد إلى المعاجم اللغویة في األلفاظ جاورة الصوتیة وتأث
  . المتمثل بھا
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  :صوت الباء
ّق ً أو سبقتھ حركة. )1(ھو صوت شفوي شدید مجھور مرق  فإن كان متحّركا

ً ــ إلى حّد ما ـ ـ على صفاتھ، ویمكن بذلك أن تصاحبھ كّل یجعلھ محافظا
یصاحبھا بمختلف مخارجھا وصفاتھا، فیتجاورا األصوات العربیة األخرى و

من دون تأثیر یُذكر في خصائصھا الصوتیة؛ إذ صوت الحركة المجعولة 
ّصال المباشر  لصوت الباء أو للصوت الذي یسبقھ تبقیھ في مأمن من االت

. كانت سابقة لھ أم الحقة، ما عدا صوتي الفاء والمیمأباألصوات األخرى سواء 
َّجل ”: كن أن تتجاور مع الباء فنحوواألصوات التي یم َق، ب َث َتَر، ب َغاء، ب َب ْس، ب َأ ب

ََعث  َْظر ب َح، ب َط ََصق، بََضع، ب ََشر، ب ََسط، ب ََزق، ب ََرق، ب ََذل، ب ََدأ، ب ََخس، ب َْحر، ب ب
َْین َْون، ب َھَج، ب َنى، ب َح، ب َل َكى، ب َاء، ب َق َغى، ب ء؛ فلشّدة التقارب بین ، أّما الفا)ب

ّنا نلحظ أّن صوتي ، وأّما مخرجیھما ّھما من نفس المخرج، غیر أن المیم، فألن
َبرق (الفاء والمیم جاورا الباء من غیر أصل الكلمة؛ أال ترى في نحو قولك  ف

ً ما یرد استخدامھ في اللغة) ُمبالغة ً أو . كثیرا وإذا جاور صوت الباء ساكنا
ً من غیر كسر إحدى أصوات االستعالء، وھي  ق  ،ص، ض، ظ، ط(متحّركا

صفة التفخیم بعد أن كان اللسان غیر المتمّرس  سبھ، فإّن صوت الباء یك)غ، ر
ً في األصل، نحو  قا ّ َبَع(مرق َر، َصبُح، ُصْبح، َضباب، َضْبع، ظْبّي، ط َبََض  َصب ق

َطَ  تجعل الناطق یسمح المجعولة في التفخیم ، ذلك أّن قوة ھذه األصوات )َرب
صوات سواء التي من مخرجھا أم التي بطغیان ھذه الصفة على جمیع األلنفسھ 

ً وصفة، كما ھو في األمثلة السابقة  مع تجاورھا أم حتى التي تبعدھا مخرجا
 صوت الباء الذي جاور أصوات التفخیم في التركیب ال في المخرج والصفة

وإن  على غیر األصل، وھو ما یُعّد من عیوب النطق فانسحبت علیھ ھذه الصفة
ھنا الصوامت  المباشر ولیس السبب ھ بعض منھ،من أن یشمّ  كان البدّ 

. ن اكتسبا بدورھما صفة التفخیماللذا) الفتحة أو الضّمة(ان المذكورة؛ بل الصائت
وإذا كانت أصوات . وھما على استعداد لذلك من مجاورتھما ھذه األصوات

، فی ً ؛ ألّن شمھ التفخیماالستعالء ساكنة، فتأثیرھا في صوت الباء یكون مباشرا
ً لألعلى لیلتصق بالطبق  مؤّخرة اللسان في أصوات التفخیم یكون مرتفعا

لألسفل بشكل فجائي عند النطق باألصوات  النزولالعلوي، ما یصعب علیھ 
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قة، فیصیبھا شيء من التفخیم ّ وإذا كانت . عند مجاورتھا لھا في المخرج المرق
 ً على صفة  أصوات التفخیم یصاحبھا الكسر، فإّن صوت الباء یبقى محافظا

 فصلت بینھ وبین صوت أمامي ألّن الكسرة التي سبقتھ) ِظباء(الترقیق، نحو 
التفخیم، ما یدّل على أّن الصوت المجاور ھو الصائت القصیر  سبب

وإذا كان صوت الباء . ھمبعضس الصامت كما یتخیل ولی) فتحة،ضمة أو كسرة(
َ، نحو  ّھ یبقى على صفة الترقیق أیضا ِ (بھ كسر، فإن ؛ وذلك أّن صوت )طَ ُضب

ّق قة في األصل عن موضع التفخیم )2(الكسرة أمامي مرق ّ في  یبعد الباء المرق
ً المجاورة التركیبیة لألصوات ، فاجتماع سببي الترقیق عّزز موقفھ، خالفا

  .  ما یوجب االحتراس لصوتي الفتحة والضّمة، فھما خلفیتان
 تماثلھما نحو صوت ساكن في حالسكون صوت الباء ومجاورتھ  وعند

َیك( ِھ(، أو )لْبب ً سواء )لم یلعْب ب ّھما یُدغمان حتما كان ذلك من كلمة واحدة أ، فإن
ً من  ً وأطول زمنا ً أكثر شّدة وجھرا ً واحدا أم من كلمتین، فیصیران صوتا
ً، والثاني  ّى ذلك عندما یكون صوت الباء األّول متحّركا الصوت الواحد، وال یتأت

ً، نحو  ُ (ساكنا َْبت ؛ لوجود الصوت الصائت الفاصل بین المتماثلین، وھو )ھأحب
أّما في حال عدم وجود حركة سابقة لھ . صوت قائم بذاتھ كما بیّنا؛ فیمنع اإلدغام

ً من غیر تماثل، فإّن ذلك یجعلھ مستأنفا؛ لوجود  بأن كان الصوت األّول ساكنا
أّما عند ). برقْ مْطبعة، م(فاصل في النطق فیضعف تأثیره بھ أو فیھ، نحو قولك 

ُخفى المیم )سْنبُلة(صوت النون الساكن، كما في مجاورتھ  ً وت ّھا تقلب میما ، فإن
؛ ألّن النون الساكنة  خیشومیة، أي مخرجھا من األنف، وال )3(المقلوبة عند الباء

ّة، تتھیّأ  دخل للسان في صنعھا، وھي خفیفة، وعند االنتقال من صوت الغن
ّة فیصعب فصلھا قبل انطباق  ي أثناء ذلك تمتدّ الشفتان لصوت الباء، وف الغن

ّة مع إطباق الشفتین ما ینجم عنھ صوت المیم، إذ تتوفر في  الشفتین فتتزامن الغن
ّة النون ومخرج الباء وجھره، أو بصورة أخرى فإّن النون الخیشومیة  المیم غن

جاورة ، وعند م)4(الخفیفة لھا أكثر من مخرج بحسب قرب أو بعد ما یجاورھا
، إذ ال فرق بین الباء  ً ّة لصوت الباء، كانت شفویة المخرج فصارت میما الغن
ُخفى المیم في الباء ولیس العكس؛ ألّن الباء أقوى من  ّما ت ّة، وإن ّ الغن والمیم إال

  .  المیم؛ لشّدتھ
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وصوت الباء صوت شدید انفجارّي ما یجعلھ ساحة مناسبة للنبر، وانفجاره  
ً یجعلھ قصیًرا زمنیّ ً مقارنة باألصوات األخرى فال یتیح لھ أن یكون موضعا ا

ّ إذا جاوره صوت لین، كما في  للتنغیم؛ ألّن صفة االنفجار ماّصة للتنغیم، إال
َْیت( ً )ب ّھ أوكستیكیا ً في حال الوقف، فإن أي من الناحیة (، وعند النطق بھ ساكنا

ً في السمع، كما في ) السمعیة ألّن الوقف یكاد یفقده ؛ )غرابْ (قد ال یكون واضحا
ً؛ لذا عمد علماء التجوید إلى قلقلتھ في حال الوقف  صفتي االنفجار والجھر أحیانا

ّ تغیّرت إلى الھمس والرخاوة   .  علیھ؛ للمحافظة على صفاتھ وإال
  :صوت المیم

یمكن أن یجاور . ھو صوت شفوي متوّسط بین الشّدة والرخاوة مجھور أنفي
ً بعد  ّة وعشرین صوتا َل، َمَجن (إسقاط الباء والفاء، نحو ست َمؤونة، َمتى، َمث

َر  َمَحق، َمخض، َمدى، َمَذر، َمَرق، َمَزج، َمَسخ، َمشى، َمْصر، َمَضغ، َمط
َع َك، َمنَح، َمھْد، َمْوت، َمْیلَمظ َت، َمَكر، َمل بوضوح  ، فیظھر)، َمْعز، َمَغط، َمق

ً على مخرجھ وصفاتھ؛ لبعد تلك األصوت المیم  صوات عنھ من حیث محافظا
ما تباعدت المخارج الصوتیة عن بعضھا، كان ذلك أدعى بأن  ّ المخرج؛ إذ كل

الحروف كلما تباعدت في التألیف كانت ”إن : تحافظ على سماتھا، قال ابن جني
أحسن، وإذا تقارب الحرفان في مخرجیھما، قبح اجتماعھما وال سیما حروف 

تھا بحیث یكثر غ ّ یرھا، وذلك نحو الضغیغة والمھھ الحلق، أال ترى إلى قل
والفھھ، ولیس ھذا ونحوه في كثرة حدید وجدید وسدید وشدید وصدید وعدید 

   )5("وفدید وقدید
ّ من كلمتین  ــاء وإذا جاور صوت المیم الساكن صوت الب وال یكون ذلك إال

األمر(كما في  ِ ا في صوت  ــ )لم یعلْم ب ً فإّن صوت المیم یختفي اختفاء شفوّی
ّھ أقوى من المیم؛ لشّدتھالب ّة التي تدّل على المیم قدر . اء؛ ألن مع بقاء صفة الغن

، وسبب اإلخفاء )6(حركتین، من دون مبالغة في إطباق الشفتین؛ لتفادي التشدید
ّحدان في المخرج، ویشتركان في الجھر، ما  التجانس الذي بین الصوتین؛ إذ یت

ً في المثال السابق ویال. یؤّدي إلى سھولة النطق عند اإلخفاء حظ أوكستیكیا
ً؛ ألّن الصوت المندمج عبارة عن میم  تبعیض صوت المیم، ولیس إخفاء كامال
ّة المعروفة، غیر أّن مجاورتھ  ذي المخرج الشفوي المتوّسط مع صفة الغن
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صوت الباء مباشرة من دون فاصل بصائت أضفى علیھ صفة الشدة واالنفجار 
ً من صف ة التوُسط فأخفى بعضھ في صوت الباء الساكن من دون مبالغة بدال

ّة المیم. الذي یجاوره   .بدلیل السماع الواضح لغن
صوتي الفاء من كلمة عند مجاورتھ  ویراعى التأكید على إظھار صوت المیم

ّ كذلك ــ نحو  ؛ لقرب مخرجھ منھ، وصوت )ھُْم فیھا(أخرى ــ وال یكون إال
ّحاده )افھْم واحفظ(الواو، نحو  ً لتوھّم إخفائھما فیھ ؛ الت معھ في المخرج؛ دفعا

  .فال یصّح لھما ما یصّح للباء؛ لضعفھما. )7(كما في صوت الباء
ً و من كلمتین أو ) لكْم ما تریدون(، كما في إذا جاور صوت المیم الساكن میما

، وھما صوتان متماثالن في المخرج )دّمر(یكون ذلك من كلمة واحدة، كما في 
ً أطول والصفات، فیُدغم  ً واحدا صوت المیم األّول في الثاني، فیصیران صوتا

ً، وإذا كان ھذا التجاور بین صوت المیم وصوت آخر  ً، وأقوى أوكستیكیا زمنیّا
، فإّن میم الجمع الساكن یحّرك )ذلكُم الْحقّ (ساكن یخالفھ من كلمتین، كما في 

ّ في غیر  الو) ص ح ص ص(بالضّم؛ ألّن العربیة ال تجیز المقطع  قف إال
ّھ یثقل على جھاز النطق أن ینتقل من صامت إلى آخر؛ فیُحّرك  ً؛ ذاك ألن نادرا
ّص منھ إلى مقطعین أكثر  لتكون الحركة وسیلة لالنتقال من مقطع ثقیل والتخل

؛ إذ عند النطق )ص ح ص+ ص ح(استساغة وسھولة في العربیة وھما 
معیّن فیحتاج إلى أن بصامت ما نحّس أّن جھاز النطق في حال شّد على وضع 

ھو الوسیلة ) ص ح ص(یرتخي؛ لیستأنف في النطق من جدید، فكان المقطع 
ّھا األنسب لحالة الجمع ّص من ذلك، وكانت الضّمة؛ ألن   .للتخل

التفخیم بشكل مباشر أو غیر مباشر من  شيء شمھیالحظ أّن صوت المیم ی
ِ وھي إذا جاورتھ أصوات التفخیم ــ كما بیّنا في صوت الباء  ً ــ ص، ض (سابقا

ّ أن یكون مع الكسر، نحو )مظع مصل، مضغ، مطر،(، نحو )ظ، ط ، إال
ً ). ِمصر( ّھا تكسبھ ترقیقا قة، فإن ّ   . أّما مع باقي األصوات المرق

  :صوت الواو الصامت
ا إذا ُضّم  ً ھو صوت شفوي متوّسط مجھور شبھ حركة، ویعّد صوت الواو مّد

ً، نحو ما قبلھ أو صوت حركة طویلة، أو ً صائتا ، وقد یكون )عمود(صوتا
ً بفتح، كما في  ً مسبوقا وسیرد ذكره في ) َمْوت(صوت لین إذا كان ساكنا
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ً، كما في . أصوات المّد واللین أّما ھنا، فھو صوت صامت عندما یكون متحّركا
ً ). ِعَوٌج، أْسَود( ً، ما یخّولھ أن یكون موضعا وھو أوضح األصوات أوكستیكیا

ّف، نحو للتنغیم، ویم َد (كن أن تجاوره كّل األصوات العربیة من دون تكل َوأ
، َوَذر، َوَرع، َوَزن، َوَسم، َوَشم  َق، َوتَر، َوَثب، َوَجد، َوْحش، َوَخز، َودَّ َوب
َج، َوَمض، َونَى  َد، َوقَف، َوَكب، َول َّف، َوَعد، َوْغد، َوف َ، َوظ َوَصل، َوَضع، َوطأ

  ). َوھَب، َوْیح
ً ووإذا كان متحّرك ً، نحو  سبقھا ّھما یُدغمان حتما صوت ساكن یماثلھ، فإن

ّى ذلك من كلمتین منفصلتین إذا كان أّولھما واو الجماعة)عوَّض( ألّن  ، وال یتأت
ً، وال یُدغم الصائت في الصامت وأن  ً ولیس صامتا واو الجماعة یكون صائتا

ُصل بینھما بحركة)اعملْوا َواجتھدوا(، نحو تماثال ، كما في ، كذلك إذا ف
ّھ یحّرك بالضّم، كما في ). مواویل( وإذا سبق واو الجمع فتح وتلتھ سكون، فإن
ھدایا( َُّوا الْ ّھ ال یجوز في العربیة المقطع )تمن من غیر ) ص ح ح ص(؛ ألن

ّص منھ بتحریك واو الجماعة بحركة تناسب الجمع وھي الضمة  وقف، فیُتخل
  . أكثر استساغة ؛ لیكون)ص ح ص+ ص ح (فیتجزأ إلى المقطعین 

صوت الیاء الذي یسبقھ، كما في  اور صوت الواو الذي ھو فاء الفعلوال یج
، فُحذف الواو لضعفھ؛ وألّن الیاء من )یوضع(من وضع، فاألصل ) یضع(

ً )یعي، ویفي(ومثلھ  السوابق الصرفیة الثابتة فال یمكن حذفھا، ألّن  ؛ وصوتیا
. النسجام بینھما عند مجاورتھماما یصعب اوالیاء أمامي،  الواو صوت خلفي

وكذلك إذا جاور صوت الواو الذي ھو للجمع وملحق صرفي ثابت ال یمكن 
حذفھ صوت الواو أو الیاء اللذین ھما الم الفعل، یحذفان؛ ألّن الالم موضع 

لضعفھما وثقلھما على الجھاز الصوتي مع واو الجمع، كما  )8(الحذف واإلعالل
  ). یدعوون، ویمشیون(صل ، فاأل)یدعون ویمشون(في 

من أصل ) میزان ومیعاد(كذلك یُبدل الواو الذي ھو فاء الفعل یاء، كما في 
؛ الستثقال الكسر مع الواو الساكن؛ لما فیھ من إجھاد على )ِمْوزان وِمْوعاد(

ُثقل ذلك في  ُست ّھ صوت ). سیود(واألصل فیھا ) سیّد(جھاز النطق، كما ا على أن
وخالصتھ أّن الصائت صوت ضعیف یقّویھ الصامت . تصائت أو شبیھ بالصائ

، أّما إذا سبقھ صائت )عمود(، نحو )9(الذي یسبقھ، إذ الصامت أقوى من الحركة
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، تجاور صوتان ضعیفان یثقل اإلتیان )یوضع، یمشیون(آخر أو شبھھ، نحو 
ّھ ثابت ألھّمیتھ في الداللة، ویحذف  ً، فیبقى الالصق الصرفي؛ ألن بھما جمیعا

ّھ موضع حذف، فیكون اآل ومن وجھة نظر صوتیة ). یضع، یمشون(خر؛ ألن
ستثقال اللسان ال ي تخضع لھ اللغة العربیة، وذلكفمرّده إلى النظام المقطعي الذ

ً یومثی) یمشیون، موعاد(العربي اللفظ  یمـ (كون التھما؛ فاللفظ یمشیون، مقطعیا
في حال ) نشیو+ یمــ(أو ) ح ح+ ص ح ح + ص ح (أي ) ن+شیـو + 

والحالتان غیر جائزتین في ) ح ح ص+ ص ح ح + ص ح (الوقف، أي 
ّص منھا بالحذف، كما في  ّھ یُتخل قوانین نظام المقطع الصوتي العربي؛ لذا فإن

ّص من تالحق الحركات، أي ) یمشون(تصیر ) یمشیون( ص + ص ح( بالتخل
مر في حال الوقف، وبھذا یصیر األ) ص ح ح ص+ ص ح(أو ) ص ح+ ح ح

المیم مكسورة والكسرة صوت أمامي، والواو ) موعاد(كذلك اللفظ . مستساغا
ما یجعل من الصعب على جھاز النطق اإلتیان بھما  )10(صوت خلفي،

ُقلب الواو یاء؛ مجانسة للكسرة، فیصیر األمر  ً لألمر ت متجاورین؛ وتسھیال
ً من ) میعاد( ص ح ( إلى المقطع) ص ح ص(، فیتحّول المقطع )موعاد(بدال
  ).             ح

  :صوت الفاء
ّق، یمكن أن تجاوره كّل    ھو صوت شفوّي أسنانّي رخو مھموس مرق

ّر في صفاتھ ماعدا صوتي الباء والثاء؛ أّما ؤاألصوات العربیة من دون أن ت ث
ّھا  ، إذ الباء تكاد أن تكون من نفس المخرج، فھي قریبة جّدا منھاالباء، فألن

ا منھا في المخرج، إذ ھي أسنانیة، باإلضافة شفویة، وأّما الثاء،  ً ّھا قریبة جّد فألن
ّ في المخرج  ّفاقھا معھا في االحتكاك والھمس والترقیق، فال یختلفان إال إلى ات

ا منھ ً َتَح، (أّما األصوات التي یمكن مجاورتھا، فنحو . الذي ھو قریب جّد َأس، ف ف
ََزع ََرغ، ف َّذ، ف ََدع، ف َِخذ، ف َْحل، ف َْجر، ف ََعل، ف ، ف ّ َظ َن، ف َط ََصح، فََضح، ف ََسق، ف ، ف

َق َْیل َْوق، ف َِھم، ف َّن، ف َم، ف َق، ف َل ِْكر، ف َع، ف َق ََغر، ف ونلحظ في الكلمات السابقة أّن ). ف
على الرغم  من قربھما في المخرج كالباء، إذ ) فم(الفاء جاور صوت المیم في 

ّھ من غیر أصل الكلمة، وإنّ  ً، لكن ما ھو صوت عارض المیم صوت شفوي أیضا
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َْوه(واألصل فیھا  ُحذف الھاء، فكرھوا أن تكون الواو محّل اإلعراب فأضافوا ) ف
ّھ یدّل على الفم إذ كان مخرجھ منھ)11(المیم   .   ؛ ألن

فھو األصل وال یجوز تفخیمھ؛ لبعده عن أسبابھ، ولكن قد أّما صفة الترقیم، 
ّم من ذ ً یشمھ شيء من التفخیم ما لم یحترس المتكل لك عند مجاورتھ صوتا

 ً َرَ (، نحو تفخیمیا َصب ََضاع، ف ََر، ف َف َظ ََر، ف َط ، وإذا كان صوت الفاء بھ كسر كما )ف
ِطار(في    .فھو بذلك في مأمن منھ، )ف

ّھما یدغمان، كما في  ً وجاوره صوت ساكن یماثلھ، فإن ). لفّ (وإذا كان ساكنا
ً للتنغیم؛ ألّن لھ صفة الرخاو   .ةوھو صوت قد یكون موضعا

  :أصوت الذال، والظاء، والثاء
ّق، والظاء مجھور مفّخم فھي أصوات أسنانیة رخوة،    الذال مجھور مرق

ّق ّھ یتجاور مع بعض األصوات، نحو . والثاء مھموس مرق أّما صوت الذال، فإن
َر، َذِقِ◌ن، َذَكر،َذّل، َذّم، َذْنب، َذھَب ( َح، َذْحل، َذَخر، َذَرأ، َذِعن، َذف ِذْئب، َذب

ي الثاء، الجیم، الدال، الزاالتاء، (نع عن بعضھا اآلخر، وھي ، ویمت)ق، َذْیلَذوْ 
، التاء والثاء والدال والزاي والسین )الظاء، الغینالسین، الصاد، الضاد، الطاء، 

والصاد والطاء والظاء؛ لقربھا من مخرج الثاء، باإلضافة إلى أّن الثاء النظیر 
فّخم لھ، وتطابق الزاي معھا في الرخاوة المھموس للذال، والظاء النظیر الم

والجھر والترقیق، وھذا التقارب الشدید بین الذال والزاي یجعل المصریین 
 ً ً فتتحّول إلى  ومجاورة الذال ألصوات التفخیم. ینطقون الذال زایا یكسبھا تفخیما

ّى ال تنتقل إلى مخرج الدال بعد النطق بالذال؛ الشتراكھما ــ أ .ظاء ي والجیم حت
الجیم القدیمة والدال ــ في الشّدة والجھر، كما حدث في بعض اللھجات 

، باإلضافة إلى تطابق الجیم مع الذال في جمیع صفاتھ، أّما الغین )12(الحدیثة
  . فلقربھ منھ في جمیع الصفات، والغین أدخل من الذال

ّھما یدغمان، كما في  ً یماثلھ فإن وعند مجاورة صوت الذال الساكن صوتا
ّھما یدغمان، كما في )ذّ ش( َلم(، وإذا جاور صوت الظاء من كلمتین، فإن أو ) إْذ ظ
ّى إدغامھ في الظاء )الحظ ذلك( ؛ ألّن الذال بسبب التفخیم تحّول إلى ظاء، فیتسن

ّھ النظیر المھموس )لم ینفْذ ثلثھ(ویُدغم في الثاء إذا جاوره، نحو . األخرى ؛ ألن
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ً بھمسھ،  ّرا لم یرْث (وكذلك إذا جاوره صوت الثاء كذاك في فتحّول إلى ثاء متأث
  ).َذلك

مْذ صار، مْذ ظھر (ویكتسب صفة التفخیم إذا جاوره صوت مفّخم، كما في 
ّھ في اللھجات الحدیثة )مْذ طار ، وھي أصوات یستثقلھا جھاز النطق، لذا فإن

 ُ ً أكثر سھولة؛ إذ ت ّص منھا بإبدالھا أصواتا ً والتعمد للتخل ثاء تاء قلب الذال داال
ً في أغلب اللھجات اللیبیة، نحو تالتة أي ثالثة، ضلم أي ظلم دھب  والظاء ضادا

ّة ً للخف كذلك في . أي ذھب، فانتقلت مخارجھا من أسنانیة إلى أسنانیة لثویة؛ طلبا
الفصحى فقد یُستثقل على اللسان مجاورتھا بعض األصوات، كمجاورتھا صوت 

ُب) اذتكر(تاء االفتعال، كما في  ُدغم في الذال األولى فت ً وت ) اّذكر(دل التاء ذاال
  . لقرب مخرجیھما فتأّثرت التاء بجھر الذال المجاورة فصارت ذاالً 

ّھ یجاور بعض األصوات، نحو  ِط، ثجّ (أّمـا صوت الثاء، فإن ب ً ِْحف  ،ثأر، ث ث
َنى، ََمرة، ث ُث، ث ل ُ َِكل، ث َب، ث َق ِنَة، ث َف َْغر، ث َْعلب، ث َرى، ث َْدي، ث َُخن، ث َْھَمد ث َْوب  ،ث ث

َیّب ّھما من ) ث وقد جاور الثاء الجیم؛ ألّن الجیم مجھور، وال یجاور الذال؛ ألن
السین؛ لقربھ منھ في المخرج ال الزاي؛ لقرب مخرجیھما، وال نفس المخرج، و

ً، ووتطابقھما في الصفات؛ لذا یُ  الصاد ال نطق الثاء في اللھجة المصریة سینا
من نفس المخرج  ؛ ألنھالظاءال و ؛ھا في المخرجلقربھا من ؛والضاد والطاء

  .وھو النظیر المجھور للثاء
ََعن، (جاور بعض األصوات، نحو یوأّمـا الظاء، ف َْرف ظ ، ظ َجَّ َْبي، ظ ِظْئر، ظ

َرَ  َھ َّن، ظ َ، ظ ََمأ ََر، ِظّل، ظ َف ، نلحظ أّن الظاء ال یجاور معظم األصوات )ظ
الواو، والیاء؛ لثقلھا معھا ومع غیرھا كالحاء، والخاء، والغین، القاف، الكاف، و

في العموم، ویُفّخم كّل من یجاوره، باإلضافة إلى أّن الدال لقربھما منھ في 
ّھما . المخرج، ویُخشى تفخیم الدال فتتحّول إلى ضاد والثاء والذال إلى ظاء؛ ألن

ّھما من نفس المخرج وھو النظیر المفّخم لھ؛ ألّن  من نفس المخرج، والذال ألن
التفخیم مع ھذه األصوات یُعّد تغییرا فونیمیا من شأنھ أن یغیّر المعنى، نحو 

، والتاء والزاي والسین والصاد والضاد )ظلّ (فتصیر ) ذلّ (تفخیم الدال في 
وتدغم الذال والثاء والظاء في بعضھا، نحو . والطاء؛ لقربھا معھا في المخرج

ً، اْبعّذلك، خّداُود،ابْ اھ الما ّ ّلك، وفبظ ي جاراتھا الصاد والسین والزاي؛ لقربھا َعت
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ُ . خّصابرا. منھا، نحو اْبَعسَّلمة، اْخفّسلمة، المّزھرة، مّساعة دغم أكثر في وت
الضاد والشین؛ ألّن الضاد قریبة من ھذه األصوات باستطالتھا، فتالزمھا وال 

حو تتجافى عنھا، نحو اْنقّضریرا، اضبّضرمة، كذاك الشین قریبة منھا لتفّشیھا ن
ّھا تتجافى عنھا وال تالزمھا؛ لذا فإدغامھا في الضاد  اْبَعّشیماء، اْحفّشیماء، لكن

                                  )13(.أقوى من الشین، باإلضافة إلى قوة إطباقھا
  :صوت الدال، والضاد، والتاء، والطاء، والزاي، والسین، والصاد

ّق، والضاد شدید مجھور الدال شدید مجفھي أصوات أسنانیة لثویة،    ھور مرق
ّق، والطاء شدید مھموس مفّخم، والزاي رخو  مفّخم، والتاء شدید مھموس مرق

ّق ّق، والصاد رخو مھموس مفّخم . مجھور مرق الدال  فوالسین رخو مھموس مرق
دأب، دّب، دْثر، َدَجل، َدَحر، دخل، درب، َدَسم (جاور بعض األصوات، نحو ی

، وتمتنع )، دّق، َدّك، دلس، دّمر، دنا، دھس، دواء، َدْینَدّش، دعم، َدَغل، دفع
ّھما من نفس المخرج وشدیدان، والزاي من  عن بعضھا األخر، وھي التاء؛ ألن
نفس المخرج ومجھوران، والثاء؛ لقربھا منھا في المخرج، والصاد والضاد 

  .والطاء من نفس المخرج، والظاء، لقربھا منھ
ضأن، ضبع، ضجر، ضحك (تي تجاورھا، نحو أّمـا الضاد، فاألصوات ال  

ّة، ضكضكة، ضّل، ضِمن، َضْنك  ضخم، ضّد، ضرب، ضعف، ضغینة، ِضف
ّھا ی، وال )ضوء، َضْیم تجاور مع التاء والثاء والذال والزاي والسین والصاد؛ ألن

ّھا مستعلیة ) ضد(ویجوز . والشین؛ لقربھا منھا ،من نفس المخرج، والقاف؛ ألن
  .ّن الضاد أقوى من الدالأل) دض(وال یجوز 

طأطأ، طبخ، طْجن، طحن طّخ، (وأّمـا الطاء، فاألصوات التي تجاورھا، ھي  
، طفر، طّق، طلب، طمع، طنطنة، طغىطرب، طازج، طسم، طّش، طعام، 

َْیر َْوق، ط ، واألصوات التي ال تجاورھا، ھي التاء والثاء والدال )طھر، ط
ّھا من نفس المخرج    .  أو قریبة منھاوالذال والكاف؛ ألن

ُ (وأّمـا التاء، فاألصوات التي تجاورھا، ھي    ُّجار، ت ِْبر، ت ْحفة، تخت تأتأ، ت
ِّكة، تّل، تمر، تنخ، تھم، توأم،تربة، تسع، تِعس، تغب ِْقن، ت ِھ، ت ) تَْیم ، تف

واألصوات التي ال تجاورھا، الثاء والدال والذال والزاي والشین والصاد 
ّھا من نفس المخرج أو لوالضاد والطاء والظاء؛    .ربھا منھاقألن
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وأّمـا الزاي، فاألصوات التي ال تجاورھا، ھي التاء والثاء والذال والزاي    
طاء والظاء؛ ألّن بعضھا من نفس المخرج والوالسین والشین والصاد والضاد 

  .وبعضھا قریبة منھا، وقد جاور صوت الدال وھما من نفس المخرج
وأّمـا السین، فاألصوات التي ال تجاورھا ھي الثاء والظاء؛ لقربھما منھا في   

ّھمالزاي والشین والصاد والضادال المخرج، و ال من نفس المخرج و ؛ ألن
  .لقربھا وتطابق صفاتھما ؛الشین

وأّمـا الصاد، فاألصوات التي ال تجاورھا، ھي الذال والثاء والظاء؛ لقربھا   
ّھمالتاءوالزاي والسین والشین والضاد ال ومنھا في المخرج،  من نفس  ؛ ألن

ّى ال تتحّول إلى دال مفّخمةال المخرج، و   .الجیم؛ حت
ّھا تكتسب منھا التفخیم، فالتاء   قة المفّخمة، فإن ّ إذا جاورت األصوات المرق

ُِطّل، تَْظھر، تَْصبر، تَْضمن(تصیر طاء، كما في  ، وإذا تجاور صوت الدال )ت
ً (ت الضاد ، كما في الساكن صو ، فإّن الدال اكتسب صفة التفخیم )لم یعْد ضریرا

دغم الدال في الضاد؛ إذ لم  ُ ً وصفة، فأ ّحدا مخرجا َ إذ ات من الضاد فتصیر ضادا
ّ التفخیم ً إال دغم في صوت الطاء ونالحظ أّن صوت التاء یُ . یفّرق بینھما قبال

ّرب(كما في  الساكن؛ ألّن الطاء أقوى بسبب التفخیم من التاء، واألصل فیھ ) اطـ
نالحظ أّن بعض اللھجات في المغرب . عند دخول تاء االفتعال) اْطتَربَ (

واألصل تربیة ) طربیة، طونس(العربي كتونس تقلب التاء طاء في مثل قولھم 
م ُفخَّ ّر )14(وتونس، والذي دفعھم إلى ذلك أّن الراء المفتوحة في العربیة ت ، ما أث

التاء الذي یجاوره؛ ألّن التفخیم أقوى من الترقیق، بدلیل ذلك في تفخیم صوت 
ّ أن یصیبھا شيء  أّن جمیع األصوات عندما تجاور أحرف التفخیم ال یمكن إال

ّ الترقیق والتفخیم أّما . منھ، فصار التاء طاء؛ إذ ھما صوتان ال یفّرق بینھما إال
لمّد التي تجاور فعندما نظرنا إلى واو ا، )تونس(التي من أصل ) طونس(كلمة 
وجدنا ارتفاع أقصى اللسان إلى أقصى الحنك بالقدر  ،وكیفیة النطق بھ التاء

الذي ال یُسمع لھ حفیف، وھو بذلك یقترب إلى أصوات التفخیم في المخرج 
ً، فأصبحت التاء نصیبٌ حرَف فأصاب  ، إذ ھو طاءً التاء  منھ فصار مفّخما

ً كما في وقد یُقلب صوت ال. النظیر المفّخم للتاء واألصل فیھ ) ازدھر(تاء داال
ّ الجھر والھمس ؛)ازتھر( وعند . لشّدة التقارب بینھما فال یفّرق بینھما إال
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مجاورة صوت التاء ذي صفة الشّدة والھمس والترقیق صوت الزاي ذي صفة 
ً إلى  الزاي من  ً؛ إذ الدال أكثر تقاربا بدل التاء داال ُ الرخاوة والجھر والترقیق أ

ّ في الشّدة التاء، ویُقلب صوت الواو تاء؛ لضعف الواو إذا . فال یختلف عنھ إال
ّقد(كان قبلھ كسر عند مجاورتھ تاء االفتعال، كما في  ِْوَتقد(واألصل ) ات ، أو )ا

ّقد(سبقھ میم مضموم، كما في  ً ). ُموتقد(واألصل ) ُمت وقد یصیر السین مفّخما
ً كما  ً مفّخما ً إذا جاور صوتا َر(واألصل فیھ ) َصَطر(في  فیُبدل صادا ) َسط

وكذلك األمر إذا جاور السین صوت التاء الذي اكتسب التفخیم من مجاورتھ 
ً، كما في  ً مفّخما ُّخمت )یستطیع(واألصل ) یصتطیع(صوتا ، من قبل أّن السین ف

ً اكتسب ھو اآلخر صفة التفخیم مّما بعده، أو من الصوت  لمجاورتھ صوتا
؛ إذ )یصطیع(ذف الصوت الوسیط وھو التاء فیصیر المفّخم مباشرة إذا حُ 

ّھ یغلب األصوات  ً من الترقیق في األصوات؛ لذا فإن التفخیم أفشى أوكستیكیا
قة ّ فالسین ) مستقیم(ومثلھ إذا جاور صوت التاء صوت القاف، كما في . المرق

 ً وعند الوقف على صوت التاء، كما في ). مصتقیم(یكتسب التفخیم فیصیر صادا
ً من صوت التاء) سھْ مدر( ّنا نسمع صوت الھاء بدال وبعض ھذه األصوات . فإن

ُدغم في الصاد  یُدغم في بعض وال یُدغم البعض فیھا؛ فالطاء والدال والتاء ت
والسین والزاي والشین والضاد إذا جاورتھا، وال یكون العكس؛ أّما األصوات 

ّھا من نفس المخرج، وصفیرھا زیادة تقّویھا فتبطل إدغامھا  الثالثة األول؛ فألن
. والشین القترابھا منھا بالتفّشي، والضاد الستطالتھا إلى موضع ھذه األصوات

       )15(.وفي ھذا قّوة وزیادة
  :صوت الالم، والراء، والنون

الالم جانبي، والراء تكراري، والنون فھي أصوات لثویة متوّسطة مجھورة،   
األّم، الباب، (األصوات، كما في  الالم الذي للتعریف یظھر مع بعضف. أنفي

 الجبل، الحبر، الخوخ، العلم، الغرفة، الفقر، القریة، الكتاب، اللعب، المحراب،
التمر، الثلث، الّدار (وتدغم في األصوات الباقیة، كما في ). الھادي، الولد، الید

یر  ّ ّھر، الط الّذرة، الّرأي، الّزھرة، السھر، الشجرة، الّصدق، الّضرب، الظ
ّسرا ّھا بعیدة عنھا في المخرج، وأّما ). لن أّما ظھورھا مع تلك األصوات؛ فألن

ّھا قریبة منھا في المخرج أّما اإلدغام . إدغامھا مع األصوات األخرى؛ فألن
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فلشّدة قربھ منھ، وأّما إدغام الالم في الراء ولیس العكس؛ فألّن الراء أقوى 
   )16(.وأبین من لیونة الالم

ّھما من نفس المخرجتجاور مع الالم، ما عدكّل األصوات تف     .ا الراء؛ ألن
ّھما من نفس  تتجاور كّل األصوات مع الراء ما عداو   الظاء، والالم؛ ألن

ً تتجاور مع كّل األصوات، ووال ،الراءمخرج  یكتسب صفة التفخیم إذا نون أیضا
عب(كما في  سبقھ فتح، َلْ فظ(أو ضّم، كما في ) ی ا جاوره صوت ، كذلك یُفّخم إذ)یُلْ

ُص(مفّخم، كما في  ُ ) خل ّھ ف ً لنطق فإن . المفّخم الذي بعده الصوتّخم استعدادا
ِالل(ویكتسب صفة الترقیق إذا سبقھ كسر، كما في  أّما صوت الراء، ). ب

ً، كما  فیكتسب صفة التفخیم والترقیق بحسب حركتھ، فھو مفّخم إذا كان مفتوحا
ً كما )َرفع(في  ّق إذا ). ُرِزق(، أو مضموما ّھ یرق ً، فإن كان أّما إذا كان ساكنا

ِْرس(سبقھ كسر، كما في مكسورا أو  ویفّخم إذا سبقھ فتح أو ضّم، كما في ). ف
ً مع مثلھ الذي یجاوره، كما في )َشْرق وُشْرب( ، ویُدغم صوت الراء ساكنا
ً، كما في )أقرُّ (  ).يقْل ّربّ(، ویُدغم فیھ ما یخالفھ وھو صوت الالم إذا كان ساكنا

وبعض اللغات في العربیة تمنع إدغام الالم في الراء بإیجاد سكتة على الالم 
ً إدغام الالم  المحتوم في الراء في الساكن قبل الشروع في صوت الراء تفادیا

ألّن إدغامھا یوحي ؛ ]14المطففین[" بل ران: "كما في قولھ تعالى .حال الوصل
 .)17(دفع ھذا التوھم في حال الوصلبأّن الكلمتین واحدة، فیكون السكت ھھنا ل

ّھ إذا جاوره صوت من األصوات التي تبعد عنھ في  أّما النون الساكن، فإن
ً أوضح ما یكون؛ لعدم  ً، وھو أوكستیكیا ً شدیدا ّھ یظھر إظھارا المخرج، فإن

ّھا تؤوإذا جاوره أحد األصوات المتقاربة للنون، فإ. تأثرھا فیھ ّ ن ّر فیھ تأث ً یث را
، إذ ً ّح(یُدغم النون في مثلھ، كما في  شدیدا كما  دغم في صوت الیاء،، ویُ )یترن

إْن ورد (، والواو كما في )مْن ما(دغم في المیم، كما في ، كذلك ُ )لْن یعمل(في 
؛ وذلك لشّدة التقارب بین ھذه األصوات وصوت النون، مع بقاء شيء )شيء

ّة بشكل واضح في السمع؛ ل . تقارب المخرج بینھامنھ بعد اإلدغام وھو صفة الغن
) مْن رأى(، وصوت الراء، كما في )مْن لعب(ویُدغم في صوت الالم، كما في 

ّتھ؛ ألّن وجودھا مع ھذین الحرفین یسبّب  وھو إدغام یفقد فیھ صوت النون غن
ً؛ للتجانس في المخرج بینھما وبینھ ّھ . ثقال وإذا جاورتھ األصوات الحلقیة، فإن
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ألّن شّدة البعد بین تلك األصوات وصوت النون  یظھر في السمع بشكل واضح؛
ّرھا فیھ، كما في  ً على جمیع صفاتھ؛ لعدم تأث مْن أسلم، مْن (یجعلھ محافظا

أّما األصوات التي ھي بین ). ھمس، مْن علم، مْن حفر، من غدر، مْن خلق
صوت النون وأصوات الحلق، فإّن لھا تأثیر إخفاء النون الساكن فیھا، كما في 

ذّل، مْن ظھر، مْن ثابر، مْن دّل، مْن ضبط، مْن ترك، مْن طلب، مْن زّمر، مْن (
؛ لعدم )مْن سرق، مْن صبر، مْن كتب، مْن جبر، مْن شُرف، من فّكر، مْن قال

  .         وجود القرب بینھما الموجب لإلدغام، وال البعد الموجب لإلظھار
  :أصوات الشین، والیاء الصامتة، والجیم

ّق، والیاء متوسط فغاریة، ھي أصوات    الشین صوت رخو مھموس مرق
ّھ یكتسب صفة التفخیم إذا جاوره  ّق لكن مجھور  شبھ حركة، فالشین صوت مرق

، وھو صوت یمكن مجاورتھ كّل )عطش، والشظیّة(صوت مفّخم، كما في 
ّ صوت الضاد  لم أجدھما إذ األصوات من دون أي تغییر في صفاتھ إال

الضاد، وھو ذات السبب حدة؛ لتفشي الشین واستطالة متجاورین في كلمة وا
ً كثیرالذي جعل  من األصوات تدغم فیھا، وھي التاء والثاء والدال والذال  ا

ّھ . والظاء والطاء ّق، والمزدوج بمعنى أن وصوت الجیم مزدوج مجھور مرق
ّخم، كما ویكتسب صفة التفخیم إذا جاوره صوت مف. یجمع بین الشّدة والرخاوة

جَ ا(في  ّ الجیم والطاء  ولم یجتمع صوتا) رلضَّ في كلمة واحدة في االستعمال إال
ّ في  الجیم والتاءصوتا  ، وكذلك لم یجتمع)جطح(وھي مادة  العربي،  مادةإال

ّھما شدیدان كالجیم القدیمة، وإذا اجتمعتا من كلمتین فإّن )جتت(واحدة وھي  ؛ ألن
لتاء؛ بسبب الجھر وفي ھذا زیادة التاء تدغم في الجیم؛ ألّن الجیم أقوى من ا

كذلك لم ، و]36الحج " [وجبْت جنوبھا: "، نحو قولھ تعالى)18(تمنع العكس
ّ في كلمة  الغینالجیم مع صوت جتمع ی في مادة  إالّ  القافمع كذلك و )جغب(إال
یقّل اجتماعھ الصامت، فھو الیاء حرف أّما . في المخرج ما منھ؛ لقربھ)جقق(

ً أو شبھ صائت  احدفي بناء و مع غیره ّ أن یكون صائتا   إال
  :أصوات الكاف والغین والخاء

ّق، والغین رخو مجھور فھي أصوات طبقیة،    الكاف شدید مھموس مرق
ّق ّق، والخاء رخو مھموس مرق أّما الكاف، فصوت یمكن أن یجاور معظم . مرق
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 في ، إذ لم أجدھما مجتمعین إالّ الجیمك مع بعضھا قلّ یو. األصوات في العربیة
صوت الجیم مجھور فقد یحّول الكاف في المخرج، وألّن  ؛ لقربھما)كّجة(كلمة 

ّ في بعض اللھجات العامیة  إلى مجھور، والكاف المجھور لیس لھ وجود إال
، وتطابقھما ماربھالقاف لشّدة قامتنع اجتماع صوت الكاف مع صوت و. كالیمنیة

  .في الصفات
ّھا من نفس  جاورھا، ھي الخاءأّمـا الغین، فاألصوات التي ال ت   والكاف؛ ألن

ّھا قریبة من مخرجھا، والجیمالھمزة والعین والحاء مخرجھا، كذلك  وكذلك ؛ ألن
                                         .وھي من أحرف االستعالء. الظاء لثقلھا

 تجاورھا، ھي الھمزة والھاء والحاء والقافال أّمـا الخاء، فاألصوات التي 
مع جمیع األصوات، لذا فھي ــ  الظاء لثقلھاال والكاف؛ لقربھا من مخرجھا، و

ً، وھي من أصوات االستعالء أي الظاء ــ   .أقّل استخداما
ما لم یحترس واألصوات التي تجاورھا الغین والخاء یصبھا التفخیم، 

م، نحو  ّ ً فالسین تنطق صاد) قغس(المتكل ّ ا  .قة، وكذلك مع باقي األصوات المرق
المیم مفّخمة، وھكذا مع األصوات األخرى  ، إذ تصیر)َخمَّ (والخاء نحو 

قة ّ     .وال یجوز ذلك لبعدھا عنھا في المخرج .المرق
  :صـوت القاف

ّق، وقد یُفّخم إذا جاوره مفّخم، كما في    ھو صوت لھوي شدید مجھور مرق
لظاء، ، وال یجتمع مع صوت الظاء في كلمة واحدة؛ لثقل ا)قطا، قصر، انقضّ (

الجیم والغین والكاف؛ لقربھا من مخرجھا، ویُدغم  صوت القاف جاوریوال 
  ). شقّ (الساكن في مثلھ كما في 

  :صوتا العین والحاء
قان، العین مجھور والحاء مھموس ّ یمكن . ھما صوتان حلقیان رخوان مرق

، ویفّخمان إذا جاورھما )سّعره، لّحام(إدغامھما ساكنین في مثلیھما، كما في 
عصر، حصد، عُضد، حضن، عطب (، كما في ما لم یُحترس من ذلك مفّخم

وال یجاورھما بعض األصوات في كلمة واحدة، فالعین ). حطب، عظیم، حظوة
جاورھا أصوات ی والحاء ال. جاورھا أصوات الھمزة والحاء والخاء والغینیال 

في مادة ، ومجاورة الحاء للھمزة قلیل وذلك والھاء والعین، والغین والخاء



 
 

97 

بفصل الحاء عن الھمزة بالواو ) حوأب وحوأبة(وعند استعمالھا تكون ) حأب(
معا وكذلك جُ  ،ھما من مخرج واحدألنّ  ؛لثقل مجاورتھما ؛في جمیع شروح المادة

فھما من نفس أّما الحاء والعین،  .لمدعاة الحیوان أو زجره يوھ) حأحأ(في مادة 
ً (من كلمتین، نحو  المخرج، وإذا تجاورا ً (أو ) ال تبرْح عالما ، فإّن )ال تطْع حالما

. الحاء تدغم في العین ولیس العكس؛ ألّن العین بسبب جھرھا أقوى من الحاء
ا منھما في المخرج ً والتقارب بین أصوات الحلق أثقل من . والباقیات قریبات جّد

ّھا أصوات صتم    .)19(.التقارب بین المخارج األخرى؛ ألن
  :صوتا الھمزة والھاء

قان، وصوت الھمزة مجھور شدید، والھاء    ّ ھما صوتان حنجرّیان، مرق
ّھا أدخل األصوات . مھموس رخو یمكن مجاورة الھمزة كّل األصوات؛ ألن

صفة التفخیم  ویشمھ .واألقوى مع أخواتھا في المخرج، ما عدا الغین، والظاء
ُع، أظرف، أطلق(كما في  ،إذا جاوره مفّخم ّھا بع)أصفر، أضل یدة عن ؛ وألن

ھصر، (وكذاك صوت الھاء، كما في . موضع التفخیم لزم االحتراز من ذلك
ّ على ) ھأ(، وال تجاور الھاء صوت الھمزة في نحو )ھضم، ھطل، ظھر إال

ّھما )ھأھأ(الحكایة  ، وال الحاء من نفس المخرج، ولضعف الھاء، وال تجاور؛ ألن
ّ  الخاء ف منحكایة ) "ھخ(إال م وال یصرَّ ھ فعل لثقلھ على اللسان وقبحھ المتَنَخِّ

َن یضطر شاعر ِال أ ّھما من نفس المخرج)20("في المنطق إ والغین،  ، ؛ ألن
وإذا . الظاء لثقلھاال والقاف؛ لقربھا منھا في المخرج، وھي من أضعفھن، و
ُّدم األقوى على األضعف، نحو  أھل وأحد وأخ وعھد (تجاورت أصوات الحلق ق

م یكون في البدایة أقوى نفَ ؛ ألّن رتبة األقوى أ)وعھن ّ ً وأكثر سبق، والمتكل سا
 ً    )21(.نشاطا

  :أصوات اللین والمدّ 
والیاء  ،)َخْوف(صوتا اللین ھما حرفا الواو الساكن المفتوح ما قبلھ، كما في   

َْیت(الساكن المفتوح ما قبلھ، كما في  واللین صفة الصوت الذي یخرج ). ب
ویتجاوز عند النطق بھ منطقة . سانبمرونة كبیرة فال یحدث كلفة على الل

ّھا تسّمى  ً؛ لذا فإن ً بتضییق مجرى الھواء قلیال ً خفیفا أصوات المّد محدثة حفیفا
ً في السمع من أصوات  نصف صائت أو الشبیھة بالصائت، وھي أقّل وضوحا
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ً من األصوات الصامتة وھي تقوم بدور األصوات . المّد، وأكثر وضوحا
؛ لذا فھي أیضا نصف صامت أو )بیت: ور، بختث: ثغر(الصامتة، كما في 
ً،  ،أّما أصوات المدّ . الشبیھة بالصامت ّ مفتوحا فھي األلف وال یكون ما قبلھ إال

، والواو المضموم ما )كبیر(، والیاء المكسور ما قبلھ، كما في )باب(كما في 
 ولیس ،عّد صوت المّد حركة طویلة للصوت السابق لھویُ ). حوت(قبلھ، كما في 

ّ فسیكون ھناك تعاقب لثالث حركات  ،لصوت السابقاھو بامتداد حركة  وإال
وألّن الھواء ال یعترضھ . حركة الصوت وصوت المد الذي یعادل حركتین

ً من  شيء عند النطق بھا من الحلقوم إلى الفم فھي أوضح األصوات سمعا
واء األصوات األخرى معتمدة في ذلك على صفة الجھر من جّراء احتباس الھ

وتقاربھا . وتسّمى األصوات الصائتة. أسفل الحنجرة واھتزاز األوتار الصوتیة
وتنماز أصوات . في الوضوح السمعي أصوات الالم والنون والمیم للسبب ذاتھ

ّھا محل مد  ، وموضع دوران التنغیمالمّد بكثرة دورانھا في الكالم والنغم؛ ألن
  .ومطل

َْیت، (كّل األصوات العربیة، كما في یمكن أن تجاور ف ،أصوات اللینأّما   ب
َْون ً )ب ّصف بالشّدة التي منعتھ أن یكون موضعا ، وھي تجعل صوت الباء الذي یت

ً للتنغیم ،للتنغیم أكثر لیونة وأقّل شّدة َْیت(فكلمة ، ما یجّوزه أن یكون موضعا ) ب
َْیـ(یكون المقطع  ي ھو موضع التنغیم ویوافقھ موضع النبر، وكذاك األمر ف) ب

َْون( وأصوات اللین یمكن أن . وھذا األمر یكون مع أصوات الشّدة األخرى). ب
َّْیھ، تَوْ (ر كّل األصوات العربیة، كما في تجاو َْوشك الت ْیھم، أ َ َْور، أأ َیّب، ث م، ث

َجْیب، َجْور، َحْیرة، َحْوض، َخْیمة، َخْوخ، َدْین، َدْور، َذیْل، َذْود، َرْیب، َرْوض 
َْیتھ َزْیغ، َزْورق، سَ  ْیل، َسْوء، َشْیب، َشْوق، َصْید، َصْوم، َضْیم، َضْوء، أحظ

َْیل  َْوم، َكْیل، َكْون، ل َیْس،ق َْوز، ق َْیض، ف َْوق، َعْین، َعْون، َغْیم، َغْور، ف َْیف، ط ط
َْوم َْیبس، ی َْوم، َمْیل، َمْوت، نَْیل، نَْوم، ھَْیھات، ھَْول، َوْیل، ی ولم أجد كلمة ) ل

ویقّل التجاور بین . صوت الظاء أو الواو) الواو(ین یجاور فیھا صوت الل
صوتي الیاء والواو، للتناقض  بینھما في حركة اللسان ما ینجم عنھ جھد عضلي 

  .عند النطق بھما متجاورین
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ُمدّ أّما أصوات المّد، فو آمال، (كما في  ،كّل األصوات العربیة یمكن أن ت
ُولو، إیمان، باب، لبون، نبیل، تاج، توت، ی ُوم، مثیل، جال، جوعأ ، تیم، ثالث، ث

جیل، حاد، حور، حین، خاٍل، خوص، نخیل، دار، دیك، دود، ذاق، ُذو، نذیب، 
راح، روح، ریح، زال، زور، زیر، سالم، سوس، وسیم، شاق، مشوب، مشین، 
ُوب، مطیر،  صافي، صوف، مصیر، ضامن، رضوض، مضیق، طائر، ط

ُور، نظیر، عابد، عود، عید، غَ  اب، یغوث، مغیب، فاق، فول، فیل، ظالم، منظ
قال، قوت، قیس، كاد، كوع، كیس، الذ، یلوح، لین، مال، یموج، یمیل، ناقة، 

 ).یافع، سیوف، حیینا. نور، نیف، ھال، ھود، مھین، والد، طاووس، طویل
ً في الكالم من فأصوات المّد ھي األوضح في ا األصوات لسمع، واألكثر دورانا

   .مثلة السابقة، كما ورد في األاألخرى
ّصل بالكلمة    واألصوات التي لم تجاور بعضھا في التركیب نستثني منھ ما ات

ّھا ذات حروف ثابتة ال تتغیّر بتغیر الموقع، ومن ثّم فھي بحكم ”من ملحقات؛  ألن
باإلضافة إلى أّن ھذه ) 22(."ثبوتھا تجاور كّل ما یأتي معھا من حروف الكلمة

ّصالھا باللفظ ذي الداللة الملحقات لھا مدلوالت صرفی ة ونحویة، تستدعي ات
وبین الحالتین ) ظواھر(كمجاورة الظاء لصوت الواو في نحو ) 23(المعجمیة

  .فرق
  :نتائج الدراسة

  :توّصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة
التأثیر محمود في األخوة وذوي القربى الصوتیة، ومذموم في ما التأّثر و .1

َصیَرة(م تفخیم الباء، في نحو دون ذلك، مثل أن یُذ ؛ ألّن ر منھویحذّ ) ب
 .یُعّد من العیوب النطقیةو ال مبّرر لھ، تفخیمھ

ن ذوي المخرج الواحد، أو التقارب بینھا في ماإلدغام في العربیة ناجم  .2
 .، وال یتأتى ذلك في ما دون ذلكالمخرج والصفة

األخرى، مثل  لبعض األصواتأصوات لم یرد في كتب اللغة تجاورھا  توجد .3
جاور بعض األصوات، كالحاء، والخاء، والغین، یال  و، فھصوت الظاء

؛ ولقّوة القاف، الكاف، والواو، والیاء؛ لثقلھا معھا ومع غیرھا في العموم
 .كما بیّنا في موضعھ ،على الرغم من بعدھا عنھ في المخرجطغیانھا 
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ق .4 ّ  ي تجاورھاة التإذا صاحب أصوات التفخیم الكسر، فإّن األصوات المرق
ألّن الكسرة التي ) ِرسالة( السین في على صفة الترقیق، نحو تبقى محافظة

ة لم فإّن الفتح) َرسول(على خالف  ،الراء سبقتھ فصلت بینھ وبین تفخیم
ما یدّل على أّن الصوت المجاور من التفخیم،  السین شیئا أن یشمّ من تمنع 

لیس الصامت كما یتخیل و) و كسرةفتحة، ضمة أ(ھو الصائت القصیر 
 .في التأثیر المباشر الباحثین بعض

ّھا ال تجیز المقطع ) یمشیون(عدم جواز نحو  .5 ً إلى أن في العربیة مرّده صوتیا
في ) شیون+ یمــ(أو ) ح ح+ ص ح ح + ص ح (أي ) ن +شیـو+ یمـ (

والحالتان غیر جائزتین ) ح ح ص+ ص ح ح + ص ح (حال الوقف، أي 
ّص منھا بالحذففي قوانین نظام  ّھ یُتخل  .المقطع الصوتي العربي؛ لذا فإن

كل اللغة من غیرھا، فیجوز مجاورتھا  أصوات اللین ھي أكثر دورانا في .6
ّ عند تجاورھما تھا، وال یثقالن إال ّ   .األصوات العربیة؛ للیونتھا وخف
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  :ھاومراجعالدراسة مصادر 
                                     

أبو البشر عمرو بن ھا كتاب سیبویھ، ینظر مخارج جمیع األصوات وصفات.  1
ھارون، دار الجیل ، بیروت  عبد السالم محمد: عثمان بن قنبر سیبویھ، تح

 .وما بعدھا 433: 4لبنان،  ـ
ینظر علم األصوات اللغویة، مناف محّمد الموسوي، منشورات جامعة . 2

 .100: م1993، 1: السابع من أبریل، الزاویة ــ لیبیا، ط
ر في القراءات العشر، في القراءات العشر، أبو الخیر محّمد بن ینظر النش. 3

َاع، دار الفكر، من : محّمد الدمشقي ابن الجزري، تص علي محّمد الضب
 .26: 2دون طبعة ، 

 . 72: ینظر علم األصوات اللغویة. 4
ّي، سر صناعة اإلعراب،  .5 محّمد حسن محّمد : تحأبي الفتح عثمان بن جن

لبنان،  ر الكتب العلمیة، بیروت ـشدي شحاتة عامر، داإسماعیل، وأحمد ر
 .79: 1 م، 2007، 2: ط

 .28: 1ینظر النشر،  .6
عبد الفتاح بن السید عجمي بن ، ھدایة القاري إلى تجوید كالم الباريینظر  .7

 المدینة المنورة ـمكتبة طیبة،  السید العسس المرصفي المصري الشافعي،
 .200: 1، 2: السعودیة،ط

ّي، تح .8 محّمد علي النّجار، الھیأة المصریة العامة : ینظر الخصائص، ابن جن
 .157: 2م ، 1986، 3: للكتاب، ط

ینظر شرح كافیة ابن الحاجب، رضي الدین محّمد بن الحسن االستراباذي،  .9
م، 1998، 1: لبنان، ط بیروت ـإمیل بدیع یعقوب دار الكتب العلمیة، : تق
1 :80. 

 .101، 100: صوات اللغویةینظر علم األ 10
الكبیر، ومحّمد أحمد عبدهللا علي : ینظر لسان العرب، ابن منظور، تح .11

، 3: ھاشم محّمد الشاذلي، دار المعارف، القاھرة ـ مصر، طحسب هللا، و
 ).فمم(مادة 
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 .76ینظر علم األصوات اللغویة،  12
النحوي  أبو بكر محّمد بن سھل بن السّراجینظر األصول في النحو،  .13

، 1: لبنان، ط الفتلي، مؤّسسة الرسالة، بیروت ـعبد الحسین : البغدادي، تح
وشرح شافیة ابن الحاجب، في علم الصرف، أبو الفضل . 427: 3، م1985

محّمد نور الحسن، ومحّمد : رضي الدین محّمد بن الحسن االسترباذي، تح
 القاھرة ـالحمید، مطبعة حجازي،  الزقراف، ومحّمد محي الدین عبد

              .283: 3مصر،، 
: م2007ینظر األصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، مكتبة األنجلو المصریة،  .14
65. 
 .279: 3ینظر شرح شافیة ابن الحاجب،  .15
 .192: 1ینظر المزھر في علم اللغة،  .16
ینظر  التیسیر في القراءات السبع، عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو  .17

، 2: لبنان، ط دار الكتاب العربي، بیروت ـمرو الداني، اوتو تریزل، ع
  .62: م1984

    .283: 3ینظر شرح شافیة ابن الحاجب،  .18
وسّمیت الصتم؛ العتصیاصھا ألّن فیھا صعوبة في النطق عن أحرف . 19

الذلق؛ وصمت عنھا في البناء الرباعي والخماسي؛ لذا البّد أن تمزج ھذه 
ّھ، وھي . ف الذلق لتسھیلھااألبنیة بأحر الالم والراء وأحرف الذلق ست

ّھ یُعتمد علیھا بذلق اللسان وھو صدره  والنون والفاء والباء والمیم؛ ألن
تاج و .258: 3، السابقینظر . وطرفھ، وحروف الصتم ھي باقي الحروف

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، ، اللغة وصحاح العربیة
، 4: بد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت ـ لبنان، طأحمد ع: تح

   ).صتم(مادة م، 1987
 ).ھخ(ینظر لسان العرب، مادة . 20
 .56: 1ینظر الخصائص،  .21
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المغرب،  الثقافة، الدار البیضاء ـ مناھج البحث في اللغة، تّمام حّسان، دار. 22

 .163: م1986
 .163: ینظر السابق.  23
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  في المسرح وآراء النقاد حولھاالنص والعرض  جدلیة
  "بحث في النظریة والتطبیق " 

  
  سمیة البشیر مصطفى ضوء. د                                                                                   

  قسم اللغة العربیة                                                                                
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                              

  :تقدیم
ر رة  تظھ ة األخی ي اآلون ن ف وات م المیین دع رجین الع ض المخ ال بع أمث

أثیرات من أھمیة النص المسرحي واالعتماد ع تقلل) جولیان بك(و) وأرت( لى الت
ى  ً عل ا ي أساس م أن المسرح بن البصریة والسمعیة والحركیة في المسرحیة، رغ

ھ-المسرح فالكلمة ،  ذ بدایات د -من ى الفكر معتم ي ةعل ف إیصالھ الت د المؤل  ایری
دعھا ي یب ة الت ى اللغ ذه وعل ال ھ ر إلیص ى تةالفك ویره ا، وعل ف ص لمواق

ة ال  فمنوالشخصیات،  ً فكریة وفنیة رفیع دون النص المسرحي الذي یحمل قیما
  .یمكن أن تقوم لفن المسرح قائمة

تو ي كتب راءة وحسب  ،أغلب النصوص المسرحیة الت ن أجل الق ب م م تكت ل
اط(وھذا ما أشار إلیھ الدكتور  .عرضھا لغرضولكن  د الكغ ال )*محم دما ق : عن

ع ال نتصور مؤ" ذا م ط، ھ راءة فق ھ للق ھ أن یقدم ً نیت ً یكتب نصا ً مسرحیا م لفا العل
  .)1("ةأن كل النصوص قابلة للمسرح

ان  قائم في المسرح بین النص والعرض الحاصل والجدل مند فترة طویلة وك
ال  ن المنظرین والمخرجین المسرحیین أمث عرضة لھجوم شدید من قبل عدد م

  .أرتو
نص مكتوب  عن باقي األجناس األدبیة ھو أنھ وإن ما یمیز الجنس المسرحي

ي ادي وحرك د م رحي مجس ل مس رح لعم بة المس ى خش درامي  .عل نص ال وال
ر آیخضع بشكل جذري لقابلیتھ للعرض ي ، وبتعبی وب ف نص المكت دد ال خر یتح

ویشیر في كل مكان خضوعھ لشروط حاجتھ الحقیقیة لتفعیل السیاق المسرحي، 
يلالعرض ا ل  مادیة، والسیما ف د الممث ى تجسید الخطاب داخل جس ھ عل وقدرت



 
 

105 

اء  رحيالفض رحيأل ؛المس النص المس درامي ب نص ال ة ال ة  ن عالق ي عالق ھ
  .مركب من الضوابط المتبادلة التي تظھر على شكل عالمات لغویة ومادیة

  : ازدواجیة النص الدرامي
وب ف المكت ص المؤل درامي ن النص ال د ب ل  یقص ن التخی وع م ك الن و ذل وھ

ً للتمثیل المسرحي والمبني على أعراف درامیة خاصةال   .مصمم خصیصا
ى نص العرضویعرف النص الدرامي بأنھ  ا مركب والمعن ظاھرة  وھو ھن

ى وإ مشاركة اج معن رجین إلنت ل والمتف یصالھ بواسطة العرض نفسھ بین الممث
ً لھ واألنساق   .التي تشكل أساسا
ي نص وف رحي  ال رالمس نص والع ین ال ة ب ون  ضازدواجی س الفن ى عك عل

  .األخرى، كالرسم والموسیقي والرقص
ون  ك الفن ا تل یة ال تواجھھ كلة أساس رح مش یمیاء المس ي س ث ف ھ الباح تواج
ان  اك نص رح ھن ن المس ي ف رحي، فف اب المس ة الخط كلة ازدواجی ي مش وھ

د أشار  ص المخرج، وق ر (متداخالن ومتمایزان إلى حد ما، نص المؤلف ون كی
الم ى ) إی ذا "إل زدوج، والمثیھ القوة الم ز ب نص التركی یمائي، ب اه الس ر لالنتب

  .)2(" "المكتوب"ونص الدراما  العرض المسرحي
ا والجدل بین النص والعرض ذ  م ً من ا زال قائم ةی رة طویل ان عرضةفت  ، وك

و(، أمثال لھجوم شدید من قبل عدد من المنظرین والمخرجین والمسرحیین ) آرت
كي(و ري غروتوفس ان(و) جی ك جولی ر )ب ذلكن، یوآخ نص  وك ین ال ة ب العالق

  .والتمثیل المسرحي على ضوء السیمیائیة لم تتضح بعد بشكل واف
رز  دة، ویب دل ح ذا الج زداد ھ ر-وی كل كبی د  -بش ألة تحدی ت مس ا طرح كلم

ي ة التي یكتسبھا النص الدرامي أو یاألولویة النسب النص المسرحي، والمكانة الت
ى ك تعط دلت بش ذا أو ذاك تب ي لھ رح، فف اریخ المس داد ت ى امت وظ عل ل ملح

دیم و یكي الق رح الكالس رح المس ي مس ذلك ف یة(ك ین(و) الفردوموس ) راس
تم  كانت تعطى) برنادشو(و )كورني(و ً ی للنص الدرامي أھمیة صغرى، و أحیانا

  .)3(مثال) آرتو(تقلیص دور النص إلى درجة الصفر كما عند 
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ىكان و ً عل ھ مقصورا تنظیم عناصر العرض المسرحي  اإلخراج في بدایات
رحي نص المس ة لل ة الحی ار الترجم ي إط اء  ،ف یقى والغن تعانة بالموس ع االس م

  .كان ھذا في التراجیدیا اإلغریقیة ،والرقص واألزیاء واألقنعة
رج    يوالمخ ود فعل ھ وج ن ل م یك الل  ،ل ن خ راج إال م ر دور اإلخ م یظھ ول

ً للشخصیات واألزیاء  الثریةاألزیاء الفخمة للشخصیات    .الفقیرةاألقل شأنا
رحي    رج المس ة المخ رت مھن دیث ظھ وجي الح ي والتكنول دم العلم ع التق وم

ن  د تجسیده ع نص عن ث ینفصل ال ف المسرحي، حی ل المؤل ان لعم وھو فنان ث
ً المؤلف ا دءا نظم العرض المسرحي ب ى نفسھ  لذي كان ی ع األدوار عل ن توزی م

الیبھم وعلى غیره من الممثلین، ومن ثم تبا ینت أسالیب المخرجین، وتفرعت أس
ي ال ة ف دارس األدبی ن الم د م یة عدی ة والبرناس یة والواقعی یكیة والرمانس الكالس

  .والسیریالیة والملحمیة والعبثیة والتسجیلیة
    :إضاءة تاریخیة

ا د العلی رج الی ت للمخ ر كان ع عش رن التاس ي الق ّ ؛ف ر الكت ذا ھج اب ولھ
رح ز المس رحیون االنجلی د  .المس ى ی لوب عل نھج وأس راج م ن اإلخ بح لف وأص

و(، وبرع فن اإلخراج المسرحي على ید )جورج الثاني( د بلل ویجي بیران م )ل ، ث
لفھ )أندریھ أنطوان(، وتبعھم )أرتو( ً لس نجندوق ساكس م(، تبعا كتشف إذ ا). ین

ا  ل منھم و "ك یس الج ي تأس دارة ف ھم بج ن أن تس رحیة یمك اظر المس أن المن
  .)4( "النفسي

دع    و المب بح ھ ر وأص رح المعاص ي المس رج ف ة المخ ورت وظیف م تبل ث
ى  ھ، وعل ق علی نص أو یواف ار ال ذي یخت و ال رحي، وھ رض المس یل الع لتفاص

رحي رض المس ات الع ین : متطلب ین وراقص ن ممثل انین م رض، والفن ان الع مك
  .)5(وموسیقیین

درامي، إ   نص ال یمیائیة ال ين س ة  ھ دة ومركزی ة وجام ة ثابت بة باقطع لنس
ا اس بھ وز المس رض، ال یج رحي  .للع درامي المس نص ال د ال ً فوج ال ھ مھم نفس

ي تشكیل  كنسق تعبیر بین أنساق ز ف ام بوضعھ الممی دة دون االھتم أخرى عدی
  .المعنى
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ة لوضع سیمیائیة  اأول من طرح ھذ) براغ(ویة یكانت بن   ي محاول اإلشكال ف
ارزیش(درامي، بینما لنص الاخاصة للنص المسرحي، تخلصھ من تبعیة  ) أوتاك

نص أن یسلم بغلقد رفض  م1931) مال الفن والدراماعلم ج(في مؤلفھ  ة ال بة آلی
ل  هدنع وفھالدرامي المكتوب،  وم بالتمثی ذي یق ي نسق األنساق ال ھ ف ل مكان یحت

  .)6(الدرامي كلھ
ا    ین خط ي ح كي(ف ان موكاروفس ھ ) ی ي كتاب ً ف ما ر حس ة ((خطوة أكث محاول

لتحلیل بنی ال 1931)) وي لظاھرة الممث ة لالنتق ل البنیوی ن التحالی تفاد م ، إذ اس
العرض ة ب یمیاء خاص اه س ات  ،باتج ة العالم نیفھ مجموع ي تص یما ف والس

  .)7(شارلي شابلن إیماءاتاإلیمائیة في 
لیست "حسب منظوره في میدان علم السیمیاء، أن السیماء  )غریماس( وعدَّ   

  .)8( "العالمات الظاھریة والمختبئةمؤھلة بعد لدراسة كل انساق 
  : عالقة النص بالعرض

د المخرج ھ ی الم تتناول ً م ً مستقال ا ً أدبی ال نص المسرحي عم فیتحول  ،یبقى ال
ذ  ى حینئ بح إل تقاللیتھ، ویص د اس م یفق رحي، ث رض المس ر الع ن عناص د م واح

ً مع العناصر األخر  تلذلك انقلب ؛)الفرجة(ى في صنع العرض المسرحي شریكا
رض،  نص والع ین ال ة ب د"العالق دد فب و المح نص ھ ون ال ن أن یك ً م  األّولال

ھ، أصبح  ً المسر الفضاءواألخیر لمالمح العرض ونظام الفرجة فی حي ضابطا
كیالتھ نص وتش ّ ؛لل ذي تول ر ال ساألم ھ ظھور أس ة  د عن ة الدرامی ایرة للكتاب مغ

  :ویمكن إجمالھا فیما یلي
ا  ع أمكنتھا وأزمنتھارحیة تتالءم مجعل الكتابة المس )1 ا وم ع جمھورھ تنسجم م

  .یعیشھ من قضایا واھتمامات مختلفة
ة  )2 وس الدینی االت، والطق بھ االحتف عبیة تش اھرة ش رح تظ ل المس جع

 .واالجتماعیة
جعل الكتابة المسرحیة تتجاوز مستوى الكلمة إلى االھتمام بالجسد، وبالممثل  )3

 .)9("وبكل األشیاء المادیة في المسرح
نص  ،في أسالیب الكتابة الدرامیة إلى التجدید) برشت(ا عداوھذا م إذ جعل ال

وع  ن مجم ى مسرح مركب م ا إل ردات العرض المسرحي، ودع ن مف ردة م مف
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الخطوط والكلمات التي تشكل جسد النص المسرحي، من والعناصر التي تكونھ 
ي ھوواأللوان التي تجسد الوجود نفسھ بالنسبة إلى الدیكور،  ة الت ي روح الحرك

اء  واإلیقاعاللعب،  ذا ال نستطیع إلغ ع ھ رقص وم ن الذي ھو جوھر ال نص م ال
دى  تھالعملیة المسرحیة، و إال فقد استقاللی وز(وخصوصیتھ ل ان أرت ي ) انتوت الت

ف  رفض سطوة المؤل ة المسرحیة، فھي ت ى داخل العملی تظل أول موجھ للمعن
ى ً للمعن ا اره مالك رحیة ال ؛باعتب ة مس ل تجرب ن  ألن ك ق إال م ا أن تنطل یمكنھ

ا  ،خالل نص ولو كان مجرد فكرة، فھي ترفض سلطة األدب على العرض، كم
ا  رفض أن یكون ترفض أن یكون العرض المسرحي مجرد إیضاح فكرة، كم ت

ي اح حس رد إیض رحي مج رض المس كیلھ  الع ي تش تحكم ف وب، وت نص مكت ل
 .ي مدة طویلةحركال

د بالتوعندما ظھر المخرج  ض التقی نصرف ي لل ة  جسید الحرف دأت مرحل وب
ین وجھ"التقریب  ان یعمل تب ر ك ذا األخی ر أن ھ ف والمخرج، غی ي نظر المؤل

وم، الشيءعلى توسیع دائرة مملكتھ ی د ی ً بع ا ق صراعات  وم ى خل ذي أدى إل ال
ذ  فنیة بین مبدع الكلمة وصانع العرض ومع اتساع دائرة اختصاص المخرج أخ

ً تلو األ   .)10( "خرالمؤلف یقدم تنازال
ي حین ُصوبذلك  ً للكلمة، ف َّ یعد المؤلف المسرحي أدیبا ومبدعا مخرج ف الن

كیل ال ة والتش ة الحرك ي خان بة إلحركف رحي بالنس النص المس رج ي، ف ى المخ
  .بنص العرض المسرحي نقطة انطالق إلى ما یسمى

بة، و رتبط بالخش درامي م نص ال ي وال دمج ف ین ین ھ إال ح ذ داللت ال یأخ
و غاب الكالم من بالمقابل یصعب تصور عرض العرض و ى ول دون نص، حت
  .)11(اللفظي فیھ

   :عرض كیفیة تحویل النص الدرامي إلى مشروع
ى مشروع  على كیفیةقد یتساءل الشخص    وب إل درامي المكت تحویل النص ال

  ؟)اإلرشادات المسرحیة(ي من خالل النص حرك، أي نص عرض
  :ناصر أساسیة ھي تستند عملیة التحویل إلى ثالثة ع

یاغة  :أوالً  ة والص ة الحكائی ي البنی ة ف نص والمتمثل ة لل ة واألدبی ة الفكری القیم
  .الحواریة، وسمو الموضوع
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 ً درامي  :ثانیا نص ال ى ال ة معالجة الموضوع والنظر إل الرؤیة الجمالیة في كیفی
  .من حیث اإلیقاع وعناصر الصراع و الفعل

 ً ة، و :ثالثا ارات اإلنتاجی ث االعتب ن حی ة م اج العام ة اإلنت ى تكلف و أن تنظر إل ھ
  .ول عنھ شركات اإلنتاجء، وعدد الشخوص الدرامیة وھذا مسؤالمناظر واألزیا

وب نص المطل ار ال ي اختی ً ف ا ً مھم ر دورا ذه العناص ب ھ ى وتحویل ،وتلع ھ إل
دالالت مشروع عرض، ولكن ھذا االختی ن ال ھ مجموعة م دار في حد ذاتھ ل  عن

س العرضالمخرج الذي  ردده ) للبوصیري(و .یعد ھو مؤس ھ أن ی و ل رأي یحل
ول ب إذ یق ذا الجان ول ھ ً ح ا ھ دائم ي مع اورة ل ي مح ار م: (( ف ا تخت ي م ن أرن

ت رج أن ك أي مخ ول ل وص، أق ك  ؛))النص نصذل ار ال ھ  -ألن اختی ي رأی  –ف
   :وھذه الجوانب ھي یعكس لنا ثالثة جوانب یقف عندھا كل مخرج، 

  .ص الموقف الفكري عند المخرجیعكس اختیار الن .1
 .یعكس رؤیتھ الجمالیة والثقافیة .2
 .یعكس موقفھ من الصراع السیاسي واالجتماعي القائم من حولھ .3

ا  ركح؟ وم ى ال تم تجسید الشخصیات عل ف ی رح نفسھ كی ذي یط والسؤال ال
دراما  ات ال اوزاالقتراح ف لتج دمھا المؤل ي یق ھ الت ال؟ أي  تورجی ائق االنتق ع

ة ا تھاللنتقكیفی توى االس ن مس یة م ق  ال الشخص توى التحقی ى مس ي إل القرائ
  .الركحي

   :العمل وطریقتھ ویتم ذلك عن طریقفكرة  -1
  .ألن عملیة االختیار تعكس الخلفیة الثقافیة للمخرج ؛عملیة اختیار النص )1
ذي یسیر  )2 ذھب ال دد الم تعكس موقفھ الجمالي على أساس اللغة الجمالیة فیح

 .كالسیكي أو رومانسي أو واقعي ،علیھ في مسرحیتھ
 .تعكس موقفھ السیاسي والفكري )3

   :اختیار النص یةكیف
رة األساسیة )1 ى أساس الفك ق ،عل ل تواف یة أو ھ ة والسیاس ھ الجمالی  اختیارات

  ال؟
ى  ،العناصر التقنیة التي یعتمد علیھا )2 د عل ات السمعیةھل یعتم إیماء ،العالم

دي، والع ر الجس رة، التعبی رك نب ة ، تح ریةحرك ات البص اج: الم  -ماكی
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ة  -تسریحة ر منطوق معیة غی ؤثرات س اءة، وم اء، دیكور وإض اس، فض لب
 موسیقى، ومؤثرات صوتیة؟

ى  ،ات المسرحیةییحدد إمكانعناصر اإلنتاج فھو الذي  )3 اج إل ة ھل تحت تكلف
ة أو ال؟ رحیة ف  مالی اتالت(مس دهللا) **الق یري عب ى للبوص اج إل ، ال تحت

اریف رة؛ مص ائیة األنھ كثی یات نس الث شخص ى ث د عل ل  تعتم رد ك تس
م ) مونولوج(شخصیة قصتھا في  ي بالعناصر التشخیصیة، ومفع طویل غن

میر  ب الض ت تأنی ة تح یة واقع ل شخص دراما، إذ ك روح ال داث، وب باألح
 .العتقادھا بارتكاب الجریمة

ي  - 2 رج ف اعد المخ ف وتس ا المؤل ي یكتبھ رحیة الت ادات المس اإلرش
  :عملیة اإلخراج والكاتب في اإلرشادات المسرحیة ھو الذي 

ا  ،ن الشخصیاتیعیّ" - 1 دیثھا، وخطابھ ان ح ان وزم ا مك دة منھ ویحدد لكل واح
  .الخاص بھا

ا ن حركات الشخصیات یعیّ - 2 ن كل خطابوأفعالھ ً ع دا  ، واإلرشادات)11("بعی
روء بوصفھایة، المسرح ً مق ً نصا د  ا ات بصریة عن ى عالم ً تتحول إل ا ملفوظ

ي العرض، فھي ال تظھر إال  ة ف ارس وظیف ث تم راءة المسرحیة حی اء ق أثن
 .العرض

وتھا  رات ص ا ونب یة وحركاتھ ن الشخص ات ع ادات معلوم ذه اإلرش دم ھ وتق
  .ومالبسھا، وعن الدیكور، واألكسسورات، والموسیقى، والمؤثرات الصوتیة

نص، وتفسیره ن ال ق ع دیم  ویتضح أن مھمة اإلرشادات المسرحیة التعلی وتق
ین ،ینالمساعدات للمخرج والتقن ذا السبب  ؛لتیسیر إنجاز العرض ؛أو الممثل لھ

ى نفسھ یشیر  ى المعن كانت اإلرشادات المسرحیة ھي غایة الكاتب الدرامي، وإل
ھكوردن كریج  ین، ": بقول یس ھو لعب الممثل ن المسرح ل وال المسرحیة وال ف

اإلخراج وال الرقص، لكنھ یتشكل من العناصر التي تكونھ من الحركة التي ھي 
ن الخطوط  ،روح اللعب د المسرحیة، وم ي ھي جس ات الت ن الكلم وانوم  واألل

وھر  و ج ذي ھ اع ال ن اإلیق دیكور، وم ى ال بة إل ھ بالنس ود نفس ي الوج ي ھ الت
  .)12( "الرقص
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ات ض االقتباس ذه بع رحیة لإلرش وھ ن مس رحیة م رب(ادات المس ل  ةبض قت
  .للبوصیري عبدهللا )عشرة
أتي" ا ی بة  فیم ات المناس ض اللقط ور بع ا ظھ ات یتبعھ ن بیان  یةصلشخم

ي  اء ف ا ج حة م ى ص اع عل یلة إقن اح ووس یلة إیض ة وس ي بمثاب ور، وھ عاش
ذه اللقطات كشریط  ،التقریر ن أن ) سینمائي(ویمكن أن تظھر ھ متحرك، ویمك

ر ر كش اخرة  .ائحتظھ ومات الس ل الرس ي أفض ر أنن اتور(غی ى أن ) كاریك عل
ات  ا كلقط رض أمامن زواوي، وتع ان ال ومات الفن ز كرس ة والتركی ز بالدق تتمی

  .)13("ثابتة
رتُ  " ین  آث داع الممثل ام إب ة أم تھم مفتوح رجین، ونك ات المتف رك تعلیق أن أت

ى المسرح –لتضیف إلى النص  ھ عل اد -في حالة تقدیم ً أبع ة مس ا ن رؤی توحاه م
  .)14("الفنان الذاتیة

ى شعیرات "  د عل دود الش م الخ بكاء عاشور یتحول إلى نحیب، ویبدأ في لط
  .)15(" رأسھ

ب ادات الكات ذه اإلرش ي ھ ارد ف یة ،الس یس الشخص ذه و ،ول ن ھ دف م الھ
  .مساعدة المخرج في عملھاإلرشادات 

 : الحوار -3
وغیرھا  النحافة، البدانة حدد األوصاف، الطول، القصر،عن طریق الحوار ت

  .من األوصاف، ثم یحدد الممثل الذي یالئم النص من جمیع النواحي
ور  ى الجمھ اره بوضوح إل والكاتب الدرامي یتخذ الحوار وسیلة إلیصال أفك

ر ) بضربة قتل عشرة(، ففي مسرحیة )قراء كانوا أم مشاھدین( ان الحوار خی ك
دیث  معبر عن الفكرة األساسیة، والمتمثلة في ي الح انخراط أغلب الشخصیات ف

یة  ن شخص اوت ع ور(المتف اد)عاش ت مع ي كان وعی ة، الت ً موض یة  ا ن شخص ع
الل أس ن خ ربط م ح ال ادات، ویتض یلم الس ذات(م الف ن ال ث ع و ا)البح م ، وھ س

ھ الشخصیةكتاب  ا ال ،السادات إذ أراد السادات أن یكتب مذاكرات ذا م اه وھ حظن
دأ  رحیة، إذ ب ة المس ي بدای ین ف ذات، فب ن ال ث ع ذكرة البح ل م ور بتحوی عاش
ادات ش ة الس ب أن بطول یة الكات ُذب) عاشور(بیھ بشخص ل ال ذي قت ربة ال اب بض

ھ بطل واواحدة  ي دماغھ بأن روا ف ى فحف أراد أن یظھر عل ق المعجزة، ف ھ حق ن
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ھ الراعي: عاشور ((شاشات التلفزیون كما ظھر السادات  م وأظن عاشور  ...نع
ً ھل رأیت أحد   تحت الشجرة؟  ا

ً : الخواجھ المساعد ً واحدا   لیس شخصا
  بل شخصان یاعاشور:  الخواجھ المساعد

  .أنا في الواقع ال أرى أبعد من أنفي.... ال یجوز  :عاشور
  .أمر الرجلین ما یھمنا اآلن :  كبیر الخواجات

  .أجل یا عاشور العظیم، أمر الرجلین قبل أمر الشجرة:  الخواجھ المساعد
  .)16())لم أفھم باالستیعالعدم :  عاشور

  .فھذا الحوار في الحكایة یحمل دالالت ومضامین
ھ  )عاشور( ن أنف د م رى أبع و ال ی ة، فھ ھ نظرة متعمق ق لیست ل محدود األف

ة  ى الساحة العربی وقدمیھ، وھذا الحوار یكشف عن قضیة سیاسیة مطروحة عل
ات سیاسیة واجتماعی دراما تعلیق ن خالل ال ب م ة فقدم الكات اقش قضایا ھام ة تن

ا  ن خاللھ ده م ویكشف عن السخریة التي حظیت باھتمام البوصیري، إذ وضع ی
ل  ى العق ى عل خریة تبن ن س ھ م ا فی ھ بم ع ونواقص وھات المجتم ل تش ى ك عل
رة  خریة بفك دأ الس ر، فتب مع والبص ذة الس ل ول ذة العق ب ل ي تخاط ة، فھ والفطن

ات ب ل عشر ُذباب ذي یقت اریخ ظھور عاشور الخارق ال دخل الت دة، فی ضربة واح
بح  ة، فیص الل اإلذاع ن خ یتھ م ر ص ور(وینش ام ) عاش ل اھتم یط مح البس

ا  ،الفرقة، فالسخریة لیست بھدف السخریة ، ویستخدم كوسیلة لبثاآلخرین وإنم
  .ھدفھا النقد والتغییر

ددة، تغرویتضح من خالل تلك الحوارات امتال ي كھا إلمكانات إخراجیة متع
ام  باالنتقال من ات تساعد مھ ذه اإلمكان ى الفضاء الحركي، ھ القضاء النصي إل

  .المخرج
  : االھتمام بالمالبس والمناظر المسرحیة، ویتم على أسس ثالثة  - 4
ة - ة اإلخراجی ھ  :الرؤی ي رؤیت ھ ف یر علی ذي سیس ذھب ال دد الم ھ یح وفی

  .اإلخراجیة
نص - ي ال اء ف ا ج زام بم ع  :االلت ة م ة اإلخراجی ق الرؤی ة تواف ي حال ة ف رؤی

 .المؤلف
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اظر  - اء والمن اص لألزی كل خ ور ش دل : تص ارات ت ود إش دم وج ة ع ي حال ف
 .داخل النصعلیھ 

  : خالصة وتركیب
ّیتضح م   دراما ما سبق أن كت ة؛اب ال ة الدرامی ي الكتاب دون صعوبة ف ألن  یج

ب  یات  ال الكات راع وشخص ن ص ة م ر الدرامی ة العناص ى معرف ر عل یقتص
ھ أن یك ا علی وار، وإنم اب وح ح الكت ان أنج ذلك ك ا، ل بة وتقنیاتھ ً بالخش ا ون ملم

 ً ب نصا ذي یستطیع أن یكت ك مؤھالت  ال ھ(ویمل ا تورجی رج  تغري) درام المخ
  .باإلقبال على مسرحیاتھ

ذلك ن ا ك تخلص م ثنس ة  لبح ون مزدوج ب أن تك رح یج ا للمس أن نظرتن
ف والمخرج، وم ؛وموحدة في اآلن نفسھ، مزدوجة ین المؤل رى بع ا ن دةألنن  وح

ذا بك ألن كل نص درامي البد أن یحمل في طیاتھ تصور إخراجھ ا یمنحھ ھ ل م
  .اتاإلخراج من إمكان

ة  ن الناحی یس م ة، ل واح مختلف رحي بن رض المس د الع رحي یقی نص المس ال
ة  .لملفوظیة وإنشاء بنیة الفعل وحسباللسانیة ا ین الحرك ة تعی ن ناحی بل كذلك م

دیكورات  ب متفاووال ك بنس ر ذل ارئتوغی ى أن ق ارة إل ب اإلش ن یج  ة، ولك
ة نفسھا  درامي بالطریق درامي وال الفضاء ال النصوص الدرامیة ال یبني العالم ال

ارئ  ي یبنیھا المتفرج، فالمتفرج یتلقىالت ا الق الملفوظات في تتابعھا المستمر، أم
ھفیستطیع معالجة النصوص كفضاء ة  ، ودراسة جوانب وق مشاھد معین القفز ف ك

  .إلى الوراء وإجراء مقارنات بین المشاھد والعودة
ة،  ً للكلم دعا ً ومب ا د نقطة اویعد المؤلف المسرحي أدیب ا المخرج یع نطالق م

  .یسمى بنص العرض المسرحي
ل إن  ل أفض و التحلی ة ھ ن الدراس وع م ذا الن ل ھ ب مث ي تناس اھج الت المن
درام ال ؛***تورجياال ن خ رض م نص والع واء ال ى احت ادر عل نھج ق ھ م ل ألن

ع  درامي، م ام بمشروع العرض داخل النص ال ة االھتم درامي، وأھمی الحوار ال
ال  ى إضاءة االنتق نھج إل ذا الم الوظائف التي لعبتھا داخل المسرحیة، ویسعى ھ

  .یة ودراسة العناصر الفرجویةحركالكتابة الدرامیة إلى الكتابة المن 
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ا ویة والسیمیرغم كثرة االھتمامات والدراسات بقیت البن ى محاولتھم یائیة عل
من أجل وضع نظریة متكاملة للفن المسرحي، تربط بین النص الدرامي والنص 

دون إجابة، فإذا كانت دراستنا للنص المسرحي والسؤال ال یزال من . المسرحي
ل االست ى حق ار قوالنص الدرامي تنتمیان إل ن اعتب ن الممك ھ م صاء نفسھ، أو أن

 ً روعا دراما مش رح وال یمیاء المس د س ً، أوواح امال ً متك ا  ا رورة فرع ا بالض أنھم
  ن؟دراسة منفصال

نص المسرحي ك ،وحتى اآلن   اول ال زال البحث السیمیائي یتن ھ جنسما ی ً ون  ا
ً أدبی ن مشابھ للروایة أو القص ا ع العرض المسرحي م تم التعامل م ي حین ی ة، ف

  .خرآمنظار سیمیائي 
ن عناص ر م ى عنص تند إل روء یس درامي المق نص ال ر ال ال و عنص ره، وھ

ى یصل  ات إل ة المعلوم ة، أي كاف ذلك المالحظات اإلخراجی د ب المشاھد، ونقص
 ً   .التي یقدمھا المؤلف لإلخراج أو بھدف تحقیق نصھ مادیا

درامي المساعد أو نص أما  نص ال د بإشارات ال و مقی العرض المسرحي، فھ
  .تعلیمات المؤلف إلى حد ما، والعكس غیر صحیح

درامي إن الحدود بین  نص ال المسرح واألدب ال تظھر بجالء على مستوى ال
نص، بل  ذا ال ي تصاحب ھ ة الت ى مستوى الوسائل التعبیری ً عل ال تظھر أساسا ف

العرض المسرحي، إذ عنھ  ىمن دون لفظ، وھو ما یمكن أن یستغن وجود ألدب
  .دون مؤثرات بصریة توظف المكان والزمان في تبلیغھاال وجود لعرض من 
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  :وامشالھ
رحیاتھ  (*) م مس ن أھ رحي، م رج مس ف مخ ادیمي، ومؤل ث أك واعیر(باح ) الن

ر(و ار الخی زیمتین(و) بش ین الھ ة ب د(و) منزل ول الجدی ات (و) أبوالھ ذكری
رة امي(و) 91وس یبرومیث(و) معاص ا المح ھ ) جح رز كتابات ن أب وم

ة  ة والتنظری ى(األكادیمی دایات إل ن الب المغرب م رحي ب ألیف المس ة الت  بنی
  ).المسرح وفضاءاتھ(و) الثمانینات

  .2006، 1یونس الولیدي، النص الدرامي وصیغ قراءتھ، ط: ینظر
وكیلي للطباعة والنشر 1996، 1محمد الكعاظ، المسرح وفضاءاتھ ، ط )1 ، الب

 .186 ص والتوزیع،
          ألھمیة الموضوع فقد تم تقسیمھ إلى مبحثین ، تحدث في المبحث األول عن 

  .لنص الدرامي، وعالقة النص بالعرضازدواجیة ا
     وتحدث في المبحث الثاني عن تحویل النص الدرامي إلى مشروع عرض، 

   وعن كیفیة االنتقال من مستوى االستھالل القرائي إلى مستوى التحقیق 
  .الركحي عن طریق الفكرة، واإلرشادات المسرحیة، والحوار 

الم، سیمیاء ال )2 ر ای دراما،مكی ق كرم، طر: ترسرح وال ، المركز 1992، 1ئی
 .8ص ،الثقافي العربي ، بیروت، لبنان

، دار النھضة 1973، 1سامیة أسعد، ط: رأنطوان آرتو، المسرح وقرینھ، ت )3
 .59العربیة، القاھرة، ص

عد أ )4 ر، عدرس رح المعاص ي المس رج ف و، 19ش، المخ الم 1979، یولی ، ع
 .14المعرفة، الكویت، ص 

، 1989إلخراج المسرحي، المدارس والمناھج، أحمد زكي ، عبقریة ا: ینظر )5
 .30-29الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ص 

 .12كیر ایالم، سیمیاء المسرح والدراما، ص  )6
 .8المصدر نفسھ، ص  )7
تقبال  )8 ة(روبرت سي ھول، نظریة االس ة نقدی ر)مقدم ل جواد، : ، ت د الجلی عب

 .98 ص، دار الحوار، الالذقیة ،1992، 1ط
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ى ن )9 وم كس ل دبل ث لنی ي، بح رح العرب ي المس ب ف ھرات التجری ة، تمض زھ
دي، . الدراسات المعمقة في اللغة العربیة وآدابھا، تحت إشراف د یونس الولی

 .31، جامعة سیدي محمد عبد هللا، فاس، ص 2006-2007
 .86محمد الكعاظ، المسرح وفضاءاتھ ، ص )10

ن (**)  ة ع ة ولیل ف لیل ات أل ن حكای رحیة م ذه المس دبح(ھ ة األح ي ) كای الت
ى  یات األول الث شخص رحیة ث م المس ھریار، وتض ى ش ھرزاد إل ا ش حكتھ

ة شھب د نطاھی راء زوجة أح ة عف ة، والثالث ة القری ة حكیم در التجار، والثانی
اب  ا بارتك میر العتقادھ أثیر الض ت ت ة تح یة واقع ل شخص ار، وك التج

ا  ة قتلھ رد قص دة بس ل واح دفع ك ة وتن دب(الجریم ي واألد) األح وات الت
 .استعملتھا

ي المعاصر، ط )11 ، 1یونس الولیدي، المیثولوجیا اإلغریقیة في المسرح العرب
 .195انت، فاس، ص ر، مطبعة انفرب1998

ي المعاصر، ص   )12 یونس الولیدي، المیثولوجیا اإلغریقیة في المسرح العرب
197. 

ل عشر، ط )13 دهللا، بضربة قت ة 1987، 1البوصیري عب ة اللیبی دار العربی ، ال
 .46للنشر والتوزیع واإلعالن، ص 

 .57المصدر السابق، ص )14
 .70المصدر نفسھ، ص )15
 .28المصدر نفسھ، ص )16
ي المسرحیة، (***) " )17 یفحص التحلیل الدراماتورجي الحقیقة المعروضة ف

ة ئلة اآلتی رح األس ف : ویط یة ؟ كی وع للشخص اء ؟ أي ن ة، أي فض أي زمنی
ل والعص ین العم ة ب اھي العالق ة ؟ م رأ الحكای ر تق ھ والعص دع فی ذي أب ر ال

ن " الذي یمثلھ نص كمشروع للعرض م اول ال ى تن نھج إل كما یساعد ھذا الم
  .خالل اإلرشادات المسرحیة والحوار

دیم )18 ة،، تق وق الحمام رحیة ط ي مس راءة ف ي، ق ا هللا األزم ونس : عط ی
  .80، مؤسسة إدیسوفت، ص 2004، 1لولیدي، ط
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  نع عـند أفـالطـوناصّ ال مفھوم 
  

  المحجوبمحمد  مریم الصادق. د                                                                              
  قسم الفلسفة                                                                                 

  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                 
  :المقدمة

ل      ونیحت ة  )م  .ق 347_ 427(أفالط الم مكان فة الع ین فالس ب
رق  م ی ة ل اخاص دهأ إلیھ ن بع ھ وال م ن قبل د م م  ،ح ذي رس و ال فھ

ق ھ الح ف منھج ر ّم ،للتفلس ان خی نھج نْ وك ذا الم ق ھ ك  .طب ا ذل وم
نھج  ون أن إالّ الم د  أفالط ع أ رأيق ن القط ھ ال یمك أين  رأي ب

اطة  ري ببس ر البش وعات الفك ن موض وع م ول أي موض ح
ة ھ .ودوجماطی ن محاورات ك م ح ذل د اتض ن  ،وق ر ع ر تعبی ي خی فھ
  .الرأيتطبیقھ لذاك 

ي         احثین ف ّر الب ذي حی و ال نھج ھ ك الم ل ذل فتھولع ذ  فلس من
دم ھ أ إذ ،الق د ن ى أدىق تح ال إل ق ف امطری نھم  أم ل م ادات ك االجتھ

یفھم  ونل ھ أفالط و ل ا یحل اورات  ،كم ض المح ى بع التركیز عل ب
د  ادات ق ك االجتھ ھا وتل ى أدتدون بعض یرات   إل تالف التفس اخ

فتھ ول فلس فة  .ح ي فلس ر ف ث المعاص عوبة  البح أت ص ا نش ومنھ
ون ن  .أفالط ث  أليوال یمك ول  أنباح ب ح ا كت ل م ي ك یستقص
ون ات  أفالط ابلغ دنیا كلھ ة  .ال ن ناحی ريوم ن  ال أخ  أليیمك

ع    ث القط ھباح ھ بأن تھ  رأی ي دراس ائب ف و  الص ونھ  وإال ألفالط
ً من أسس الفلسفة    .)1( األفالطونیةخالف أساسا

االت  وإذا    ل مج ي ك ذلك ف ك ك ان ذل فةك ة الفلس ا األفالطونی  فإنھ
ة ول اإللوھی ث ح ي البح اص ف ھ خ دو بوج ده تب دا  ،عن ا ح مم

دم بالب ذ الق ىاحثین من دم  إل رادع تقلة ل إف ول مس م ـفص دراسة فھ
ون ا إللوھیةـل أفالط ً  إّم ا ھھروب ا لدی عوبة بحثھ ن ص ا  ،م إذ أنھ

ل  ة بك زاءمرتبط فتھ  أج نھم  أوفلس ً م اال ماغف ن  ألھ ب م جان
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فة ك الفلس ب تل ي  ،جوان دت  إنالت ا وج زء منھم ي أي ج ث ف بح
    .باإللوھیةمرتبطة  ذروتھ
ذا ی       ع فیوھ ون  ھرج ھ أفالط ذي افترض ل ال ُ الم المث ى ع إل

ة الحقیق ي المعرف ة ھ ة المطلق وطن الحقیق ھ م ا یوجعل ة وم ة المطلق
داھا  مظع إذا.ن ووھ ي  ف ث ف د البح اول اح القح ھ  األخ د نفس وج
 ً اقا ىمنس ر إل ال الخی ي  وإذ ،مث ث ف اول البح ةح ھ  اإللوھی د نفس وج
 ً اقا ىمنس ونيانع الّص إل و  األفالط ل ھ ھاوھ رد أ أم  إلل ھ مج ن

بعض  رى ال ذي ی ر ال ال الخی اعد لمث و أمس ھ ھ ھن د  اإلل عن
  . )2(أفالطون

ة الّص       یح أھمی ى توض ث إل ذا البح ن ھ ة م دف الباحث انع تھ
ي  ون ف د أفالط ھ لعن الم تكوین أة الع دیث  ،نش الل الح ن خ ك م وذل

 ً طالحا ة واص انع لغ ى الّص ن معن فاتھ و ،ع انع وص وم الص مفھ
ا ھ ب ميوعالقت م  ،لخیر االس ن ث الوم أة الع ون  ،منش ور أفالط وتص

الم داث الع ة إح ي كیفی رورة ف ل والض دور العق داث  ،ل ة إح وكیفی
الم م الع انع لجس دنا ،الّص د اعتم ي  وق اریخي التحلیل نھج الت ى الم عل

  ..المتعلقة بھذا الموضوع والمقارن  لتوضیح األفكار
ار        ة األفك ي مناقش دء ف ل الب فیوقب ة  ة الفلس وم ب"المتعلق مفھ

ون  د أفالط انع عن طلح" الّص ذا المص رف بھ ا أن نّع د لن ال  ،الب ف
ى  یر إل دون أن نش وع ب ذا الموض ي ھ روع ف ن الش اهیمك ي ف .معن

ین س ا ح ل إلیھ ي توص ائج الت م النت ث أھ ة البح ي خاتم تعرض ف نس
  .البحث

  :الّصانع قي اللغة: أوالً 
ھ إ       انع  ومدلول ة الص ل كلم ود أص ارة یع د الحض ى عھ ل

ة  ة القدیم ن  ،)Demiourg0s(الیونانی ب م و مرك وس(وھ  ) دیمی
)Demios   ( ون ور وأرغ ل) Ergon(الجمھ اه ،العم  :ومعن

ور بیل الجمھ ي س ل ف ة  ،العام ارس مھن ذي یم انع ال أو الص
  .)3(یدویة



 
 

119 

 ً   :انع قي االصطالحالصّ : ثانیا
على  أيى صانع العالم عل )طیماوس(في محاورة  أفالطون أطلقھو لفظ ھو      

ین الصانع  ،هللا رّق ب ىوف ھ أي األعل س  اإلل ق نف ذي خل المال واني  ،الع ین الث وب
ھناك ":)النوامیس(وفي   .التي خلقھا بنفسھ وفّوض إلیھا خلق الموجودات الفانیة

ي لإلنس یاء ال ینبغ اأش ا أن  ان أن یجھلھ ً  منھ انعا ھ ص م  ل انعھ یعل ، وان ص
  .)4("أفعالھ
 ً   :مفھوم الصانع وصفاتھ :ثالثا
ر        ال الخی انع ومث ین الص فة ب ؤرخي الفلس ض م د بع د وح ل  أولق الم المث ع

ى الموجودات المحسوسة شكلھا  إن أساسككل على  ا یضفى عل الصانع ھو م
ل بالنسبة للمحسوسات ،وماھیتھا ووجودھا ھ المث وم ب ا تق ن . )5(وھو نفس م ولك

ھالرأي مردود علھذا  ن فكرة الصانع إذ أن أفالط،ی دث بالتفصیل ع م یتح ون ل
ودات  ا الموج كل منھ ا لیش ة لھ ادة القابل ى الم ور عل ع الص خص یطب ھ ش كإل

اوس(المحسوسة إال في محاورة  ي ) طیم أخرة الت ھ المت ن محاورات د م ي تع والت
ة  ة طویل رة زمنی ھسبقتھا بالطبع فت ل الخاص ب الم المث ن ع ا ع دث فیھ ده  .تح نق

ة كلیھ ثانی اد تش اورة  وأع د مح اوس"بع د  ،"طیم ون ق ون أفالط ن أن یك ال یمك
ة  ن ناحی ة وم ن ناحی ذا م و الصانع ھ قصد أن یطلق على عالمھ ھذا اسم آخر ھ

ي  إنأخرى  ً في وجود العالم المحسوس ف ً أسیاسیا اوس" للمثل دورا ا " طیم ذاتھ
وس  الم المحس كیل الع ي تش انع ف ھ الص ذي  یحتدی وذج ال ي النم ن فھ ھ م ا فی بم

ى .جوداتمو فكیف یمكن إن نوحد بین النموذج والصانع الذى یحاكیھا لیوجد عل
ان  .غرار مصنوعاتھ؟ ا وجھ ن أن  نجعلھم وھذا یعنى كالھما متمایزان وال یمك

  . )6( لواحد
ي فلسفة أفالطون      ھ إن كل شيء ف ارف علی ھ أو الھيإومن المتع ل  :ل كالمث

وذج ،والصانع ،ومثال الخیر الم، ذاتبال الحي والنم س الع ة الكواكب ،ونف  والھ
ات   .والجزء العاقل من النفس اإلنسانیة ،والنجوم ً بظواھر ھذه االطالق وانخداعا

ة ال  زعم قوم أن كالم أفالطون  عن هللا أو الصانع ال یعدو أن یكون قصة رمزی
أثیر  ،یعنى أن هللا موجود قائم بذاتھ ى الت درة عل ن ق ل م ا  للمث ط م وإنما یمثل فق

اف ة لھ ادة  أو علی ظ  .ي الم تراك لف ون اش ة أفالط ي لغ از ف ظ ) هللا(وإذ ج ولف
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دبیر ) اإللھي( دأ للت ادة صالح أن یكون مب ن الم ى كل مجرد م ي اإلطالق عل ف
أن  ول ب ة دون الق ات المتقدم ذه االطالق ن الیسیر تفسیر ھ والنظام، فإنھ یكون م

ون د أفالط ة عن دد اإللھ ؤذن بتع ك ی د ال .ذل ا وج ل فكلم ان العق دبیر ك ام والت نظ
  .)7(وكانت اإللوھیة أو الروحیة ولكن بدرجات متفاوتة في الوجود كما بینا 

م  ،الكواكب مدینون للصانع بوجودھم وخلودھم والھةفالنفس الكلیة        ةفھ  آلھ
ف  إما ،فقطباشتراك االسم  دھم ال یكل وذج فتوحی ال والنم ر والجم الصانع والخی

وع  ،جھة وضعوا على قدم المساواة فھم من ،كبیر عناء ة ن ة أوكل في قم  .مقول
ل القصوى ،األولفالصانع الفاعل  ح االسمي  ،والخیر غایة العق ال المطم والجم

ً  أولوالنموذج  ،لإلرادة ة  .المثل وحاویھا جمیعا ن جھ م م موصوفون  أخرىوھ
بعض ھم ب ر :بعض انع خی ر  ،الص ال الخی لومث در المث ا  ،مص وذج محلھ والنم

لوك م جمی ودات ،لھ ل الموج م أجم ة .وكلھ و عل ث ھ ن حی انع م و الص ھ ھ فاإلل
ادة ي الم ل ف ة  ،فاعلة تطبع صور المث ة نموذجی ث ھو عل ن حی وذج م و النم وھ

ذي ب ،تحت ب وتطل ة تح ة غائی و عل ث ھ ن حی ر م ال والخی و الجم فات . وھ ص
بات ب المناس ون بحس ا أفالط د میزھ ذھب  ،لواح ع الم ً لوض ا ھ موجھ ان ھم وك

ین  والسفسطائیینالر د الطبیعی ي  .وحي ض د ف ألة الشرك والتوحی ن لمس م تك ول
د ا بع ة فیم ن األھمی ي  .أیامھ مثل ما صار لھا م ل ف داد محل المث ا احل األع فلم

  . )8(الواحد بالذات  –دروسھ األخیرة عبر عن اإللھ بالواحد 
دث " طیماوس"أن أفالطون في  والواضح     ن نصھ –یتح ین م ا یتب ن و ،كم م

ة دة آلھ ن ع راح ع یالت الش ھ ،تحل انع نفس ھ الص اك اإلل ھ  ،فھن اك خدام وھن
ة ة الثانوی ة ،المنحدرین منھ أو ما یسمون باآللھ ة الكواكب الثابت واألرض  ،والھ

ة األسطورة الشعبیة والكواكب السیارة ً آلھ تلخص حول .وأخیرا ا ی والتساؤل ھن
ا ا بعضھا ب ة وعالقتھ وى اإللھی ك الق ا ماھیة كل تل ً عالقتھ را لبعض اآلخر وأخی

  .)9( بعالم المثل ؟
 ً      :الصانع وعالقتھ بالخیر االسمي: رابعا
      ً و ردا ول ألبیرریف ابق یق اؤل الس ن التس ا  :ع ھ "  إنبم ي بذات وي " الح یح

ة  أال ،بضرورة نموذج كل الحقائق الواقعیة ذه الحال ي ھ ھ ف یحوي   إنینبغي علی
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 ً وع ھل یكون لدینا في ھذه الحالة نوعان نفسھا ؟ و لإللوھیةنموذجا ة ن ن اآللھ م
  .مثالي ونوع محسوس ؟

ً الحق إني ال أ      ولكنھ في  ،أفالطونیخبرنا بھ " طیماوس"في  جد مكانا محددا
الذین یستطیعون  اآللھةالكواكب وبین   أيالمرئیة  اآللھةمقطع غریب یمیز بین 

م  ب لھ انیظھروا  إنعندما یطی م ف للعی ع أنھ ن م ین ع ون محتجب ب یلبث ي الغال
ة المنظورة  ،األبصار ھ اآللھ الم تعمل فی اك ع فھل یزدوج العالم ھكذا فیكون ھن

  .)10( وعالم تسود فیھ القوى غبر المنظورة ؟
ال  ،إنھ حل غریب یصعب علینا تصوره        ن مث ف ع ان الصانع یختل وان ك

فھل یمكن  ،واحد فوق اآلخرالخیر وعالم المثل وإن لم یكن ھناك إلھان أعلیان ال
ن یكون الصانع  إن ال ع ة أال یخرج المث ذه الحال ي ھ ر نفسھ ؟ وف ھو مثال الخی

  .عزلتھ الفائقة عن الحس لیتدخل في التحول بالذات في صورة الصانع ؟
اكل  ذه المش ة ھ ي معالج وا ف د أفاض راح ق ن  ،إن الش دمنا م ا ق ى م ف إل أض

یالتھم د  ،تحل دمج اغلأنج ا ی ھ بینم ر ن یما زیلل ال  zellerبھم وال س انع بمث الص
رھم د غی ر، یؤك ار  ،الخی تھم Brochardوبروش ي طلیع ھ  ،ف انع نفس أن الص

ر وأمركب من المثل و ال الخی ى مث ود إل م ال یع ن ث ھ م ً أن ا ى دوم وذج یبق ن النم
ً عن الواقع التي یصوغھ الصانع على شبھھ    .)11(متمیزا

تخلص ا     تحیل إن یس ھ یس ق أن ً والح كا ً متماس ال وص ح ن النص رء م ي  ،لم فف
ر ال الخی ن مث عوبة ع انع إال بص ز الص رة ال یتمی ع كثی ع  ،مواض ي مواض وف

ن  ھ وع ن تأمل ع ع ذي ال ینقط ھ ال ھ نفس ن اإلل مى م ر أس ال الخی دو مث أخرى یب
  .)12(االقتداء بھ في أفعالھ 

ي الفلسفة  أيیستطیع  الو      ةباحث ف دى ا أن األفالطونی ي ھألینكر م ة الت می
ا ون أوالھ ر" ل أفالط ان" الخی واء  ك ر  س يالخی ن  أم األخالق ال م ر كمث الخی
انيعن المثل بكل ھذه  أفالطونفقد تحدث  ،مثال المثل أوالمثل  ان  ،المع د ك ولق

ً لھذا  ذىیختلف الشراح في تحدید ماھیة ذلك  أنمن الطبیعي تبعا ر ال ھ  الخی جعل
ا . واحد آنتافیزیقي في والمی األخالقيقمة المذھب  أفالطون فھل ھو القیمة العلی
ا األعلىالمیتافیزیقي  المبدأانھ  أمفحسب  ر خالق ب ي ؟ وھل الخی  أملمعنى الحرف

ة  إلى المضيوھل یمكن .المجازي ؟ الكون بعالق النھایة في تشبیھ عالقة الخیر ب
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ول  ")الكھف  أسطورة"وھو التشبیھ المشھور في (  األرضيالشمس بعالمھ  فنق
ا أ وح رؤیتن ن وض د م ھ ال یزی یاءن ا ،بسفح لألش ذه  وإنم ود ھ بب وج و س ھ

ً  األشیاء   .)13(  ؟ األرضيالشمس سبب وجود كل ما في العالم  إنمثلما  ،أیضا
اف إن    ن  أوص ادس م اب الس ي الكت ر ف ة " الخی ع" الجمھوری اد تنقط ھ تك  بأن

ھ ل من دأ جع ً  مب ا ىكونی ة إل ھ قیم ب كون ر  أو ،جان ھنظ ع أى عل إلی ھ ارف ن
الخیر  أن :یرى )فتك( أن إال.)14(فحسب  األخالقلعلم ال اموضوعات المعرفة و

دعوه  ذي ی ونال ر" أفالط ة  أل األكث رف قابلی ي "  ن یع ھ ف تم بموجب ذي ت وال
ة " ھ "الجمھوری فة تریب ك  ،الفالس ن ش یس م ة أل یس قیم ھ ل ل  ،ن ر نأب ھ العنص

ل  الخیر یعطىف .أي مثال المثل ،في جمیع المثل األساسي ع المث ةجمی  إن إمكانی
ا ،تدرك ن. ویعطیھا استقرارھا ووجودھ الوجود  وم ا یسمح ب و یوصفھ م م فھ ت

ة وح ،وجودیةمالواقع خلف حدود  سب ولذا فھو لیس موجودا یفوق المثل الدائم
تصبح  األشیاءفجمیع  .األفالطونیةفي الفلسفة  المفھوم األعلى" الخیر"بل یمثل 

ً  إلىبالتالي یصبح  وكل شيء متناهٍ " الخیر "واضحة في ضیاء  را ا خی د م ا  ح بم
یائھأ اس ض ي انعك ع ف ھ واق ى  ،ن ً عل ا ً متعالی را فھ خی ود بوص بح الوج ویص

  .)15(الوجود
ون         ى یك ذا المعن ونوبھ احثین أول أفالط ین الب اولوا  األخالقی ذین ح  إنال

الكاللذة والشرف والتك ،یتجاوزا نطاق الغایات المباشرة ىلیصلوا  ،ریم والم  إل
دأ ا  المب ن ورائھ امن م دأ –الك ل  وراء مب ى ك و عل ي یعل ةعقل ة  األمثل الجزئی
ذا  إذا –للخیر ن ھ دأكانت كل الغایات المباشرة تستمد قیمتھا م د المب ھ أف ،الواح ن

 إن أدركمن  أولكان  أفالطونن أف ،أخرىوبعبارة  .من ذاتھ إالال یستمد قیمتھ 
ةف األخالقفلسفة  ا لكي  إن ینبغي ،ي صورتھا النھائی ذتتجاوز ذاتھ لنفسھا  تتخ
 ً ا األخالقیةتستمد منھ الغایات  ،نھائي أعلىمن مثل  أساسا ھ  ،قیمتھ ل تستمد من ب

اھیم  ةالمف ا األخالقی ي  .معناھ دال ف دأ إنوال ج م  مب ذا ال یفھ دریب  إالكھ د ت بع
ومع ذلك لو .االستداللیةوعلى ممارسة ملكاتھ  ،طویل للعقل على التفكیر المجرد

ي الجزء الخیّ أفالطوننصوص  أخذنا اب بمعناھا الحرفي  والسیما ف ن الكت ر م
ذفالخیر یبدو  .غیر كاف المبدألكان ھذا  ،السادس دأ عندئ ً ال  مب ا ً خالق ا انطولوجی

انون  رد ق مىمج ً  أو أس ا ً عقلی ا ة طابع ائل العملی ا الفض ب بھ ا تكتس ة علی  أوقیم
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 ً ذاتي  وتتجاوز ،عملیا االتفضیل الشخصي  أوبفضلھا مجال الشعور ال دأ وإنم  مب
ى ینتمي امجال  إل ر المیتافیزیقی ا  أكث يمم ى ینتم القمجال  إل ین . )16( األخ وح

ر  بح الخی دأیص ً  مب ا ون  ،انطولوجی ك یك ى ذل ون  إنمعن ار الك رهمس ھ  بأس یتج
ت  –وفكرة الضرورة ھذه  .نحو الخیر بالضرورة و كان ق تح ضرورةحتى ول قی

ر  ة  –الخی ع حری افي م ریة اإلرادةتتن ون  ،البش ن یك إلرادةفل ذ ل ي  عندئ دور ف
ھ  انتوجی ى اإلنس اع إل ة الشر أتب ر ومقاوم ادام  ،الخی دأم ذي  المب و ال وني ھ الك

   .)17( یتكفل بتحقیق ھذه الغایة
ق أ      ذا   نوالح ا الھ اق وراء یجعلن رون  ننس ن یعتب اوس " م رد " طیم مج

رون م أو ،أسطورة د" الصانع " ن یعتب رض زای ن  ،ف ا ونح ل إنن ثب ن  نبح ع
ة األفالطونيالتصور  ن  إنال نستطیع  ،لإللوھی ل م ةنقل ك القصوى األھمی " لتل

طورة ك "  األس انع " وذل ا" الص ون  ألنھم م أفالط ورة فھ الن ص ةیكم  لإللوھی
ة الج" حتى أنھ أنزلھا من علیائھا في ،التألیھیوضحان شغفھ الشدید بفكرة  مھوری

ي " مثال الخیر" متمثلة في "  اتوجعلھا تغوص ف ھ  جنب ة ومراتب الم المختلف الع
انھا و ش ا وعل ب ترتیبھ ل حس ددة ك ن  ،المتع ون ع روج أفالط ل خ ارولع  اإلط

ذا ى ھ ل عل غ دلی د ابل ھ .المنطقي في ھذه المحاورة یع ذي  أشبھ فكأن بالصوفي ال
و نھ كأ أحیاناویرى  ،أحیانایغلب علیھ التنزیھ  ا ھ الم م ذا الع ي ھ راه ف ا ی  إالل م

ً مما یرى  لإللھیخلع على تصوره  إنصورة منھ فیحاول  أو اإللھفیض عن  شیئا
ك  ي تل انف ً  ،األحی دا رة موح دو م رى ،فیب دة الوجود وأخ ً بوح ائال رى* ق  ، وأخ

        . )18(بالقائلین باالتحاد  أشبھ
 ً   :نشأة العالم :خامسا

ى      ال  إل ب مث ر جان عالخی ون یض وة  أفالط ي ق الم ھ ذا الع ي ھ رى ف وة أخ ق
الم اإللھفلم یكن  .الضرورة المادیة ً من العدم للع د  ،لدیھ خالقا ت توج ل كان ىب  إل

اقنع  ،المادة في حركة فوضویة األزلمنذ  اإللھجوار  ھف ادة  اإلل أنالصانع الم  ب
ام  تجیب للنظ تتس در  فأذعن ھ ق انل ف  ،اإلمك الم ووص أ الع ونفنش ذه ھ أفالط

ل  اإلقناعالتي تستجیب من خالل " الضرورة العشوائیة "  بأنھاالمادة  ادة العق لقی
ن فوضویتھا وتن ،النھائي ونظامھ ي تفتخلي ع ة الت ة المنتظم ذه الحرك ي ھ ظم ف
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ى إدخال  ،اآلنتسود الوجود  اه إل وذكر إن خیریة اإللھ وصالحھ ھما اللذان دفع
  .)19(النظام على الفوضى 

ث یعرینسب أفالطو  انع حی ھ الّص القضیة  ضون مھمة صنع العالم إلى اإلل
ات "  :في محاورة السفسطائي قائالً  ات والنبات ھل یمكن أن نقول عن كل الحیوان

ي  ة الت ر الحی ن كل الموجودات غی ذور وع التي تنمو من األرض من بذور وج
ة  ن فاعلی ف ع ق آخر مختل م جاءوا للوجود بطری اطن األرض أنھ تكونت في ب

انع  اإل ي  .)20(لھ الّص ا ف الم ھن أة الع ان یعرض قضیة نش ن أفالطون إذا ك ولك
أة   ك النش ول تل یل ح أخرى أي تفص ة أو ب دم بطریق م یق ھ ل اورة إال أن ذه المح ھ

ً في محاورة  وس"وھذا ما فعلھ أیضا ى أن " فلیب ت األنظار إل ث یلف ي " حی ا ف م
صنع العقل اإللھي المنظم السماء من نظم األفالك والكواكب  یجب أن یكون من 

  .وھذا یعنى أن كل ما في الوجود من ّصنع العقل اإللھي ،)21(" لكل شيء 
ي محاورة  " السیاسي"وفى تطور آخر لقضیة نشأة العالم یعرض أفالطون ف

ھ   طورة  أن ذه األس ي ھ ا ف م م ل أھ أة لع ك النش ن تل طورتھ ع ھ " أس ب لإلل ینس
ف كرونوس مھمة صنع العالم إذ یعتبره  ذي كل و ال صانع الكون وأبیھ وقائده وھ

  .)22(" فیما بعد اإللھة المحدثة بصنع ما في عالمنا اإلنساني 
ذكر      ابقة ال ي المحاورات الس ـالطون ف ا أف كـانت ھذه مقـدمات بسیطة أوردھ

لكنھ على أیة حال كان یمھد لعرض ھذه القضیة بإسھـاب في محاورة أخرى أال 
اورة  ى مح اوس" وھ ا  "طیم الج فیھ ي ع دة الت اورات الفری ن المح د م ي تع الت

حة یلیة واض ة تفص ان معالج الم واإلنس أة الع یة نش ون قض ً  ،أفالط ا د أیض وتع
ا  ن حیاتن تفادتنا م دى اس الم وم و  الع ا نح ام األول بتوجیھن تم بالمق یدة تھ قص

  .واستعدادنا للموت
ً في محاورة     ى بعرض الكون " طیماوس " كان أفالطون مھتما نظم عل الم

ً  ،أنھ عمل من أعمال العقل ا المین مع ي الع ول :وأن اإلنسان یشارك ف الم المعق ع
الم المحسوس وأن  ً " وع ا نظم األشیاء جمیع ل ی أفالطون یعرض  ،)23(" العق ف

اورة  ي مح ا ف اوس " علین ا " طیم ول بھ ً یق ا یاء جمیع ي لألش ام عقل ورة نظ ص
نف ود ال ـھي لخل ل اإلل رض األص ا یع ل كم انیة العق ون " س اإلنس ا أن الك مثلم
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ة  ،بأسره یشتمل على ثنائیة العقلي واألزلي من ناحیة ن ناحی ابر م والحسي والع
نفس –العالم الصغیر  –فكذلك اإلنسان  ،أخرى ي أو ال –یشتمل على ثنائیة األزل

زولا ى وی ذي یفن الم ". لتي تنتمي إلى دائرة الحقیقة والبدن ال ـرض للع ـذا الع وھ
الي على أنھ من ً للنموذج المث ـؤلف  ،أعمال العقل الذي یشكل العالم المادي وفقا ی

ى نحو  ،مقدمة ممكنة للمعالجة الممتدة المقترحة للدولة التي ینبغي أن تتشكل عل
د  ي ی ة ف رك لعب ث ال یت الي بحی وذج المث یم للنم ي وتنظ دفة " عقل أو " الص

  .)24(األسباب الالعقلیة 
ا إذن الذي ّصنع العالم ھو اإل لھ الّصانع الذي صنعھ على مثالھ على غرار م

رة. ھو أزلي د والغی ن الحس و م ھ وأراد أن  .ولما كان اإللھ یخل ى مثال صنعھ عل
ي  ك ف ان ذل ا ك ن الشر م تكون جمیع األشیاء خیّرة وأال یكون للشيء نصیب م

ً . وما دافع الّصانع لیخلق ذلك كلھ ؟. حدود المستطاع   .لقد كان الّصانع خیّرا
ة      ودات محسوس ن موج ھ م ا فی ل وم الم كك داث الع أن إح ون ب د أفالط فأعتق

ھ ة اإلل ى خیریّ ھ خیّ، راجع إل ث أن انع حی ل فالص ل والقاب ین المث ا ب دخل فیم ر ت
ة والسالك  تظم الخاضع للغای ى التحرك المن والعناصر من التحرك العشوائي إل

ً للعقل  )25(وفقا
.  

ا وباإلضافة إلى ذلك قد استطاع الصّ  ث أنھ ل حی ھ للمث انع تحقیق ھذا بمحاكات
ان أو  ل أو المك ن القاب دث م ا أن یح الرجوع  إلیھ تطاع ب ي اس اذج الت ي النم ھ

 ً ل ، الضرورة أوال م الكون كك م جس ر ت ة ، والعناص ودات المحسوس م الموج ث
ھ  ،)26(المتنوعة  ا فی ومعنى ذلك أنھ بمحاكاتھ للمثل استطاع أن یحدث العالم وم

   .ت مرئیةمن موجودا
دود " یبلوس ف" كما في " طیماوس " فاألحداث في  ن فرض للمح  ) *(نوع م

ددود  ى  الالمح ال   ،)27) (*(عل ي ك ل ف انع عاق ى أن الّص ون عل د أفالط د أك وق
  .)28(المحاورتین 

ذي  .فكرة شفافة ما ورآھا أفالطونیحجب  الرموز التيتلكم ھي   فالصانع ال
ً لكمالھ الخاصعالم المرئي على غراكّون ال أي  ،ھو مثال الخیر ،ر المثال ووفقا

وانین  ا ق ربط بینھ المصدر األبدي للعالم  الذي تصدر عنھ جمیع الكائنات التي ت
   .)29(التناسق 
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ً سساد    :تصور أفالطون لدور العقل والضرورة في كیفیة إحداث العالم:ا
ھ نتیجة الختالط  رى أفالطون أن الم فی دوث الع ة ح ن كیفی اذج فعل أما ع نم

یاء  م األش ود معظ ي تق رورة لك ى الض یطر عل ل س ل  فالعق رورة والعق الض
ذا تركب الكل  ً لھ ا ا ھو أفضل وطبق أن أفالطون  ،)30(المحدثة تجاه م ذلك ف ول

ل  ل والقاب ن العق ً م ال ّخص ك رورة " ش ا " الض راع بینھم ود ص ور وج وتص
  .انتصر فیھ العقل بإقناعھ للضرورة

ي ال ا ف ھ ھن ي لعل موقف الي واألخالق ع المث ي المجتم ھ ف ذكرنا بموقف ة ی طبیع
یادة  ا الس ون لھ ي ینبغي أن یك حیث الصراع الدائم بین القوة العاقلة المنظمة الت

ة ن  ناحی یطرة م ن  ،والس ام م دم النظ ى وع ة للفوض ة المیال ر العاقل وة غی والق
اه السائد ف .ناحیة أخرى ھ االتج ي فلسفتھ وربما ھذا الموقف ھو الذي أملى علی

   .الطبیعیة
ل     ن العل وعین م ین ن ز ب أن أفالطون یمی ك ف ى ذل روریة  .وعل ة الض العل

ل  ن العق ك المجردة م ن تل والعلة اإللھیة أي العلل التي تعمل لتنتج ما ھو خیّر م
ً وبدون نظام    .)31(والتي تنتج أثارھا المتعددة عشوائیا

ـریطس   ر دیمق ـھة نظ ـذنا وج ـا أخ ـور ) م .ق 404 _ 460(وإذا م أو أبیق
ن ذرات دون ) م .ق 270_  341( ا م اًء علیھ الم بن ي الع ذي بن ون ال ن الك ع

ل اعدة العق رورة  .مس ون بالض ھ أفالط ان یعنی ا ك ال لم دینا مث ول
الم ، الذي لم یشكلھ العقل " الالاعتراض"وھو ا أن الع  –ولو أننا وضعنا في ذھنن

دفة" في المذھب الذري مدین بأصلھ  ذرات، "  للص دفة تصادم ال استطعنا  ،ص
دفة  ین الضرورة والص ربط ب أن نفھم بسھولة أكثر كیف استطاع أفالطون أن ی

ا لفظان متضادان " السبب الشارد " أو ى أنھم ك عل ا ذل دأ لن ا ب ا ، وربم إال أنھم
ً یدالن على شيء  كانا عند أفالطون لفظین متقاربین ومتشابھین  طالما أنھما معا

واعيال یشارك ف ل والفرض ال دث  .یھ العق ا استطاع  أفالطون أن یتح ن ھن وم
ل ، ال من العقل أو أي إلھ وال من الفن " عن أولئك الذین یعلنون أن العالم نشأ  ب

  . )32(أو من الضرورة " من الطبیعة والصدفة 
داث    وقبل أن ننھي حدیثنا عن تصور أفالطون عن الضرورة ودورھا في إح

ود أن نش الم ن ى الع ا عل رورة وتأثیرھ دور الض ون ب راف أفالط ى أن اعت یر إل
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ن أن  ة یمك ات الطبیع ن عملی ة م یس كل عملی ً منھ بأنھ ل فاعلیة العقل یعد تسلیما
 ً ً غائیا   .)33(تفسر تفسیرا

ً سابع   :كیفیة إحداث الّصانع لجسم العالم :ا
  :جسم العالم -أ

م    يحینما كان العالم جس دخل  مرئ د أن ی ال ب راب وملموس  ف ھ الت ي تركیب ف
 ً ا ھ ملموس ً ، الذي یجعل ا ھ مرئی ي تجعل ار الت ً  ، والن ا ً حی یئا ھ ش ذي یجعل اء ال والم
 ً ً متنفسا ن اتحاد "  .والھواء كائنا د ركب م الم ق م الع د أفالطون أن جس لھذا اعتق

الي  .العناصر األربعة ً وبالت حیث أن ھذا الذي یأتي للوجود یجب أن یكون جسما
ً أو ملمو ً مرئیا ا دون ، س ً ب ا ار أو ملموس دون ن ً ب ا ن أن یكون مرئی وال شيء یمك
لب  يء ص دون األرض ، ش لب ب يء ص ھ ، وال ش دأ اإلل دما ب بب عن ذا الس ولھ

دوا  .یؤلف جسم العالم صنعھ من نار أو أرض ن أن یتح ولكن شیئین فقط ال یمك
ة التناسب الھندسي المتصل  ً لطبیع  .) *(على نحو مرضي بدون ثالث وھذا طبقا

د   یس بوسط واح د ل ً توج ا ي الشكل والمجسمات دائم م ف الم مجس ولكن حیث الع
ا متناسبة  .ولكن بإثنین ار واألرض وجعلھ ً لذلك وضع الماء والھواء بین الن وفقا

  .)34(كذلك الماء بالنسبة لألرض  .وكما للھواء بالنسبة إلى الماء ،للماء
ً و   ً البد أن یتكون من العناصر نفھم من ذلك أنھ لكي یكون العالم مرئیا ملموسا

   .األربعة السالفة الذكر
الم   م الع ي جس ھ وال  .وقد نفى أفالطون وجود حواس ف ي ذات الم یكف ذا الع فھ

ویصنع كل شيء ، حاجة لھ إلى أعضاء وقد ولد عن قصد لیتأثر بذاتھ في ذاتھ 
ن أن ألن الذي ركب عناصره اعتقد أنھ خیر لھ أن یكتفي ب .بذاتھ في ذاتھ ھ م ذات

رى یاء األخ ى األش اج إل رورة أن  .یحت ھ ال ض ر أن ھ الخی ب هللا أو إل د حس وق
ادي ً أو أعضاء أخرى . .یركب لھ أی ي   .)35(وال أرجال الم مكتف أي بمعى أن الع

   .بذاتھ وال حاجة لھ إلى شيء أخر یوجده
  :نفس العالم –ب 

ھ إذا كنا تـحـدثنا عـن نـفس العـالم بعـد الحـدیث      ي أن عـن جسمھ فـھـذا ال یعن
ـده  ـدت بع ـاوره ، وج ـى مح ـرجوع إل ـلیھ  فبال ابقة ع ي س ل ھ ـماوس" ب " طیـ
ـلى "  :وجـدنـاه یقـول ـدمة ع ـاقبھا متقـ ـولدھا ومن ـلھا بم إن هللا أنشأ النـفس وجع
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ً وسیدة وآمرة، الجسد  ـدا ا  ،وأقــدم منھ عھ ـو خاضع لھ النفس إذن  ،)36(" وھ ف
ابقھ عل ـاھرهس ن ظ ى م ھ حت یط ب ھ وتح ھ كل ة فی د ومتغلغل اءل  .ى الجس د یتس ق

  . البعض مما تتركب النفس ؟ أو كیفیة إحداث أو تشكیل الصانع لھا ؟
  :بنیة نفس العالم -1

ً على التساؤل السابق      ن . .ردا ھ م یري أفالطون إنھا تتركب مما ھو عین ذات
دة  " :ومن الجوھر الممزوج الناتج عنھما ،األخر ى حال واح ات عل " الدائم الثب

ي األجسام، وغیر القابل لالنقسام  دث ف م المح ا  .ثم من الجوھر المنقس ومزجھم
ً من الجوھر متوسط بین االثنین  ً ثالثا ا ھو عین ، وصنع منھما صنفا لھ طبیعة م

ة . .ذاتھ وطبیعة األخر ذه الجواھر  وھي ثالث ذ ھ ا وعمل ، ثم عاد وأخ ومزجھ
ن مزج  .)37(" رة واحدة منھا كلھا صو اتج ع نفس الجوھر الن ب ال ھذا ھو تركی

   .ثالثة جواھر كما رأینا
ة واالختالف دأ بالنسبة للمماثل س المب ى نف ـكما أن  .وقـد استمر الصانع عل ف

ـوجود ـن ال ان م اك نوع م  .ھن ر منقس م وغی تالف  –منقس ة واالخ ـإن المماثل ف
ك ال"  :نوعان متالزمان یوصفان بأنھما م ذل ـوع المنقس ل لالنقسام والن وع القاب ن

ة ن المماثل ً م ا ً ثالث ً وسیطا ا د وضع نوع إن الصانع ق ـذلك ف ً ل ـا ي أجسام وتبع " ف
وكذلك " مؤلف من نوعي المماثلة المنقسم وغیر المنقسم" وكذلك من االختالف 

تالف  ن االخ ثالن  ،"م تالف یم ة واالخ ن المماثل یطان م ان الوس ـذان النوع ھ
ونین  ائي المك زیج النھ ـن الم ث م اني والثال انع  ).*(الث ـوم الص ـایة یق ي النھ وف

ـدة ـدة واح ي وح ـمزجھا ف ة ل ـونات الثالث ً المك ـذا ق  .أخ ع النس ـوسعنا وض وب
   :الكـامل لبنیة النـفس كما یلي
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  المزج النھائي           المزج األول        
  وجود غیر منقسم - 1

 وجود وسیط     
  وجود منقسم  - 2
 منقسمة  مماثلة غیر - 3

    مماثلة وسیطة      
 النفس                          

        مماثلة منقسمة  - 4
 اختالف منقسم  - 5

 اختالف وسیط  
 اختالف غیر منقسم    - 6

 
یطة     ة الوس یط والمماثل ود الوس ن الوج زیج م ن م ون م نفس تتك إذن ال

وفي صفات  ،واالختالف الوسیط وھي لذلك تشارك في صفات الصور من جھة
ً بین العالم المعقول والعالم المحسوساألش ً وسطا  .)38(یاء األخرى وتحتل مكانا
د    ة بع ذه البنی ً شطر الصانع كل ھ ا ة مع بعد أن مزج الصانع المكونات الثالث

ي  ا ف ً االثنین یطالب أحدھما األخر عند مركزیھم ذلك بالطول إلي نصفین جاعال
د نق، ×صورة الحرف  ا عن ة ولقد ثني الصانع كل منھم ك الحرك طة مضادة لتل

ان س المك ي نف ام ف ً بانتظ ا ت دائری ي نقل ة  ، الت دائرة الخارجی دھما ال ل أح وجع
ة ، واألخرى الدائرة الداخلیة ل  والحرك وقد سمي الحركة الخارجیة حركة التماث
وحركة  وتدور حركة التماثل إلى الیمین في المحیط ، الداخلیة حركة االختالف 

  .)39(عبر خط قطري  االختالف إلى الیسار
ى      ین إل ن الیم ان م ي كل مك د ف ً وتمت ا أي بمعنى أن نفس العالم تتحرك دائری

  .الشمال أي من المركز إلى محیط الدائرة
د     نفس تمت ي أن ال ن الخارج ال یعن الم م د الع ق جس أن القول بأن النفس تقل

د  اوز الجس ا یتج ى  م أن ی، إل ً ك ا ھ تمام ى محیط ل إل ا تص ل أنھ ون ب ال أن الل ق
ً  ،)40(األصفر لبرتقالة یقطعھا كلھا من الخارج وھنا نلتمس أثر أفالطون واضحا
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ن الخارج  ات م د ، في رأي أرسطو عندما تحدث عن أجزاء الحیوان ذلك امت وك
وطین  ى أفل ن الخارج ) م.ق 270 – 205(أثره إل ن المحیط م دث ع دما  تح عن

ول راح یق ر اقت د یظھ ھ ق ى أن دائرة عل ً "  :لل ا ة ظاھری س عقالنی ور نف أن حض ب
یط  ى المح ورة عل ح ص كل ، بأوض ل بش الم كك ة للع ورة الیومی ح الث ث تتض حی

   .)41(  والتي لھا التفوق على كافة الحركات الداخلیة، مرئي عن طریق النجوم 
وجدنا أفالطون یتخذ النفس أداة لتفسیر  –" فیدون " وبالرجوع إلى محاورة   

ا تكون حركة األشیاء المحسوس ة وتغیرھا ألنھ إذا كانت الصور أشیاء ثابتة فإنھ
ة  دة القائل ً للقاع ن (عاجزة عن إحداث التغیر في العالم وفقا ھ ال یخرج شيء م أن

يء  ر ، )ال ش ر والتفكی ة والتغی دأ الحرك نفس مب روح أو ال ون ال ل أفالط فجع
  )42(ھي الشيء المتحرك بذاتھ  –والواقع أن الروح عند أفالطون 

ة      یاء المادی ة األش بالرغم من أن أفالطون جعل من النفس وسیلة لتفسیر حرك
داث  ى إح رة عل ا قاص رة ألنھ ر متغی یاء غی ور أش ل أو الص ر المث ھ اعتب إال أن

  .التبدل في العالم لھذا جعل النفس شيء متحرك بذاتھ
   :وظائف نفس العالم وعالقتھا بالّصانع -2

دیث    ون الح ھب أفالط د أن أس الم وبع نفس الع انع ل وین الّص ة تك ن طریق ع
الم  ي الع نفس ف ا  –وحركات النفس بدأ في الحدیث عن مھمة ال النفس وحركاتھ ف

ة  ة  .)*(كما في اإلنسان تعد سابقة على كل الحركات المادی ة العل د بمثاب وھي تع
   .)43(الفاعلة والمباشرة في تحریك الطبیعة وذلك من أجل تحقیق غایتھا الخیّرة 

نفس       ذه ال ي أن ھ ذا یعن وإذا كانت النفس تحرك الطبیعة من أجل غایة فإن ھ
ً  ) *(عاقلة  ً خالصا ً ، ولكنھا لیست مثال یا حیث أنھا متحدة بجسم یمكن إدراكھ حس

ة ات داخلی ة إلحساس فھا ممتلك ورھا بوص یمكن تص ك  .ف نفس تمتل إن ال ذلك ف ل
و، أحاسیس ومشاعر  ى أن یك ادرة عل ر ق ا غی ً ولكنھ دبرا ً م ال ا عق ً ، ن لھ را نظ

    .الرتباطھا بالجسد
ا       وبعد أن تحدثنا عن نفس العالم ومھمتھا یجدر بنا اآلن أن نشیر إلى عالقتھ

ق  ة تتعل بالصانع وقبل أن نستطرد الحدیث ال بد إذن من أن نشیر إلى مسألة ھام
وث النفس بحد"طیماوس " بالتناقض الذي یدور للوھلة األولى بین أفالطون في 
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وانین " وفى " فایدوروس "وأنھا كانت أول ما أبدع الصانع وبین ما ورد في  الق
  .)44(من إنھا قدیمة باعتبارھا مبدأ الحركة ومبدأ الوجود الحسي " 
ا بالصانع ؟ ،ولكن قـد یتساءل البعض ما معنى النفس   اك صلة تربطھ  وھل ھن

ً ؟ ا ا قائم ارض بینھم ذا التع زال ھ ل ی ل ا ،وھ ي ذاك وھ ون ف ا تك وس كلھ لنف
  .أم أن ھناك واحدة ھي التي ینطبق علیھا ھذا القول ؟،العالم؟

ـذ  ى ھ ً عل اؤال هردا اورة  تالتس ي مح نفس ف ّرف ال ـ ـالطون یع ـدنا أف " وج
ھ  :"فایدوروس دأ سابق علی ن أي مب ھ م ذي ال یستمد حركت دأ األول ال ا المب بأنھ

ھ ھ حركت ود كل تمد الوج ا یس ي منھ ي .والت ي  فھ ة الت ى أو الحرك ة األول الحرك
  .)45(تحرك ذاتھا ثم تھب الوجود كلھ حركتھ المستمرة األبدیة 

ود       تمد الوج ا یس ي منھ دأ الت ي المب نفس ھ أن ال ح ب ون أن یوض أراد أفالط
  .حركتھ وھى الحركة التي تحرك ذاتھا دون االعتماد على غیرھا

د انتھى      ا فق نفس أو ثباتھ ة ال ن حرك ا ع ن  أم ھ ع اء حدیث ً إثن ابقا ون س أفالط
د "  :النفس ومعرفة خلودھا إلى القول ً الب ا ھ دائم ك ذات ي تحری ن یستمر ف أن م ب

ھ  ً في حین أن الذي یحرك غیره فإنما یتحرك بغیره وتوقف حركت أن یكون خالدا
ھ ولوجوده ن  .ھو توقف لحیات ذي ال یكف ع ده ال و وح ا یحرك نفسھ فھ ا م وأم

ھ ال یم ة ألن ھالحرك ل نفس ن أن یمھ ل  ،ك ي ك ة ف در الحرك دأ أو مص و مب وھ
ن شيء  ،متحرك دوره ع و جاز ص ھ إذ ل والمبدأ ال یصدر عن شيء سابق علی

ب  ،فال یكون ھذا الشيء مبدأ لھ دث فیترت ر حادث یح ولما كان مبدأ الوجود غی
  .)46(" على ذلك ال یتعرض للفساد 

ة خا ا أزلی ً بأنھ نفس أیضا ة ال دة لكل الوجودویصف أفالطون حرك ى  ،ل وھ
حركة دائریة منظمة ال بدایة لھا وال نھایة، من ثم ال یجوز على النفس كون وال 

  .)47(فساد 
رة      ھ شبھھا بكرة أو دائ ان ألن ى مك اج إل ة ال تحت إذن حركة النفس أزلیة أبدی

  .تدور حول نفسھا
ً في محاورة     وانین " ویصفھا أیضا ا" الق ر "  :بأنھ روى إرادة وتفكی اه وت وانتب

ة  ،وفرح وحزن وثقة بالنفس و خوف و كراھیة و حب ات األولی ھذه ھي الحرك
ل  ب والتحلی ة كالفساد والتركی أما الحركات الثانویة فھي تتمثل في األشیاء المادی
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ا  ة وغیرھ ل والخف رد و الثق الحر و الب احبھا ك ي تص ات الت وال  ،)48(وللنوعی
ا الفضل تقتصر مھمة النفس الكونیة على مج ا یرجع إلیھ رد تحریك الكون وإنم

طرادھا  د واض ب ونظام واح ً لتناس ا ري وطبق كل دائ ة بش ذه الحرك یم ھ ي تنظ ف
رب  ،على نحو ثابت منتظم ل أق ة ب ا آلھ ى أنھ روح عل ذه ال لذلك ینبغي تصور ھ

  .)49(أن توصف بـأنھا عقـل الھي 
ك الع      ا تحری ن أن مھمتھ الرغم م نفس ب ا وعلى ذلك فإن ال الم فحسب إال إنھ

د ت واح ام ثاب ً لنظ ا یر وفق ة تس ة دائری اد حرك ى إیج ل عل ن  ،تعم الي یمك وبالت
  .وصفھا بأنھا تشبھ العقل اإللھي

أما الصلة التي تحیط النفس الكونیة بالّصانع فھي أن اإللھ الصانع ھو النفس      
ى إ ي المحاورات األخرى  عل ا ف ة الكونیة األولیة التي سبق وإن ذكرھ ا العل نھ

أما التمیز بینھا فال یعني أكثر من اإلشارة  ،األولى في حركة الكون لشيء واحد
وال یظھر للنفس الكونیة في محاورة ،إلى المظاھر المتنوعة لنشاط النفس اإللھیة

وس " طیماوس "  وین نف ة تك ھ الصانع مھم إي وظیفة ھامة في حین ینسب لإلل
  .)50(البشر والكائنات الحیة األخـرى 

  :النفس الكلیة ونفوس الكواكب -3
ا وصلتھا           ة وأداء مھمتھ نفس الكونی ى ال ن معن دیثنا ع بعد أن استكملنا ح

ي ذاك  ا ف وس تكون كلھ ً للتساؤل الذي سبق ھل النف بالعالم سیكون حدیثنا مكمال
  .!العالم أم أن ھناك عالقة بینھما وبین نفوس الكواكب؟ 

ً على التساؤ        ق ردا ي ینطب ل أن ھناك نفس واحدة في رأى أفالطون ھي الت
الم ) النفس الكلیة (علیھا القول أال وھى  الم الحسي والع ین الع اط ب د الرب التي تع

دأ بسیط " اآلخر"و " الذات"ھذه النفس مركبة من مبدأین  –المعقول  ذات مب وال
م جسماني ،ال ینقسم ویقصد بھ مثال الخیر نفس ح ،واألخر منقس ین وال ث ب د ثال

   .)51(األزلي والخالد والزمني 
ً في محاورة      الم بأسره وتحیط "  :بأنھا" طیماوس " ویّعرفھا أیضا ل الع تتخل

ي  وف ف الم ملف م الع ول أن جس ن الق ث یمك ھ بحی الف ل ارج كغ ن الخ ھ م ب
ً  .)52("نفسھ   .أي بمعنى أن النفس توجد داخل العالم وخارجھ معا
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اة بوجھ ویقول أفالطون أن      ة الحی ة وھى عل النفس مبدأ حركة العالم المنظم
ة ق غای ى تحقی دف إل ة تھ ات منتظم س  ،عام ألن الحیاة تظھر في ھیئة حرك ونف

ا  ات وأكبرھ ماء أو المرئی زج بالس الم تمت ون أن   ،)53(الع ذلك أراد أفالط ول
ود ل الوج ون لك ي وتك ل ح اة لك بب الحی ة س نفس الكلی ح أن ال د . یوض ن ق ولك

الم یتس ي الع دة تنتشر  ،اءل البعض كیف أن النفس تبث الحیاة ف ف ھي واح وكی
  .!في كل الموجودات ؟ 

ي       ال الشمس الت ك بمث ً على ھذا التساؤل ھو أن بعض المفسرین شبھ ذل ردا
ا  ،تضئ العالم إال أن ھذا التشبیھ یسئ إلى فكرة النفس الكلیة وال یوضحھا ولكنن

ذت  ،"أمیرة حلمي مطر. " یمكننا أن نتفق  مع د في أن النفس عند أفالطون اتخ
ى  معنى مفھوم الطبیعة ألنھا قوى تسري في الكون بأكملھ وإنھا تعد الصلة األول

  .)54(وذلك حسب اعتقاد أفالطون  .للكائنات الحیة في العالم وسبب حركتھ
ت بأنھا كا"  :قائالً " طیماوس " ویشیر أفالطون لحدوث النفس في محاورة      ن

م  د الجس روح بع م یضع ال أول ما أبدع اإللھ الّصانع بقولھ أن اإللھ علت كلمتھ ل
یدة  ھ والس ة ل ون الحاكم از لتك ل واالمتی ي األص ھ ف ابقة ل ھ وس نعھا قبل ل ص ب

ً لھا ى أن )55(" وخلق ھذا الكون دائرة متحركة في دائرة ،ولیكون تابعا ، أي بمعن
ً لما لھا من   . الحكم والسیادة النفس أسبق من الجسد نظرا

س ": القوانین"وبالرجوع إلي نصوص أفالطون وجدناه یقول في محاورة     عك
اورة  ي مح ھ ف ان یقول ذي ك اوس"ال م" :"طیم ي الجس ابقة عل نفس س وأن  ،إن ال

الجسم مشتق ویأتي في المرتبة الثانیة، وإن النفس تحكم بمقتضى النظام الحقیقي 
  .)56("والقـیادة لألشیاء وأن الجسم موضوع لإلرادة

ي محاورة       ا ف دوروس"أم ول" فای ا : "فیق دة خالل وجودھ روح تكون خال ال
 ً دا ون خال ة یك ي حرك ً ف دا ون أب ا یك ھ ألن م ون . كل ر یك رك اآلخ ذي یح ن ال لك

 ً ا اة أیض ن الحی ف ع ة یتوق ن الحرك ھ ع ي انقطاع ھ ف اآلخر، فأن ً ب ا أن . محرك
ا ً، م دا ة أب ون المتحرك بذاتھ فقط عن الحرك ادر نفسھ، ویك دام ال یستطیع أن یغ

ھ إن . ھو مصدر أو أصل وبدایة الحركة لكل ذلك المتحرك باإلضافة إلی د ف وبع
  .   )57(" البدایة تكون غیر مولودة ألن ما ھو مولود یجب أن یمتلك بدایة
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ة   اة والحرك دأ الحی نفس مب أن ال ح ب نص السابق یتض ن ال دونھا ال  ،م وب
ً یمكن أن یكون ھناك كا ً حیا   .  ئنا

ً ال یقول نفس الرأيو ول . من المعروف عن أفالطون أنھ دائما ة یق ي البدای فف
ذا   ،بحدوث النفس ي ھ ن أن تفسر وقوعھ ف ف یمك وفي النھایة یقول بقدمھا فكی

  ! التناقض؟
د . ولما كانت النفس ھي مبدأ الحیاة والحركة في نظره ھ ال یوج ي أن ذا یعن فھ

ي ھ ف ا یقول ین م اقض ب ي  التن ھ ف ا یقول ین م دوثھا وب اوس بح اورة طیم مح
ذكر الفة ال اورات الس ود . المح دأ الوج ة ومب دأ الحرك ا مب نفس باعتبارھ دم ال فق

ق  ھ الخالق خل انع فاإلل ھ الّص ً مع كونھا حادثة بالنسبة لإلل الحي ال یختلف مطلقا
نف م ال ن ث ة، وم ً ثم صنع بعد ذلك النفوس الجزئی س أو باألحرى صنع النفس أوال

  .)58(وقدیمھ بالنسبة ألشیاء المصنوعة األخرى ،الكونیة حادثة بالنسبة لإللھ
ة : "ویقول أفالطون أیضا      ل المنتظم دورات المث یادة ل إن الّصانع أعطى الس

م ر منقس ً غی ردا ذا مف رك ھ ھ ت ث أن بعة  ،حی ي س داخلي شقة إل دوران ال ن ال ولك
ئر یجب أن تتحرك في اتجاھات ورأى الصانع أن الدوا(*) دوائر غیر متساویة 

ا  ة منھ ون ثالث ب أن تك رعة یج ث الس ن حی ا م بعض، بینم ھا ال ادة لبعض مض
ة بعض  ،متماثل ھا ال ن بعض رعة ع ي الس ف ف ب أن تختل ات یج ع األخری واألرب

   .)59(وكذلك عن الثالثة المتماثلة السرعة 
ن ا ألخرى من النصوص السابقة یتبین أنھ توجد عجلة في نفس العالم أكبر م

العجلة األصغر تدور بحریة أكبر  داخل العجلة األكبر وإذا دارت العجلة األكبر 
ا غر معھ ة األص تدیر العجل ین . س ا دورت یكون لھ غر س ة األص ذا فالعجل وھك

ن  ا ع س الوقت ستدور بسرعة حول قطرھ ي نف فستدور حول مركزھا ولكن ف
ة. طریق حركة العجلة األكبر ة األصغر لیست عجل ردة إن العجل ث أن  .منف حی

ة  ام مختلف الت ذات إحج تة عج ن س ة م ة مكون ن مجموع نعھا م د ص انع ق الّص
ة رعات مختلف ة وبس ات مختلف دور باتجاھ وز . ت ر تح ة األكب ل أن العجل د قی وق

  . دورات المثل، والعجالت األصغر تحوز دورات االختالف
ت والعجالت أضف إلي ذلك أن العجلة األكبر ھي مدار سماء النجوم الثوا      ب

ول األرض دور ح ي ت بعة الت ب الس ة بالكواك ك الخاص ي تل غر ھ بع األص . الس
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ز د المرك اكنة وتع ت س ھا لیس دوران . واألرض نفس ون ال ر أفالط د اعتب وق
ولیس حركة النجوم الثوابت فحسب إن  ،الخارجي بوصفھ حركة كل جسم العالم

ا دائری ل معھ ا تنق ى إنھ ـن لھا السیادة على الدوائر بمعن ـویات الكرة م ً كل محت ا
ي  ا ف ـركات بھ ً ح ا ـوز أیض ب تح الطبع الكواك ك ب ي ذل ا ف رب بم رق للغ الش

   .)60(االتجـاه المضاد 
ون  ا الك ي داخلھ ب ف ھ ورت ً إلرادت ا نفس طبق وھكذا وجدنا أن الخالق صاغ ال

ومن ثم فإن حركات الجسم إنما تنشأ عن  ،الفاني فقد أوجدھا سابقة لوجود الجسد
  . ت تسبق في النفسحركا

ي األزل د . ولما كانت النفس الكلیة في ذاتھا ولیس في الزمان بل ف اذا تول فلم
ً من األزل؟   .الزمان بدال

ائالً      ذا التساؤل ق ن ھ ا أفالطون ع ا إذ أن : "یجیبن ي السماء ذاتھ م ف ا تحك إنھ
ذه الصورة خال .اإللھ عندما صنع العالم ووضع السماء في نظام ھ صنع ھ دة فإن

ام  اك أی ن ھن م یك ھ ل ن ألن ورة زم ذه الص دد، وتسمى ھ ً للع ا ة طبق ا متحرك لكنھ
ا  ھ خلقھ ي السماء فإن دما بن ھ عن دع السماء لكن ل أن یب ولیال وشھور وسنون قب
ي  ى الوجود ف ا إل الزمن والسماء أتی زمن، ف ن ال ت أجزاء م ً فھذه كلھا كان أیضا

ي تسمى  وھو أبدع الشمس والقمر والنجوم ،اللحظة عینھا الخمسة األخرى الت
ددة  الكواكب أبدعھا  كي یمیز ویحفظ إعداد الزمن، وعندما أوجد أجسامھا المتع
ن  وم م ر، وضعھا نج م اآلخ رة الجس ا دائ رة فیھ ت دائ دارات كان ي م وضعھا ف

دارات بعة م دء . س ً ذي ب ا ى األرض بادئ رب إل دار األق ي الم ر ف د القم أوج
دا ي الم ك ف د ذل مس بع دت الش وق األرضوأوج اني ف ة . ر الث ذ نجم ت بعدئ أت

ان (*) والنجمة التي قیل إنھا مكرسة لھرمس  ،الصباح ان المتحركت وھما النجمت
ة  ي جھ ن ف مس لك رعة الش ع س اویة م رعة متس ان س دارین وتمتلك ي م ف

  .)61(معاكسة
ن  ك وال یمك ود الفل ل بوج زمن حص دوث ال نص أن ح ك ال ن ذل م م نفھ

ض ف ن بع ھما ع الھما بعض دث انفص ً، وإن ح ا الن مع ً وینفص ا دا مع ا ول ھم
ا ت م الھما وق ماھا . انفص ة س ورة أزلی ألزل ص نع ل ھ ص ك ألن انع أراد ذل فالّص

اني  زمن ث ً ألن ال ً وبالتالي فالجوھر األزلي ال یمكن أن یكون في زمن نظرا زمنا
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ھ دوث . ل بب ح ك بس ر، وذل اء والتغیی ل للفن و قاب ان فھ ي زم و ف ا ھ ل م وألن ك
  . وده مع السماءالزمان ووج

ي محاورة  ً ف اوس"ویقول أفالطون أیضا اك اختالف " طیم أن ھن ً ب موضحا
ة  ،في األبدیة األزلیة، واألبدیة المنتشرة عبر الالتناھي الزمني كما أن ھناك أبدی

ا  .أخرى مؤلفة من االثنین مثل تلك التي تنتمي للنفس حیث أن النفس في كینونتھ
   .)62(النظر إلى أفكارھا تكون في التغیر وفي الزمنولكنھا ب ،غیر متغیرة وأزلیة

ات والسكون       ي تتصف بالثب ة الت ین األبدی ً ب عا ً شاس ا أي بمعنى أن ھناك فرق
ین ،وأبدیة تتوزع عبر التغییر الزمني المستمر ین االثن ي  .وھناك أبدیة تجمع ب ف

دما ن ن عن ر، ولك ة للتغی ر قابل ة وغی ا أزلی ي وجودھ نفس ف ین أن ال ى ح ر إل نظ
ً تكون في زمن متغیر باستمرار   مظھرھا أو إلى خارجھا

  :عالقة النفس الكلیة باألنفس الجزئیة -4
انع ا بالّص ة وعالقتھ نفس الكونی ى ال ا معن د أن ذكرن ا  ،بع رق بینھ ا الف وبین

نفس  ربط ال ي ت ونفوس الكواكب سنحاول اآلن أن نتّعرف على نوعیة العالقة الت
ن األن ا م ة بغیرھ س الكلی الجزء أي ھل األنف ة الكل ب ة ھل ھي عالق س الفردی ف

  ! الجزئیة جزء من النفس الكلیة أم أن النفوس كلھا تكون نفس واحدة؟
ن وجود  ھ ع لقد أولى أفالطون ھذا الموضوع عنایة فائقة خاصة وأن أحادیث

ن  ،نفس كلیة ونفس جزئیة قد توحي بأن ھناك كثرة في عالم النفوس ان م ولما ك
تبعد ذا  المس ث ھ ا إذن أن نبح د فعلین ذا الح ى ھ ون إل ر أفالط ل تفكی أن یص

  . الموضوع لنتعرف على حقیقة رأیھ
ف أن  ا كی س الصادرة عنھ ة واألنف نفس الكلی ین ال رق ب وبعد أن أوضحنا الف

ة التغیر والحرك ي تتصف ب ة الت ن الثانی ا ع ع ذاتھ ة م ة تام ي ھوی ا  .األولى ف فم
ف تو رف كی ا اآلن إال أن نع نفس علین ین ال ة ب ود عالق ي وج ون إل ل أفالط ص

  .!والكلیة واألنفس الفردیة ؟
الّصنع فأول ما "توصل أفالطون لحل ھذه المسالة عن طریق مبدأ الخلق أي 

خلق الّصانع النفس الكلیة ال من العدم بل من المتشابھ والالمتشابھ ومن ثم صنع 
ا كرو ث إنھ ن حی الم م نفس الع ا وتنطوي أیضا النفس الجزئیة المماثلة ل ة مثلھ ی
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ھ أي  ي ذات يء ف رة الش ى دائ ة"عل رة " الذاتی ر "ودائ ة"أي " اآلخ ا " الغیری ولھ
  . )63( "دوراتھا التي یتعلق بعضھا بالكیان وبعضھا اآلخر بالصیرورة

ة  ،ولما كانت نفس العالم من خلق الّصانع مباشرة    ھ لنسب معین خلقھا بمراعات
ل ا تمث یقیة، فإنھ یة وموس وس ریاض ول والمحس ین المعق ل ب زة الوص وهللا . ھم

ل أو  وس"الذي وضع العق دن" الن ي الب نفس ف نفس ووضع ال ي ال وم . ف ولكي تق
ین  ع ب ا أن تجم وس علیھ ول والمحس ین المعق اطة ب ي الوس دورھا ف نفس ب ال
ل ھي  ر ب الطبعتین المتعارضتین اللتین توقف بینھما ففیھا یجتمع الواحد والمتكث

د  أساس كل منھما نفس بع إن ال ره ف د المتحرك بغی ھ یبع ان المتحرك بذات ولما ك
دان  الم األب نفس ع رك ال ا وتح دأ حركتھ ى مب ا عل ى ذاتھ لة عل ار حاص االعتب
دود  ل المح ً قب ا ً مروی ا الم خلیط ن الع ل م قة وتجع ة ومنس ب عددی ب نس بحس

  .)64(والالمحددود 
ي ا د ف دأ االنسجام ذات جوھر ممت أثیر وتعد النفس التي ھي مب الم تحت ت لع

ي  وانین الت ع الق الم بحسب نسب متسقة تتجاوب م ي الع الّصانع وھي موزعة ف
ذي نشاھده فحسب دأ النظام ال نفس مب ل  .تحكم في حركات الكواكب ولیست ال ب

ع  -ھي مبدأ كل معرفة كذلك نفس تجم ف أن ال ا كی ً یفسر لن ً جدیدا ولعل ھذا سببا
ة ده و ،بین طبیعتھا المتشابھة والمختلف ول والمحسوس ألن الشبیھ وح ین المعق ب

   .)65(ھو الذي یستطیع أن یعرف الشبیھ في رأي أفالطون 
ا  ي طبیعتھ ربط ف إذن النفس تعد حلقة وصل بین المعقول والمحسوس وأنھا ت

م ي حین أن  ،بین الذات واألخر وذلك من حیث أن الذات مبدأ بسیط غیر منقس ف
  .  اآلخر منقسم وجسماني

ً أما النفو كما عناصر . س الفردیة فتظھر على إنھا أجزاء من نفس العالم تماما
ً من عناصر العالم  واإلجرام السماویة ھي أرقي الموجودات  ،)66(األجسام جزءا

ات البشریة ا المخلوق م تتلوھ ة ث ى .. .التي لھا نفس فردی وال نستطیع أن ننظر إل
   .)67(االنسجام في األجسام النفس على إنھا تّكون وحدة الكل أو باعتبارھا مصدر

  :الخاتمة
   :إلى عدة  نتائج أھمھا فیما یلي ةالباحث تمن العرض السابق توصل    
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ام_  1 ھ ع ة بوج فة الیونانی اریخ الفلس ي ت ول ف ة تح ون نقط ل أفالط ي  ،یمث وف
حیث إنھ بما قدمھ من أفكار عن دور العقل  ،التفسیر الغائي للطبیعة بوجھ خاص

دأھا الفالسفة في إیجاد العال ي ب ة الت م التفسیرات الغائی ھ أت ة ب ھ والعنای م وتنظیم
دى  ة ل ائي للطبیع یر الغ ور التفس ة لظھ أ الفرص ھ وھی ابقون علی ون الس الطبیعی

   .دیمقریطس وأبیقور 
قراط_  2 تاذه س دأه أس ا ب ون م ل أفالط ي  ،واص ل ف ي دور العق د عل ث أك حی

    .الم المثلتشكیل العالم من القابل عن طریق محاكاة ع
رورة أي _  3 ل والض ح أن القاب ة (أتض ر األربع ة ) العناص س المادی ي األس ھ

ـد . التي سیقیم أفالطون علیھا تـفسیره لنشأة الطبیعة وتنظیمھا ـل یع ا إن القاب فكم
ً لـوجـود أي شيء محسوس ة   ،ضروریا د مھم ذلك العناصر ھي األخرى تع فك

الحواس مرئ درك ب الم الم ون الع ي یك ً لك ا ً وملموس ا ة  ،ی ي حرك ا فھ ا حركتھ أم
  . ألن دافعھا غیر عقالني ،عشوائیة غیر منتظمة

ة   _ 4 نفس الكلی ین ال ً ب ا ً وثیق ا اك ارتباط أن ھن ث ب الل البح ن خ ین م س (تب نف
ً ألن صانعھا واحد ،)العالم   .وبین النفوس الجزئیة نظرا

ث الفعل توصل البحث  بأن النفس الكلیة تختلف عن األنفس الفردیة -5  ،من حی
ة ً أزلی ا ت أیض ا كان ع ذاتھ ة م ة تام ي ھوی ة ف نفس الكلی ت ال ا كان یس  .فكلم إذ ل

ة ذه الفاعلی ن ھ اتج ع و ن نفس وھ ة ال ي فاعلی ود إال ف ان وج س  ،للزم ا األنف بینم
رتبط  ،الفردیة فھي عرضة للتغیر والتغیر ینسب إلى الزمان وبالتالي فإن فعلھا ی

  .بالزمان
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  :ھوامشلا
فة  )1( ي الفلس ا ف ون وآثرھ د أفالط ة عن رة اإللوھی ار، فك طفي النش مص

  .11، ص 1988مكتبة مدلولي القاھرة،  ،اإلسالمیة
 .12ص  ،المرجع السابق )2(
لیبا  )3( ل ص في ،جمی م الفلس اني ،1ج ،المعج اب اللبن روت ،دار الكت  ،1ط ،بی

 .720ص ،1971
  .والصفحة السابقة ،المرجع السابق )4(
د هللامحم( )5( ي عب ا ،د فتح ھا وأعالمھ ة مدارس فة الیونانی ن 1ج ،الفلس ، م

  .الھامش.352ص ،)بدون تاریخ ( ،اإلسكندریة ،طالیس إلى أفالطون
ة ،یوسف كرم) 6( اریخ الفلسفة الیونانی م ،ت روت ،دار القل اریخ ( ،بی دون ت  ،)ب

  .87ص 
ذاھب )7( دمات وم ة مق منشورات   ،محمد عبد الرحمن بیصار، الفلسفة الیونانی

  .88، ص1981 ،بیروت ،المكتبة العصریة
 ،یوسف  كرم.أیضا د. 354، 353ص ،مرجع سابق ،محمد فتحي عبد هللا  )8(

  .88، 78 ،مرجع سابق
ون )9( ارة ،أفالط ر ب ي ب ؤاد جرج ة األب ف اوس، ترجم ر  ،طیم ق ألبی تحقی

ومي اد الق ة واإلرش ورات وزارة الثقاف ور، منش ق،    ،ریف  (a-  ،1968دمش
38.39b(،  مصطفي النشار. 52ص ً   .139 ،مرجع سابق ،وأیضا

  .53 ،52ص  ،سابقالمصدر ال )10(
  .52ص ،المصدر السابق )11(
  .53ص ،المصدر السابق )12(
ون )13( ة ،أفالط ة ،الجمھوری ا.ترجم ؤاد زكری ة  ،ف دنیا الطباع اء ل دار الوف

   .126، ص 2004 ،اإلسكندریة ،والنشر
  .127ص ،سابقالمصدر ال .)14(
ة  ،فلسفة نتشھ ،أویفن فتك ).15( أسترجم دیوى الی ة  ،ب منشورات وزارة الثقاف

ومي ن. 223 م، ص1974 ،دمشق ،واإلرشاد الق ً ع ال  ،مصطفي النشار .نق
  144، 143ص  ،مرجع سابق
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  .128، 127ص  ،المصدر السابق  ،الجمھوریة ،أفالطون )16(
  .128ص  ،المصدر السابق 17(
  .139ص  ،مرجع سابق ،فكرة اإللوھیة عند أفالطون ،مصطفي النشار )18(
الم، ویزعمون : وحدة الوجود )*( دون هللا والع ذین یوح ھو إن كل شيء أي ال

دیم  .هللا ذھب ق و م ذتوھ ھ البراھما أخ ةنب ة  ،ی ةوالرواقی دة واألفالطونی  ،الجدی
ان إنویعتقدون  ،هللا إلىفالبراھمانیون یرودن كل شيء  ،والصوفیة را ھم و ھ ب

الم س الع ة ونف ة الكلی ع  ،الحقیق راضلیست سوى  األخرى األشیاءوان جمی  أع
ذهومظاھر  ة لھ ون ،.الحقیق ون والرواقی د إن :یقول الم موجود واح ن إو ،هللا والع

ن هللا ل ع الم ال ینفص فة  ،الع ةوفالس ون األفالطونی دة یقول د إن :الجدی  ،هللا واح
ن الش ور ع ان الن ھ كفیض یض عن الم یف وداتمس، وان الع ب  وان الموج مرات

ة ا إال ،مختلف ع هللا  أنھ ف م ود إالال تؤل ً موج ً  ا دا ون .واح وفون یقول  إن :والمتص
ً  إالولیس ھناك  ،الحقهللا ھو  ً واحدا ق ،موجودا و الموجود المطل ا ،وھ الم  إم الع

ھ ،اإللھیةفھو مظھر من مظاھر الذات  ھ ،ولیس لھ وجود في ذات ن  ألن صادر ع
م الفلسفي ،میل صلیباج.هللا بالتجلي اني ،2ج  ،المعج اب اللبن روت ،دار الكت  ،بی

  .596ص ،1971 ،1ط
راد)   )19( ود م ة ،محم فة الیونانی ي الفلس ة ف ة  ،الحری دنیا الطباع اء ل دار الوف

  . 165م، ص 2000، 1اإلسكندریة ـ ط ،والنشر والتوزیع
 )20( Plato; the sophist. Trans. Into English. Blharod north 

fowler, the loed. Classical. Liberary, William henem ann 
Ltd. London, Harard university press, canbridge, 1952. p 
265. 
( - )21 Plato; philebus, trans. With intrdnution & commentary 
by: R. hack fortr in platos exam intion of pleasures 
Cambridge university press, 1949. 28c – e – 30 c-e. 
(22)  - Plato; politicus, trans. With interoductory essays and 
footnotes by: J. B. Skempinplato's states man, routledge and 
keg an paul, London 1952, 274 e. 
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)23(   Plato; philebus, op, cit, (28 c,b – 29 a 5). 
ك كوبلس )24( فة ،تونفردری اریخ الفلس ام: ترجمة،ت اح إم د الفت ام عب  ،1ج ،إم

  .377  ،336ص  ،ف 2002 ،القاھرة ،المجلس األعلى للثقافة
ي  )25( الم الحس ار أن الع ى اعتب ادث " عل ن " أو " ح ل " أو " ممك " محتم

ھ  دیث عن یره أو الح ون تفس ن أن یك د م ً " فالب تمال ً " مح ا رجم " أیض " المت
  .338 ،المرجع السابق

  .والصفحة السابقة، مرجع السابق ال)26(
ون )27( ارة ،أفالط ر ب ي ب ؤاد جرج ة األب ف اوس، ترجم ر  ،طیم ق ألبی تحقی

ق،    ومي، دمش اد الق ة واإلرش ورات وزارة الثقاف ور، منش -30b  ،1968ریف
c)(، 212،  211ص.     
  .235ص  ،)  (40a، المصدر سابق )28(

 .ائم الوجود وال حدوث لھالمحدود أو الحد ھو الكائن الد(*) 
ً وغیر الموجود  .الالمحددود(*)    ھو المحدث دوما

منشورات دار  ،ترجمة تیسیر شیخ األرض ،الفلسفة الیونانیة ،شارل فرنر)29(
  .122م، ص1986، 1ط ،بیروت ،األنوار

رب ) 30( ین ح ون، حس اني  ،أفالط ر اللبن روت ، دار الفك ص ،  1990، بی
159.  

(31) Plato: plilebus , op , cit , 26 b , e 30 a. 
ة )    32( ة الحقیقی ین العل ز ب ذا التمی ى ھ دون إل ي فی ون ف ار أفالط سبق أن أش

  . وھذا الذي بدونھ لن تكون العلة علة
  .261 - 256ص ، مصدر سابق ،  طیماوس، أفالطون  )33(
   .340ص ، مرجع سابق ، فردریك كوبلتسیون  )34(

ون التناس(* )  رف أفالط دود ع ة ح ل ذي الثالث ي المتص رب ، ب الھندس وض
ل  ً لیوضحھ بھ حیث رأي أنھ لو أخذنا متوالیة أعداد مث ا  8،  4،  2مثال د أنھ نج

ا أن األول للوسط  ھ كم ث أن ً بحی ا د ربطت مع ر ، ق ذلك الوسط لألخی  4 :8)ك
ألول  (2:4= ذلك الوسط ل ر للوسط ك العكس أن األخی م ،  (4:8 = 4:2 )وب ث

ومن ناحیة ثانیة األخیرة واألول على حد السواء ، األول واألخیر  الوسط أصبح
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ط  بحا وس أخیر أو  (8:4=4:2 )أص أول أو ك ي ك د أن یبق ن ألي ح ذا یمك وھك
  .كوسط

  .218مصدر سابق ص  ،طیماوس ،أفالطون)35( 
   . 219 ،218ص ، مصدر السابق ال )36( 
  .222ص ، ابق مصدر س، الترجمة العربیة ، طیماوس ، أفالطون ) 37( 
    .222 – 213ص ،المصدر السابق )38( 
روقلس (*)   ول أب ود ) م .ق 485- 410(یق ابقة أن الوج ة الس ى الجمل ً عل ا معلق

ً من ھذه األنواع  ة واالختالف ، یأتي أوال م المتماثل وع الوسیط ، ث ث أن الن وحی
فإن ، من الوجود تابع للوجود المحسوس ولكنھ یفوق الوجود في ما ھو جسماني 

ى  ة عل دة فائق ھ وح ن ل ر المنقسمة ولك ة غی ن المماثل ي م مماثلة النفس كذلك أدن
ا یسمیھ  ل م " المماثلة المنقسمة ویصبح األمر نفسھ بالقسمة الختالفھا وھو متقب

     .الّصانع  جنس
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واع " واالختالف " للماثلة  )*( ة أن م  –وكونھا تحوي ثالث ر المنقس م وغی المنقس
ة واالختالف والوسیط وھو یضف ً من المماثل ي على النفس النوع الوسیط من كال

ن  . ا مجموعة م ائي " ویقول أنھ ن الوجود" المزیج النھ وع الوسیط م ع الن  .م
ة واالختالف ألن  ذلك المماثل ة الوجود وك ي حال ا ف ً كم ألن أفالطون یقول تماما

ود  ة الوج ي حال ا ف ً كم ا ھ تمام ول أن ذلك بال –أفالطون یق ال ك ة فالح بة للماثل نس
نفس  ا ل ا ووفق ا مع ألف منھم ُ یت ا ً ثالث ا اف نوع د أض انع ق إن الص تالف ف واالخ

دأ ى)39( ..المب ریم مت ة ، ك فة الیونانی اریخ الفلس اد ، ت ة اإلرش داد، مطبع ، بغ
اریخ ( دون ت اورة (*)  .169  ،168ص ) ب ي مح ذا ف ون ھ د أفالط د أك " ق

وانین  ة نف" الق طة فاعلی تم بواس ة ت ل حرك ا فك میھ ، س م ا تس ذلك فم ً ل ا وتبع
حركات النفس واألفكار والرغبات والذكریات والمشاعر تعد العلل األصلیة لكل 

ائي  ر فیزی  Clegg , Plato's , vision of chaos. The(40)        .تغی
classical.      Quarterly , vo xxvl , 1976 , pp. 53 – 54 ,  

ار) 41( طفى النش فة -مص اریخ الفلس رقي ت ور ش ن منظ ة م اء ،الیونانی  ،دار قب
  .230ص  ، 2000القاھرة 

ون ) 42( دوروس " أفالط ة د" فای ر. ترجم ي مط رة حلم ة ،أمی  ،دار الثقاف
  . 32ص  ،1980 ،القاھرة

  .64ص  ،المصدر السابق)43(
  .70ص  ،المصدر السابق)44(
وانین " أفالطون )45( ور" الق ة تیل ق ،ترجم ن ظاظا ،تحقی د حس ابع مط ،محم

  .وما بعدھا 461ص  ،1986الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
  .وما بعدھا ،والصفحة السابقة ،المصدر السابق)46( 
ر )47( ي مط رة حلم ان ،أمی د الیون فة عن ة ،الفلس ة العربی  ،دار النھض

  .201 ،ص ، 1977،القاھرة
  .43 – 47ص  ،مصدر سابق ،الترجمة العربیة ،طیماوس ،أفالطون )48(
ي  )49( ر الغرب غ الفك وانى، نواب ؤاد األھ د ف ون(أحم ارف ،)أفالط  ،دار المع

  .104ص  ،)بدون تاریخ ( ،القاھرة
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  .201ص  ،مرجع سابق ،أمیرة حلمي مطر) 50(
ون)51( اوس ،أفالط ة ،طیم ارة ،ترجم ي برب ؤاد جرج ابق ،ف در س ص  ،مص

418.  
  .ھذا النص مكرر سبق وأن ذكر في مكان آخر)52(
   .465ص   ،لقوانین، مصدر سابقأفالطون، ا) 53(
  .232مصطفى النشار، مرجع سابق، ص  )54( 
ي)55(  ة ھ رعات المتماثل ة ذات الس ب الثالث وس : أن الكواك مس وفین الش

ي ض ھ ن بع ھا ع رعة بعض ي الس ف ف ي تختل ة الت ارد واألربع ر : وعط القم
  .والمریخ وزحل والمشتري

 (56)Vlastos, Gregory; Plato's universe, Clarendon press, 
oxford, 1975, P223.   

رمس ) *( ة ھ ي حقیق ون ف ف المؤرخ ھ  –اختل س علی وخ أو إدری و اخن ل ھ ھ
اء    (700 – 668)ابن أبي إصبعھ . السالم أو ھرمس مثلث الحكمة ون اإلنب عی

اء، ح ات األطب ي طبق روت 1ف ة، بی ي  ،29،30،ص)ت.ب(، دار التفاف ذكر ف وی
ي مروج الذھب ومعادن الجوھر ل ا یل ن ھرمس م ده (لمسعودي ع ده ول ام بع وق

وخ ى ) اخن رمس ومعن و ھ ھ ھ زعم ان ائبة ت الم، والص ھ الس س علی و إدری وھ
  ...ھرمس ھو عطارد

عودي  )75( ي المس ن عل ن ب ي الحس ـ 34 ،ت(أب ادن  :)ھ ذھب ومع روج ال م
یدا،  ریة، ص ة العص د، المكتب د الحمی دین عب ي ال د مح ق محم وھر، تحقی الج

  . 39ص  ،1987بیروت، 
  . 232 ،231ص  ،)(38d – e أفالطون، طیماوس، مصدر سابق، )85(
  .232مصطفى النشار، مرجع سابق، ص ) 59( 
دي :مشكالت ما بعد الطبیعة ترجمة ،بول جانبھ وجبریل ساى )60(  ،یحیى ھوی

  .118 ،117ص ،1961 ،القاھرة ،مكتبة االنجلو المصریة
   .118المرجع السابق، ص) 61(
و)62( وس أفالط یلفس(ن، فلیب ة) الف ارة :ترجم ي برب ؤاد جرج ق ،األب ف  :تحقی

   .214 ,215ص   ،  1970اوغست دییس، منشورات وزارة الثقافة، 
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ة  )63( دون، ترجم ون، فی ي.أفالط زت قرن ر  ،ع ة والنش اء للطباع دار قب
  .183ص  ،) ب  92( ف، 2001 ،القاھرة ،والتوزیع

   .المصدر السابق، والصفحة السابقة )64(
  .199الفلسفة عند الیونان، مرجع سابق، صـ،أمیرة حلمي  مطر )65(
مصطفي النشار، فكرة اإللوھیة عند أفالطون وآثرھا في الفلسفة اإلسالمیة )66(

  .215، 214ص  ،مرجع سابق،مكتبة مدلولي
  .162ـ  157مصدر سابق، ص  ،فیدون ،أفالطون) 67(
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  دور العولمة في التعلیم العالي
  سامي الكامل محمد بركة .د                                                                                          

  قسم الفلسفة                                                                                             
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                        

  :مقدمة
ة وال     یحظى التعلیم العالي باھتمام كبیر یسھم في بناء النھضة والتقدم،فال تنمی

ق إسترات یجیة تقدم دون تعلیم متطور ومتجدد،وذلك یفرض التطویر المستمر وف
رات  ة التغی ة تسمح بمواجھ ن المرون واضحة المعالم،كما یفرض درجة كبیرة م

  .المتسارعة وما یحملھ المستقبل من مواقف جدیدة
ا تنظیم     ب من ة یتطل ي عصر العولم وجي ف دم التكنول إن التطور السریع والتق

ل  داد جی ى إع ادرین عل ون ق ى نك الیبھا حت ا وأس الي وطرقھ یم الع اھج التعل من
ة ی یخ ثقاف ي ترس ھم ف ة تس اءة عالی ة بكف ارات العولم ع تی ل م تطیع التعام س

عوب  ین الش افي ب تالقح الثق ل وال ات التواص س لعالق ة تؤس ة متنوع اجتماعی
ة  ى تنمی ة یساعدنا عل والحضارات المختلفة،ولذا فإن التنوع في المناھج التعلیمی

رو ة الظ ة ومواجھ ات المتنوع تعدادات والحاج درات واالس ددة الق ف المتج
  .ومطالب الحیاة وسوق العمل

ة  ونلالمسئولقد أدرك     عن التعلیم العالي في المجتمع العربي أن عصر العولم
ال  داد رأس الم ن إع ئولة ع ة مس ات التعلیمی رة حاسمة،فالمؤسس ى فت ل عل مقب
البشري للوصول إلى األھداف وتحقیق التطور في المجتمع،واالستفادة من تدفق 

وغزارتھا،فأصبح التركیز على نوعیة التعلیم ورفع كفاءتھ،لذلك البد  المعلومات
ن  ررة م خ متك رز نس ي تف اھج الت ن المن الي ع یم الع ة التعل ى منظوم أن تتخل
أتى  ذا ال یت ة الثالثة،وھ المتعلمین ال تتماشى مع التنمیة التي تسعى إلیھا في األلفی

مال البشري وخلق مجتمع إال من خالل وضع فلسفة وأھداف تكفل إعداد رأس ال
یم  ن مستوى التعل ع م دریبھا والرف ة وت وى العامل داد الق ام بإع ى االھتم یعمل عل

  .ومناھجھ ووسائلھ وكفاءة أساتذتھ
ك     ان والتمیز،وذل یم اإلتق و تعل ر والمستقبل ھ ي الحاض وب ف یم المطل إن التعل

داع،وتحلیل المعرف ذاكرة واإلب افتي ال ین ثق ة ب الل المواءم ن خ دھا م ة ونق
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ن  ا م ي تأتین ار الت ى األفك اد عل اوز االعتم د آن األوان لتج ا، فلق افة إلیھ واإلض
م  ین للعل ى منتج وم إل ة الی ة ماس ا بحاج ا،إال أنن ن أھمیتھ رغم م ى ال الغرب،فعل
ا  اج التكنولوجی ى إنت ا عل ة تعینن ة وتعلیمی دة بحثی ع قاع ي وض اھمین ف ومس

ة  ة المتقدمة،فالتنمی الیب العلمی یم واألس ان،وتطویر التعل ان ولإلنس ون باإلنس تك
ذلك  دم والتطور،ل یعبر عن التنمیة البشریة،ویؤكد على النقلة النوعیة لتحقیق التق
فة  تراتیجیة وفلس ى إس وم عل د أن یق الي الب یم الع ال التعل ي مج الح ف إن اإلص ف
مستقبلیة تؤكد على أن المعرفة حق من حقوق اإلنسان وھدف من أھداف التنمیة 

  .بشریةال
ھ      ذي تلعب دور ال ة توضیح ال ى محاول ة إل ذه الورق ن خالل ھ دف م ونحن نھ

  :العولمة في التعلیم العالي،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة
  ـ ما دور العولمة في التعلیم العالي؟ وما ھي التحدیات التي تواجھھ ؟ 1س
  لي والتنمیة البشریة ؟ ـ ما طبیعة العالقة الجدلیة بین التعلیم العا 2س
ي  3س ا ھي اإلشكالیات الت ة ؟ وم ة بالعولم أثر المؤسسات التعلیمی دى ت ا م ـ م

  تواجھھا ؟
م  ي ت اط الت ا النق ي ،أم نھج الوصفي والتحلیل و الم ھ فھ أما عن المنھج الذي أتبعت

  : التركیز علیھا فھي كاآلتي
  :ـ التعلیم العالي وعالقتھ بالتنمیة البشریة:أوالً 
ل حصیلة      ة تمث ة،فإن التنمی ي التنمی زة األساسیة ف و الركی لما كان اإلنسان ھ

ادة  إن زی ذلك ف توى علمي،ل ن مس ھ م ون علی ا تك ریة وم وى البش تثمار الق اس
ر البشري  ة العنص ود نحو تنمی ھ الجھ ى توجی وم عل ة تق دالت التنمی القوة . مع ف

  .البشریة ھي أساس عناصر اإلنتاج
ا أن  إن الحدیث عن دور    ة مؤداھ ى حقیق التعلیم العالي في التنمیة ھو تأكید عل

ي  ة ف اھمة الفاعل ر االجتماعي،والمس ق التغی ى تحقی ادر عل الي ق یم الع التعل
و  ات ھ اإلصالح االجتماعي في المجتمع،لذلك فإن الدواء الشافي لتأخر المجتمع

النظام التعلیمي نھضة التعلیم بكل مستویاتھ،ألن النھضة التعلیمیة تبث الحیاة في 
انیة  یم اإلنس ة الق ع وتنمی ة المجتم ى خدم دف إل الي یھ یم الع وي،وإن التعل والترب
رق  ة وط زود بأصول المعرف ان الم داد اإلنس ین وإع ع بالمختص د المجتم وتزوی
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ع اء المجتم ي بن اھمة ف ة للمس ث المتقدم ي )1(البح رم التعلیم ة الھ ل قم و یمث ، فھ
اءات والقی رج الكف ھ تتخ ذي من وة ال د خط ة والفنیة،ویع ة والمھنی ادات اإلداری

  .إیجابیة وضروریة لتقدم المجتمع بكل مجاالتھ
ي     ا بالنظام العرب ي جاءت نتیجة لتأثرھ ع الغرب ي المجتم إن النظم التعلیمیة ف

ة سنوات  ب العربی ت الكت ي الماضي،حیث ظل ً للعلم ف اإلسالمي الذي كان منتجا
ات ا ي الجامع ّدرس ف ي ت ة وھ ي طویل رت ف ورت وأث ة،فنمت وتط ألوربی

افي ً لإلشعاع العلمي والثق ات . المجتمع،وأصبحت مصدرا ي كل العالق رت ف وأث
اة المعاصرة  اإلنسانیة بمختلف مستویاتھا، لذلك فإن الدور الذي تقوم بھ في الحی

 )2(.ینعكس بدوره على المشكالت التي تعاني منھا المجتمعات في الدول المتقدمة
الي إن ف  وبالت ل والتخل ى الجھ اء عل و القض یم ھ ن التعل ي م دف األساس الھ

ذي  ة ال ر العولم ي عص ة ف ھ المجتمع،وخاص اني من ذي یع ر ال رض والفق والم
ة المتطورة وم التقنی ارف والعل ع . یتمیز بانتشار المع ع یق دم المجتم إن تق ذلك ف ل

ة ف ق التنمی ى تحقی عون إل ذین یس ین ال اتق المتعلم ى ع ى عل ة األول ي بالدرج
ي  ة الت ات الجامعی د والكلی اء المعاھ ي بن ع ف ى التوس ل عل ك بالعم المجتمع،وذل
ادین  ي المی ا ف تعمل على إعداد جیل یستطیع أن ینشر المعرفة ویرسخھا وینتجھ

  )  3(.المعرفیة المختلفة سواء كانت نظریة أم تطبیقیة واالستفادة منھا
ى معل    اتنا عل ي مؤسس الي ف یم الع د التعل د اعتم ن لق ُلق ة ت ات تقلیدی وم

للطالب،ركز فیھا على الكم ولیس الكیف،وبعد أن كان التعلیم العالي یمثل فلسفة 
ة  ین لمعلومات سطحیة وتقلیدی ن تلق ارة ع ى الثقافة،أصبح عب ة تركز عل طبیعی

ط ظ فق اق . للحف ع واللح ایرة الواق ره ومس ى تغیی ل عل ي العم ر ینبغ ذا األم وھ
ى بعصر السرعة والعولمة واألسا ذلك یجب النظر إل ي التعلیم،ول ة ف لیب الحدیث

ق  ال البشري وتحق ة البشریة،وتبني رأس الم التعلیم باعتباره طاقة تحرك التنمی
ل  ة للتعام ارات الفردی انیة والمھ درة اإلنس اء الق تقدم المجتمع،وذلك من خالل بن

ة  ل مع المعارف المختلفة والتواصل مع البیئة اإلنسانیة المتعلمة والمثقف ي تمث الت
ة  ة ومعلوماتی ورة معرفی ت نفسھ ث ة،وفي الوق ثروة تضاف إلى الثروات الطبیعی

  )4(.تساھم في تقدم المجتمع 
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ن     ھ م ا تمتلك دار م اس بمق بحت تق دول أص درات ال إن ق ك ف ى ذل وعل
م  ین،ازداد حج دد المتعلم ا ازداد ع ین فیھا،فكلم دد المتعلم دار ع معرفة،وبمق

ي دم العلم ة والتق ع التنمی ة وتض ة التعلیمی ویر السیاس م بتط م تق دول إذا ل ،ألن ال
  .فلسفة تعلیمیة لتخریج باحثین ومعلمین فلن تكون في مصاف الدول المتقدمة

ن     ة حققت م ات العربی ض المجتمع ي بع ة ف ة وتعلیمی ورات علمی دثت ث لقد ح
ي ال یم خاللھا قفزة نوعیة نحو التطور والتقدم العلمي،وھذا أدى إلى التوسع ف تعل

ة  اءات العلمی ع بالكف د المجتم ى تزوی ل عل دد الطالب،والعم اد ع الي وازدی الع
اعي  ول االجتم كالت التح ة مش ي معالج م ف دور العل ؤمن ب ي ت ة الت الالزم
ن أجل تطویر  واالقتصادي التي یعاني منھا المجتمع،لذلك فقد كان ھناك عمل م

دیث وجي الح ي والتكنول دم العلم ة التق ع لمواكب ات  المجتم اھم مخطط ى تس حت
 ً أھیال ة ت ة والمؤھل دول المنتج ھ ال ا تحتاج اعي بم ادي واالجتم ول االقتص التح

 ً اطق . عالیا ي المن ا ف ات وتصنیفھا وتوزیعھ وھذا جعل الدول تعید تنظیم الجامع
ة  دریب لتھیئ ة والت ة والفنی ب التقنی تم بالجوان ا تھ د علی ئت معاھ المختلفة،فأنش

ة  ة الالزم اعي الكوادر الفنی و االقتصادي واالجتم ذ مخططات النم ات تنفی لعملی
ة بالد العربی ة الناجحة )5( والتقني في ال ن التجارب العربی تفادة م ا االس ذا علین ،ل

  .من أجل بناء اإلنسان الذي یعد القاعدة األساسیة لتقدم أي مجتمع
ت المظاھر الحضاریة  ك كان ً إلى حیاة أفضل،ومن أجل ذل فاإلنسان یسعى دائما
التي شھدھا تاریخ البشریة وتطور المجتمع اإلنساني،فاإلنسان ھو جوھر التنمیة 
ة  ي تنمی ة ھ ول إلیھا،فالتنمی ة الوص و نقط ھ ھ ت ذات ا،وفي الوق رك لھ والمح
ة  ات والمعرف وارد والطاق ن الم ة م اإلنسان من خالل العدید من الطرق المتداخل

  )6(.یة وجعلھا أكثر فاعلیة والقیم واألفكار وغیرھا ما ھو ضروري لتقدم التنم
ة    ل مكان ة إذا أرادت أن تحت تھلكة للمعرف ات المس إن المجتمع ك ف ى ذل وعل

ة  داع وتنمی ة اإلب ام بتربی ن االھتم ا م أساسیة على خارطة التقدم والنمو،فالبد لھ
ل  ا تمث الي بشكل خاص،ألنھ یم الع یم بشكل عام والتعل الثقافة في مؤسسات التعل

   )7(.ي وتكنولوجي أساس كل تقدم فكر
دعین،ویمثل إعادة تشكیل      راد المب زة لألف إن اإلبداع یشیر إلى القدرات الممی

دة  ة جدی من بنی ھ یتض ورة مألوفة،لكن كل وص ي ش ودة ف یاء موج یاغة ألش وص
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ا  ات مناھجن ة وتوجھ فتنا التعلیمی ي فلس ث ف ى البح دفعنا إل ن التقلید،وی دة ع بعی
ین  ا ح یة،وبالتالي فإنن ة الدراس وفیر البیئ ن ت ث ع داع،فإننا نبح ن اإلب دث ع نتح

ة ر العولم دیات عص ة تح بة لمواجھ الي )8(المناس یم الع إن التعل ذا ف ف ، ول بوص
ن  عملیة داع م ة اإلب ى تنمی إبداعیة یرتبط بالمھارات والكفاءات التي تساعدنا عل

دورھا خالل بیئة نشطة لإلبداع یقوم بھا أساتذة یملكون فلسفة إبداعیة ویؤمنون ب
رد والمجتمع ع مستوى الف ل )9(في رف درة العق ل ق داع یمث إن اإلب ك ف ى ذل ، وعل

ن  ات ال یمك ذه العالق ي الواقع،وھ ً ف را دث تغیی دة تح ات جدی وین عالق ى تك عل
وبالتالي فإن اإلبداع كمحور أساسي  )10(.تكوینھا بدون عقل ناقد لعالقات قائمة 
ر الم دریس في العملیة التعلیمیة یمكنھ أن یغی ر وطرق الت ة للتفكی ارات التقلیدی ھ

  )11(.واألنشطة التعلیمیة وینتج حلول متنوعة للمشكلة الواحدة 

 ً   :ـ التعلیم العالي وتحدیات العولمة:ثانیا
رد وبنا    داد الف ي إع ھإن التعلیم العالي یسھم بشكل فاعل ف ع ئ ،وتطویر المجتم

إن ا ذلك ف ریة مؤھلة،ل وادر بش ق ك ھ یخل ا وتنمیتھ،ألن زود خریجیھ ات ت لجامع
ى  ل عل ا والعم ا وفھمھ ات وتحلیلھ ى المعلوم ول إل ى الوص درة عل بالق
افات  ات واالكتش ھ المعلوم ى فی ذي تطغ ر ال ذا العص ي ھ ة ف تطویرھا،وخاص

االت ة المج ي كاف ة ف ر . العلمی ي عص رة ف دیات كبی ھ تح ا نواج ً ألنن را ونظ
وي  ي یحت ام تعلیم اد نظ ن إیج ر م ھ ال مف ارات العولمة،فإن رات ومھ ى خب عل

ى  ار حت ر واالبتك داع والتفكی ى اإلب اعد اإلنسان عل دة تس ات جدی وأسالیب وتقنی
ا  اءت بھ ي ج رة الت رات المعاص ع المتغی جام م ف واالنس ن التكی تمكن م ی

  )12(.العولمة
ھمت    ة  أس تح العولم ي ف ت ف د أتاح تعلم والمعرفة،وق م وال دة للعل اق جدی أف

ول عل ة للحص ان الفرص ة،وجعلت لإلنس االت المختلف ي المج ات ف ى المعلوم
ى  ك أدى إل ا المثقفون،وذل ذب نحوھ رق انج ان وبط ل مك ي ك ر ف یم ینتش التعل

ابي ل إیج دوث تفاع ول . ح دل ح رات ازداد الج ذه المتغی ل ھ ي ظ وف
ھ  رد وأمن حة الف رتبط بص ھ م ل فرد،ألن رورة لك ھ ض رى أن البعض ی التعلیم،ف

ي حین. وكذلك بأمن وتقدم الدولة ھ سلعة خاضعة  ف ى أن بعض اآلخر إل نظر ال
  .للعرض والطلب،وبالتالي لیس بالضرورة أن یتعلم كل الناس في الدولة
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ذي    الي ال یم الع إن العولمة لھا أثرھا على كل مجاالت الحیاة ومن ضمنھا التعل
ً للبیئة األساسیة في أي مجتمع من المجتمعات،ولذلك فإن بناء الفرد  یمثل انعكاسا

ة واالعت ى العولم اح عل ب االنفت یم یتطل رامج التعل م ب ذات ودع ى ال اد عل م
اه  ي االتج یر ف حیح للس ق الص س الطری ا وتحس ام بھ وبرامجھا،واالھتم
ود  اس لوج انیة،فھي أس اة اإلنس ي الحی ً ف ا ً مھم ة دورا ب المعرف لیم،حیث تلع الس

ة  ا، فالمعرف یش فیھ ي یع ة الت ع البیئ م اإلنسان ونموه الثقافي وتفاعلھ م ل العل تمث
ذلك  ر لھا،ل ك سلطة ال نظی ة یمتل ك المعرف ي،ومن یمتل بنوعیھ النظري والتطبیق
فإن المعرفة ھي التي توجھ العقول وترشدھا إلى تحقیق األھداف المرجوة،وذلك 

وة   ادر الق ن مص ً م درا ل مص ي تمث ات الت ارف والمعلوم ى المع اد عل باالعتم
 .ار وتجعلنا نتقدم خطوة إلى األمامفالمعلومات ال تنضب ولكنھا تتجدد باستمر

    ً ر اتساعا ً أكث دا الي بع یم الع إن المعلومات التي جاءت بھا العولمة تعطي التعل
ً خصبة أمام المعلم  ً،فتنوع المعرفة أدى إلى خلق معاییر جدیدة وفتح أفاقا وشموال
یل  ي التحص ة ف ددة ومتنوع ً متع ا واء،وأتاح فرص ٍد س ى ح ب عل والطال

ث بح  العلمي،حی افي والتعلیمي،وأص ادل الثق ل والتب ات التواص عت إمكان اتس
ب  اعدة الطال الل مس ن خ ك م ة التعلیم،وذل ي عملی ال ف م وفع وب دور مھ للحاس
ي  ھ ف تخدام ملكات تقل واس دي المس ر النق ث والتفكی ي البح ھ ف ة قدرات ى تنمی عل

عار ا إن الش ھ،وبالتالي ف ي تواجھ كالت الت ول للمش ار الحل ل وابتك ذي التحلی ل
ستعمل في ظلھ المؤسسات التعلیمیة والتربویة ھو التعلیم مدى الحیاة،حیث یتعلم 

  )13(.اإلنسان ما یشاء 

ورات      ن التط تمدا م رین اس افي كبی ي وثق اح علم دث انفت د ح ك فق ى ذل وعل
ن  د م ة العدی ا العولم الفكریة والثقافیة التي حدثت في كل المجاالت،وقد حملت لن

ة األفكار التي أكد ت على أن من یملك المعرفة ھو من یسیطر على القیم المعرفی
وبالتالي فإن المھتمین .والثقافیة السائدة في المجتمعات،ألنھ یمثل الثقافة األقوى  

اھرة  ا ظ رى أفرزتھ دیات كب ون تح ي یواجھ ع العرب ي المجتم الي ف التعلیم الع ب
ا  ة وتوجھاتھ كالیة الم. العولم دیات إش ذه التح ین ھ ن ب ئولیة وم ین مس ة ب واءم

ى  اج إل ي تحت ة الت ادة السكانیة الھائل الي والزی یم الع الدولة في توفیر فرص التعل
ة  ى خدم ادرة عل یم الق ویر التعل ات تط وفیر متطلب د،وبین ت یم الجی التعل
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ذلك  ة ، ول ي ظل العولم یم ف ا التعل ي یحملھ ة الت ة الثقافی المجتمع،وإشكالیة الھوی
ة  ھ لكي نواجھ العولم ا فإن ة والتكنولوجی ى استخدام التقنی ل عل ن العم ا م د لن الب

تفادة  انیة أم تطبیقیة،واالس وبناء قاعدة معرفیة تشمل كافة العلوم سواء كانت إنس
ي  ل العلم الل التواص ن خ ة م ارب العلمی ل التج ي والثقافي،وك وع العلم ن التن م

ى الخ اظ عل ع الحف ة للعلم،م رى المنتج ات األخ ع المجتمع افي م یة والثق صوص
ة  دم والتنمی ق التق ى نستطیع أن نحق ة حت ات العولم ن ایجابی الثقافیة واالستفادة م

  .في مجتمعنا 
درة    إن العولمة جعلت العالم قریة صغیرة،وأصبح التعلیم أن یكتسب المتعلم الق

یم  ذاتي والتعل یم ال ل التعل على التعلم بشكل ذاتي یخضع ألسالیب علمیة حدیثة مث
یم  .عن بعد وغیرھا ي تواجھ التعل دیات الت ن التح د م اك العدی وعلى ذلك فإن ھن

ادي  ي تن ھ اآلراء الت ذي ازدادت فی ت ال ي الوق ي ف ا العرب ي وطنن الي ف الع
ن  یم ع ي التعل اھم ف ي تس دة الت ة الجدی الیب العلمی ام باألس رورة االھتم بض

ن ال ام المسئولین ع یم بعد،والتعلیم المفتوح،وھذه الدعوات یجب أن تطرح أم تعل
التعلیم  ى أرض الواقع،ف ا عل ة تطبیقھ العالي في الوطن العربي لدراستھا ومحاول
م  عن بعد یمثل فلسفة تؤكد على أحقیة اإلنسان في المعرفة،ألن العالم یعیش زخ
معرفي كبیر،لذلك البد من وجود وسائل حدیثة تنسجم مع ھذا الزخم وتساھم في 

  .تسمح للجمیع بالتعلم نشر العلم والمعرفة بطرق ووسائل جدیدة
ى     ة إل ة البشریة الھادف ي تحرك التنمی ة الت ة الفاعل و الطاق الي ھ إن التعلیم الع

ھ  ھ وصقل مھارات ادة معارف درات اإلنسان وزی اء ق ق بن ن طری التقدم والرقي ع
روات  إن ث ذلك ف یش فیھا،ول ي یع ة الت ع البیئ ل م ل والتواص ن التفاع تمكن م لی

ا  در بم بحت تق دول أص ف ال ي مختل دربین ف ین ومت ن متعلم ھ م تملك
االت ا )14(.المج ل علیھ ي یتحص ة الت م المعرف اس بحج دول تق وة ال ،فق

دم  إن تق ب،لذلك ف اخ المناس ا المن وفر لھ ة إذا ت ى التنمی ود إل المتعلمون،والتي تق
ي  رة ف تقبلیة متغی ة إستراتیجیة مس الدول مرھون بسیاسة التعلیم فیھا ومدى رؤی

  )15(.ظل العولمة 
ة     ة ملیئ ة تاریخی كل لحظ ر یش ذا العص ر العولمة،ھ ي عص یش ف ا نع إنن

ن  دة م ً جدی ا ا أنماط ت علین دیات فرض ذه التح ع المیادین،وھ ي جمی دیات ف بالتح
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ى  ائمین عل ل الق ذا جع ة المختلفة،وھ واجز المعرف از ح ى اجتی ادرة عل ر ق الفك
كثر الدول العربیة مدركین لضرورة تبني أفكار ومفاھیم جدیدة مبنیة التعلیم في أ

فة  ع فلس الل وض ن خ ة م ات التعلیمی ي المؤسس ر ف ور والتغی ة التط ى ثقاف عل
ن  دة م اء قاع ة، وبن وم التنمی ي مفھ ع تبن ة المنسجمة م ى التوعی وم عل تعلیمیة تق

یم و رق التعل ي ط ذري ف ر ج دث تغیی ي تح ارف الت ات والمع ارات المعلوم مھ
ة )16(التدریس والفلسفة التي تقوم علیھا ،لذا البد من وجود فلسفة واضحة وعمیق

د  ات العق ربط حب ذي ی ل الخیط ال ة،بحیث تصبح مث توجھ المسار وتبعث الحرك
ً من أن تتناثر   .بدال

یم     ون للتعل ولما كان لإلنسان عقل یوجھھ ویرسم لھ خط سیره،فالبد من أن یك
یر  فة یس الي فلس ر الع ذا العص ي ھ تقبل ف ى المس ان إل ع اإلنس ا،ولكي یتطل علیھ

ي  كالت الت ن المش ره ع ي حاض ث ف ھ أن یبح ب علی ھ یج ئ بالمعلومات،فإن المل
ي  ث ف د والتحلیل،فالبح ا أدوات النق لط علیھ ى المستقبل،ویس یرتھ إل وق مس تع

  )17(.مشكالت الحاضر وعالجھا یمكننا من السیر نحو الغد المنشود بسرعة
لین عن التعلیم العالي في بالدنا أصبحوا على وعي ؤوفي اعتقادي أن المسو     

ھ  تح فی ُ ذي ف ة ال ي عصر العولم دیات ف ن التح د م بأن التعلیم العالي یواجھ العدی
ات  ام الجماع االت أم ت المج ات، وفتح ال والمعلوم بكات االتص ال لش المج

ً واألفراد للوصول إلى المعلومات المتنوعة بسرعة كبیرة،مم باقا اك س ا جعل ھن
  .بین الدول للوصول إلى التكنولوجیا المتقدمة

وجي      ك التطور التكنول ذي یواجھ المستقبل ھو ذل دي ال إن التح ك ف وعلى ذل
وفیر . وثورة المعلومات التي غیرت كل شئ  ى ت دف إل وجي یھ التطور التكنول ف

ا المتقدمة االستخدام بیئة تعلیمیة متطورة تستخدم البنیة األساسیة لھذه التكنولوجی
ا  تخدم بھ ي یس ة الت اء الكیفی ھ بن الل خبرات ن خ ب م تطیع الطال ث یس األمثل،حی

  )18(.مصادر المعرفة 
 ً   :ـ تكنولوجیا التعلیم:ثالثا

ن     إن تكنولوجیا التعلیم تعبر عن المبادئ العلمیة في مجال التعلیم واالستفادة م
دات ذ وح ل  المعرفة وطرق البحث في تخطیط وتنفی النظام التعلیمي ككل متكام

تعلم ي الم ین ف لوك مع ق س ل )19(لغرض تحقی یم تمث ا التعل إن تكنولوجی ذلك ف ،ول



 
 

                         154 

ائل  وع الوس ل مجم یم تمث ة،فتكنولوجیا التعل ة التعلیمی یم العملی ً لتنظ ا ً مھم دخال م
ارات  الل المھ ن خ ان م ً لإلنس دا یف جدی ن أن تض ي یمك واألدوات الت

ھذا المفھوم لتكنولوجیا التعلیم ھو مفھوم  دعرھا، ویُ واالختراعات واألجھزة وغی
نھج  شامل للعدید من المجاالت المتعلقة بتطویر التعلیم وطرقھ الحدیثة وتنوع الم

  )20(.وھدفھ وفلسفتھ والمعاییر المستخدمة للتمییز بین البدائل الممكنة 
ردات    ررات  وعلى ذلك فإن األستاذ في التعلیم العالي حین یقوم بوضع مف المق

ن  تمكن م ى ی ات حت داف والغای ادئ واألھ وح المب ى وض ي حاجة إل الدراسیة ف
لیمة  دة س ى قاع اد عل ن االعتم د م ة ذلك،فالب تطیع مواكب ذلك،ولكي یس ام ب القی
إن  ة،وبالتالي ف ات الالزم ى المعلوم ول عل تعلم الحص ى الم ر عل ة تیس ومتقدم

ة  یم المختلف ي مجاالت التعل ن إدخال التكنولوجیا ف د وتمك تختصر الوقت والجھ
دارس )21(المتعلم من التفكیر واإلبداع ،ومن ثم فإنھ البد من التوسع في إنشاء الم

ي إنشاء  النموذجیة التي تشتمل على األجھزة والمعامل الحدیثة،وكذلك التوسع ف
ن  الي ولم التعلیم الع وا ب م یلتحق ن ل اح الفرصة لم ى تت مراكز التعلیم المفتوح حت

املین )22(.ویر أنفسھم في المجاالت العلمیة یریدون تط ،حیث یعلق الكثیر من الع
ھ  ن أن تلعب ذي یمك دور ال ى ال رة عل ً كبی اال ة آم ة التعلیمی ین بالعملی والمھتم
دون  واء،كما یؤك ٍد س ى ح ة عل ة والتربوی ة التعلیمی ي العملی یم ف ا التعل تكنولوجی

ة على أن تكنولوجیا التعلیم بمفھومھا الحدیث من أجھ زة وأدوات ومواقف تعلیمی
ادة  یم وزی ویر التعل ي تط اھم ف الب تس ة للط اركة فعال تراتیجیات ومش واس
فعالیتھ،ولذلك فإن تطبیق ھذه التكنولوجیا في التعلیم الجامعي تستدعي العدید من 

  ـ:النقاط األساسیة منھا
ا ـ سعي األستاذ الجامعي الكتساب فھم أشمل وأعمق لتكنولوجیا التعلیم ودو1 رھ

في تطویر التعلیم العالي،لذلك فینبغي علیھ العمل على توجیھ طالبھ إلى مصادر 
ل  ى نق درتھا عل التعلیم وإقناع نفسھ بأھمیة اعتماد التقنیات التعلیمیة المتنوعة وق

  .المعارف
انیة 2 ات اإلنس ع والدراس ادر والمراج ى المص وي عل ز تحت اء مراك ـ إنش

ب والمنش ة،وتوفیر الكت ا والتطبیقی ة وغیرھ وتیة والمرئی رطة الص ورات واألش
  )23(.من التقنیات الحدیثة 
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ھ 3 ى عاتق ى عل دور الملق ة ال تعلم حقیق ھـ أن یدرك الم ة  كون ل محور العملی یمث
رامج وطرق  ة والب ات والوسائل التعلیمی دور التقنی التعلیمیة،فیكون على وعي ب

بحیث ال یكتفي بأن . لتعلم التفكیر التي تكسبھ خبرة  یسھم من خاللھا في عملیة ا
  .یكون متلقي فقط  

ة 4 ات التعلیمی ع التقنی ل م ة التعام ى كیفی امعیین عل اتذة الج دریب األس ـ ت
ة  زة التقنی میم لألجھ تخدام والتص اج واالس رق اإلنت ة،وتعریفھم بط الحدیث
واكبین  ھولة،ویكونوا م ر وس ا بیس ل معھ ن التعام وا م ي یتمكن ة لك وااللكترونی

  )24(.تكنولوجي ولعصر العولمة للتطور ال
دور 5 ع ال یم العالي،وتنسجم م ـ استحداث طرق تقویم تتبنى التكنولوجیا في التعل

  .المتوقع لألستاذ الذي یعتمد على تحقیق أھداف التعلم
وجي 6 تعلم التكنول ع ال ب م الیب تتناس ة بأس ة الحدیث ات التعلیمی ویر البیان ـ تط

  .ھیزات المناسبةالحدیث،وتزوید قاعات الدرس بالتج
وذج 7 ي النم ى تبن ون عل ذین یعمل ة لألساتذة ال ة والمعنوی وافز المادی نح الح ـ م

  .التكنولوجي المعاصر في التدریس وتشجیعھم وتذلیل الصعوبات أمامھم
وعلى ذلك فإننا في حاجة ماسة لخبراء في تكنولوجیا التعلیم وإلى مراكز تعلیم   

تفاد یل حدیثة،ومتخصصون یخططون لالس ي تحص ة ف ا الحدیث ن التكنولوجی ة م
  )25(.العلم ونشر الثقافة والمعلومات والبحوث العلمیة 

 ً   ـ:ـ إشكالیات التعلیم العالي:رابعا
ل    رة تعرق یعاني التعلیم العالي في أغلب بلدان الوطن العربي من إشكالیات كثی

وجي،ومن  ي والتكنول دم العلم ب التق ریع لیواك وه الس ة نم ھ وحرك ذه تقدم ھ
  ـ:اإلشكالیات ما یلي

ة 1 اء ھیئ ا،ونقص أعض د العلی ات والمعاھ ي الجامع الب ف دد الط اع ع ـ ارتف
التدریس،مما أدى إلى االستعانة ببعض الخبرات الوافدة من الخارج لسد العجز، 
داخل  ا بال ات العلی رامج الدراس ام بب ادة االھتم ي زی ك ینبغ ى ذل ب عل وللتغل

  .ا بتغطیة ھذا العجزوالخارج لتأھیل أساتذة یقومو
ي2 ا خاصة ـ ارتفاع عدد الساعات التدریسیة األسبوعیة لألستاذ الجامعي ف  لیبی

ة،مما عامة الدول العربیةوفي  ،وھو یمثل ضعف نصاب نظیره في الدول الغربی
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داف  أدى إلى ضعف العطاء في اإلنتاج العلمي والبحث العلمي،وعدم تحقق األھ
  )26(.المرجوة منھ 

ى البحث ـ قلة ال3 اق عل دني اإلنف ة بسبب ت ات العربی ي الجامع ة ف بحوث العلمی
ا  ذكر إذا م اد ال ی اج العلمي یك الي فاإلنت دخل القومي،وبالت الي ال العلمي من إجم
ب  ي أغل اعي ف ق الجم ى روح الفری ر إل ي تفتق ة الت استثنینا بحوث الترقیة العلمی

  )27(.األحیان 
ة الط4 ى تلبی ات عل ن ـ عدم قدرة الجامع ر م ى الكثی ا أدى إل ى التعلیم،مم ب عل ل

  .اآلثار السلبیة التي حرمت عدد كبیر من الناس من فرص التعلیم العالي
یم 5 ات التعل ل مؤسس ل جع ص التموی الي ونق یم الع ى التعل اق عل عف اإلنف ـ ض

الم ،خاصة  العالي ال تستطیع مسایرة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یشھده الع
  .ةفي عصر العولم

ر 6 ر الحاض زات العص ن می بحت م ي أص ات الت ة المعلوم ر ثقاف دم نش ـ ع
  .واستخدام البرمجیات التعلیمیة

ة،وتطویر 7 ع العلمی ادر والمراج وفیر المص ال ت ي مج وارد ف ة الم ـ قل
  .المعامل،وتحدیث األجھزة التقنیة والتكنولوجیة

ال التكنولوج8 ي مج یة ف ة األساس ة التحتی ى البنی ار إل ات ـ االفتق ا والمعلوم ی
ادر  ث المص ات لب ین الجامع ربط ب ة ت بكة عربی وفر ش االت،وعدم ت واالتص

  .والمعلومات
دى9 ة ل ة العلمی ن ـ ضعف الخلفی ر م ق بمجال  الكثی ا یتعل ات فیم أساتذة الجامع

  .تكنولوجیا المعلومات
دم ءـ مال10 مة المناھج الدراسیة في بعض الجامعات لمتطلبات سوق العمل وع

   )28(.الشكل المطلوب تطویرھا ب
  :الخاتمة

     ً داثا ة أح ة الثالث دایات األلفی ي ب من خالل ما سبق نخلص إلى أن العالم شھد ف
ي  ب ف ى عق ً عل ا ة رأس وازین العالمی ت الم ة قلب رة ومتالحق ً وتغیرات كثی جساما

ورة . شتى مجاالت الحیاة اإلنسانیة ي الث ة ف ة المتمثل ي إطار العولم ك ف وكان ذل
ة  العلمیة رن العشرین وبدای ة الق ي نھای دثت ف والتكنولوجیة والمعلوماتیة التي ح
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وعي  رورة ال ع ض ى المجتم رض عل ا ف رین،وھذا م د والعش رن الواح الق
وم  ل ھم ذلك تظ ل والتفكیر،ل ق العق ا وف ھ،والتعامل معھ ي تواجھ دیات الت بالتح

ة و ا العلمی ا منجزاتھ ة ومتغیراتھ ارات العولم ع تی الي م یم الع ة التعل التكنولوجی
وم  ك الھم منعكسة على المؤسسات التعلیمیة،وتبقى ھناك حاجة ملحة لمعالجة تل

اره توسیع ضمن رؤیة مستقبلیة،لذلك فإن التعلیم بكل صدق وجرأة  الي باعتب الع
ا نظم لع اھج م ي المن راء ف و إث اھج التفكیر،فھ ین ولمن ین والمعلم لم المتعلم

ات  والعالقات وتنظیمھا،فقد أصبح التعلیم ارف والمعلوم ى المع العالي یركز عل
دف المنشود  التي تقدم للطالب وقدرتھ على االستفادة منھا في الحیاة،وأصبح الھ

  .في الوقت الحاضر ھو كیف نفكر
ة    دول العربی ن ال ر م دى الكثی ا ول ي بالدن ي ف ع التعلیم إن الواق ك ف ى ذل وعل

رق ا وط ي مناھجھ ز ف رى ترك الم األخ ن دول الع ا م ا  وغیرھ ھا وتقییمھ تدریس
ا ً م ة،ونادرا ة اللغوی درات اللفظی ى الق ا عل وع  وامتحاناتھ ى تن ات إل تم االلتف ی

ق  ى خل مدركات الطالب،ولذا فالمطلوب في الواقع المعاصر والمتغیر العمل عل
ن  ك م درات الطالب وتنمي الفرد،وذل الظروف التعلیمیة المناسبة التي تستثیر ق

  .قییمھا التقییم األمثلخالل تطویر طرق التدریس وت
ھ     ة أصبح التوجی ع المعرف إن دور األستاذ الجامعي في عصر العولمة ومجتم

دث  ً لحل العدید من المشكالت التي تح واإلرشاد فاألستاذ یمكن أن یكون مصدرا
ي في المجتمع، ة ف ة حدیث وبالتالي فمھما وضعنا من أجھزة وآالت متطورة وتقنی

ة،فإن ذل ا الجامعی تاذ كلیاتن ود أس دون وج ورین ب دمین ومتط ا متق ك ال یجعلن
ة  ي عصر العولم الي ف یم الع ة التعل ٍ ومبدع في مجالھ،لذلك فإن مھم جامعي واع

ف   ا التوظی ة وتوظیفھ ى المعرف أصبحت تستند إلى تنمیة المھارات للحصول عل
العلم  لحة ب وادر متس داد ك ى إع ؤدي إل دة،مما ی ة الجدی اج المعرف األمثل،وإنت

  .عرفة واإلبداعوالم
  ـ:التوصیات

ارف،1 ة المع راده كاف ل أف ع لك وفر المجتم دویُ  ـ أن ی ن  ع ق م الي ح یم الع التعل
ھ  ع میول ق م ذي یتف حقوق اإلنسان،حتى یتمكن كل فرد من اختیار نوع التعلیم ال
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ع  یم بجمی ة للتعل ة متكامل تراتیجیة تعلیمی ع إس ھ، ووض ھ وقدرات ورغبات
ً لتطورات العصرمستویاتھ،وتطویر مناھجھ وف   .قا

ن خالل العمل 2 ك م یم العالي،وذل ـ أن ترتقي المجتمعات العربیة بمستوى التعل
ة  یم بكاف ة للتعل ة التحتی ز البنی یة وتجھی اھج الدراس ویر المن ى تط عل
مؤسساتھ،وتحسین نظام الجودة حتى یسھم ذلك في إعداد كوادر علمیة تستجیب 

ة،وتھتم لمتطلبات التنمیة وللتطورات العلمیة  ي ظل العولم والتقنیة المتسارعة ف
ا  ا یجعلن ذا م بالبحث العلمي الذي یسھم في التطور والتقدم العلمي والمعرفي،وھ

  .نستطیع مواجھة أدوات العولمة ومتغیراتھا
یط واإلدارة 3 ل والتخط ي التموی ھم ف ة تس فة تعلیمی اد فلس ى إیج ل عل ـ العم

ام ادة االھتم الل زی ن خ ة،وذلك م ن  التعلیمی وح،والتعلیم ع التعلیم المفت ب
وق  ة وس ات التنمی و احتیاج ة نح ات التعلیمی ھ المؤسس د،والتعلیم الحر،وتوجی بع

  .العمل
ى 4 ائم عل تعلم الق ن خالل ال الي م یم الع ـ العمل على إحداث نقلة نوعیة في التعل

داع واالبتكار،وھ ذا الحفظ والتلقین إلى التعلیم القائم على التفاعل والحوار واإلب
ادر  ل ق داد جی ي إع ال یتأتى إال بتدریس الفلسفة في جمیع المراحل،ألنھا تسھم ف

  .على التحلیل والتفكیر والنقد واإلبداع الفكري والعلمي
ات 5 ي مؤسس دریب ف ات،وربط الت بكة المعلوم دة ش یع قاع ى توس ل عل ـ العم

م القطا ام، ودع ي القطاع الخاص والع اج ف ع اإلنت ي التعلیم العالي بمواق ع األھل
یم  ربط التعل ة،وذلك ب ي تخصصات مختلف ن الطالب ف دد م من أجل استیعاب ع

  .بسوق العمل
ى 6 دریس لالطالع عل ة الت دورات المستمرة ألعضاء ھیئ ة ال ـ العمل على إقام

ة  زة التقنی ائل واألجھ تخدام الوس ت، واس وب واالنترن ال الحاس ي مج د ف الجدی
  . المؤتمرات والندوات العلمیة والتعلیمیة ،وإتاحة الفرصة لھم لحضور

ات 7 ي التخصص ة ف ة المفتوح ات الجامعی رامج للدراس داد ب ى إع ل عل ـ العم
د،  ن بع ھ م ز التوجی اح مراك المختلفة حسب الظروف المالئمة لكل مجتمع،وافتت

ا یحتاجھ الدارس ة م ب االتصاالت لمتابع دات ووترتی أمین األجھزة والمع ن، وت
اصر المتخصصة في مجالي التشغیل والصیانة للوسائل والبرامج التعلیمیة والعن
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اعي ب ال االجتم رأس الم ام ب ة، واالھتم ة التعلیمی زة التقنی فھواألجھ ل  وص العام
ات  ع التوجھ ق م ث یتواف م التعلیم،بحی ي نظ الح ف و واإلص ق النم رئیس لتحقی ال

ق م ھ للتحق ة جودت ع مراقب ن الحدیثة في عصر العولمة،وتوفیر التعلیم للجمیع م
  .استمراریتھ
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   اإلرادة ریةـــــــــح 
  

  سمیة الطیب الطاھر عمران .د                                                                               
  قسم الفلسفة                                                                                          

  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                    
  :المقدمة

 آالء علینا وأسبغ الفكر، بموھبة لناوجمّ  العقل، نعمة وھبنا الذي  الحمد 
ً  حلّ  عما ونكشف بمستقبلھ تراثنا ماضي لنصل المعرفة  ضمائر في أثرا
ً  حاضرنا خالل من ونستشف العصور ً  غدا ً  قریبا ً  متألأل  الروعة بمعاني مفعما
 .والبھاء

  یاقضا من بھا یحیط ما فھم على قادرة كانت تحررت متى العقول إن 
 من اآلخر عند ما وتبدل العقول وتجدید األفكار نمول المناسبة البیئة ھي فالحریة

 .آراء
 وفتحت القلوب واجتذبت األسماع استرعت خاص، رنین ذات لفظة الحریة

 وھي المھضومین، حقوق ونصرت ،ینالمظلوم مطالب وعززت األمل ابوبأ
 وأساس الشخصیة، دعائم من ةمّ مھ ودعامة الكبرى اإلنسانیة القیم حدىإ

 لھا وانتصر المجاھدون، األبطال األولى بذرتھا غرس والمسؤولیة للحساب
 .واألدیان الشرائع وقدستھا والمصلحون، الھداة

 الخضوع من بأدوار مر أن بعد إال قدرھا حق اإلنسان رھایقدّ  ولم
 الجماعة حریة فعرفت ودولتھ، لمدینتھ ثم وعشیرتھ، ألسرتھ خضع والعبودیة،

 شتى بصور التاریخ مراحل في رتصوّ  وقد. الفرد حریة تعرف أن قبل
ً  وھما ط،یوسال التاریخ في غیرھا القدیم ریخالتا في فالحریة  عن ختلفانی معا
 للحریة بانتصاره عشر الثامن القرن ویتباھى. الحدیث تاریخال في الحریة مدلول

 وتنكرت ، أجلھا من عشر التاسع القرن في ماركس انتفص حین في الفردیة،
 الفرد حریة أن على بھا تبطش أن في تتردد ولم المعاصرة، الدكتاتوریات لھا

ً  ادق فرد بّ ورُ  ومتكاملتان، متضافرتان وھما الجماعة، بحریة الصلة وثیقة  شعبا



 
 

163 

 وكسر األفواه فكمم األحرار حارب مجتمع بّ ورُ  والحریة، االستقالل إلى
  .األقالم

وجوھا  االنطالق والتقدم واالختراع واالبتكار، الحریة ھي عصور وعصور
  .ھو جو الفكر الصادق والعمل المثمر

 الفطري باالنطالق وشعور للطبیعة، مجاراة ألنھا ؛لذاتھا محببة والحریة
  واالعتقاد الفكر في مظاھرھا تستكمل أن األعلى مثلھا ،قید أو رخط دون

  .اختالفھا على الحریات الحدیثة الدساتیر وتقدس ،والعمل والقول
 القانون على تخرج أن أو العدالة، إلى تسيء أن الحریة معنى لیس ولكن

 الحریة ولیست .بھ یعاملوك أن تحب بما الناس تعامل أن ضوابطھا أبسط ومن
ً  نسلم أن بل. بحسف الخارجیة المؤثرات من نسلم أن في  المؤثرات من أیضا

 حریة ھي وتلك. واألحقاد الضغائن من ونبرأ واألھواء، المیول فنقاوم الداخلیة،
ً  .الحكیم  الكائنات رق عن الخروج" ھي الحریة إن اإلسالم متصوفة قال وقدیما
 العبد إرادة وفناء ھوات،الش رق من تحرر فھي واألغیار، العالئق جمیع وقطع

 حریة تكتمل وال مطلقة، الخالق حریة إنّ : "لیبنتز وقال .)1("الحق إرادة في
 فال  تنفصالن ال واإلرادة والحریة. )2("شھواتھم على سموا إذا إال مخلوقاتھ

 وتقف والبدن النفس استعباد من بھا تسلم حریة من دون حقة إرادة إلى سبیل
 ما ویرید یرید، ما المرء فیفعل. الخارجي والضغط ثراتالمؤ إزاء قدمیھا على
) م.ق322( أرسطو حاول وقد.،اإلرادة استقالل أو ،اإلرادة وحریة ،یفعل

ً ) م.ق270( وآبیقور  شغلأنو ونظامھ، الكون في  مجاالً  للحریة یفسحا أن قدیما
 على روسا وعنایتھ، هللا علم وبین بینھما لیوفقوا اإلرادة بحریة الكنیسة آباء

ً  وبدال ،)1274( اإلكویني توما والقدیس) 430( أوغسطین القدیس  نھجھم  جھدا
 ً  ،اإلرادة حریة بمشكلة كذلك المحدثون الفالسفةوعنى   التوفیق، ھذا في كبیرا
 یغفلھا ولم ،)1716( ولیبنتز) 1704( وبوسییھ) 1677( اسبینوزا: أمثال

-اساس أخالق الواجب عنده  فھى-) 1804(كانط  أمثال المعاصرون، الفالسفة
 حریة أن والواقع) 1941( وبرجسون ،)1923( وبوترو) 1903( رینوقییھو

ً  وخاضعة وأھواء میول من الداخلیة لبواعثھ خاضعة الفرد  لسلطان أیضا
 یُْفصل ألن سبیل ال ھذا وفوق وتقالید، وعادات وشرائع نظم من المجتمع
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ً  فصالً  اإلنسان  في لقولل المجال یتسع وھنا وقوانینھ، نظمھ في العالم عن تاما
 .اآلراء وتتباین اإلرادة، حریة مشكلة

بین سیكولوجیة وأخالقیة ودینیة ،فحریة اإلرادة مشكلة ذات جوانب متعددة
وإنا لنتسائل إزاءھا أین حریة الفرد في ھذا كلھ ؟ وھل من سبیل إلى  ،وفلسفیة

  القول بحریة إرادة مطلقة ؟
  :ھولدراسة وكان ھدفي من ھذه ا

 لما العقل على مبنیة حرة نظریة تأسیس في واستقاللیتھا اإلرادة حریة إثبات
 نظریة أي عن وخطرھا اھمیتھا تقل ال ومكان زمان أي في فعال دور من للعقل

 يدفعتن التي األسباب عن أما .والمفكرین الفالسفة عقول بھا جاءت نوعھا من
  :یلي فیما ایجازھإ فیمكن الموضوع ھذا اختیار إلى

اإلیمان بحریة اإلرادة التي أنیط بھا تكریم اإلنسان وتفضیلھ على سائر  - 1
 .المخلوقات

 وأما بھ المتعلقة راءاآلو الموضوع ھذا دراسة في الجھد ببعض المشاركة - 2
  :في فتكمن الدراسة أھمیة عن

 الفكریة وحریتھ عقلھ وباحترام الذاتیة وبقیمتھ اإلنسان بكرامة یماناأل
 وقد .المسؤولیة تحمل وعلى ،الحقیقة شافاكت وعلى ،التفكیر على تھوبقدر
  .ورمحـا ثالثة إلى مھیتقس البحث طبیعة أملت

ّ  ،اإلنسانیة اإلرادة حریة لاألوّ  المحـور  فعل اإلنسان الثاني المحور مث
 ولقد. والمسؤولیة للحریة النفسي األساس كانف الثالث المحور أما الحریة،
 والتي الخاتمة مث’ التحلیليالوصفي  المنھج باعتّ ا البحث اھذ طبیعة اقتضت

 <الھوامش ثم البحث ھذا خالل من إلیھا توصلنا التي النتائج أھم فیھا نبرز
ّ ـالمح   :لوّ ور األ

  :حریة اإلرادة اإلنسانیة
 أولى من وتعد اإلسالمي، الفكر تاریخ في خاص شأن اإلرادة حریة لمشكلة

 وتدارسھا العامة أذھان إلیھا اتجھتو المسلمین توقفتاس التي العقلیة المشاكل
 الجدل حلقات أجلھا من وعقدت ةاألسئل حولھا ثارتو مبكر عھد منذ الخاصة
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 تتنوع المدارس ھذه وبقیت ،متمیزة فكریة مدارس سمھااب وقامت والمناقشة،
   موضوع في وانتھت درستھا، عمقت الزمن، مر على وتتعدد

 في صادق وجھد وشجاعة جرأة من تخلو ال وحلول ءآرا إلى اإلرادة حریة
 الثقافات في بنظائرھا قورنت ما إذا وزنھا ولھا والنقل، العقل بین التوفیق

ً  الموضوع ھذا ضحىوأ األخرى، ً مّ مھ بابا  روعبّ الكالمیة الدراسات أبواب من ا
 )واالختیار الجبر(و) االستطاعة(و )األفعال خلق( فسمى مختلفة، سماءبأ عنھ

 الفالسفة لھ عرض بل وحدھم، المتكلمین عند أمره یقف ولم) والقدر القضاء(و
 یفسروا أن المتصوفة وحاول اإللھیة، والعنایة السببیة مبدأ وبین بینھ لیالئموا
  .والمادة الجسم مستوى عن بھا یسموا وأن طریقتھم، على الحریة

ا علیھ دعائم وعالج الفقھاء والمشّرعون موضوع القصد واإلرادة لیقیمو
  .)3(الجزاء والمسؤولیة، وأنواع القصاص والعقوبة

 یقدر ال اإلنسان إن: "یقولون ،صفوان نب جھنم رأسھم، وعلى فالجبریون
 وال قدرة ال  أفعالھ في مجبور ھو وإنما  باالستطاعة یوصف وال شيء على
 في لقیخ ما حسب على فیھ األفعال تعالى هللا یخلق وإنما اختیار، وال إرادة
ً  األفعال إلیھ وتنسب الجمادات سائر  یقال كما الجمادات، إلى تنسب كما مجازا

 أن كما جبر، والعقاب والثواب ،الحجر وتحرك الماء، وجرى الشجرة، أثمرت
ً  فالتكلیف الجبر ثبت إذا قال جبر، كلھا األفعال ً  كان أیضا  إثبات قضیة )4("جبرا

للمسلمین  كان ألنھ وذلك كثیرة، مناقشات حولھا دارت اإلنسانیة، اإلرادة حریة
 مستقلة إرادة لھ وأن أفعالھ، حر اإلنسان أن على دلیالً  الكریم القرآن آیات في

ً  ھو نإ تقدمھ، بما رھن عقابھ ثوابھ وأن األفعال، ھذه بھا یمارس  فخیر خیرا
ً  ھو وإن ا َشاكِ  : تعالى لقولھ فشر شرا ِمَّ یَل إ ِ ب ُ السَّ َّا ھََدْینَاه ن ِ ً إ ً  را ُورا ا َكف ِمَّ  ))5 َوإ
ََّما : تعالى قولھ وفي ِن َإ ََمِن اْھتََدى ف بُِّكْم ف َْد َجاَءُكُم الَحقُّ ِمن رَّ َّاُس ق َا الن یُّھ َ َا أ ُْل ی ق

ِنَْفِسھِ  َْھتَِدي ل َا ی َْیھ َِضلُّ َعل ََّما ی ِن َإ  قد االعتزال شیوخ كان وإذا ،))6َوَمن َضلَّ ف
ً، إرادة فعلھ على اإلنسان قدرة على أكدوا  آیات توجد ذلك جانب فإلي واختیارا

، أو إرادة فیھا ولیست أفعالھ في مجبر اإلنسان أن تفید ً  لغتأ أنھا یعني اختیارا
ُستند القدرة ھذه ََشاءُ :تعالى قولھ إلى  وأ ََشاءُ  یُِضلُّ َمن ی َْھِدي َمن ی ً  ))7َوی  وأیضا
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ً  :قولھ في ِنَْفِسي َنْفعا ُِك ل ْمل َ َّ أ ُل ال ُ  َوالَ  ق َّ َما َشاَء هللاَّ ِال ً إ ّ  القرآنیة فاآلیات  ))8 َضرا
   رفضت األشعریة أن غیر كثیرة، والجبر االختیار على الدالة

ً  إیجاد وحاولت العباد أفعال خالق هللا بأن القائلین الجبریة موقف  تفسیرا
 ً  الفعل ألن احقیقتھ على فاعل من لھا البد األفعال: "فقالت االتجاھین، بین توفیقیا

 هللا یكون أن وجب الجسم حقیقة على فاعلھ یكن لم فإذا فاعل عن یستغني ال
 یختاره الذي الفعل یرید اإلنسان أن بمعنى )9("حقیقتھ على الفاعل ھو تعالى
 وبالتالي ،شيء لكل الخالق ھو ھنّ إ إذ تعالى، هللا على الفعل ھذا تنفیذ یظل ولكن

 الذي الفعل ثمة ومن فیھم، تعالى هللا یخلقھا – ادالعب – عندھم االختیار فحریة
  .الكسب نظریة مجمل الحریة ھذه بمقتضاه تنفذ

ً  الفعل كان إذا" أي  أي )10("حقیقتھ على لھ المكتسب ھو تعالى هللا كان كسبا
ً  الذین المعتزلة أما تعالى، هللا من فھو اإلنسان یكسبھ ما  حریة مبدأ قرروا

 وشرھا خیرھا ألفعالھ خالق قادر العبد أن على اتفقوا فقد ،اإلنسانیة اإلرادة
ً  یفعلھ ما على مستحق ً  ثوابا  تھحری بمقتضى ،)11(اآلخرة الدار في وعقابا

  الظلم عن ھوتنزھ تعالى هللا بعدالة إیمانھم ھو ذلك على حملھم والذي واختیاره،
ً  لیعاقب سبحانھ هللا كان فما  من ألن ھ،علی وأعانھ إلیھ وجھھ عمل على إنسانا

ً  أعان ً  كان علیھ عاقبھ ثم فعلھ على فاعال ً، جائرا  هللا صفات من والعدل عابثا
ٍَّم  : الكریم لقولھ تعالى عنھ منفیان والجور والظلم تعالى، َال ِظ َوَما َربُُّك ب
ید ِ َعب لْ ِّ ً  ))12ل ُِموَن : تعالى قولھ في وأیضا َْظل َُسھُْم ی ْنف َ ُوا أ َِكن َكان  .))13َول

  :الثاني المحور
  :اإلنسان فعل الحریة

 المفكر العاقل اإلنسان جوھر ھي االختیار حریة المعتزلة عدَّ 
واالختیار یجر ،فال اختیار حیث الحریة ،فاالختیار یقتضى الحریةوالمّكلف،

إذ أن المجبر العاجز ال  ،ألنھ ضرورى إلمكان الفعل .ولیةؤبالضرورة إلى المس
ان تكلیفھ قبیحا ألنھ تكلیف بما ال یطاق، فال یكون وإال لك ،یكون مكلفا بالفاعلیة

 إنسانیة فمعیار )14(عن أفعال ال یأتیھا على وجھ االختیار والقدرة  والً ؤمس
  .)15("التمییز ذھب التخیر ذھب" متى ألنھ العقالنیة الحریة ھي البشري الكائن
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ً  الحریة ھذه وتعكس ً  اطمئنانا  نفسھ امزم البشري الكائن تملك إلى یؤدي نفسیا
   القیود كل من ما حد إلى یتحرر فیھا الحریة، ھذه خالل من ذاتھ على والتأكید

 فھو .وعملھا لعلمھا أصالً  ذاتھ من ویجعل طبیعیة، أو كانت ةیآلھ الخارجیة
 لحكم المنفذ اإلرادي والخلق .إرادتھ تخصصھ ما ویقدر عقلھ بھ یحكم ما یقرر
 ھذه الكائنات، من غیره نم المكلف ساناإلن یمیز الذي لحریةا فعل ھو العقل

 والعمل الفكر حریة ھي بل والملذات، الشھوات عن ناتجة عفویة لیست الحریة
ً  الخلقي االلتزام ویصبح الواجب مفھوم یرتكز أساسھا وعلى  الذات من نابعا

ً  ولیس واالنشراح االنبساط من الطاعة تعنیھ بما طاعة أنھ المقدرة،  خضوعا
 علیھ عباده أقدر الذي هللا ھو الحریة فعل وأساس خارجیة تلمستلزما أعمى
 خلقھ من والحكمة اإلنسان معنى یكتمل بحیث والعمل، الفكر حریة بخلقھ وذلك
 یتحقق وال )16("عنھم المضار ودفع عباده إلى المنافع الجتالب" العالم وخلق

 لیةمسؤو بذلك فیتحمل بنفسھ یخلقھا أفعالھ رب اإلنسان یكون نأ الّ إ األمر ھذا
 إلى والشقاء الخالص معاییر تعید تفاؤلیة نظرة وھذه شقائھ أو ھخالص

 الصالح الّ إ یفعل ال هللا أن بعقلھ اإلنسان یدرك فعندما إنسانیة، اعتبارات
 باالطمئنان الشعور ومع باالرتیاح ویشعر یطمئن أن من لھ البد والخیر

 ألفعالھ وتقدیره اإلنسان قدر ظمویع الحریة وتعظم لیةالمسؤو تعظم  واالرتیاح
 .العقل بحجة الموجھة الخالقة بإرادتھ ذاتھ حقق ما إذا خیر قدر جوھره في أنھ

ً  كونھ من تترتب  لإلنسان طبیعي حق ھي إذن فالحریة  وھي ،عاقالً  مفكرا
فا، كونھ من تترتب لھ إلھي حق ّ  الفكر حریة یقتضیان والتكلیف فالوحي مكل

 فاعلیة یقتضیان أنھما لھما، معنى ال دونھمامن و انیتبرر وبھما والعمل
 الجبر نظریة یھضموا أن" المعتزلة عیستط لم لذلك الجائیة، قدریة ال مختارة،

 ً  آلة مجرد العاقل اإلنسان یكون أن ورفضوا بشدة القدر نفوا فإنھم ولھذا أبدا
 وراء من القضاء ید تسیرھا وإنما اختیار وال حریة وال لھا رأي ال صماء
فأثبتوا أنھم یحترمون الحریة الفردیة حریة الفكر والعمل ویقدرون .... ستار

  .)17("المواھب العقلیة فكانوا لذلك دعاة حریة الرأي واإلرادة في اإلسالم
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ً  ھناك ولكن ً  یلقیان والجواب والسؤال جواب، إلى یحتاج سؤاال  على ضوءا
 حصول سبب ما: وھ السؤال ھذا عامة البحث وعلى خاصة، المبحث ھذا

   ممثل التكلیف وھذا معینة، أفعال بفعل مكلف اإلنسان أن المعلوم من لیة؟المسؤو
  إیجاده على یقدر ال فعل على اإلنسان یكلف أن یمكن وال والنھى األمر في

ً  یكون أن من المكلف لإلنسان بد فال ذلك وعلى یجھلھ، أو منھ یتمكن وال  قادرا
 ً ً  متمكنا مختارا  ال حیث اختیار فال الحریة، یقتضي االختیار ولكن" علھبف عالما
 إلمكان ضروري ألنھ المسؤولیة، إلى بالضرورة یجر واالختیار حریة،
ً مسؤو اإلنسان كون سبب لنا یتضح وھكذا )18("الفعل  االختیار في ویتمثل ال

ً  یكون ال العاجز المجبر نّ إ إذ والحریة، والقدرة  كلیفھت لكان وإال بالفاعلیة، مكلفا
 ً ً مسؤو یكون فال یطاق، ال بما تكلیف ألنھ قبیحا  وجھ على یأتھا ال أفعال عن ال

 .والقدرة الختیارا
 یروي إذ افالطون، عند أصال لھ نجد االختیار أساس على المسؤولیة قیام أن

 ستختارونھ بل ،مصیركم كمعلی یفرض لن" أنھ اآلخر العالم قصة في
 .)19("بریئة والسماء یختار، من على تقع لیةوالمسؤو

 معرض في الحدیث الفكر إلیھ آل ما ھو اإلنسانیة الحریة لمعنى التصور ھذا
اؤالتھ ن تس ق ع ذي القل عر ال ھ یش ان ب اه اإلنس ھ، تج ن كون ا م ا أن و وم  ھ

 یجب عما الباحث القدري، الوجدان عن یعبران متالزمان سؤاالن؟ دريـــــــــق
ن تساؤالً  ال ،الكائن علیھ یكون أن ة ع ا یقتصر ماھی ا فیھ ى دورن  االكتشاف عل

ة ذ والمعرف ل وتنفی ك، ك ذا ذل دان ھ دري الوج و الق ل ھ ة فع ذي الحری ي ال  یرتق
د" المعطیات فوق اإلنسانیة باإلرادة ى لیؤك ھ عل ھ" أنیت ق إرادة أن ار خل  ال واختی

ة الفاعلیة( عن ینفصل أن یمكن ة) الدینامی ا فالحری ول كم دیجر یق ق ھي" ھی  خل
 .تعترضھ التي والعقبات المعطیات كل وینفي اإلنسان یتخطى بھا )20("منزه

  واختیاره فى أفعالھ كانت من متطلبات العدل االلھى   ،اإلنسانلحریة  وإثباتا
ان  إذ ب إنس ابال یعاق ىإال  وال یث ر  بمقتض ار یباش ة واختی ابحری ھ ھم  أفعال

  .وھذا مناط التكلیف
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  :المحور الثالث
  :ریة والمسؤولیةاألساس النفسي للح

 التكلیف كان امّ ول بھ، وتتوثق التكلیف معنى توثق التي ھي الحریة نّ إ
   على اقتداره في إلیھ یركن موضوعي سند من لإلنسان دّ البُ ف  ،التمكین یقتضي

 علم من فیھ الحاصلة لمعانيا تلك إلى یرتد الموضوعي السند ھذا أفعالھ،
 أن یجب بل علیھ الحكم الستحقاق یكفي ال بالفعل العلم  ومادام وشھوة، وإرادة

ً  اإلرادة معنى على كالمنا نقصر سوفف ،باإلرادة یخصص ً  سندا  موضوعیا
  .والمسؤولیة للحریة
 على الفعل وقوع تخصص التي ھي اإلرادة أن على الً أوّ  التأكید من البد

 إلى تنحل ال بذلك وھي العقل عمل یتبع عملھا إذن بھ، العلم بعد معینة جھة
 تضمین یبین العقل وقوع جھة وتخصیصھا اإلنسان، في حاصلة غریزیة معان

 حسبب والداعي الغرض حسب على المقصود اختیاره وجھ الجھة لھذه الفاعل
  .الشھوات
 تتجھ فھي ،فاعلھ لعلة ال ةغائی ،)21(العلة تختاره ما تختار فاإلرادة ھنا ومن

 یمكن وال یرتئیھا التي المصلحة حسب على ،فاعلھ قصود وتضمنھ الفعل نحو
 ً ً  الدواعي ألن دواع، مجرد كونھا إلى اإلرادة تنحل أن أیضا  تكون ما غالبا

  االعتقادات من اعتقاد إلى الخارجي الداعي تحول إذا أما الخارج من مأخوذة
 باطني باعث إلى تحول النفس، سكون مع الواقع وبین بینھ المطابقة حصلت

 الدواعي أثر أن والحقیقة ،الطرفین أحد فعل انیةإمك فیرجح اإلرادة عمل یؤثر
 أن بعد أال اإلنسان یحرك دینامي معنى إلى یتحول أن یمكن ال اإلرادة عمل في

 إلى النفس ساكن وكونھ جملة اإلنسان حال ویعلم باإلدراك، الواقع العقل یعلم
ً وان جملة، النفس إلیھ تسكن اإلنسان معنى العلم یحصل حینئذ الواقع ھذا  طالقا
 أال الخارجیة بالدواعي تتحرك ال اإلرادة كانت إذا ولكن اإلرادة، عمل یبدأ منھ
 الغریزیة الباطنیة العوامل إن یعني ھذا فھل باطنیة، بواعث إلى تحولت إذا

  ونوعھ؟ الفعل جھة باختیار تتحكم
 إلى یرتد تحركھا أساس كان وإن العقل عن یصدر اإلرادة عمل إن نابیّ لقد
 الغرائز إن بل غریزیة، عفویة ال قاصدة ھادفة معان أنھا االّ  باطنیة معاني
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ً  تشكل ً  عائقا  إلى الفاعل تلجئ قد أنھا حیث من الحرة اإلرادة عمل أمام مھما
 ینتج عنھا ،عفویة بعوامل مقیدة الحریة تصبح ذلك وعلى یریده، ال بما القیام
   بحسب  عملت إذا  رادةفاإل عنھ، الالزم الحكم وبالتالي الفعل وقوع وجھ

 فتفقد الضروریة األسباب من سلسلة ولیدة وكأنھا تصبح والغرائز الشھوات
 تتمتع التي الحریة أن ذلك إلى أضف ،سبب أي عن اللزوم وعدم الحریة صفة

 وتتجاھل العقل حدود تتعدى" عفویة حریة ھي والشھوات الغرائز بھا
 شھوانیة غریزیة عناصر إلى رادةاإل اختزل من المعتزلة من لكن )22("معاییره

 رأي وھذا اآلخرین على أحدھما غلبة عند الفعل ویحدث بینھا فیما تتصارع
 ثابتة جبلة الطبع في وكوامن الفطر في غرائز" ھي التي الخالل في الجاحظ
  .)23("مخلوقة وشیمة
 المعتزلة من كبیر عدد قبل من عنیف برد قوبلت الجاحظ من النظرة ھذه

ً وخصوص ً  لیست الدواعي غلبةَعّد  الذي عبدالجبار القاضي ا  لوقوع مؤشرا
ً  باختیاره أفعالھ یبتدئ فاإلنسان تساویھا، عند یستحیل ال انھ كما الفعل،  وجھا

 ً ً  مخصوصا   .ومعلوما
 اإلرادة ھو لیةوللمسؤو اإلنسانیة للحریة النفسي السند أن یبدو ھذا وعلى
 وبالتالي الفعل وقوع وجھ عن السؤال یصبح أساسھا على والتي بالعقل الموجھة

 المعیاران یتداخل وبھذا الحریة، لھذه المیتافیزیقي السند التكلیف یصبح
 ویتداخل بھ، ویتبرر اآلخر منھما واحد كل رریبّ  بحیث والمیتافیزیقي ،اإلنساني

 بینھما المشاركة تتأكد الفاعل، اإلنساني الكون طبیعة إرساء في المعیارین ھذین
ً إسھا  من تمتلكھ بما ترتقي الحرة اإلنسانیة فاإلرادة ،اإللھي الخلق فعل في ما

ً  آن في وتخلقھ لھ اختیارھا بعدم وتنفیھ معطى ھو ما فوق فاعلة دینامیة  معا
 یقتضیھ ما ھذا ،ومصلحتھا غرضھا حسبب تریده الذي الوجھ تضمنھ عندما

 في الحرة بإرادتھا اھمتس وقد مخلوقاتھ یرى عندما هللا یریده ما وھذا التكلیف
 فعل ومنھا حسنة كلھا أفعالھ تكون أن یقتضي الذي اإللھي العدل معنى تعمیق
 اإلرادة حریة بتقریر إال اإللھیان والتكلیف العدل یحسن فال العدل،

 الكون ھذا في أھمیتھ بمدى اإلنسان ویشعر لیةالمسؤو تعظم وھنا.اإلنسانیة
 نطاق اتساع من تزید التي أفعالھ خالل من ھمیةاأل  ھذه على التأكید إلى ویسعى



 
 

171 

 الفاعل كونھ ویتحدد محیطھ یتحدد الحرة فبإرادتھ ،إرادتھ عمل باتساع دائرتھ
وبذلك أضحت إرادة .كائن ھو فیما ال علیھ یكون أن یجب ما أي والخالق

نعم إن اإلنسان خاضع للظروف  ،اإلنسان الحرة ھى العلة األساسیة للفعل
ولكن ھذه األشیاء لیس لھا من اإلرادة واالختیار  .ثل سائر األشیاءالخارجیة م

تستطیع  أن تكف عما طبعت علیھ بحكم صفاتھا  مثل ما لإلنسان فھى ال
إذ یستطیع أن یقبل أو یرفض   أفعالھ أما اإلنسان فھو سید ،المخلوقة فیھا

طر التى أى الخوا.الخواطر التى تأتیھ عن طریق المؤثرات والظروف الخارجیة
 ً   .تأتیھ قضاء وقدرا

 والقدرة االختیار في ویتمثل ،مسؤوالً  اإلنسان كون سبب لنا یتضح ذاوھك
ً  یكون ال العاجز المجبر نّ إ إذ والحریة، ً  تكلیفھ لكان وإال بالفاعلیة، مكلفا  قبحا

 وجھ على یأتیھا ال أفعال عن الً مسؤو یكون فال یطاق، ال بما تكلیف ألنھ؛
ً  أن لإلنسان یمكن وال ،رةوالقد االختیار یعبد ربھ حق عبادتھ إال إذا كان إنسانا

ً ومسؤوالً    )24(.خالقا
  :ةالخاتم

  :اآلتیة النتائج إلى توصلنا البحث ھذا خالل من
 ھذه دونومن  والمكلف المفكر العاقل اإلنسان جوھر ھي االختیار حریة - 1

 .تكلیفھ یصح ال الحریة
 والتأكید نفسھ زمام البشري الكائن كتمل إلى یؤدي نفسي اطمئنان الحریة - 2

 الحریة ھذه خالل من ذاتھ على
 تسلم حریة دونومن  حقھ إرادة إلى سبیل فال نفصالن،ت ال واإلرادة الحریة - 3

 .والبدن النفس استعباد من بھا
قیمة اإلرادة في حریتھا، وسبق للفارابي أن قرر أن في وسع اإلنسان أن  - 4

یما یرید ویفعل، ولكن ھذه الحریة تخضع لسنن یفعل الخیر متى أراد، فھو حر ف
لما خلق لھ، وعنایة هللا محیطة بجمیع األشیاء میسر الكون وقوانینھ، وكل 

 .ومتصلة بكل أحد وكل كائن بقضائھ وقدره
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 عبادهل هللا ملكھا التي باالستطاعة یریده، الذي الفعل اختیار في حر اإلنسان - 5
 والطاعات الواجبات على العباد راهإك مراأل في فلیس الفعل، تسبق والتي

 .مطلق جبر وال مطلق اختیار ھناك لیس ھنّ أ إال ،المعاصي واجتناب
  والمیتافیزیقا والسیاسة .واألخالق النفس علم في االسالم فالسفة دراسة ان - 6

 حریة فكرة تحلیل نحو ووجھتھم واالختیار االرادة حقیقة في البحث لىإ قادتھم
 وقدرتھ العبد فعل توضیح ونحو وحیاتھ المجتمع لنظام مالءمتھا ومدى الفرد
  االلھیة والعنایة الكون نظام مع یتعارضان ال بحیث

 المرء ونیة. بالنیات واألعمال،لیةوالمسؤو الجزاء أساس والنیة القصد عدیُ  - 7
 .حدأ فیھ یشاركھ ال الذي الخاص تفكیره ھي ذاتھ، ومبعث نفسھ سر

 وضع حقیقتھ في القضاء نّ ؛أل وقدره هللا قضاء مع اإلرادة ریةح تتنافى ال- - 8
  .وشر خیر من علیھ ھو ما على شيء كل جعل والقدر موضعھ، في شيء كل

 مفكرا مخلوقا بوصفھ اإلنسان مقام ورفع اإلنسانیة الحریة نأش ءإعال9 -   
 (25) لیةالمسؤو بتحمل جدیرا مدبرا
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 :وامشالھ

                                                             

  .119-118ھـ، ص1318 ،الرسالة :يالقشیر )1(
(2) Leioniz Mauveaux Essais – paris 1936, ltt, eh-xxl. 

ذكور )3( راھیم م المیة، ج: إب فة اإلس ي الفلس ارف، 2ف اھرة، دار المع ، الق
  .91ص

تاني )4( ل: الشھرس ل والنح ل، 1ج ،المل د الوكی دالعزیز محم ق عب ، تحقی
 .87، ص1968القاھرة، 

  .3اآلیة  :سانسورة اإلن 76 )5(
 .108اآلیة : سورة یونس 10 )6(
  .93اآلیة : سورة النحل 16 )7(
  .188اآلیة : سورة العراف 7 )8(
عري )9( ة : األش روت، مطبع ف، بی رد یوس ق، رتش ع، تحقی اللم

 .، وما بعدھا39، ص1953الكاثولیكیة، 
ھ، ص )10( در نفس ده.39المص د عب ر محم ذلك انظ د، : وك الة التوحی رس

 .61،.60،59ص،القاھرة
تاني )11( ل: الشھرس ل والنح زم 87، ص1ج ،المل ن ح ذلك اب  ،وك

 .81، ص2، ط1975، بیروت، دار المعرفة، 3ج ،الفصل
  .46اآلیة : سورة فصلت 41 )12(
  .118اآلیة : سورة النحل 16 )13(
تاني )14( ة اإل: الشھرس م نھای ي عل دام ف المق وم،  الك رد حی ة الف حقیق

ى ة المثن داد، مكتب دوىو.84ص ،بغ رحمن ب د ال ر  عب ذلك أنظ  :ك
 .1961، 2ط ،القاھرة ،دراسات فى الفلسفة الوجودیة

 .84المصدر نفسھ، ص )15(
  .115، ص2الفصل في الملل واألھواء والنحل، ج: ابن حزم )16(
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الع ا ن االط د م یموللمزی میع دغ ر س ر : نظ ي فك در ف فة الق فلس
 .1، ط1992المعتزلة، بیروت، دار الفكر للبناني، 

ارهللا )17( دي ج ر : زھ ة للنش ة األھلی روت، المطبع ة، بی المعتزل
 .112، ص1974والتوزیع، 

دوي )18( دالرحمن ب اھرة، : عب ة، الق فة الوجودی ي الفلس ات ف دراس
 .17، ص2، ط1961

ون )19( اھرة، : أفالط یم، الق ھ الحك ة تظل ة، ترجم ، 1913الجمھوری
 .181ص

(20) R.polin. lacreationdes valcurs, p, 278. 
الع و ن االط د م فللمزی ر لط امي نص ر س ؤو: أنظ ة المس لة، الحری

  .القاھرة، مكتبة الحریة الحدیثة
دالجبار )21( ي عب ي: القاض د 6ج ،المغن ق أحم ویر، تحقی دیل والتج ، التع

 .6، ص1962فؤاد، القاھرة، المؤسسة المصریة العامة، 
ھ )22( ني زین د: حس اق الجدی روت، دار اآلف ة، بی د المعتزل ل عن ة، العق

 .95، ص1980
احظ )23( وان، ج: الج ق 1الحی الم، تحقی د الس ارون عب اھرة،  ھ الق

  .202ص
یم) 24( میح دغ ر س الع أنظ ن االط د م در :للمزی فة الق ا  308ص ،فلس وم

  .بعدھا
ارابى ا الف ر ایض لة :وأنظ ة الفاض ل المدین دن  ،آراء اھ ، ص 1895لن

ور .78،79 ذلك دیب الم  ،وك ي االس فة ف اریخ الفلس د ترجم ،ت ة محم
دة و ری اھرة ،اب ا 150ص  ،1938،الق دیم  وأیض ن الن ت ،اب  ،الفھرس

  .362ص
ور) 25( د االن ر محم ة :انظ رق الكالمی ذاھب الف ى م ة ف ات نقدی  ،دراس

اھرة ة ،الق ة العربی دھا  183ص ،دار الثقاف ا بع د  وم ا احم وأیض
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ھ المى :خواج ى واالس ر العرب ى الفك ان ف روت ،هللا واإلنس  ،بی
 .وما یلیھا 84ص  ،1ط ،1983 ،اتمنشورات عوید
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    Septimius Severus اإلمبراطور سبتیمیوس سیفیروس
  ) م  211ـــ  193( 

  )اإلمبراطوریة الرومانیة على جبینلیبیة بصمة (
  محمد امحمد سالم  .د                                                                                              

  اریخقسم الت                                                                                                    
  االصابعة -كلیة اآلداب                                                                                             

  
في التعریف بھذا اإلمبراطور الذي ولد في تكمن أھمیة ھذا الموضوع       

وكفاحھ  ،مكن بإرادتھ القویةت لكنھ ،یذكرلم تكن ذات شأن  ،مدینة لیبیة مغمورة
أكبر التي كانت من  ة الرومانیةاعتالء عرش اإلمبراطوری نمِ  الطویل،

ورغم الصعاب التي واجھتھ فإنھ  .التي عرفھا التاریخ القدیماإلمبراطوریات 
ھضم حقوق شعوب شعر بو ،، أحس بالظلم والطغیانظم رجال لیبیاعكان بحق أ

فھل تمكن من رد الحقوق إلى تلك الشعوب ؟ وما أھم  .أفریقیا وبالد الشرق
وفي اإلمبراطوریة الرومانیة على الصعیدین العسكري إنجازاتھ في بلده األم 

  ؟ والسیاسي 
إلشارة إلى مدینة وقبل أن نخوض في تفاصیل ھذا الموضوع ال بد من ا    
وعالقاتھا السیاسیة واالقتصادیة بالقبائل اللیبیة  ،ونشأتھا ،من حیث اسمھا ،لبدة

   .دولة قرطاجةالو
تجوب السھول  ،كانت السواحل الشمالیة للقارة األفریقیة تسكنھا قبائل متنقلة   

ً عن  ،والروابي والتالل وقد استمر ھذا  .ماء ومرعىمصادر العیش من بحثا
ستقر في المناطق الغنیة تھذه القبائل  تثم أخذ ،ال فترة طویلة من الزمنالح

 .الواحات الداخلیة م فيسواء في المناطق الساحلیة أبمواردھا المائیة والزراعیة 
لعل ما یھمنا من أمر ھذه القبائل تلك التي كانت تعیش بالقرب من خلیج سرت و

لعالقتھا المباشرة بمدینة لبدة  ،يأو التي كانت تعیش في الجنوب اللیب ،الكبرى
Leptis،  تبدأ قدولكن قبل ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن أسماء ھذه القبائل 

 وكانت من أھم ھذه القبائل .تظھر على المسرح التاریخي منذ العصر اإلغریقي
التي كانت تسكن حول خلیج سرت الكبرى  Nasamones قبیلة النسامونس
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وكان أفرادھا یذھبون في الصیف  ،)القارة األفریقیة مسافة إلى وسط األقرب(
تأتي و )1( ھناكإلى واحة أوجلھ لجمع التمور من أشجار النخیل التي كانت تنمو 

صب م قربالتي كانت تقیم  Macaeالماكاي قبیلة  إلى الغرب من ھذه القبیلة
ً الذي تحیط بھ أراض خصبة تنتج ) وادي كعام( Cinypsنھر كینوبس  كثیرا

یعدل ھ محصولكان الذي القمح الزراعیة كان من أشھرھا  حاصیلن المم
وإلى الغرب  .)2(ھیرودوت المؤرخ اإلغریقي كما یقول  ،أرض بابل محصول

أما . )3(أو أكلة اللوتس Ginanesتعیش قبیلة الجیندانس كانت من ھذه القبیلة 
 أوجلھفي الجنوب من خلیج سرت الكبرى وعلى مسافة عشرة أیام من واحة 

كانوا  ،وھم قوم كثیرو العدد ،Garamantesیوجد موطن قبیلة القرامامنتس 
  األثیوبیین، كانوا یطاردون بھا )4( یملكون عربات تجرھا أربعة خیول

وكان ھؤالء یستقبلون ). سكان الكھوف الذین كانوا یسكنون جنوب لیبیا (  
جار الكریمة والعاج القوافل التي تأتي من وسط أفریقیا محملة بالذھب واألح

السلع التي تنتجھا أو تشتریھا التي یقایضون بھا  ،وریش النعام وجلود الفھود
  .من الفینیقیین) مدینة أویا ولبدة(مدن الشمال 

  :Leptis Magnaمدینة لبدة الكبرى نشأة 
على مسافة إلى الشـرق من مدینة الخمس الحالیة الكبرى دة تقـع مدینة لب     

خصبة  ذات تربة في منطقة زراعیة  ،اتمتـر كیلو بضعة نھاید عقلیلة ال تز
الذي كانت نھر كینوبس  تدفقو ،غزیرةالمطار ھطول األن عناتجة ة وفیرومیاه 

 في البحربعد ذلك لیصب  ،والغربیة من التالل الجنوبیةتأتي إلیھ السیول 
   .الزراعةالشرب وستغل في تھذا النھر  ت میاه، وكاناألبیض المتوسط

عندما كانوا یبحرون الخصیب  وقعویبدو أن الفینیقیین أدركوا أھمیة ھذا الم    
لفت نظرھم ھذا ف ،الشمالي ألفریقیاالشراعیة بمحاذاة الساحل وسفنھم بمراكبھم 

ً لمدینة ومن ثمَّ  ،الخصیبالمكان  أقاموا محطة تجاریة قدر لھا أن تكون أساسا
  .الم الرومانيالعأنحاء كل بلغت شھرتھا اآلفاق في 

من قبل مھاجرین صوریین في األلف ھذه المدینة تأسست أن وأغلب الظن    
ً إلى بعض األدلة األثریة التي تشیر إلى أن تاریخ تأسیسھا .األولى ق م استنادا

بینما یرى أحد الباحثین أنھا أنشئت في أواخر  ،م.یرجع إلى القرن السابع ق
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لم تذكر في مؤلفات المؤرخین القدامى الذین  ھالكون ،القرن السادس قبل المیالد
م على منطقة .ق 517 عامDorius إلى الحملة التي قام بھا داریوس  أشاروا

في ما یدل على أنھا لم تكن موجودة  ،دون أن یشیروا إلى ھذه المدینةكینوبس 
ویدعم  .لیس لھا شأن یذكر ،أو أنھا كانت عبارة عن محطة صغیرة ،ذلك الحین

ً ھذا الب في أطالل احث رأیھ ببعض المكتشفات األثریة التي عثر علیھا حدیثا
في األصل ھذه المدینة وكانت . )5(م.ق 500والتي یعود تاریخھا لعام المدینة 

ا عن طریق ـقیمحطة صغیرة تستقبل البضائع التي تأتي إلیھا من وسط أفری
المحاصیل تنتج ت المحیطة بھا التي كانالمناطق أو من  ،)6(قوافل القرامامنتس

البضائع بالبضائع التي یجلبھا الفینیقیون من بلدان  ثم تقایض تلك ،)7(الزراعیة
اریة والزجاجیة وغیرھا ،حوض البحر المتوسط   .كالمالبس والصناعات الفخَّ

وإغریقیة وقد اشتھرت ھذه المدینة بعدة أسماء ترجع إلى أصول فینیقیة    
وھو "  Lybgy" و "  Lbgyلبقي " أو "  Lpkyلبكي "  :نذكر منھا ،والتینیة

" أطلقوا على ھذه المدینة فیما بعد اسم فقد اإلغریق  أما .اسم فینیقي األصل
 "Liptis لبتس" أطلق علیھا اسم في المصادر الالتینیة و)8("نیابولیس

ماجنا " ، ثم أضـاف إلیھـا الرومان كلمة " Lptiلبتي " و" Lepcis"و
Magana "، لھا عن مستوطنة المدینـة  التي تعني ً " لمطة " العظیمة تمییزا

  Lepti"وكانت تسمى لبدة الصغرى  ،التي تقع بالقرب من مدینة قرطاجة
Minus ".  یرى أن اسمھا مشتق من الكلمة الصیداویة الباحثین من وھناك من

 ،التي تعني البادیة) بادة (و ) ل(من حرف الجر  ةمركبوھي كلمة  ،"لیبادة " 
" لیبو " القبیلة اللیبیة التي كانت تسمى ا زعم بعضھم أن اسمھا مشتق من كم

ألن ھذه القبیلة كانت تبعد عن مدینة لبدة  ،لكننا ــ في الواقع ـــ نستبعد ذلك ،)9(
وبالتالي ال نظن أن أھلھا كانت لھم ارتباطات أو عالقات  ،مئات الكیلومترات

وأغلب الظن أن ھذه المدینة  .ینتھمتجعلھم یطلقون اسم ھذه القبیلة على مد
               .ن لھاوكانوا ھم المؤسس ھؤالء القوم لكون ،سمیت باسم فینیقي

مع سبرطي بعد حملة داریوس االمدینة لبدة ضمن الممتلكات القرطاجیة  دخلت
" ة ومدین ، وھي طرابلس الحالیة" Oeaأویا " أو " Vaiʾat فیعات " مدینتي 
         صبراتـھ
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Sabratha " )10(،  لكن ھذه المدینة ظلت تتمتع بحكمھا الذاتي كما یقـول
حیث كان یحكمھا  ،)م.ق 34 ـــ Sallust )86المؤرخ الروماني سالـوست 
ومجلس  ،)11(إلى جـانب الموظفین " سوفیتس " رئیس القضـاة الذي یدعـى 

اء الجیوش وبناء غیر أن القرطاجیین لم یسمحوا لھذه المدن بإنش ،أعیان المدینة
 مغامرینلطامعین واللغزو ابالدفاع عنھا إذا ما تعرضت وتكفلوا  ،األساطیل

ولعل ھذا اإلجراء یشیر إلى أن القرطاجیین كانوا یتخوفون من ثورة ھذه 
تھدد مصالحھم السیاسیة  ،وتحولھا من مدن حلیفة إلى مدن متمردة ،المدن

ً من  .واالقتصادیة المعاھدة التي ألزموا بھا الرومان وھذا األمر یبدو واضحا
المدن الواقعة على الشواطئ الجنوبیة  موانيبعدم رسو سفنھم في والتي تفید 

إال في حاالت الضرورة  ،للبحر األبیض المتوسط الخاضعة للنفوذ القرطاجي
  .القصوى

وإزاء احتكار الفینیقیین للتجارة البحریة عانت المدن اللیبیة من سوء     
إلنفاقھا  ،لھم التي كانت تدفع الباھظةالضرائب بسبب  ،االقتصادیةاألحوال 

فكانت مدینة لبدة مثًال  ،ولدعم االقتصاد القرطاجي ،على الجیوش القرطاجیة
ً ضریبیة یومیة تقدر بحوالي تللقرطاجیین تدفع  أي ما یعادل تسعة (النت یومیا

ً أطنان  ي حیاتھم على ما جعل السكان یعتمدون ف ،)12() من الفضة سنویا
أما في العھد الروماني فقد ازدھرت  .والتجارة الداخلیةوالرعي الزراعة 
وتحولت المدینة إلى مدینة رومانیة  ،والعالم الخارجيلبدة مدینة بین التجارة 

  .بمعابدھا ومسرحھا وسوقھا ومنازلھا التي بنیت على الطرز الرومانیة
لكونھا  ،المدن في العالم الروماني لقد قدر لھذه المدینة أن تكون من أشھر   

ً تمكن من الوصول إلى أعلى المناصب في الجیش  ً قویا أنجبت إمبراطورا
ما مكنھ من انتزاع العرش من بین براثن أكبر الزعماء السیاسیین  ،الروماني

د في ـسبتیمیوس سیفیروس الذي ولھو  ذلك اإلمبراطور ،والقادة العسكریین
درس حیث  ،اـم انتقل إلى أثینـث ،اـوتلقى تعلیمھ بھ ،م146ام ـع ةة لبدـمدین

  .)13(ثم اشتغل بالمحاماة في مدینة روما  ،الفلسفة واآلداب
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  :التنازع على العرش وتولیة سبتیمیوس سیفیروس
ً بالغ القوة     ً في  ،نافذ البصیرة ،كان سبتیمیوس سیفیروس رجال صارما

ً في الفنون العسكریةأحكامھ،  ً شجاع ،بارعا ً مقداما ال یھاب الردى في ساحات  ،ا
وھذه  .یتحین الفرص لالنقضاض على خصومھ متى سنحت لھ الظروف ،القتال

مكنتھ من تحقیق طموحاتھ في الوصول  ،الجوانب من شخصیتھ القیادیة الناجحة
ولكي یحقق  ،أم سیاسیةسواء كانت عسكریة  ،المناصب الرومانیةإلى أعلى 

ثم نال رتبة القنصلیة في  ،سان في الجیش الرومانيذلك انضم إلى سالح الفر
وفي تلك الفترة كانت اإلمبراطوریة الرومانیة تمر بفترة حرجة من  .م190عام 

األباطرة ولھو نتیجة لضعف  ،االضطرابات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
وا وتدخل الجند الذین كان ،وانتشار الفساد في اإلدارة اإلمبراطوریة ،بعضھم

یبتزون األباطرة بین الحین واآلخر، وكان بعض األباطرة قد انتھجوا سیاسة 
 .بسبب الخوف من المؤامرات التي كانت تحاك ضدھم ،الرعب واإلرھاب

س دوالتي قتل فیھا اإلمبراطور كومو تلكوكان من ضمن ھذه المؤامرات 
Commodas )176  ن وكا. )14(قبیل تجدید قنصلیتھ بیوم واحد) م192ــ

 ً  Helviusھو ھلفیوس بیرتیناكس للعرش ھؤالء المتآمرون قد اختاروا مرشحا
Pertinax  ثالثة سوى  لكنھ لم یبق  م193منصبھ الجدید في عام الذي تولى

مارس من العام  28انتھت بمصرعھ على ید القوات البرایتوریة في یوم  ،أشھر
           .)15( نفسھ
الرومانیة في شرق البحر األبیض المتوسط  ثارت القوات وفي تلك الفترة    

قوات  فكانت ،مرشح لھاقائدھا كونادت كل فرقة ب ،وفي سھل الدانوب وبریطانیا
 Gaius Pesceniusجایوس بسكنیوس نیجر بوالي سوریا قد نادت الشرق 
Niger، قوات بانونیا  اختارتوPannonin  ) سبتیمیوس ) بمنطقة الدانوب

 Claudiusكالودیوس ألبینوس بریطانیا بقوات بینما ھتفت  ،سیفیروس
Albinus.  ما  ،)16(ھناك ثالثة مرشحین لمنصب اإلمبراطور وبذلك أصبح

زاد من حدة الخالف بین الجیوش الرومانیة أمام عجز مجلس السناتو على 
ً  ،ممارسة مھامھ السیاسیة   وكان ھذا المجلس یمیل نحو نیجر الذي نال تأییدا
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 ً یمیوس سیفیروس انتھز فرصة قربھ من إیطالیا فزحف بجیشھ لكن سبت ،شعبیا
ً لمقتل  ً أنھ جاء منتقما ولم یكن . الـراحل برتیناكس وراإلمبراطعلى روما مدعیا

فأدان اإلمبراطور  ،اإلقرار باألمر الواقعوى أمام مجلس السناتو من خیار س
روس ووافق على ترشیح سبتیمیوس سیفی ،وحكم علیھ باإلعدام ،جولیانوس
ً  إمبراطورا   .)17( جدیدا

ً أنھ لن یصفو لھ الجو كان سبتیمیوس سیفیروس        إال بعد  ،یدرك تماما
ومن ھنا أخذ یتحین الفرص  ،القضاء على خصومھ الواحد بعد اآلخر

ومن أجل تحقیق ھذا الھدف تصالح مع  ،لالنقضاض على خصمھ القوي نیجر
وأغراه بتولي  ،جیش بریطانیا قائد Claudius Albinusكالودیوس ألبینوس 

ثم جھز جیشھ لمحاربة قوات نیجر  ،)ولي العھدوھو منصب (منصب القیصر 
لیتحكم في مضیق  ،نیجر باحتالل بیزنطة بادر .الذي بایعتھ الوالیات الشرقیة

باإلضافة إلى تحكمھ في البالد الشرقیة التي كانت تزود  ،البسفور والدردنیل
 ،حصار ھذه المدینةللكن سبتیمیوس أسرع  ،القمح روما بما تحتاج إلیھ من

وأحرز  ،ثم لحق بقوات خصمھ في آسیا الصغرى ،ھا دون عناء كبیرمتحقاو
إلى جنوب جبال ھذه القوات مذعورة فرت على إثرھما  ،علیھا انتصارین

قتل  م194في أیسوس عام بین الجانبین  حیث دارت معركة كبیرة ،طوروس
فیما أما  .عنیدھذا الخصم ال أمروبذلك انتھى  ،من جنودهوعدد كبیر  ،فیھا نیجر

ً من السناتو والشعب  ألبینیوسكالودیوس  یتعلق بأمر الذي كان محبوبا
رغم االتفاق  ـــھذا المجلس بتولي عرش اإلمبراطوریة  قنعھفقد أ ،الروماني

ومن ثمَّ جمع قواتھ عند مدینة سیفیروس ـــ  سبتیمیوسالذي تم بینھ وبین 
ً للقضاء على قوات ) مدینة لیون الفرنسیة( Lugdunumلوجدونوم  استعدادا
على ھذا المتمرد بالزحف على قواتھ المرابطة رد سبتیمیوس لكن و ،سبتیمیوس

بعد قتال شرس تمكن من االنتصار و ،م197عام في حوالي في ھذه المدینة 
وا اثفع ،ھذه المدینة المتمردة أمر جنوده بتأدیبھال أھمن  لكي ینتقمو. )18(علیھ 

ً و فیھا ً وتقتیالً حرقا   .نھبا
ً  ،أما مجلس السناتو فقد عاقبھم سبتیمیوس بقتل العشرات منھم      وصادر كثیرا

ومأل األماكن الشاغرة في المجلس بأعضاء جدد اختارھم بنفسھ  ،من أمالكھم
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وإكسابھا  ،لترسیخ سلطتھ ،جال القانونكما استعان بعدد من ر ،من بلدان الشرق
بابنیان  :وكان من بین ھؤالء الرجال ،الشرعیة القانونیة أمام الشعب الروماني

Papian  وبولسPaulus  وألبیانUlpian.  كما أغفل سبتیمیوس اختصاصات
وھكذا رسخ سبتیمیوس . )19(مجلس السناتو، إال عندما كان یرسل إلیھم أوامره 

 ً ً جدیدا ً من قبل ،نظاما ما مھد  ،وھو االستئثار بالسلطة المطلقة ،لم یكن مألوفا
 .الطریق ألبنائھ من بعده بتولي العرش دون الرجوع لھذا المجلس الضعیف

وقد استھل سبتیمیوس سیفیروس حكمھ بتوزیع المكافآت والمنح على جنوده     
م مصدر قوتھ ألنھ كان یعلم أنھ ،كما زاد من رواتب الجند ،الرومانيوالشعب 
التي  ،وربما كان یؤمـن بالـوصیة التي أوصى بھا ابنیـھ في آخـر أیامھ ،وسلطتھ
ً و«  :قال فیھا  .)20(» تھتما بشيء بعد ذلك  ثم ال ،دفعا للجنود رواتبھمااتحدا معا

قام بتسریح قوات الحرس اإلمبراطوري القدیمة  الجیش لھولكي یضمن والء 
ً دلھا بقوات جدیدة من جیش الدانوب الذي كان مواستب ،التي یشك في والئھا  ؤیدا

   .لھ
  :أعمالھ

 ةحرجتولى سبتیمیوس سیفیروس عرش اإلمبراطوریة الرومانیة في فترة    
 تتصارع فیھا القوى السیاسیة والعسكریة على عرش اإلمبراطوریةكانت 

ى كل من التغلب علوالعسكریة وحنكتھ السیاسیة  تمكن بشجاعتھ ورغم ذلك فإنھ
وم بأعمال یحتفظ بھا في سجلھ ـكان علیھ أن یقمن ثمَّ و ،المناھضة لھ قوىھذه ال

ة ـلیبیة ـة بصمـالناجح عمالون تلك األـوتك ،ر األیام والسنینـالتاریخي على م
حكم إمبراطوریة  ،لشاب لیبي طموحعلى جبین اإلمبراطوریة الرومانیة 

ً وشم ،مترامیة األطراف ً وغربا ً امتدت شرقا ً وجنوبا لتشمل حوض البحر  ،اال
  .ااألبیض المتوسط وشمال أوربا وغرب آسی

زاة ـن الغـم ةـذه اإلمبراطوریـظ على ھـأن یحاف ورــذا اإلمبراطـوكان على ھ   
ولكي  ،بوالیاتھمكانوا یحاولون االستقالل  نومن المتمردین الذی ،والطامعین
جراءات والخطوات اإلجملة من  علیھ أن یتخذ وجب ،غایةال هیحقق ھذ
ً عمَّ صارت ــ في نظر بعضھم ـالتي  ،الشجاعة ً وخروجا ً واستبدادا   ا ـ تمردا
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وأول الخطوات الجریئة التي قام  ،اعتادت علیھ السیاسة اإلمبراطوریة من قبل
 ما زاد من عدد قواتھ ،)21(بھا سبتیمیوس أنھ جعل الخدمة العسكریة إلزامیة 

ة لإلمبراطوریة بالمساواة مع العناصر اإلیطالیة وضمن حق الوالیات التابع
راء ـذا اإلجـم ھـد ساھـوق ،ن ـن الزمـرة مـالعسكریة فتالتي احتكرت المناصب 

  .  اإلمبراطوریة الجدیدة على المدى البعیدة ـم السیاسـك ــ في رســــ بدون ش
لشمالیة كان التحدي الكبیر الذي واجھھ سبتیمیوس یكمن في خطر القبائل ا    

وأرادت أن تقوض النفوذ  ،من االسكتلندیین التي ھاجمت والیة بریطانیا
 ز جیشھیجھبت قامولما بلغت األنباء أسماع اإلمبراطور . الروماني ھناك

ثم  ،اجتاز أسوار ھادریان وانطونیوسف ،إلى تلك الجزیرة النائیةبھ  النطالقوا
ن ألف یة قدرت بحوالي خمسورغم تكبده خسائر فادح. توغل في شمال الجزیرة

وكان  .االسكتلندیین وفرض الصلح على ،فإنھ تمكن من فرض االستسالم ،قتیل
  .)22(ھم یضاواقتطاع جزء من أر ،من نتائج ھذا الصلح تسلیم جزء من أسلحتھم

أما فیما یتعلق بسیاستھ الداخلیة فقد كان سبتیمیوس یشعر بأھمیة العناصر     
ً إلى جنب مع العناصر  الحكم واإلدارةالمشاركة في  األفریقیة والشرقیة في جنبا

وكانت ھذه  ،األوربیة التي كانت تستحوذ على السلطة لفترة طویلة من الزمن
ً لم یسبق لھ مثیل في تاریخ اإلمبراطوریةالسیاسة  ً جدیدا لكن  ،قد أصبحت نھجا

ً فإجراءاتھ كانت بحق في   .ي الوالیاتصالح الرعایا الذین كانوا یعیشون بعیدا
بالظلم ع إلى إحساس اإلمبراطور سبتیمیوس وربما كان ھذا األمر یرج

عن مركز البعیدة بحق شعوب الوالیات قرار اإلعدم و ،واإلقصاء
ً أفریقي المولد شرقي األصل ،اإلمبراطوریة ولكن ھذا ال یعني أنھ  ،لكونھ رجال

ً على العن ،كانت لدیھ اتجاھات قومیة زیع عند تو ةصر اإلیطالیاأو أنھ كان حاقدا
ً ذلك ألن  ،المناصب اإلداریة ھناك من اإلشارات ما یدل على أنھ كان رجال

 ً یقدس المظاھر الرومانیة المألوفة في المجتمع الروماني في ذلك  ،رومانیا
التي كانت سنة تقدیس اإلمبراطور الجري على ومنھا على سبیل المثال  ،الحین

صار یعرف ف ،أوحى إلى خاصتھ بتقدیسھحیث  ،معروفة بین الساسة الرومان
 Urbs Sacraعھده تسمى في مدینة روما كما أصبحت  ،Dominusبالمولى 

  .)23(أي المدینة المقدسة 
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ومدن سوریا وطن زوجتھ  ،وھكذا عاشت المدن األفریقیة في بالده األصلیة    
بھ على ومدن والیات الدانوب التي أیدتھ في حر Julia Domnaجولیا دومنا 

فترة من االزدھار والرخاء االقتصادي  ،خصومھ قبیل تولیھ العرش
نعمت ھذه المدن  بإجراءات إداریة إیجابیة رفعت ھذه المدن  وقدوالحضاري 

ً من الھبات ماك ،البلدیات األخرىدرجة بین إلى مركز أعلى   نالت قدرا
. من قبلیھا عل تحصلمن المباني مختلفة األغراض التي لم  ببناء عدد توحظی

تتلخص في أن الرومان واإلیطالیین لھذه الوالیات  وكانت نظرة سبتیمیوس
تمتعوا منذ فترة طویلة بحكم اإلمبراطوریة دون مشاركة الشعوب األفریقیة 

ولھذا كسر سبتیمیوس ھذا االحتكار  ،والشرقیة التي لھا الحق في ھذا االستحقاق
ولبناء أوطانھم  ،ھذه الحقوق المغتصبةللتمتع ب كي یعطي فرصة ألبناء الوالیات

وكانت سیاستھ  .باإلمكانات المتاحة التي استغلھا الرومان لصالحھم من قبل
بین سكان إیطالیا وبقیة الوالیات في االمتیازات  اةساوتتمحور حول الم

ً عضویة مجلس السناتو الذي و ،جتماعیة والتشریعیة والسیاسیةاال كان محتكرا
ثلث  الذین لم یعد بإمكانھم الحصول على أكثر من ،ینمن قبل اإلیطالی

وھذا یدل على أن سبتیمیوس قد قام بخطوة جریئة لصالح سكان  .األعضاء
                                                                         .)24(الوالیات األخرى 

قسط كبیر من الرعایة األخرى بأما مسقط رأسھ مدینة لبدة فقد حظیت ھي      
مقسمة إلى عدد من المناطق وصارت المدینة  ،یث زاد اتساعھاح ،واالھتمام

Regione، وكان الشارع  ،یقسمھا شارعان رئیسیان طولي وعرضي
أما  .)25(العرضي بمثابة شارع النصر الذي كان یطلق علیھ الفوروم الروماني 

وقد  ،خاصة بالمستعمراتالحقوق المواطنة الدستوریة  ھممنح سكانھا فقد
   .)26( م235حتى آخر عھد أسرتھ عام استمرت ھذه الحقوق ساریة المفعول 

ً ما كانت تغیر على      ولكي یؤمن المدن اللیبیة من غارات القبائل التي كثیرا
مثـل  ،وتھـدد المصالـح الـرومانیـة في ھـذه المنطقـة ،المدن والقـوافـل التجاریـة

 قام بتغییر في نظام إدارة الوالیات األفریقیة ،نتس والنسامونسالجراما قبیلتـي
  والیات بأن وضع ـتلك ال)  Limesباللیمس التي عرفت  (وم ـوحصن تخ
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تمركزت في قالع وحصون امتدت  ،ات رومانیة في المناطق الداخلیةـحامی
 وكان من أھم ھذه ،Tacapeقابس على ھیئة قوس بدأ من مدینة لبدة إلى مدینة 

  .  )27(القالع أبونجیم والقریات وغدامس 
ً  وخالصة القول فإن سیاسة     اإلمبراطور سبتیمیوس سیفیروس تعطي مؤشرا

اآلسیویة التي كانت األفریقیة وعلى أنھ كان بالفعل یحس بمعاناة الشعوب 
وكان یعلم أن علیھ واجب مساواة ھذه  ،خاضعة لإلمبراطوریة الرومانیة

المغتصبة وذلك باسترجاع حقوقھا  ،إلیطالیة واألوربیةالشعوب بالعناصر ا
أم السیاسیة التي استحوذ علیھا الرومان فترة طویلة  ،سواء في حقوقھا المدنیة

فإنھ  ،رغم الصعاب التي واجھت ھذا اإلمبراطور منذ بدایة حكمھو .من الزمن
على جبین لیبیة بحق بصمة  التي كانت تمكن من إنجاز كثیر من األعمال

  .الرومانیةاإلمبراطوریة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

186 

  :الھوامش
Herodotus , Vı ,172 ( 1)                                                         

 )2(  Ibid ,198.   
أن   Pliniusوقد ذكر بلیني  .كانت شجرة اللوتس تنمو في الساحل اللیبي )3(

ت ثمارھا في مثل حجم وكان ،أفضل أنواعھا الذي كان ینمو حول خلیج سرت
یقول إن ثمرتھا  Conelius Neposلكن كورنیلیوس نیبوس  ،ثمرة الكمثرى

یتغیر عدة مـرات قبل  ،ولونھا كلون الزعفران ،صغیرة تشبھ حبة الفول
 ،دار مكتبة الفكر ،2ط  ،نصوص لیبیة ،علي فھمي خشیم ،انظر .نضوجھـا

  .127ص  ،م1975 ،طرابلس ــ لیبیا
)4 (erodotus , Vı , 183   
الدار  ،1ط ،التاریخ السیاسي واالقتصادي للمدن الثالث ،أحمد محمد أندیشھ) 5(

  . 35 .ص ،مصراتھ ــ الجماھیریة ،الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن
إلى نھر السنغال  Germaكانت عربات القرامانتس تنطلق من جرما  )6(

وتاسیلي  Tibestiي والنیجر وبحیرة تشاد مجتازة ممرات جبال تیبست
Tassili، ومن ھناك  .ثم تعود إلى جرما وھي محملة بالبضائع األفریقیة النادرة

 .حیث كانت تقایض تلك البضائع  ببضائع منتجات الشمال ،تنطلق إلى الشمال
تؤكد وجـود ھذه  ،ولعل الرسوم الصخریة التي اكتشفت في جنوب الصحراء

تاریخ  ،جان مازیل ،انظر. أو أربعـةالعـربات التي كان یجـرھا جـوادان 
دار الحوار للنشر  ،1ط  ،ربا الخش :ترجمة ،الحضارة الفینیقیة الكنعانیة

  .198 ،197 .ص ،م1998 ،سوریة ــ الالذیقیة ،والتوزیع
 ،بیروت ــ لبنان ،دار الكتب العلمیة ،معجم تانیت ،عبد المنعم المحجوب )7(

                          .205 .ص ،ونس ــ المغربلیبیا ــ ت ،تانیت للنشر والدراسات
  .والصفحة نفسھا ،نفسھ )8(
 ،آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والروماني ،عزت زكي قادموس )9(

   .18 .ص ،2004 ،اإلسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة
 ،طرابلس ــ لیبیا ،طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ،راسم رشید )10(

  .39 .ص ،م1953
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  .15 .ص ،عزت زكي قادموس )11(
  .204 .ص ،عبد المنعم المحجوب )12(
 ،3جـ  ،3مج  ،محمد بدران :ترجمة ،قصة الحضارة ،ول دیورانت )13(

  .323 .ص ،جامعة الدول العربیة ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
مانیة السیاسي تاریخ اإلمبراطوریة الرو ،سید أحمد علي الناصري )14(

  .307 .ص ،م1991 ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،2ط  ،والحضاري
دار المعرفة الجامعیة  ،اإلمبراطوریة الرومانیة ،مصطفى العبادي )15(

  .148 .ص ،م1999 ،اإلسكندریة
  .نفسھ والصفحة نفسھا )16(
  .310 .ص ،سید أحمد علي الناصري )17(
  .312 ،311 .ص ،نفسھ )18(
  .323 .ص ،دیورانت .ول )19(
جمیل بواقیم الذھبي وفاروق  :ترجمة ،حضارة روما ،دولي .ر .دونالد )20(

  . 337 .ص ،ت .د ،القاھرة ،نھضة مصر للطباعة والنشر ،فرید
  .323 .ص ،ول دیورانت ) 21(
محمد  :اضمحالل اإلمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا، تر ،ادوارد جیبون )22(

  .128 .ص  ،م1997 ،ئة المصریة العامة للكتابالھی ،2ط  ،علي أبودرة
  .315 .ص ،سید أحمد علي الناصري )23(
  .316 .ص ،نفسھ )24(
  .19 .ص ،عزت زكي حامد قادوس )25(
  .123 .ص ،عبد المنعم المحجوب)26(
بعض المواقع القدیمة في الجزء الشرقي من منطقة « ألوین بروجن  )27(

 ،14 ،13مج  ،مصطفى عبد هللا الترجمان :تر ،مجلة لیبیا القدیمة ،»طرابلس 
   .38 .ص ،م1983 ،روما ،أمانة التعلیم ــ مصلحة اآلثار
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الرسائل الدیوانیة وأھمیتھا في دراسة تاریخ المرابطین في المغرب 
 واألندلس

د معمر الھادي القرقوطي                                               
  م التاریخ سق                                                                                                   

    الزاویة -آلداب كلیة ا                                                                                             
                       

فیھا دولة   ئل الدیوانیة في أمة إال إذا كانتال توجد الرسا أنھ طبعيمن ال     
ھم د المرابطین عندما أقاموا دولتما نالحظھ عن وھذا ،وكان لھا كتاب یكتبون 

األمر في الشرق اإلسالمي   كما كان   ،فقد اھتموا  بوظیفة الكتابة ،في المغرب
من أصحاب األقالم الذین  عددٌ  لھم توفر أنھ،ومن مظاھر اھتمامھم بھذه الوظیفة

وعلى رأسھم الكاتب  أبو  ،أرسوا  تقالید الكتابة األندلسیة في دیوان مراكش 
  .والكاتب أبو بكر بن القصیرة وغیرھم ،ي الخصالب محمد بن أعبد هللا

مي یعتمدون على من المعلوم أن المؤرخین في كتاباتھم عن التاریخ اإلسال     
منھا الوثائق بأنواعھا كالمراسالت والمعاھدات والظھائر وكتب  ،المصادر كلّ 

ً عن كتب التارالجغرافیا والرحالت والسیر والت  عدد ایخ، وقد نحراجم، فضال
نحو كتب الفقھ والنوازل والحسبة بما تحتویھ من قضایا تخدم التاریخ في جوانبھ 

  .یةالمختلفة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماع
تصدوا إلى كتابة تاریخ المرابطین السیاسي الذین  ذا المنوال سار على ھو  

في و متنا اإلسالميأواالقتصادي واالجتماعي الذي ھو جزء ال یتجزأ من تاریخ 
الضوء على الرسائل الدیوانیة التي صدرت عن األمراء  طا البحث نسلھذ

سة تاریخھا بما تحویھ من معلومات المرابطین لما تشكلھ من أھمیة بالغة في درا
وذلك  ،اثمنذ ظھورھم على مسرح األحد اقتصادیة واجتماعیة سیاسیة و

  :بالتركیز على النقاط التالیة
دیوانیة كمصدر تاریخيالرسائل ال -1 

 2-الرسائل الدیوانیة في كتابات المؤرخین
لتاریخ المرابطین السیاسي الرسائل الدیوانیة مصدرٌ  -3 

  . الرسائل الدیوانیة كمصدر لتاریخ المرابطین االجتماعي واالقتصادي- 4
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  :الرسائل الدیوانیة كمصدر تاریخي
الرسائل الدیوانیة أو ك،شاءالكتابة واإلنألوان الرسائل في دیوان  تتتعدد

ھي  :دیوانیةفالرسائل ال، السلطانیة والرسائل اإلخوانیة والرسائل الشخصیة
الرسائل الرسمیة التي تصدر عن الخلیفة أو الملك إلى وزرائھ وعمالھ ووالتھ 

تمثل  ي الداخل والخارج، وشؤون الدولة وأمور السلطان ف ، وھي تخصوقادتھ
لذلك ابتعدت عن العاطفة  ؛)1(ھا وموضوعاتھاالوجھ الرسمي في أغراض

دورھم في  واقتصر ،بتوجیھھا حسب مشاعرھم یسمح لألدباء والخیال، ولم 
 التي تناسب موضوع الرسالة، فجاءت عبارات تلك الرسائل انتقاء الكلمات 

عن اللبس والتأویل، وقد تعددت المجاالت  واضحة  المفردات والعبارات بعیدة
  :أھمھاومن ا ھذه الرسائل التي وردت فیھ

 :البیعة .1
ً  توضع وھي رسائل  وتأتي على المقصود  عن الزخرفة،  كلماتھا بعیدا

مباشرة، ومن ذلك ما كتبھ ابن القصیرة عن علي بن یوسف من حضرة 
مراكش، وھي رد على كتاب البیعة الذي ورد إلیھ من بعض أعمال مملكتھ 

عندما ورد كتابكم األثیر .. .من حضرة مراكش حرسھا هللا".... باألندلس 
  .)2("جوابنا ھذا تحملون فیھ على ما تضمن كتاب بیعتكم.. .ووقفنا على معانیھ

 :الجھاد .2
كالرسالة التي كتبھا ،عتني بأمر الجھاد والدفاع عن اإلسالم وھذه الرسائل  ت

 موجھة إلى أھل األندلس یعلمھم الخصال باسم أبي علي بن یوسف، ابن أبي 
ونحن "....حشد الجیش والعتاد  ر المسلمین في الغزو والجھاد وة أمیبنی فیھا

وإن كنا بلغنا االحتشاد واالستعداد، واستنھضنا من األجناد واإلمداد، ما یربي 
  .)3("الخ... .على اإلحصاء والتعداد

 :الوصایا .3
ً ،تضم جملة من الوصایا ابطین وكانت تصدر عن األمراء المر و أحیانا

الخصال صادرة عن  أبيمثل الرسالة التي كتبھا ابن ،كأبنائھم معینینألفراد 
تكون موجھة إلى  وأحیانا )4(أبو بكر من حضرة مراكش يبأعلي بن یوسف إلى 
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رعایاه في أحد األقالیم كالرسالة التي تولى كتابتھا أبو بكر ابن القصیرة لألمیر 
  .)5(وھي وصایا إلى أھل األندلس تاشفینیوسف بن 

 تالبشارا .4
ویطول فیھا الحمد . ویتسم ھذا النوع من الرسائل عندھم بالطول واإلسھاب

التي وجھھا سیر من  كالرسالة ح األمر المراد التبشیر بالتفعیلوالدعاء، ثم یشر
أبي بكر من تاشفین قائد جیش المرابطین في األندلس إلى أمیر المسلمین علي 

ترین من بالد البرتغال وھي یبشره فیھا بفتح قلعة شن. )6(بن یوسف بن تاشفین
  . حمد بن عبدونمن إنشاء الكاتب أبي م

 :البیعة والتعیین والعزل .5
بعد الحمد هللا والصالة على نبیھ  ا،یوضح فیھالتي العھد،  كرسائل تولیة

أسباب تولیتھ العھد البنھ من بعده، ثم یختمھا بوصایا _صلى هللا علیھ وسلم _
ى لسان یوسف بن محمد بن عبد الغفور علكثیرة، ومن ذلك ما كتبھ الوزیر 

 وجاء فیھا ه496سنة !ابنھ علي من بعده  تھ تولیفیھا یعلن  تاشفین والتي 
الحمد  رحم عباده باالستخالف، وجعل اإلمامة سبب االئتالف وصلى هللا "

ل لتواضعھ عز ذعلى سیدنا محمد نبیھ الكریم الذي ألف القلوب المتنافرة وأ
  .رةالملوك الجباب

فإن أمیر المسلمین وناصر الدین، أبا یعقوب یوسف بن تاشفین لما : أما بعد      
ً عما  استرعاه هللا على كثیر من عباده المؤمنین، خاف أن یسألھ هللا غدا

ً لم یستنب فیھ سواه   .)7(..".استرعاه، كیف تركھ ھمال
نھا وقد صدرت رسائل أخرى تناولت تعیین الوالة والقضاة، نذكر مھذا 

 لى بن یوسف بن تاشفین وھي موجھة إلى أھل مدینةالرسالة التي أصدرھا ع
ً عل تقلید ابن تاشفین ، و رسالة )8(ھاسبتھ یعین بموجبھا یحیى بن أبي بكر والیا

ورسالة أخرى أرسلھا إلى علي بن  ه، 526نة قرطبة وإضافتھا إلى أعمالھ س
جاء وقاضیھم ابن الملجوم  تقضي بعزل ،والتي یوسف بن تاشفین إلى أھل فاس

أجھل بأحكام  الملجوموقد أنھى إلینا وتحقق لدینا أن الجھول ابن ((فیھا رد 
  .)9(....".لجومالقضاء من الع
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 :المجاوبة على الكتب .6
رد إلى األمیر المرابطي وھي ھذه الرسائل بالرد على الكتب التي توتختص 

  :نوعان
الجیش مثل الرسالة التي تلقاھا یوسف  الكتب التي ترد من العمال وقادة :األول

 یسألونھ المساعدة،بن تاشفین من المعتمد بن عباد نیابة عن والة األندلسا
ب على مثل بن أبي بكر قائد جیشھ باألندلس، ویجاوالرسالة التي تلقاھا سیر 

یأتي على المطلوب، قبل  یبدأ بالبسملة والسالم والتحیة ثم،ھذه الرسائل بھدوء
بسم هللا الرحمن الرحیم من یوسف بن تاشفین سالم علیكم " اب ھذا الجو

  .)10(...".ورحمة هللا وبركاتھ تحیة من سالمكم وسلم علیكم
ابن تاشفین قائده بأن یأمر ملوك األندلس بالرحیل إلى أرض  إجابةونحو 

العدو، ومن أبى علیھ أن یحاصره ویستولي على البالد، وأن ال یتعرض للمعتمد 
  .)11(دابن عبا
السادس التي یتحدى فیھا  الفونسترد من الملوك مثل رسالة  الكتب التي  :الثاني

ابن تاشفین ویطلب فیھا اللقاء بھ في األندلس أو في المغرب، ویكون الرد علیھا 
ً على بعض اآلیات  بالتھدید بلغة شدیدة في رسالة قصیرة وبالمثل  تحتوي أحیانا

جواب یوسف بن ك اسب المناسبة التي كتبت تنالقرآنیة، أو أبیات من الشعر 
  :شفین على  كتاب الفونسوتا

  من أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین إلى أدفونش
تبع ا  ما تسمعھ بأذنك، والسالم على منفإن الجواب ما تراه بعینك ال: أما بعد
  .الھدى

  :وأتبع الجواب بقول المتنبي
  یة والقناوال الكتب إال المشرف

  )12(س العرمرموال رسل إال الخم                                     
  :الرسائل الدیوانیة في كتابات المؤرخین

لم تعرف الدولة اإلسالمیة في العھد األموي والعباسي من الدواوین سوى 
الخراج والبرید وكانت الكتابة في بدایة األمر فیھا إما باللغة الرومیة في بالد 
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وبالد فارس إلى أن لسریانیة كما ھو الحال في العراق الشام ومصر، وإما با
  .وأمر بتعریب الدواوینبن مروان عبد الملك جاء 

ً وفي ھذا الصدد یفیدنا القلقشندى بأنھم لم یتخذوا دیوان لإلنشاء خالل ھذه  ا
ً )13("لم یصدر عنھم ما یدَّون في الكتب وتتناقلھ األلسنة"الفترة بقولھ  ، مشیرا

مؤسس  )14(ن طولونبظھر دیوان اإلنشاء كان في عھد أحمد  إلى أن أول ما
َّاب  الدولة الطولونیة الذي امتد سلطانھ إلى بالد الشام وقد اتخذ عدد من الكت
أشھرھم أحمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن كان وذاع صیتھ خارج 

َّاب دیوا. وغیرھا من المدن اإلسالمیة )15(مصر في بغداد ن ومن أشھر كت
  .اإلنشاء في عھد الدولة اإلخشیدیة إبراھیم بن عبد هللا النجیرمي

وبلغت عنایة الفاطمیین بدیوان اإلنشاء أنھم اختاروا لھ أمھر الكتاب 
وأكثرھم بالغة فكان یلقب بكاتب الدست ویخاطب باألجل، ومن أبرز كتابھا 

  .ابن بابشا ذو ابن بركات
تواله في عھد صالح الدین إلنشاء فعلى دیوان ا اوفي العھد األیوبي حافظو

 ً واستمر )الورق(بكاتب الدَّْست وكاتب الدَّْرج القاضي الفاضل وكان یلقب أیضا
كتاب  ةدیوان اإلنشاء في عھد الممالیك وزادت مھامھ وأوكلت مھمتھ إلى ثالث

في عھد الظاھر بیبرس وأصبح یعرف صاحب الدیوان في عھد السلطان 
  .)16(قالوون بكاتب السر

وفي عھد دولة المرابطین ببالد المغرب واألندلس تولى الكتابة بدیوان 
 َّ  الذین استدعاھم األمراء ومن أبرز الكتاب اب في األندلس اإلنشاء كبار الكت

فازدھرت الرسائل ن أبي الخصال القصیرة واب بكر ابنُ  أبولھذا الغرض 
  .الدیوانیة في عھدھم

ً ال  بأس بھ من الرسائل الدیوانیة التي وتضم المصادر التاریخیة عددا
رسالة جوابیة من  )17(صدرت عن دیوان المرابطین، فقد أورد لنا ابن الخطیب 

رة عن كتاب أمان وتقلید یوسف بن تاشفین إلى المستعین با ابن ھود وھي عبا
الكتاب الذي أصدره  )18(ن تاشفین إلى ابن ھود، وأورد القلقشندىمن یوسف ب

ین بوالیة عھد ابنھ علي وھو من إنشاء الوزیر أبي بكر، وأورد یوسف بن تاشف
ابن عذاري المراكشي كتاب علي بن یوسف بن تاشفین بتقلید ابنھ تاشفین قرطبة 
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وأورد ابن خلكان  )19(وإضافتھا إلى أعمالھ وھي من إنشاء ابن أبي الخصال
، ھذا )20(عبادشافین الجوابیة إلى ملوك األندلس والمعتمد بن تن برسالة یوسف 

وقد جمع محمد ماھر حمادة أغلب ھذه الرسائل في كتابھ الوثائق السیاسیة 
م، دراسة 1492- 683-ه897- 64واإلداریة في األندلس وشمال افریقیة 

، وقد صدر ھذا الكتاب في طبعتھ األولى عن مؤسسة الرسالة )21(ونصوص
  .م1980 –ه 1400 ،بیروت

فوظة التي وردت في صفحات كتب األدب وباإلضافة إلى تلك الوثائق المح
والتراجم المطبوعة ھناك مجموعات من الرسائل المرابطیة عثر علیھا في 

 وھي غنیة بالمعلومات حول تاریخ ھذه لایربعض مخطوطات مكتبة االسكو
الفترة، قام باستخراجھا عدد من الباحثین ونشرھا في صحیفة المعھد المصري 

ید وصحیفة معھد الدراسات اإلسالمیة في مدرید للدراسات اإلسالمیة في مدر
لتوجیھ نظر الباحثین إلیھا واالستفادة منھا في إعداد أبحاثھم، فقد نشر حسین 

الثغر األعلى األندلسي "مؤنس المجموعة األولى من ھذه الوثائق تحت عنوان 
في مجلة كلیة اآلداب بجامعة " في عصر المرابطین مع أربع وثائق جدیدة

 142-91م، ص1949ة، المجلد الحادي عشر، الجزء الثاني، دیسمبر القاھر
سبع وثائق جدیدة عن دولة المرابطین وإیابھم "والمجموعة الثانیة تحت عنوان 

سنة  –المجلد الثاني  –في األندلس، صحیفة معھد الدراسات اإلسالمیة بمدرید 
ترة نصوص سیاسیة عن ف"والمجموعة الثالثة بعنوان  57،58ص  م1954

 540/1145إلى  520/1126االنتقال من المرابطین إلى الموحدین أي من 
صدرت قي مجلة المعھد المصري للدراسات اإلسالمیة في مدرید العدد األول 

  .م1955-ه1374المجلد الثالث 
وثائق "ونشر محمود علي مكي مجموعة من الوثائق المرابطیة بعنوان 

صحیفة معھد الدراسات اإلسالمیة  في" تاریخیة جدیدة عن عصر المرابطین
فما  198-109م، ص1960- 1959في مدرید المجلدان السابع والثامن، سنة 

ً لتاریخ المرابطین؟   قیمة ھذه الرسائل في كونھا مصدرا
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  :الرسائل الدیوانیة كمصدر لتاریخ المرابطین السیاسي
طین أنھا یالحظ الباحث في الرسائل الدیوانیة التي صدرت عن دیوان المراب

تحتوي على معلومات حول كثیر من األمور السیاسیة التي تتعلق بدولة 
المرابطین سواء ما یتعلق بنظام الحكم كوالیة العھد أو صالحیات الوالة 
وغیرھا من األمور أو العالقات القائمة بین الدولة المرابطیة والدول المجاورة 

على رأسھا الدولة العباسیة دولة الدول اإلسالمیة و: لھا، وھي تنقسم إلى قسمین
  .الخالفة والدولة الزیریة في أفریقیة، والدول النصرانیة وعلى رأسھا قشتالة

عندما قامت الدولة المرابطیة الكبرى في المغرب  :عالقتھا بالخالفة العباسیة
لوا یوسف بن تاشفین على اتخاذ سمة  أراد بعض أشیاخ المرابطین أن یحمِّ

ً بذلك إلىكتفي بلقب أمیر المسلمین، وقد أصدر مرسومالخالفة فأبى وا  عمالھ ا
المسلمین وقد أورد لنا صاحب الحلل  كافة یطلب منھم مخاطبتھ بلقب امیر

، فھو یرى أن لقب أمیر المؤمنین یخص خلفاء بني )22(الموشیة نص المرسوم
ین العباس لكونھم ملوك الحرمین مكة والمدینة، وفي ظل عدم وجود مراسالت ب
ن العباسیین والمرابطین، نرى في ھذا المرسوم الذي أصدره یوسف بن تاشفی

ً منھ بسلطة العباسیین ك ما یؤكد ذلك رسالة الخلیفة المستظھر العباسي اعترافا
ویحضھ  االستمرار في الجھاد ب فیھا إلى علي بن یوسف بن تاشفین یطالبھ

  .)23(علیھ
ت قائمة في العھد المرابطي فقد نالحظ أنھا ظلفأما ما یخص والیة العھد 

ه من قبل 496سنةالعھد الذي صدر عن دیوان المرابطین  )24(أورد القلقشندى
ً للعھد من بعده یجعل ولده علي و،یوسف بن تاشفین وھو من إنشاء الوزیر  الیا

  :أبي بكر
 ً وتفیدنا بعض الرسائل الدیوانیة أن نظام الحكم في العھد المرابطي كان بعیدا

ف مركزیة حیث منح السلطان المرابطي الحریة للوالة في والیتھم بالتصرعن ال
، فقد وجھ السلطان على وما تملیھ علیھم ضمائرھم الشریعة اإلسالمیة حسب 

بن یوسف رسالة إلى أھل األندلس كتبھا أبو بكر ابن القصیرة أمرھم فیھا ا
ان ألوامرھم جاء بطاعة والة السلطان وعمالھ والبعد عن التشغیب علیھ والعصی

وخلیفتنا فیكم، وھو النائب عنا في تدبیركم، وإقامة أموركم وسیاسیة "...... فیھا 
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وأطیعوه، وال .... .ما أمضاه أمضیناه، وما وقفھ أوقفناه،.... .صغیركم وكبیركم،
  .)25(...".تخالفوه

مھم إلى الالمركزیة في وفي ھذا الصدد نالحظ توجھ المرابطین في حك
الرسالة التي أوردھا محمود علي مكي والتي كتبھا أبو بكر ابن ك اإلدارة 

وجھھا من العاصمة مراكش إلى  و القصیرة على لسان األمیر علي بن یوسف
ویتأذى إلیكم من قبل والیكم وخلیفتنا فیكم أبي فالن ".... أھالي قرطبة جاء فیھا 

وقد .. .قامة أموركمھا في تدبیركم وإبهللا، وأعزه بتقواه، وھو النائب أبقاه 
وما فعل .. .،ةوقل ة، وكثرةوجل ةفوضنا إلیھ في ذلك كلھ، وافردناه النظر في دق

  .)26("ذلك فعلناه، وما قال فیھ فكأنا نحن قلناه
الم العربي حین أننا نالحظ  أنظمة الحكم السائدة في العالم الیوم وفي العفي 

  .واالستبداد ضد شعوبھااألقالیم المركزیة في إدارة  دید حعلى وجھ الت
ویتضح من خالل بعض الرسائل الدیوانیة الصادرة عن دیوان اإلنشاء 
المرابطي، العالقات الودیة التي كانت تربط الدولة المرابطیة بجیرانھا كدولة 
بني زري من خالل الرسالة التي أرسلھا یوسف بن تاشفین إلى تمیم بن المعز 

لیھا ویخبره الد المغرب واألندلس وجوازه عیف بنض )27(ابن بادیس في المھدیة
  .ة الزالقةعم في موق479بانتصاره على األذفونش في رجب سنة 

ً ما كانت عدائیةأمّ  فقد بعث األمیر ،ا عالقات المرابطین مع النصارى فغالبا
یوسف بن تاشفین رسالة للفونسو السادس عندما خرج لمالقاتھ في الزالقة 

وبلغنا یا أذفونش : "م أو الجزیة أو القتال، وقال لھعرض علیھ فیھا إما اإلسال
أنك دعوت في االجتماع بك وتمنیت أن یكون لك فلك تعبر البحر علیھا إلینا فقد 
أجزناه إلیك، وجمع هللا في ھذه الفرصة بیننا وبینك، وسترى عاقبة دعائك وما 

  .)28("دعاء الكافرین إال في ضالل
  یخ المرابطین االجتماعي الرسائل الدیوانیة كمصدر لتار

ة التي یقومون بكتابتھا في البالط نظر األندلسیون من خالل الرسائل الدیوانی
ً متخلفبأنھم المرابطین  إلىالمرابطي  ن مقارنة ودخالء على األندلس وأنھم أیضا

بالعرب وھي النظرة ذاتھا التي كان ینظرھا العرب إلى الموالي بأنھم أقل درایة 
  .ممنھم باإلسال
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ففي إحدى الرسائل الدیوانیة التي كتبت على لسان علي بن یوسف في معاقبة 
 دسوأن ببكر  ىة الذي لم یحفل بمرور الفقیھ أبیالزبیر بن عمر والیھ على مرس

الرسالة أن یعرفھ بأن  وقد شكا األخیر ذلك لألمیر، فأراد كاتب. بالمدینة
ل الكرم وھو ما امتاز بھ من أھوبكر بن أسود ھو من أصل عربي  القاضي أبا

كیف جاز أن یجتاز بكم .. .: "العرب عن غیرھم والمرابطون لیسوا عرب یقول
كأنھ قد مر منكم ... .أبو بكر بن اسود، قاضي قضاة الشرق،.. .، األجلالفقیھ

أما إنكم لو حللتم بوادیھ، ومثلتم . بغالة أو حط على رفات، وجاز على أموات
ً .. ."آل جفنة"بنادیھ، لزارتكم جفان  ً، وتعمم شفعا وھي تنظم األضیاف سردا

،ً   .)29(..".وفردا
ن أبي الخصال عن لسان علي بن بوفي رسالة أخرى كتبھا أبو عبد هللا 

یوسف بن تاشفین على أبي بكر من سیر قائد جن المرابطین الذاھبین إلغاثة 
، وأن نعیدكم ....وأعیار الھزیمة، یمة،للئاأي بني : "أھل ملبنیة، خاطبھم قائالً 

ُظھر الجزیرة من رحضائكم إلى فقام بعزلھ، وبإمكان  )30(...".صحرائكم، ون
الباحثین والدارسین اإلطالع على الرسائل الدیوانیة الصادرة عن دیوان اإلنشاء 
في دولة المرابطین والحصول على كم ھائل من المعلومات تخص الصراع 

  .السیاسي للدولة
تكتسي  أھمیة بالغة في دراسة التاریخ االجتماعي  فالرسائل الدیوانیة  

فمن  ،للدول، وكمصدر لتاریخ المرابطین االجتماعي على وجھ الخصوص
خالل اطالعنا على بعض الرسائل الصادرة عن دیوان المرابطین نالحظ أنھا 

  .وتناولت عدة جوانبالموضوع ھذا تحتوي على معلومات قیمة ومفیدة حول 
 :أھمھا من

  :القضاء
أن القضاء في العھد المرابطي كان ،الرسائل الدیوانیة فىیالحظ الباحث 

ً عن سلطة الدولة، ال سلطان على القضاء، فقد جعل األمیر یوسف بن  مستقال
تاشفین القاضي فوق سلطتھ وفوق سلطة الجنود والوالة المرابطین والرعیة وال 

ي بكر ابن القصیرة اعتراض عن حكم القاضي، فقد أورد ابن بسام رسالة ألب
كتبھا على لسان یوسف بن تاشفین موجھة إلى ابن حمدین محمد بن علي عندما 
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ین أن وقد عھدنا إلى جماعة المرابط... .: "تولى القضاء بقرطبة جاء فیھا
ُمض لموا لك في كل حق ت ونحن . یھ، وال یعترضوا علیك في قضاء تقضیھیُسِّ

ً سا ً منذ صرت قاضیا ً وكلھم أخرا . معون منك غیر معترضین علیھ في حقأوال
  .)31("والعمال والرعیة كافة سواء في الحق

من قبل أھل البلد وال یفرض علیھم من أمیر المسلمین  وكان اختیار القاضي
حیث یقوموا باختیار رجلین ثم یتم انتخاب واحد منھما عن طریق أھل البلد وإذا 

  .وقع خالف یرجع األمر على أمیر المسلمین
إذا وصل إلیكم خطابنا ھذا فاتفقوا على .. ."ورد في أحد الرسائل أنھ  فقد

واحد ترضونھ غیر متنازعین فیھ، وخاطبونا باتفاقكم لنلقي األمر بعد استخارة 
هللا تعالى، وإن استمر بكم الخالف أخرجنا األمر عنكم، واجتھدنا في االختیار 

  .)32("لكم إن شاء هللا تعالى والسالم
في كل نواحي األندلس في )) قاضي القضاة((ھناك وظیفة تسمى وقد كانت 

الشرق والوسط والغرب، ویتولى صاحب ھذه الوظیفة اإلشراف على قضاة 
ً یزورھم ویتبع أحوالھم   .الناحیة جمیعا

  : التعلیم
العدید من اإلشارات والمعلومات في مجال الثقافة والتعلیم بشكل  وتحمل   

مكانتھم التي كانوا علیھا أیام الدولة األمویة، بعد أن خاص فقد استعاد الفقھاء 
فقدوھا أیام حكم ملوك الطوائف وانصرفوا إلى التدریس كمورد رزق لھم، وقام 
األمراء المرابطون بمعاقبة كل من یقصر في حق الفقھاء وھو ما تكشفھ لنا 
 الرسالة التي بعث بھا تاشفین على بن یوسف إلى والیھ على شرق األندلس
ً إیاه إلى عدم احتفالھ بالقاضي أبي بكر ابن األسود  الزبیر بن عمر الئما ومعاتبا

  .)33(وتقصیره في العنایة بأمره
ونستشف من خالل الرسائل الدیوانیة أن األمراء المرابطین كانوا حریصین 
على تنشئة أوالدھم نشأة أندلسیة على العلم والتحضر فقد بعث األمیر علي بن 

ضرة الدولة مراكش رسالة إلى ابن أبي بكر الذي كان یعیش یوسف من حا
تحت المؤدبین في األندلس یھدده بنفیھ إلى جزیرة میورقة إذا لم یترك الشغب 

أن الوزیر األجل والفقیھ األفضل أبي العالء .. .: "ھ بقولھبویلتزم الطاعة لمؤد
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یضرب لسانك  فأمسك علیك رمقك وال. .یشكو ما یكابده من تشغیبك.. .بن زھرا
 "وإال أنفذناك إلى میورقة.. .عنقك
ا فیما یتعلق باللباس فقد أنفرد المرابطون بزیھم الخاص وھو النقاب أمّ 

وذلك في الرسالة  ،ومنعوا الرعیة في األندلس من وضع اللثام على وجوھھم
التي كتبھا أبو مروان بن الخصال  على لسان علي بن یوسف  إلى جند بلنسیة 

لقد آن أن نوسعكم عقابا أال (  :على وجوھھم فقالیھا  بعدم وضع اللثام یأمرھم ف
  .)35(تلوتوا على وجھھ نقابا 

  :توجیھات دینیة وإداریة منھا لنا الرسائل الدیوانیة توضحكذلك 
االقتصار على مذھب إمام دارة الھجرة اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنھ 

ن كتب البدعة وأصحابھا، وأمر بحرق وال یعتد إال بھ في الفتوى، ویحذر م
ودعي فیھا إلى ، )36(كتب أبي حامد الغزالي ومعاقبة كل من یھتم بكثمانھا

محاربة الخمر، فھو جمع اإلثم والفجور، مّذكر بقول الرسول صلى هللا علیھ 
  ".لعن هللا الخمر وعاصرھا وحاملھا والمحمولة إلیھ: "وسلم

    :المرابطین االقتصاديالرسائل الدیوانیة كمصدر لتاریخ 
وفي المجال االقتصادي نستقي من الرسائل الدیوانیة التي صدرت عن     

ً دیوان المرابطین كثیر تناولت عدة  ،ھذا الجانببم تمن المعلومات التي تھ ا
  :مواضیع منھا

  :الزراعة
على معلومات ال بأس بھا حول الزراعة  حیث تحتوي الرسائل الدیوانیة  

 علي مكي وھي من إعداد الكاتب أبي رسالة التي أشار إلیھا محمودنالحظ في ال
تفشي اآلفات الزراعیة خالل ھذه الفترة فھو یشیر إلى وفیھا  بكر من القبطرنھ

الزراعة في  منھ من اآلفات التي كانت تعاني ویحض فیھا على قتل الجراد وھ
 –كما قالوا  –كان وقد علمتم أن الجراد داء عضال، وإن ".... فترة المرابطین 

فإن تركتموه .. .وشأنھا الفساد... .من البحرة نثرة، فإنما ھو حجرة تحرق البالد،
  )37("أرداكم، فتعشوه قبل أن یتغداكم

كما نستشف من تلك الرسائل سوء األوضاع االقتصادیة في األعوام األخیرة 
إلى زیادة  مما دفع الدولة  ،فقد تدھورت الزراعة والرعي ،من حكم المرابطین
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اع اشتكوا إلى األمیر ألمرابطي علي بن یوسف من الضرائب حتى أن الزرَّ 
  .)38(الضرائب التي أثقلت كاھلھم

  :بیت المال
لقد تأثرت موارد الدولة المرابطیة بتدھور الزراعة والرعي على الرغم من 

مما أضعف موارد الدولة، ظھور الضرائب كما  أشرنا إلیھ سابقا، الزیادة في
وتطلب  واشتداد ھجمات النصارى في  األندلس، ،حركة الموحدین في المغرب

ھذا األمر زیادة النفقات على الجیش واألسطول، مما أدى إلى حدوث أزمة 
مالیة في الدولة وھو ما نالحظھ في الرسالة التي بعث بھا علي بن یوسف إلى 

ل التي تدخر فھذا وقت بذل النفوس فضال عن األموا: (ابنھ یقول لھ فیھا
  .)39(لحاجات الرجال

وأخیرا ال یخالجنا شك في أن الرسائل الدیوانیة ذات قیمة فریدة في دراسة       
فالدارس  لھذه الفترة ال یمكنھ  ،تاریخ المرابطین في المغرب واألندلس

االستغناء عن المعلومات التي توفرھا ھذه الرسائل عن مظاھر  الحیاة  
ة واالقتصادیة على حد سواء بما تتضمنھ من استطرادات السیاسیة واالجتماعی

وسواء كانت تلك الرسائل الدیوانیة ،تفید في توضیح عدد من الحقائق التاریخیة
 الدول التي سبقتھا أو تلتھا  فانصادرة في عھد المرابطین  أو في عصر 

بان االستفادة منھا عظیمة في مجملھا السیما في القضایا التي شغلت المجتمع إ
  .العصور الوسطى
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  الرحالة  من خالل مشاھداتمدینة غریان 
  وأوائل القرن العشرین القرن التاسع عشر في

  
  المختار عثمان العفیف. د                                                                                         

  قسم التاریخ                                                                                                
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                           

  :المقدمة
ن بالدنا على الرغم من عإن ما كتبھ الرحالة األجانب والعرب وغیرھم      

من أجلھا كانت معروفة أم غیر ذلك، ُیعد في  انطلقت دوافع تلك الرحالت التي
التي ال غنى عنھ ألي باحث  ،الواقع مصدرًا مھمًا من مصادر كتابة التاریخ

إضافة علمیة إلى مكتباتنا، فالرحالة  أنھدون شك من یكتب عن فترة الزیارة، و
وھا ھم شھود عیان لما یكتبوا، بل شارك بعضھم في أحداث األماكن التي ارتاد

  .)1(أو أقاموا فیھا أثناء الرحلة لفترة من الزمن
وتأتي أھمیة الرحالت أیضًا في أن ھناك عدة صفات قد اشتركت فیھا     

كتاباتھم كان من أبرزھا الموضوعیة ودقة المالحظة والتقصي في تسجیل 
المشاھدات والحرص على التمییز بین األحداث التي عاصروھا على أرض 

  .)2(ھملروایة التي نقلت عن غیرالواقع، وبین ا
یاتھم من وجود أمور خفیة ال یفھمھا إال اكذلك ال تكاد تخلوا كتاباتھم أو رو    

خاصة بوبني جلدتھم أو الباحث المتمكن أو القارئ المتعمق في أفكار الرحالة 
  .األجانب منھم

أما في مجال موضوع الدراسة، فقد جاءت مشاھدات الرحالة في وصف     
الم مدینة غریان وما حولھا خالل القرن التاسع عشر ، حیث قدموا معلومات مع

لم تكن مطروقة من قبل عن طبیعة أرض غریان الجبلیة الساحرة جغرافیة 
فوصفوا كثیرًا من معالمھا وقراھا وتحدثوا عن منازلھا المحفورة في باطن 

ا، كذلك أرضھا وسفوح جبالھا، وعن القصر أو القلعة الرابضة فوق قمتھ
تطرقوا إلى الحدیث عن األوضاع السیاسیة وثورات أھلھا على ظلم الحكام، 
كما تناول الرحالة جانبًا من عادات أھلھا خاصة كرم الضیافة، كما تحدث 

  .المزدانة بشجر الرمان ونبات الزعفران عن شجرة الزیتون وحدائقھا بعضھم
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  :من عدة تساؤالت منھا تانطلقوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن ھذه الدراسة     
  .ھل كانت الرحالت التي تحدثت عن معالم غریان جدیرة بالدراسة -
ما ھي الجوانب التي شدت انتباه الرحالة الذین زاروا المنطقة في القرن  -

  .التاسع عشر
فقد دارت حولھا بعض األسئلة أما الفرضیة التي أنطلقت منھا ھذه الدراسة 

  :منھا
جغرافي لغریان على طریق القوافل من طرابلس إلى فزان ھل كان للموقع ال -

  .كثیر من معالمھا؟ في مصاحبة الرحالة لھا وبالتالي مكنتھم من وصف
ھل كان للمظاھر الطبیعیة والنباتیة والمعالم العمرانیة التي زخرت بھا غریان  -

  .الرحالة إلى ھناك؟عامال في جذب 
ھذه الدراسة على عدة  اعتمدت، فقد تلك التساؤالت وغیرھا عنلإلجابة      

رحالت قام بھا عرب وأتراك وأجانب ومن خاللھا قسمت الدراسة إلى عدة 
مشفوعة ببعض الصور التوضیحیة، وفیما یلي  محاور تناولت معالم غریان

  :و التاليحعرضا لھا على الن
  :اسم غریان -

یقول الزاوى ، )3(غریان اسم یطلق على منطقة كبیرة تقع على الجبل الغربي    
) غریان(بأنھ یطلق على أكثر من مائة قریة سكانھا عرب ، ویقول أیضا بأن 

ویسكن ھذه ) غریان(بطن من بطون قبیلة ھوارة البربریة كان في القدیم یسمى 
) ھوار(ن بذلك االسم، وغریان ھذا أحد أبناء االمنطقة وبھ سمى أو عرف المك
  )4(.ریةالذي نسب إلیھ قبیلة ھوارة البرب

خر بأن سوكنة وغریان اسمان قدیمان لقبیلة األأما اغسطینى فیقول ھو     
ھو جبل ) غوریان(وتذھب بعض اآلراء كذلك بأن  )5(قدیمة من ھوارة

  ).6(المغارات أو الداوامیس
وعلى أیة حال مھما قیل في تعلیل أو تفسیر اسم غریان في أنھ ینسب إلى     

خص من عھد الرومان أو إلى مكان في شبھ الجزیرة قبیلة ھوارة أو إلى اسم ش
التي تشتھر بھا ) الغرین(العربیة وما حولھا، أو كما یقال نسبة إلى مادة الطین 

حتى  واجتھادخر، یبقى ھذا األمر موضع جدال آأرض غریان أو إلى أي تعلیل 
مثل أن التعلیل األخیر ینطبق على كثیر من األماكن القریبة من غریان التي تت
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في الجبال والسھول والودیان التي یوجد بما یماثلھا تماما في خصوبة األرض 
والجبال في غرب وشرق لیبیا، ولكن اسم غریان یظل مرتبطا بھا دون سواھا 

  .في بالدنا
  :الموقع الجغرافي -

كم  85غریان مدینة جبلیة ضاربة في القدم تقع ناحیة جنوب طرابلس بنحو     
الذي یمتد من الحدود ) الجبل الغربي(الركن الشرقي لجبل نفوسة تقریبًا، تقع في

جبل كل من غریان كم في الشرق، ویضم  200التونسیة غربا إلى مسافة 
ومسالتھ والخمس ویصل أقصى ارتفاعا لجبل غریان في منطقة  ةوترھون

وھو األعلى ارتفاعا بالنسبة البحر  م فوق مستوى سطح 837تغرنة بنحو 
  .)7(بل الغربيلسلسلة الج

یحد مرتفع غریان من الجھة الجنوبیة والشرقیة وادي غان وھو عمیق     
یفصل بین ترھونة عن غریان كأنھ كسر أو أخدود ویحده من الجھة الغربیة 

الغني بزراعة الحبوب إضافة إلى منخفض ككلة، ومن الشمال الجرف الكبیر 
لمنطقة التي تكسوھا أجود ذلك توجد بعض األودیة المتقطعة تخترق جغرافیة ا

وارفة أنواع أشجار الزیتون الكثیفة والمتشابكة األغصان مكونة بذلك ظالال 
ال " متصلة على رقعة كبیرة من أرض جبل غریان، ویقول الرحالة ماتوزیو

ما یضاھي ھذه ) لبدة، طرابلس، صبراتھ( یوجد في كل إقلیم المدن الثالث 
  .)8("في المنظر المناطق أخضرارًا وطراوة وجماال

لقد ھیأ موقع غریان الجغرافي أن تكون المدینة محطة على طریق القوافل     
بین طرابلس وفزان ولكنھ كان أكثر وعورة وخطورة مقارنة بطریق طرابلس 

وتوجد عدة طرق  ،مانًاآطول مسافة واألكثر  االمار بسوكنھ إلى فزان، وھو
  )9(أخرى تربط بین قصبة غریان وقصبة ترھونة

  :الطقس -
یكون الطقس في المناطق التي تقع على جبل غریان درجتھ معتدلة الحرارة    

صیفا، وفي الشتاء فھي أقل حرارة قد تصل إلى ما دون الصفر، لذلك كان 
المرتفع في أن تكون غریان من أفضل المناطق طقسًا في كل والیة طرابلس 

اؤھا لیس مشبعًا بالرطوبة لبعدھا عن ساحل البحر فیكون ھو الغرب، ونظرًا
غلة في الصحراء حتى یكون طقسھا جافًا وقاسیًا، وفي الشتاء وكما أنھا لیست م
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عندما یحین موسم سقوط المطر، وذلك خالل شھر نوفمبر وحتى شھر مارس 
تفیض األودیة بالمیاه وتساقط الثلوج في غریان نادرًا، ولكن البرد یكون كثیرا 

  .)10(م 1889/رومیھ -1303ما حدث في سنة في بعض األحیان، وذلك ك
  :األوضاع السیاسیة واإلداریة -

سلسلة  )1711 - 1551(بان العھد العثماني األولإجبل غریان  شھدت منطقة   
سوء األوضاع  على الحكم العثماني، وكان مرجعھامن الثورات والتمرد 

الة، ومن ناحیة السیاسیة واالقتصادیة في أیالة طرابلس، وذلك لظلم وجور الو
كاھل األھالي في االیالة بما في ذلك  أثقلتأخرى كثرة الضرائب الفادحة التي 

غریان وما حولھا، ونظرًا لموقع غریان الجبلي والقریب من المدینة طرابلس 
فكانت المالذ لسكانھا المتمردین على ظلم الحكام، لذلك كثیرا ما یتم مالحقتھم 

لعھد العثماني سلسلة من الثورات التي قام بھا ھناك وقد شھدت غریان خالل ا
نتھي بعضھا بالنصر وبالدفاع المستمیت أو ازعماء وأھالي غریان والتي 

  )11(.بالمھادنة وعقد الصلح
فقد شھدت غریان عدة ثورات  )1835 -  1711(أما في العھد لقرمانلي   

بالضیم  بعض حكام األسرة القرمانلیة، ألنھم كانوا ال یرضونسیاسیة ضد 
ومن ذلك یشیر لیون في رحلتھ التي انطلقت من طرابلس  )12(والھوان كعادتھم،

إلى بني ولید، ویحدثنا في م  1919فبرایر  7صباح یوم السبت الثالث عشر من 
منذ عشر سنوات من رحلتھ : رحلتھ تلك عن بعض األوضاع السیاسیة فیقول

 1832 -  1795یوسف باشا قتل الخازندار رسول  1809إلى ھناك أي منذ سنة 
لیجبي ضریبة من سكان  ھالذي ارسلھ لجمع الخراج أو اإلتاوة وكان في طریق

وبینما كان الرجل یتوضأ أطلق علیھ عیار ناري فمات، ولم یكن بمقدور  ،الجبل
حرسھ فعل شيء سوى العودة إلى طرابلس لتعلن طبول الحرب على الفور 

بالغرض، في حین استعدت قبائل الجبل  وأعد الباشا قوة عسكریة ضاربة توفي
وحلفائھم للمقاومة الشدیدة، واستغرق جنود الباشا في تسلق الجبل أسابیع عدة 

الموقع، ومارسوا كل أنواع  احتاللوفي نھایة المطاف تمكنت قوات الباشا من 
الكثیر منھم وھم أحیاء  اختناقالتنكیل والقتل في سكان الجبل المساكین الذین تم 

ل منازلھم المحفورة في باطن الجبل عن طریق إلقاء أكوام من الحطب داخ
إلى طرابلس أثنى عشر  أرسلأیضًا  )لیون(والقش وإشعال النار فیھا، ویقول 
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حسب قولھ وسارت بھم في بجمًال بألفین من رؤوس المتمردین محملة في شباك 
   )13( .شوارع طرابلس كرمز النتصار الباشا

عد ھذه النھایة المفجعة عم الھدوء، وكانوا قبل ذلك غایة في وعلى أیة حال ب   
  )14(.الجرأة ویثیرون الرعب إلى حد قطع طرق القوافل عبر أراضیھم

) یوسف باشا(أیضًا عندما كان ینشب القتال بین أھالي وقوات  )لیون(ویذكر    
ة للقبائل یقوم رجال القبائل بإشعال النار لیًال أو یطلقون الدخان نھارًا كإشار

الموالیة لھم أن تھب لنجدتھم، وقد تكرر ذلك كثیرًا في السنوات األخیرة من 
عھد حكم باشا طرابلس الذي كان یعاني من أزمات اقتصادیة في الداخل 

  )15(.وضغوطات سیاسیة من الخارج من قبل بعض الدول األجنبیة
اني قضاء تابعًا أما من الناحیة اإلداریة فقد شكلت غریان في العھد العثم   

كان الجبل  1843وفي سنة  )16(لسنجق الجبل ثم أصبحت تابعة لسجنق طرابلس
یالة طرابلس، كانت غریان عاصمة الجبل الغربي قبل االغربي متصرفیة یتبع 

  )17(.وما بعدھا1842عام 
  :السكان -

 تنقسم غریان إلى قسمین علیا وسفلى فالقسم الجنوبي یمتد من الكمیشات إلى    
یا، ومن الكمیشات إلى حدود لنھایة حدود غریان الجنوبیة، ھو غریان الع

غریان الشمالیة من ناحیة قطیس ھو غریان السفلي ویذكر الزاوي في معجمھ 
توزیو بأنھم ینتمون إلى اوأشار م )18(سكانھا عربقریة أن غریان تضم مائة 

قبائل وأقسامھا قبائل وھي وحدات إداریة اجتماعیة تضم لحمات وھي فروع ال
أي إلى عشائر وارباع موجودون في شكل مجتمعات ذات طابع تاریخي تقلیدي  

ربع أوالد داوود، وربع القواسم و، وربع أوالد (وینقسمون إلى أربع قبائل 
ویصل عددھم نحو خمسة وأربعون ) خلیفة، وربع أوالد نصر أو بني نصیر

مر األلماني إلى غریان حوالي في حین قدرت بعثة الصلیب األح )19(ألفا نسمة
عشرین ألف نسمة، وحسب تقدیرات أخرى كان عددھم ثمانیة آالف نسمة 

  )20(.فقط
نسمة ویذكر بأن ھؤالء مستقرون  29.850فقدرھم بنحو  )أغسطینى(أما     

طیس المقسمة بالتساوي بین قرغم تحولھم للزراعة والمرعى في منطقة 
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فھم رحل یخرجون من حدود اإلقلیم نحو ترھونة  األرباع والقبائل، والباقي منھم
  )21(.ومزدة وورفلة

  :القرى -
تضم غریان عدة قرى رئیسیة، التي كان یقطنھا السكان، التي تتمثل في     

،شاتان، سوفیم، الكلیبة، تغرنة، ویذكر )تشة(تبادوت، بوزیان، محاربة، تشیسى
ن الجبل، وجمیع المنازل وزیو بأن ھذه القرى محفورة في الجزء األعلى مما ت

وبن وزیر،  سیمموجودة تحت سطح األرض بإستثناء بعض القرى مثل قریة ال
  )22(.فھما مبنان فوق سطح األرض، ولكن بطریقة سیئة للغایة

لم یقم بجولة في كل  ووتجدر اإلشارة ھنا إلى أن الرحالة الفرنسي ماتوزی    
أوسادن، تغسات : مة مثلنھ لم یشر إلى قرى أخرى مھإربوع غریان حیث 

والقواسم، والكلیبة، وھي آخر المركز العمرانیة الواقعة جنوب غریان، وفیما 
  :یلي نذكر منھا

  :بني عباس* 
" في أثناء رحلتھ من طرابلس إلى فزان ، وعند مروره بغریان  )لیون(یقول     

نھا وال أستطیع أن أسمیھا قریة فكل مساك) أوكار(توقفنا بالقرب من بضعة 
وعند تلك القریة ... فربما عبر عابر دون أن یشعر بوجودھم  ...تحت األرض

یتمدد الجبل لیصنع وادیا رائعا تفرشھ حقول الذرة والزعفران وتنتصب أشجار 
الزیتون على مسافات متقاربة لتعطي المشھد طابعًا بھیجًا، وفي موقع أعلى 

وجبل الكلب األسود یربض الدرب أطلت عیوننا على أروع مشھد للمنطقة كلھا 
  )23(."أو القریة سعداء بإقلیمھم) الدوار(ویبدو أن شباب ... ناحیة شمال الشرق

  :القواسم* 
عن ھذه القریة  )لیون(تقع على بعد ستة أمیال من بني عباس، وعند حدیث     

وفي المساء بلغنا بني ) مناطق الجبل( إن كھوف القواسم تشبھ كھوف:" یقول
  .قررنا أن نمضي اللیل بھأھول مغیر 

وتدل بعض النقوش التي تمأل جدرانھ على أنھ بني منذ أكثر من مائة    
حیث )أي حوالي أوائل النصف الثاني من القرن السابع عشر(وخمسین عاما

الحالي ھو وجده بضع لیال بھ والمبنى مشید بنفس ) یوسف(أمضى أبوالباشا
  )24(.نطقةاألسلوب الذي شید بھ مبان كثیرة في الم



 ...الرحالة  من خالل مشاھداتمدینة غریان 

209 

  :تغسات * 
تغسات أو تاغاسات ھذه القریة عاصمة بالد غریان، وتبعد عن مدینة     

كم من قلعة غریان، وتوجد على مساحة نصف  88طرابلس إلى الجنوب بنحو 
میل تقریبا من قلعة غریان وبھا عین تسمى عین الترك وجامع بھ مئذنة ، وتقام 

عظم سكان البلدة والمناطق المجاورة أسبوع یتردد علیھا ممرة كل فیھا سوق 
ن أصل االسم بربري، ولكن جمیع سكانھا إیقول الزاوى فأما اسم القریة )25(لھا

تنوسیت ھذه األصول وأصبح  عرب وإن كان ھناك من أصولھ بربریة فقد
  )26(.عربیا في جمیع ممیزات العرب

  :تغرنة* 
أمیال، ویسكن أھلھا في  تقع إلى الجنوب من القریة السابقة بحوالي أربعة   

منازل فوق األرض وبیوتًا تحتھا مثل غیرھم من القرى الجبلیة األخرى وعلى 
حافة أحد التالل القریبة منھا یوجد كھف ھائل یقطعون منھ حجر الرحى 

  )27(.الجید
  :القصیبة* 
تقع على األطراف الجنوبیة لغریان، وعلى مسافة نصف ساعة غربي    

كلیبة، وبینھما تقع قریة بني وزیر الصغیرة، وتبعد القصیبة القصیبة تقع قصور 
الجنوب إذا ما حسبت التعرجات  اتجاهكم في  6عن قصر غریان مسافة 

ومنظرھا الطبیعي على شئ من الجمال، ویسمى سكانھا أنفسھم مرابطین 
وأصولھم من الساقیة الحمراء، ویقول الرحالة دماوثیسیو استقبلت ھناك بكلمات 

وقدم لي قائد البلدة وجبة ممتازة ، كما أطعم خدمي وقدم العلف  یبالترح
  )28(.لجمالي

  :أوسادن *
ن یوسف باشا إ :تقع على مسافة ثالثة أمیال من القریة السابقة، ویقال    

ن منازلھا تھدمت إالقرمانلي قتل كل سكانھا نساء ورجال عند غزوه للبالد، و
بالمحكومین وعلى شدة مقاومة األھالي تماما، ویستدل على ذلك بطش الحكام 

  )29(.والثورة ضد الظلم والطغیان
  
  



 المختار عثمان العفیف. د

                             210 

  :األكالت الشعبیة وكرم الضیافة -
بازین (البازین الطعام المفضل في غریان حتى أنھ صار مقرونا باسمھا  دعُُّی   

وھو معروف في طرابلس ومشھور لھ بالجودة، ولكن البازین كان ) غریان
قیق الشعیر أما دین أو حالغربي، ویصنع البازین من ط في الجبل عامةشھرتھ 

ى بواسطة الزیت أو الزبدة وتضاف لھ بھارات وخضر للنكھة مع ھالمرق فیط
لحم الضان أو الماعز، ولكي تتم عملیة الطھي بصورة جیدة، فإنھ یتطلب 

ودًا بدنیًا كبیرًا بواسطة األیدي ویصبح بعد ذلك جاھزًا لتناولھ، ویقول ھمج
من لسھولة تناولھ وُیعد البازین ) یذوب في الفم( رب في أمثالھم الشعبیة أنھ الع

الوجبات الرئیسیة التي تقدم للضیف، وإذا كانت الضیافة على نطاق رسمي 
الحلویات ویصاحب بعد األنتھاء من أكل البازین تناول الطیور المشویة، 

عت علینا السجایر واألرز، وفي ذلك یقول الرحالة فیشر بعد غسل األیدي وز
  )30(.وشراب القھوة بعد تناول تلك الوجبة الدسمة

وفي ھذا الشأن یشیر الرحالة التونسي محمد بن عمر عند مروره بغریان     
یان شعب طیب كریم ومضیاف رى، فیقول الغاإلى طرابلس أثناء عودتھ من ود

ت ومحاله وودود والمآدبة الكبیرة عند الغریان، ھي عصیدة مغمورة في الزی
ى ھذه األرض أرض وبعجینة من التمر، وبالمناسبة قال التونسي كتبت لذ

  ):بتصرف(العصیدة السعیدة ھذین البیتین
  نعم الغریان أرض شھیرة           أرض غنى وخیرات وفیرة            
  )31(.ة المسافر            العصماء ھي العصیدةـــاك مأدبــــوھن            

عندما كان (عدنا جیاعًا :" ن أدب الضیافة عند أھالي غریان یقول لیون وم     
وجلسنا إلى العشاء والمكون من بازین وبیض ولحم بینما وقف ) في بني عباس

یلبي طلباتنا، وتحتم آداب اللیاقة أن یقدم المضیف ) یقصد شیخ القبیلة( الشیخ 
في الحساء، وال یجد العربي العربي اللحم وتقطیعھ لضیفھ، وأن یقلب لھ البازین 

، وھنا یكون للجوع الكلمة األخیرة أن تأكل ىءسوى أصابعھ یفعل بھا كل ش
  )32(."وجبة عربیة

كانت الضیافة التي قدمھا الشیخ للرحالة لیون نموذجا للطیبة والكرم، ویعلق      
أم ) یوسف(لیون على ذلك بأنھا ھل كانت حفاوتھ ھذه خوفًا من رجال الباشا 

نھا نابعة من رغبة حقیقیة لدیھ، ویقول أیضًا في العشاء قدم إلیھم طبقًا رائعًا أ
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یشبھ المكرونة ، وھذا الطبق ال یقدم على أیة حال إال للضیوف ذوي المكانة 
  )33(.الرفیعة

لم یكن الكرم یقتصر على تقدیم األكل للضیف فحسب، وإنما یدعونھ للصید     
  )34(.یخ بھدیة عربیة طیبةكما یقول لیون الذي وعده الش

في اللحظة التي ھممنا فیھا بنصب :" أما الرحالة الفرنسي ماتوزیو یقول     
وإذا ) ربما قریة الكلیبة(مخیمنا عند أسفل القریة الواقعة على ربوة مرتفعة 

برجل یھرع إلینا، إنھ أحد التجار العرب القادمین من طرابلس وھو صدیق 
ھ یقوم بتجارة رابحة في الشعیر والخرفان، وبما أنھ حمیم للضابط التركي، إن

غني فھو یرید إیواءنا واإلحتفال بنا، وكان مصرًا جدًا على دعوتنا، لقد استقبلنا 
  )35(.نحوھم وبالتأكید قدم واجب الضیافة" في بیتھ بكل ترحاب

  :حدائق غریان
ة قد اشادوا لرحالة الذین زاروا منطقة غریان خالل فترة الدراساإن معظم     

وفرة حبوبھا، وإذا كان وبخصوبة أرضھا وكثافة أشجارھا، وتنوع في نباتاتھا 
سیكون ربیعًا فوق قممھا ویكسو سفوحھا وسھولھا، ومن جملة ف ًاالعام ممطر

:" الذین تحدثوا عن أرض وحدائق غریان محمد بن عمر التونسي، حیث قال
ر مزدانة بالحدائق دخلنا أرض غریان، وھي أرض خصبة كثیرة األشجا

ومواقع خلویة جمیلة، وینابیع میاه وبرك، وبھا أیضًا مزارع زعفران كثیرة 
على بعد عشرة أیام تقریبًا من طرابلس من الناحیة ) غریان(وفواكھ مختلفة تقع 

  )36(."الجنوبیة الغربیة
ترسل التونسي في وصف حدائق الفاكھة التي تنتشر في غریان، إضافة یو    

ود المراعي إذا كان الموسم ممطرًا، وتكثر أشجار الفاكھة المختلفة على إلى وج
جانبي الطریق ویذكر التونسي، أن المسافر ال یذوق ثمرة إال بعینیھ فمن یمد یده 
لفاكھة واحدة یرجم بالحجارة أو بالعصى، أو یقتل برصاصة، فثمار ھذه 

قال التونسي في ھذا األرض وكل أشجارھا تنقل لتباع في أسواق طرابلس، وقد 
  ).بتصرف(الشأن ھذین البیتین

  غریان أرض الحدائق الساحرة           تملؤھا األلوان الباھرة         
  )37(.س والروح معًا           دون مس أو ذوق المسافرــج النفــــــتبتھ         
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رة أما لیون فیقول أن غریان تشتھر بجودة زیتھا وزعفرانھا وحبوبھا وبوف
  .)38(إنتاجھا ویدفعون نسبة من المحصول كضریبة لیوسف باشا

تبدو :" یصف فیشر ذلك فیقولأرضھا وحول حدائق غریان وخصوبة     
غریان جمیلة مع غروب الشمس التي یصاحبھا اللون األحمر، المساكن القابعة 

ي ، من أعلى التالل فتحت األرض الحدائق التي تغطیھا أشجار الزیتون الكثیفة
 )39(الغرب، وقد أنعكست خطوط حوافھا على السماء بلونھا األزرق،

بأن خصب األرض یقتصر على ناحیة غریان ذاتھا المزدانة بأشجار :"یقولو
الزیتون والتین، وال تشبھھا إال واحات نادرة، ویضیف أیضًا بأن حقول غریان 

حمیة أكثر من ینمو فیھا الشعیر ھنا وھناك على السفوح األقل إنحدارًا، والم
سیقانھ المتباعدة جدًا تكون ذات إنتاج  ،ولكن أكثر)القبلي(ریاح الجنوب 

متواضع مقارنة بمساحات الحقول المرویة، وقد ال تنمو عندما یكون الجفاف 
بالغ الحدة، ألن الزراعة في غریان تعتمد على سقوط األمطار، ثم یذكر من بین 

غریان، والتي نالت إعجابھ كثیرًا شجرة أشجار الفاكھة التي تشتھر بھا حدائق 
الرمان ألن أزھارھا القرمزیة تضیف على الشجرة روعة وجماًال وتستحق ھذا 

ن وف، وفي الموسم التي تنضج فیھ ھذه الفاكھة یستخرج الطرابلسیصالو
یشید بلذة تذوق البطیخ األحمر وعصیر رمانھا في أوعیة ویشربونھ مباشرة، 

ذا البلد حیث العطش باستمرار في فصل الصیف، ومن الذي یطفئ الضمأ في ھ
المحاصیل األخرى التي ذكرھا ھي الحناء والزعفران، المعروف بجودتھ 

  )40(.العالیة
الصحراء الكبرى توجد إشارة عن الحیاة  إلىوفي رحلة جامي من طرابلس     

ة خاصوبالزراعیة في غریان التي تعتمد على كمیة نزول األمطار في موسمھا 
في سھل قطیس التي كانت بمثابة موارد لمخازن التموین في الماضي عند 
الرومان، والحظ جامى بأنھ ال توجد في المناطق المرتفعة من سلسلة الجبال 
سوى أشجار الزیتون والتین وبعض األشجار األخرى إال في غریان وفي 

امى بإمكانیة األودیة ذات السدود القدیمة الباقیة من عھد الرومان، ویقترح ج
تال في ذلك ، واالنقراضزیادة الثروة النباتیة العامة في البالد التي أخذت في 

بإحداث الغابات على سفوح الجبال الممتدة من نالوت إلى  االھتمامیكون في 
 -  1835مسالتھ، ولكنھ یأسف لحكومتھ المتمثلة في العھد العثماني الثاني 
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األشجار حدیثًا بقرب غابات الزیتون  م لعجزھا عن إنقاذ ما غرس من 1911
  )41(.القدیمة من فساد وعبث قطعان الماعز من خالل عملیة الرعي الجائر

جبل غریان الشدیدة  وعلى أیة حال یقول جامى بعد المرور من حافة   
اإلنحدار إلى الھضاب ترى غابات الزیتون الخضراء في مجاري األودیة 

والظالل المنعشة الخضراء الممدودة تحتھا  ةفروأشجار التین بأوراقھا الوا
  )42(.تكون فارقًا كبیرا بینھا وبین قمم الجبال الصخریة الجافة

  :التجارة -
ُتعد تجارة القوافل مصدرًا للدخل في القرن التاسع عشر في والیة طرابلس     

 الغرب، وذلك من خالل المبادالت التجاریة المجلوبة من السودان وتتم مبادالتھا
بالسلع األوروبیة القادمة من طرابلس،ویتم التواصل عبر طریق القوافل 

ن أقصرھا إال جاختینالمعھود بین طرابلس ومرزق عاصمة فزان، فیقول 
مباشرة تقریبًا نحو الجنوب على جبل غریان، ومزده والقریات والشویرف ثم 

أكثر ) الغربي( سبھا، غدوة،تراغن، مرزق، وتستغرق الرحلة في ھذا الطریق
الذي ینطلق من ) الشرقي(من عشرین یومًا تقریبًا، بینما في الطریق الثاني

طرابلس ویمر ببني ولید وبونجیم، سوكنھ، وواحات فزان، یستغرق عادة 
ثالثین یومًا، ویقول أیضًا أن القوافل ال تحبذ الطریق الغربي لخشیتھا من عدم 

  )43(.مصادر للمیاهوجود مراكز العمران لمسافات طویلة بدون توفر 
ویذكر بعض الرحالة اآلخرین أن القوافل تفضل الطریق الثاني على الرغم     

الجبلیة فیھا صعوبة التي  نألن طریق غریا من طول مسافة الطریق األول
عب كثیرة اتفاعات واالنخفاضات وبالتالي تسبب ازعاجا ومترتتمثل في اال
أیام حینما قدرت  ةرابلس مسیرة ثالثوغریان ھذه تبعد عن ط)44(لرجال القوافل

یومًا، أو ما یعادل  25المسافة من طرابلس إلى فزان مرورًا بغریان مسیرة 
  )45(.میًال تقریبًا 579
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن طبیعة غریان الجبلیة قد شكلت مصدر تھدید     

قطاع الطرق، ومن ذلك یشیر أحد  لمھاجمة القوافل العابرة لتلك الطریق من قبل
الرحالة بشأن الطریق الذي سوف یسلكھ للوصول إلى المحطة التالیة من 

الصغیرة عبر السلسلة الجبلیة الموجدة )القصیبة(الطریق، وھي مدینة القصبات 
وتفید أحد  )46(ه العرب طریقًا خطیرًا بسبب اللصوص،ربغریان الذي یعتب
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طرابلس، قد استولى علیھا  إلىغدامسیة متوجھة  اإلشارات األخرى بأن قافلة
في غریان وكانت تحمل بضائع مختلفة من بینھا إحدى وثالثون  قطاع طریق

  )47(.ریال دورو 2892رأسًا من الرقیق بلغت قیمت السلع بما فیھا من أبل 
وعلى الرغم من المخاطر المحفوفة بطریق غریان إال أن أھمیتھ تأتي عندما     

ومة طرابلس في حالة حرب مع أوالد سلیمان الذین كانوا یحكمون تكون حك
  )48().1842 -  1830( إقلیم فزان في عھد عبدالجلیل سیف النصر

أما عن النشاط التجاري فتوجد إشارات التي أوردھا بعض الرحالة الذین      
حیث قام ارفین فون بارى برحلة إلى غریان  1875زاروا غریان، ففي أواخر 

تمت :" أن وصل إلى طرابلس في نوفمبر من العام ذاتھ، وھناك یقولبعد 
یت متزكیتھ من قبل تاجر إیطالي، وشریك لتاجر طرابلسي الحاج مصطفى ز
یت موذلك بمرافقتھ إلى غات التي طررقھھا للمرة الخامسة عشرة، لكن قافلة ز

قد  یت الذي كانمكانت ذلك الحین في غریان، واستطاع الرحالة اللحاق بز
نصب خیامھ قرب قریة قصیبة، ویقول في الیوم الذي وصلھ فیھ أن الحاج 

  )49(."زھیت باع صبیًا زنجیًا دون أن یخفي أمره
وافاد الرحالة فیشر أثناء وجوده في غریان، وكان بحضور الشیخ أحمد      

أن معظم " القویضى ویقول عندما صار النقاش فیما بینھم یفھم من خالل حدیثھم
تربطھم صلة قرابة بالشیخ أحمد، وبعضھم من وجھاء  ًاور كانوا تجارالحض

غریان، معظمھم سافروا إلى كانوا أو كوكا في نیجریا، وكان لھم أقارب 
) ناصوف(یعیشون ھناك، ویتوقون إلى اخبارھم ،واحد منھم واسمھ ناصف 

في ھذا و )50(كان یرید أن یبعث خطابا إلى ابنھ بكانووھو تاجر كبیر من غریان 
أیضًا أثناء رحلتھ إلى غریان في شھر مایو  والشأن یحدثنا الرحالة ماتوزی

ساء ؤقابلت في المناطق الواقعة إلى جنوب غریان كثیرًا من رو:" فیقول 1854
القوافل العائدة من السودان بعد غیاب بلغت مدتھ الثالث سنوات، ویقول أیضًا 

 يھولسكى لنا صاحبھا الشیخ سالم الالتقینا بقافلة أخرى اشت) Tehce(عند تشي
من عدم االنتعاش الشریع للتجارة عبر الصحراء بسبب اجتیاح المغامر رباح 

  )51(.للسودان
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  :المنشآت العمرانیة
  :المنازل -1

یتركز الحدیث كثیرعن ظاھرة بناء المساكن أو المنازل المحفورة تحت     
خاصة الرحالة وربما  سطح األرض التي جذبت انظار كل من یزور غریان

مررنا على بعض بیوت " إیثیل بروانكان ذلك دافعًا للزیارة، ومن ذلك تقول 
عن كثب ویذكر  )52("الكھوف التي طالما منینا أنفسنا بالوصول إلیھا ومشاھدتھا

التي توجھ منھا إلى الجبل  1903في مارس  ماتوزیو في رحلتھ إلى طرابلس 
 محاربة، بوزیان وت،دابت( الرئیسیة في غریان مارا بجادو فغریان بأن القرى

كل بیوتھا محفورة في الجزء ) ةتغرن شاتان أو شعتان، مسوفین، الكلیبة، تشھ،
األعلى من الجبل، وجمیع منازلھا كانت تحت سطح األرض، وذلك ربما عبر 
عابر دون أن یشعر بوجودھم، كما أن ھناك بعض القرى كانت مبنیة فوق 

، وفي ھذا الشأن أیضًا یؤكد )53(وزیر قریة الكمیشات وبن سطح األرض، مثل
جامى بأن مساكن غریان كلھا تقریبًا كانت تحت سطح األرض إذا استثنى عدة 

  )54(.حجرات المسماة بالمربوعة المبعثرة ھنا وھناك بین غابات أشجار الزیتون
تحت سطح قبلھم إلى ذلك بأن مساكنھم كانت مبنیة  أشارأما التونسي فقد     

األرض، وال یرى على سطح األرض في قراھم سوى المسجد، وفي ذلك 
عندما رأیت الغریانیین یسكنون تحت األرض كالموتى ویخرجون :" یقول

  ):بتصرف(أن كتب قائال  يكاالشباح من اجداثھم عندما یسمعون النداء فخطر ل
   )55(.یوم النشور یشبھ خروجھم منھا           الغریانیون سكانھم القبور       

نھا كثیر من الذین زاروا غریان عأما بشأن وصف تلك المساكن فقد تحدث    
إلى قریة بنى عباس  أشارخالل فترة الدراسة، ونذكر من بینھم لیون الذي 

توقفنا بمكان ال یمكن ألحد اطالق اسم قریة علیھ ،ألن معظم سكانھ :" فیقول
إیاھا بأن الطبقة العلیا من سطح  واصفًا" یعیشون في منازل تحت األرض

تتكون من تربة رملیة یبلغ سمكھا قرابة أربعة أقدام وتبدأ األرض فوق البیت 
العملیة بأن تحفر أسفل ھذه الطبقة التي تكون من الحجر الجیري في بعض 
األحیان حفرة كبیرة یصل عمھا إلى عشرین أو ثالثین قدما على أن تكون بنفس 

شكل المربع ثم تصقل الجدران وتحفر فیھا مداخل العرض مما یعطیھا 
الحجرات والتي تتراوح عددھا ما بین ثالثة إلى خمس حجرات إضافة إلى 
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في الفناء الخارجي بعمق ال ) صھریج(المستلزمات األخرى، كما توجد بئر 
  .أقدامعشرة  لىیزید ع

) فةقیس(أما مدخل البیت التي حفرت تحت سطح األرض ینحدر عبر ممر     
عن سطح األرض ویوجد على بعد قرابة ثالثین قدما من الفناء  45بمیل 

ویكون متعرجا االتجاھات وسعة الممر تسمح بدخول جمل محمل منھا إلى 
عند اللیل أو في حاالت  إغالقھساحة البیت، ومبنى حول المدخل جدار قوى یتم 

ول، مما یجعل الباب األ أسفلخر آالخطر، ویوجد على بعد عشرة أمتار باب 
من المستحیل تقریبا اقتحام ھذه المنازل إذا ما قرر سكانھ إعالن العصیان 
والمقاومة، ففي حاالت الحصار ال یؤثر فیھم بدرجة تذكر لقیامھم بحجز جمیع 
حیواناتھم إضافة إلى مؤونتھم داخل بیوتھم، مما یجعل تجویعھم أو اخضاعھم 

  )56(.بالقوة عملیة في غایة الصعوبة
یقول جامى بأنھا عبارة عن ممر واسع عمقھ وفي وصف آخر لتلك المساكن     

خمسة أمتار وحجراتھ منحوتة في جدرانھ، وھناك یكون خطر السقوط فیھا 
على من یتجول لیال خالل ھذه الدیار من الغرباء، ومن یدخل إلى تلك الحجرات 

من دخان نار المحفورة من باب ضیق ترى جدرانھا غیر مستویة، وھي سوداء 
الحطب الذي یحرق للتدفئة أو للطھي، وأبوابھا محاطة بإطار من النقوش 

منتظمة، ویتم اللجوء إلى ھذه التقاء برد الریاح الشمالیة الوالزخارف غیر 
الباردة شتاء، وحرارة ریاح الجنوب المحرقة صیفًا، وفي فصل الشتاء إذا 

البیوت وتغمر الحجرات استمر نزول األمطار الغزیرة تتجمع في ساحات 
  )57(.ویخشى حتى من إنھیار بعضھا أحیانًا

یسیو بأنھا حفرت تحت حقول ث وھناك من یختصر في وصفھا فیقول دوما    
الشعیر وأشجار التین، وتوجد بھا مخازن صغیرة مملؤة بالحبوب وبمعدات 

ًال عبر تھبط لی الزراعة ومؤن مختلفة، في األسفل توجد مرابط الحیوانات، ألنھا
  )58(.الممر اللولبي، مثل الثیران وكذلك الحمیر والخراف والماعز والدجاج

لم یقتصر الرحالة على وصف تلك البیوت ومشتمالتھا فحسب بل انفرد و
بعضھم بوصف المشھد الفني الرائع للبیوت المحفورة تحت سطح األرض 

مدخل لقبو ثم استقبلنا صاحب البیت وأخذنا إلى بوابة تبدو ك:" فیقول فیشر
 إلىسطبل للحمیر والماعز ثم وصلنا أاسفل عبر نفق مررنا أوًال على  إلىمشینا 
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فناء المنزل الذي بھ حجرات نظیفة حیث جدرانھا مطلیة بالجیر األبیض مزینة 
ور برسوم منحوتة على الصخور واألبواب والنوافذ المنحوتة على الصخ

ناك فناء المنزل تشاھد منھ السماء طى بنبات متسلق، وھغالحمراء جزءا منھا م
  )59(."إنھا لوحة رائعة بحق بلونھا األزرق

أما عن الوضع الصحي لتلك البیوت فیشیر أحد التقاریر للبعثة الطبیة التي     
م، التي زارت عدة مناطق منھا  1885ھـ  1305جاءت إلى طرابلس سنة 

ا دافئة شتاًء ومعتدلة صیفًا أن الحجرات تتمیز بأنھ" الجبل الغربي، وقد جاء فیھ 
ولكنھا شتاء ال تخلوا من بعض الرطوبة كما أن اإلضاءة بھا أحیانا غیر كافیة 
وخالل موسم الصیف تحتفظ ھذه الحجرات بدفئھا لمدة طویلة، وتختفي منھا 

قد جعلھم ذوي أجسام سلیمة وبنیة ... رطوبة الشتاء، وتعتبر صحیة لساكنیھا 
  )60(."قویة
ر المشمش والدراق، وكانت مزدانة جاناء البیوت أیضًا تنبت أشوفي ف    

  )61(.بالزھور التي تكون الثمار
  لماذا حفرت البیوت تحت سطح األرض؟

اإلجابة عن ھذا السؤال یفیدنا ھانس فیشر الذي نشر تفاصیل رحلتھ من    
م  1906طرابلس عبر الصحراء الكبرى إلى برنو في المنتصف الثاني من عام 

إلى القریة الیھودیة التي برز منھا  أشارأثناء حدیثھ عن منازل غریان، فقد  في
الجزء األعلى من المعبد فوق سطح األرض، ونقل عن الرحالة بارث الذي 

إن الیھود ھم من جاءوا  بفكرة المساكن تحت :" شاھد الكھوف ھناك كتب یقول 
إلى غریان وجدوا ھذه  ولكن فیشر أعتقد أن الیھود عندما جاءوا" األرضیة ھذه

الكھوف قائمة، البد أنھا كانت مھجورة ألناس عاشوا في حقب ما قبل التاریخ 
واستغلھا من جاء بعدھم للوقایة من الظروف  ئوكانوا یستخدمونھا كمالج

تحت األرضیة ھذه نماذج ن منازل غریان إالمناخیة الصعبة ویقول أیضًا 
تلف البلدان، وذلك لیوفر أفراد الجماعة في مخ أسالفھلمساكن مشابھة استخدمھا 

الحمایة ألنفسھم، ھذه الكھوف بصورتھا آنذاك ال توفر لھم أي قدر من الحمایة 
من العدو ولكنھا تحمي قاطینھا من الریاح الباردة الشمالیة الشرقیة في الشتاء 

  )62(.السخونة المرتفعة في الصیف ومن
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ازل المحفورة في الصخور تجنب وفي ھذا الشأن یشیر ریتشاردسن بأن المن
قاطنیھا حرارة الشمس الحارقة صیفًا وإتقاء البرد القارص شتاء، كما أن عملیة 

تم أحیانا من فتحة أو حفرة فوق أرض مرتفعة ثم توصل إلیھا ممرات تالحفر قد 
أسفل األرض، كان الھدف منھا زیادة الحرص في توفیر أكبر قدر من السالمة 

  )63(.واألمن
كثیرة محفورة تحت  ًافي معجمھ عن غریان بأن فیھا بیوت يأما الزاو    

األرض تشبھ الغیران، وھي عادة قدیمة متوارثة عن البربر القدامى سكان 
الجبل، وكانت ھذه البیوت في أوائل القرن التاسع عشر في غریان تمثل أكثر 

  )64(.من مجموع بیوتھا% 75من 
نھ إالحدیث عن كھوف غریان ومن ذلك یقول ھتم باولعل فیشر ھو أكثر من     

وبرنو بأنھ  وجد في كتاب تاریخ قدیم لقبیلة البواللة التي تعیش حول بحیرة تشاد
في وقت معین كل أفراد القبیلة یعیشون في مساكن محفورة في األرض تشبھ 

القبیلة حسبما یدعي كثیرون من أفرادھا جاءت إلى مكانھا الحالي  ، ھذهاآلبار
شمال التي ھاجرت إلى مواقعھا الحالیة في حقب تاریخیة قریبة نسبیًا ومن من ال

في تشید مساكنھم ) البلوالیون(المحتمل أن تكون كھوف غریان ھي ما اقتبسھ 
  )65(.تلك
أو الدوامیس مقتصرة على الجبال في غریان  على أیة حال لم تكن الكھوف    

نما كانت موجودة بالساحل، ویطلق ، وإدوما حولھا أو على قبیلة البواللة بتشا
علیھا اسم الغیران أو الدوامیس وتكونت بسبب أخذ مادة الطین التي تستخدم في 

 جانيیإشارة في رحلة التتشیید المنازل والمخازن واألسوار والحظائر، وتوجد 
لیھ أھلھا وقد یأوي إ ًاكبیر ًاقریة صرمان بھا قصر يبأن ف )708- ھـ  706(في

متسع وبنیت في أسفل الحفیر دور كثیرة ال تسكن إال في وقت  حفر بھ حفیر
  )66(.األمن

كان إلى استغالل باطن الجبل لبناء البیوت سإضافة إلى ماذكر بشأن لجوء ال
عبر فتحة أو حفرة متوسطة على سطح الجبل إلى قلة المساحة القابلة للزراعة 

منذ القدم  اإلنسانالضیقة، لھذا فضل  تنحصر في المدرجاتفي الجبل والتي 
على استغالل أكبر قدر ممكن من مساحة األراضي القابلة للزراعة في الجبال 
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التي تعتبر المصدر الرئیسي لتوفیر الغذاء للسكان خاصة الحبوب وزیت 
  .ةالزیتون والفواك

  :قلعة غریان
ُتعد قلعة أو قصبة غریان أحد المعالم الرئیسیة التي تزخر بھا غریان، وقد     

ناولھ بالحدیث معظم الرحالة الذین شاھدوا معالم غریان خالل فترة الدراسة ت
ذي أسس من أجلھ، وفي وتحصیناتھ والغرض ال أبراجھمن حیث موقعھ وشكل 

بأن المبنى ضخم من الحجارة الخشنة سیئ التشیید بھ ) لیون(ونیذلك یقول ال
خمسة كلھا عاطلة مرابط للخیل وفتحات للمدافع، وكانت  فناء مكشوف یوجد بھ

عن العمل، ومفتاح القلعة یحتفظ بھ شیخ یسكن بجوارھا، وال یستعمل إال من 
  )67(.قبل القائد الذي یتولى جمع اإلتاوة في عھد یوسف باشا القرمانلي

توقفنا أمام :" فیقول )1967 - 1965(أما رولفس في مشاھداتھ عبر أفریقیا     
في  رجًال وھو 120 - 100ھا ما بین قلعة جبلیة یوجد فی قصر غریان، وھو

ذو موقع رائع على  ن قصر غریانإویقول أیضا " الوقت ذاتھ مقر قائد غریان
ن عار األوروبیة عدا صأعلى نقطة في الجبل ،إال أنھ ال یستطیع مقاومة آلیة الح

بمواد سیئة وتوجد بعض النقاط المرتفعة والقریبة منھ ذات الوضع أنھ بني 
بة لھ، وفي شمالھ وغربھ یوجد واد بھ أشجار الزیتون والعنب المسیطر بالنس

  .والتین والرمان ویجري الماء في جزئھ العلوي
قدمًا وقد أشار في ذلك عما  2118القلعة بأنھا تبلغ  ارتفاعوقدر رولفس     

قدما ویقدر غیره بـ  1696ارتفاعھ بـ  ثتوصل إلیھ رحالون آخرون، فیقدر بار
ارصاده فحسب ارتفاعھ  الذي استخدم جدول )ھان(الدكتور قدمًا، أما  1900

  )68(.قدمًا 2155على أنھ 
ویصف فیشر القلعة بأنھا بنایة قدیمة تقف عند حافة نتوء صخري یطل على     

واد عمیق، وعند النظر إلى أبراجھ وتحصیناتھ المطلة على السھل والبحر من 
  )69(.لف لیلة ولیلةبعده یخیل إلیك أنك داخل معقل حصین من قصص أ

وھناك من یشیر بأن القصر یتكون من عدد من المساكن المرصوفة إلى     
جانب بعضھا البعض، وقد بنیت على فترات ضمن الفناء المحصن، وال تتوفر 

م ، وكانت مساحة أكبر  40× 80فیھا عناصر الراحة، وتبلغ مساحة القصر 
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ولھ شرفات مربعة  )70(م3.4م ویصل ارتفاعھا إلى  6×5حجرات القصر تبلغ 
  )71(.م 710الشكل وقدر ارتفاعھ عن سطح البحر بـ 

توجد إشارة إلى أن ارتفاع القصر یبلغ خمسمائة متر على وفي موضع آخر 
طرف واد، وتوجد شرقي القصر منابع العیون الطبیعیة العذبة المذاق، وأفضلھا 

  )72(.ذكر ھي عین التركي
  :المدرسة

متر من القصر، وھذا المبنى الوحید في  400لى مسافة تقع المدرسة ع    
نھا المدرسة العثمانیة التي توجد إغریان الذي یستحق أن یطلق علیھ اسم بیت، 

بھا ساحة واسعة، وخلف المدرسة إذا ما نظرت إلیھا من قصر غریان باتجاه 
ي الشرق یقع جامع صغیر على مرتفع یأتیھ النور من بعض النوافذ الصغیرة الت
 إلىجعلت على ارتفاع قامة رجل، وبین الجامع والمدرسة طریق رئیسي یؤدي 

  )73(.القصر بھ بیوت محفورة في الصخر
إلى  یمكن اإلشارةومن خالل العرض السابق لمشاھدات الرحالة لمنطقة غریان 

  :عدة نقاط في خاتمة ھذا البحث وھي
وامیس والقصر والمساجد إن وجود المعالم األثریة في غریان المتمثلة في الد -

والمدرسة ومعاصر الزیتون القدیمة، إضافة إلى طبیعة المنطقة الجبلیة، ستكون 
  )74(.إحدى مقومات السیاحة في البالد

، سیكون لھا على نطاق واسع تشجیع حرفة تصنیع الفخار والتحف الفنیةإن  -
  .ومصدر جید للدخل دور في جذب السیاحة للمنطقة

ات الشعبیة، وذلك من خالل المھرجانات السنویة، وإقامة تجسید الموروث -
سیكون لھ أثر  )الجبل الغربي(متحف دائم یرصد تاریخ معالم جبل نفوسة

  .بالتعریف بتاریخ المنطقة عبر العصور
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محمد عمر مروان، الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في مدینة  )47(

، منشورات المركز  1912 -  1835غدامس خالل العھد العثماني الثاني 
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 .39جامي، مصدر سابق، ص )54(
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  بریطانیا والمشرق العربي بین الحربین العالمتین
 ))دراسة في الدبلوماسیة البریطانیة((

                                                                                                                                                  
  محمد محمد خلف . د                                                                                                

  قسم التاریخ                                                                                                     
                الزاویة - كلیة اآلداب                                                                                                

  :مقدمة
وقد نجد ذلك  ،ر في العالم إال وكانت بریطانیا خلفھتویقال ما من مشكلة أو ت     

ً في أغلب مناطق العالم قرونة تكون م عن بریطانیا فھدیة االستقالل ،صحیحا
والحروب األھلیة واالقتتال  ،والصراع الحدودي ،ببذور الفتنة والنزاعات

 .طانيتحت االحتالل والنفوذ البری أغلبھا الطائفي وقع ویقع في مناطق كانت
بالتحكم في  في تنزانیا مكنت بریطانیا األقلیة المسیحیةففي القرن اإلفریقي مثال 

 االجتماعي قامت بریطانیا بخلخلة البناء وفي شرق آسیا . األغلبیة المسلمة
صینیین والتجانس البشري في مالیزیا وذلك بإسكان عشرات المالیین من ال

  !ومتجانسة  حتى ال تكون ھناك دول إسالمیة قویة ،والھنود
وكان من أھم المخططات االستعماریة األوروبیة لتجزئة العالم العربي منذ 

م وشاركت فیھ بریطانیا  1907مطلع القرن العشرین المؤتمر الذي عقد في عام 
عندما قّدم رئیس وزراء  ،وفرنسا وإیطالیا وبلجیكا وھولندة والبرتغال وإسبانیا

ً إل ي المؤتمر باقتراح من الحكومة البریطانیة بریطانیا كامبل بنرمان تقریرا
لدراسة مستقبل االستعمار واألسباب التي أدت إلي انھیار اإلمبراطوریات 

وذكر تقریر بنرمان أن الخطر الحقیقي على االستعمار  ،االستعماریة الحدیثة
ففي ھذه المنطقة وعلي امتدادھا  .العالمي یكمن في منطقة شرق البحر المتوسط

مة واحدة ھي األمة العربیة تتوفر لھا كل مقومات الوحدة من لغة الطویل أ
وتّوصل المؤتمرون إلى أنھ إذا تجمعت مقومات  ،وحضارة وتاریخ واستقرار

فإنھ ینتج عنھ قیام  ،الوحدة ھذه وتفاعلت مع نزعة الشعب العربي إلي التحرر
اري وأوصي دولة الوحدة العربیة وسیكون الخطر الحقیقي علي الوجود االستعم
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المؤتمر باإلبقاء علي تجزئة العالم العربي والحرص علي تخلفھ ومحاربة قیام 
  .)1( الوحدة العربیة

  -:جذور األطماع البریطانیة في المشرق العربي
المجال  ،كان الوطن وما یتمتع بھ من موقع استراتیجي وثروات طبیعیة    

ت درامیة مثل شراء الذمم الحیوي للدبلوماسیة البریطانیة بأن قامت بمسلسال
لمشایخ العشائر والقبائل وزرع الفرقة بین األشقاء وعقد المعاھدات واالتفاقیات 

استطاعت من خاللھا تحویل القبائل إلي كیانات سیاسیة تتبع التاجر  ،الثنائیة
  !.البریطاني إلي یومنا ھذا 

 –لورقة وھو محور ھذه ا - جزئھ الشرقي   في الوطن العربي وخاصةفي    
ایر ـــــــین 7فمنذ القرن السادس عشر وبالتحدید في  .فإن التدخل البریطاني قدیم

شركة الشرق  ) I Elizabeth(ىاألول إلیزابیثمنحت الملكة  م1592
)Levant company(  امتیازا لتتاجر بموجبھ في مناطق نفوذ وسیطرة الدولة

ازدادت أھمیة المشرق  م1869نوفمبر  17العثمانیة  وبافتتاح قناة السویس في 
وأصبحت البالد العربیة العربي حیث تضاعفت التجارة البریطانیة مع الشرق 

كانت ) 2(ط من جھة والھند من جھة أخرىـــممرا للتجارة بین البحر المتوس
 علىلقرن التاسع عشر تجاه المشرق العربي  مبنیة االدبلوماسیة البریطانیة في 

  -:عنصرین أساسیین
رغبة بریطانیا في بقاء المنافذ والممرات البحریة العربیة  :صر األولالعن

  .المحیط الھندي علىمفتوحة 
السلطات العثمانیة  علىمحاوالت بریطانیا المستمرة بالضغط  :العنصر الثاني

بإدخال اإلصالحات اإلداریة والسیاسیة في المنطقة العربیة وفق الطراز 
  .لبریطانیةوبما یخدم المصالح ا )3(الغربي

الساحل  علىقامت بریطانیا باحتالل مدن . ولتامین التجارة ومناطق النفوذ     
حیث عقدت عدة  ،الجنوبي لجزیرة العرب منذ نھایة القرن الثامن عشر

 م1891، وعمان ومسقط م1898فمع الكویت  ،معاھدات حمایة مع مشایخھا
وقطر  م1880البحرین و م1892) اإلمارات السبع ( ومشیخات الخلیج العربي 

ل نفوذ القوى الكبرى آنذاك مث وبذلك استطاعت بریطانیا أن تبعد م1916
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 م1839في جنوب الیمن عام  بتت أقدامھاثكما  ،)4()ألمانیا ،فرنسا ،روسیا(
فصلھا عن السلطة  علىم  وعملت 1882 في مصر عام عندما احتلت عدن و

زادت أھمیة المشرق العربي  ٠ووضعتھا تحت الحمایة البریطانیة العثمانیة 
حیث برزت عناصر جدیدة  األولىوممراتھ البحریة بعد نھایة الحرب العالمیة 

  -:أھمھا
شبھ لالشاطئ الشرقي  على) الزیت أوالنفط (اكتشاف الذھب األسود  -ا 

األراضي الفارسیة وأصبح  فيالجھة المقابلة  علىالجزیرة العربیة وكذلك 
  .عبر البادیة العربیة حتى شواطئ البحر المتوسطالزیت ینقل باألنابیب 

 .السریع ظھور الطیران كعنصر مھم في عملیات النقل الجوي -ب
ة إستراتیجیة یوبھذا أصبحت المنافذ والممرات البحریة العربیة ذات أھم     

لزیت الخام و بین مراكز االستھالك ا إنتاجكبیرة حیث ربطت بین مناطق 
كان االھتمام البریطاني .  ولھذه األسباب وغیرھا .)5( األوروبیة واألسیویة

و حتى تتمكن من بسط السیطرة  ،بالمشرق العربي یزداد من یوم إلي أخر
لیل  ھا وجواسیسھا وعمالئھا بالعملیدبلوماسیل عزتأو ؛ والنفوذ واالستحواذ

 مثال) ھذه سیاسة انجلیزیة  (حتى أصبح المثل المشھور  ،لترسیخ نفوذھا نھار
فقد أجادت بریطانیا استغالل سوء العالقة بین !! معروفا في جمیع أنحاء العالم 

فبدأت  ،لقرن التاسع  عشراالحاكمة وبین العرب منذ نھایة  العثمانیةالسلطات 
 مع وكذلك ،ھا مع شیوخ القبائل والشخصیات الدینیة وزعماء العشائرتاتصاال
نت الرشوة والھدایا األدوات و كا ،في الجیش العثماني العرب ضباطالبعض 

ففي أول تقریر ألول  ،)6( استخدامھاالمھمة التي أجادت الدبلوماسیة البریطانیة 
عام  )Samuel Tooker(قنصل بریطاني في طرابلس الغرب صامویل توكر 

ل وحصیمكن الالذي ال نستطیع الحصول علیھ بالمودة ( كتب یقول  م1685
  .)7()علیھ بالرشوة 

ت بدایات أدوات االتصال البریطاني بالمشرق العربي من خالل كان       
المبعوثین أو  ،البعثات التبشیریة أو الرحالت العلمیة للبحث عن اآلثار

و كان الشریف حسین الصید الثمین بالنسبة لبریطانیا ومشروعھا  .الرسمیین
حسین الوقد تطورت العالقات إلي أن وثقت بمراسالت بین  ،االستعماري
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 )McMahon( مكماھون/بمراسالت حسین  فیما بعد  النجلیز والتي عرفتاو
الشریف بإعالن الثورة  تعھد ؛ ) م1916مارس  16 - م1915یولیو  14(

  -:دت بریطانیاھالعربیة ضد األتراك ووصفھم بأعداء اإلسالم وفي المقابل تع
 .االعتراف بخالفة عربیة حال قیامھا  - أ
  .)8(منطقة معینة وحمایتھااالعتراف باستقالل العرب ضمن   - ب
ً واعتبرھا حسین وعود   على) التمرد ( لثورة امما دفعھ إلي إعالن  ،ةمشروع ا

فاتحا  ،م1916نوفمبر  6نفسھ ملكا على العرب في  نصبالخالفة العثمانیة و
ثوا في یدرایة للبریطانیین والفرنسیین والصھاینة لیع مصراعیھ دونالباب علي 

أن یجف حبر مراسالت حسین مع مكماھون  كان ھناك فقبل  .المنطقة فسادا
ً خطعمل خلف الستار ویرسم  لشرق األوسط الجدید بعد ال الرمال شكّ  على ا

ثالث  على ةموزع و أصبحت منطقة المشرق العربي ىاألولالعالمیة  الحرب
بریطاني مارك الدبلوماسي القام بھا  استعماریةقوى أجنبیة من خالل لعبة 

 بیكو / عرف باسمیھما سایكس  – وماسي الفرنسي جورج بیكوسایكس والدبل
(Sykes–Picot Agreement) مناطق النفوذ  لتقاسم من أجل وضع خارطة

 بإقامةاللعبة وھو وعد بریطاني  فيھور عنصر جدید البریطاني الفرنسي وظ
فیما  م1917نوفمبر /  2 فيلك ذ إعالنفلسطین حیت تم  فيوطن قومي للیھود 

  .)Balfour Declaration()9(عد بلفور وب یعرف
ینایر  فيتمر باریس و ألمانیا عقد مؤ الدولة العثمانیةحلفاء علي وبعد انتصار ال 

لك ذ إلىوقد دعي فیصل بن الحسین  ،لتسویة أوضاع ما بعد الحرب م1919
 حیث ،الكارثةبالھ من ھول  فوجد ما لم یخطر على ،العرب لیمثلالمحفل 

  -:!ھأحالمكبیرة ضد تحقیق  ائقعوة واجھتھ ثالث
 .وشرق األردن المصالح والمطامع البریطانیة في العراق وفلسطین  - أ

 .)أو سوریا الطبیعیة(الكبرى  المصالح الفرنسیة في سوریا  - ب
  .)10(المصالح الصھیونیة في فلسطین -جـ
ألن  ،والملفت للنظر إن الجزیرة العربیة بقیت خارج دائرة االختالف  

استطاعت أن تربط عالقات جیدة مع شیوخ القبائل  ،البریطانیةالدبلوماسیة 
 عليفیما یخص العرب  قتصرحلیین بمعنى إن مؤتمر باریس اوالزعماء الم
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البحر المتوسط في الغرب وبالد  بینكیفیة التعامل مع المنطقة المستطیلة 
  .الفرس في الشرق

  -:المشروع الجدید  -  ت
 أن تمرر وتعتمد مشروعھا الجدید لتقسیم استطاعت الدبلوماسیة البریطانیة     

 25الذي عقد في مؤتمر عصبة األمم في سان ریمو العربیة من خالل  المنطقة
تحت شعار ) Mandate System(حیث تبني نظام االنتداب  ،م1920إبریل 

مرحلة النضج السیاسي الذي  لمناطق الخاضعة لالستعمار إلىالتقدم بأوضاع ا(
  .)11()الحكم الذاتي وممارسة مسؤولیاتھ  تبعاتیؤھلھا لتحمل 

ت السیطرة االستعماریة وخلق بینما كان ھدف المؤتمر الحقیقي ھو تثبی  
  .الستمرار في مواجھة ضغط الحركات القومیة النامیةلات ررالمب
ً من جانب  الم یروفأما العرب     في قرارات سان ریمو إال خیانة وغدرا

ً للمبادئ العامة التي أعلنھا الحلفاء بة لھم خرقلقد كانت بالنس .انیینالبریط ا
ً نقضو للوعود البریطانیة المتعلقة بمستقبل البالد العربیة التي انفصلت عن  ا

  . )12(اإلمبراطوریة العثمانیة 
وكان التغییر األساسي في الجزیرة العربیة ھو حلول السیادة العربیة محل   

خمسة من عّمال السلطان  یقودھادة دول جدیوظھور خمس  ،السیادة العثمانیة
الملك حسین في مملكة الحجاز  :ھمالعثماني استأثروا ألنفسھم باالستقالل و

واإلمام یحي حمید  تھا في سلطنة نجد وملحقا لسلطان عبد العزیز بن سعودوا
وابن الرشید في إمارة  ،ومحمد علي اإلدریسي في عسیر ،الدین في الیمن

 .قات بین ھؤالء الزعماء طیبة بأي حال من األحوالولم تكن العال )13(رشمّ 
وكان اإلمام  ،ة تحتاج إلي حلفالنزاع بین آل سعود وآل الرشید أصبح مشكل

ینظر شزرا إلي جاره اإلدریسي ویرى في وجوده تدخال في مملكتھ  یحیى
وأھم من ذلك كلھ الخالفات كانت قائمة بین الحسین وبین ابن . وتعدیا علیھا

أثناء الحرب  ،ولقد حاول الحسین حدود بینھمال ملكیة بعض مناطق السعود حو
من  وفي لبوسٍ  ،بأسالیب تعسفیة(تسویة ھذه المسألة لصالحھ   األولىالعالمیة 

فدل  ،دوــــو ابن سعــــبل وفي فظاظة جافیة نح ،التفضل االستعالئي المتعمد
وسعت . )14() ـة السیاسیةــــــالفطنة الثـــاقبة والحكمـ ذلك على فقر إلى ىف
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إلى  ،الحسین وابن سعود التي كانت تقدم معونات مالیة إلى ،الحكومة البریطانیة
في ) تربة(خاصة بعد ھزیمة الھاشمیین في موقعة  ،عقد الصلح بین الطرفین

غیر أن الحسین بدأ سیاسة جدیدة في التحالف مع أعداء  .م1919مایو
ومع بعض  ،العدو التقلیدي آلل سعود د فتحالف مع ابن الرشی ،سعودیینال

كما حاول أیضا أن ینشئ صالت ودیة بینھ وبین اإلمام  .زعماء القبائل النجدیة
  .حمید الدین ىیحی
 فقد ،حاكم عسیر مع اإلدریسي خصومةمام الیمن ما یزال في حالة إ بما أنو   

انسحبت خاصة بعد أن  .ةفجعلت ذلك النزاع أكثر حدّ بسرعة  تطورت األحداث
سامحین لإلدریسي بضمھ إلي  م1921بریطانیا من میناء الحدیدة في ینایر

وقد  .لھا عنھ منفذ طبیعي ال غنىرمت الیمن من وبذلك حُ ، )عسیر ( إمارتھ 
خلق إلحاق الحدیدة بعسیر مشكلة من نوع جدید في الجزیرة العربیة ھي 

مدفوعا لتأیید اإلمام وبالنسبة لھذه المشكلة وجد الحسین نفسھ ) مشكلة الضم(
یحیى سعیا لتحقیق سیاسة التحالف التي انتھجھا ضد عبد العزیز 

  .)15(واإلدریسي
 19بتاریخ ) Jacob(وفي تقریر للمقیم البریطاني في عدن جیكوب         

أنھ إذا أرادت  حول نشاط األتراك في الجنوب العربي، وّضح م1914أغسطس
 ُ  المشایخالمال علي  إغداقجنوب العربي علیھا ي نفوذھا في القوّ بریطانیا أن ت

ّ  ،ھناك  ،حمید الدین یىوخاصة اإلمام یح العثمانيیھم عن السلطان حتى یتم تخل
 ھذه وھما تحت الحمایة البریطانیة كّال وكذلك تقدیم النیاشین لزعماء لحج والمُ 

  عتستطیع بریطانیا من خاللھا أن تستحوذ علي نفوذ واساالمتیازات المبدئیة 
  .)16(لعرب علي احسن نیة بریطانیا وعطفھا  لتكون دلیال على

ومن مرتكزات الدبلوماسیة البریطانیة منح الھبات واألموال إلي أصحاب     
 الشریف الحسین فقد التزمت بریطانیا بمنح ،الشأن في دائرة النفوذ البریطاني

 امة البریطانیة للكر حتى ال ینھزم أمام األتراك وتكون كارثة مساعدات مالیة
ھذا صادقت ول .مد عقباھا وخاصة أمام رعایاھا من المسلمینحوعواقب ال یُ 

إعانة شھریة للشریف مقدارھا مائة وخمسة  الخزانة البریطانیة على
  .)17(وعشرین ٍألف جنیھ لمدة أربع أشھر
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لمساعدتھ علي القیام  ا تھدف من ھذه اإلعانة الكبیرة وكانت بریطانی    
ألن بریطانیا تھتم بھذه المسألة اھتماما بالغ الحد حتى  ،الالزمة للحج یباتبالترت

وخاصة في مناطق  ،)18(ورة مضیئة أمام الرأي العام اإلسالمي ــــتكّون ص
  ).شبھ القارة الھندیة ( نفوذھا 

حدث تغییر مفاجئ في میزان القوي في الجزیرة  ،م1921نوفمبر 2وفي     
العزیز بن سعود استطاع القضاء علي آل الرشید وضم ذلك أن عبد  ،العربیة

ُ  ،ر لسلطانھمنطقة شمّ   .تاخم حدود العراق الھاشميوأصبحت حدوده بذلك ت
یعتمد علي حسن  حیة أخري زوال أسرة كان الحسین وكان ذلك یعني من نا

  .)19( حلیفا سیاسیا ضد جار لم یفلح في استرضائھ اتخذھانوایاھا یوم 
  -:ت واالتفاقیاتسیاسة المعاھدا

في تصفیة  ،خاصة بعد تولي فیصل عرش العراق ،رغب البریطانیون     
معاھدة سیاسیة تتضمن موافقتھ على  وذلك بعقد ،بینھم وبین الحسین األجواء

ُ  .)20()األسس العامة للسیاسة البریطانیة في الشرق األوسط( فتتحت المفاوضات ا
 م1923دیسمبر 10 استمرت حتىو ،م1921بین الجانبین في منتصف سبتمبر

بسبب تمسك كل من الجانبین بوجھة نظره في تفسیر  ،عن شيء تسفردون أن 
  .العالمیة األولىالحرب  بانإالعھود المقطوعة 

في  فأبرمت ،الحسین حاولت بریطانیا أن تضغط على ،ضاتوخالل المفاو   
االنتداب  بموجبھا لتحوّ  ،معاھدة مع ابنھ الملك فیصل ،م1922أكتوبر 10

اعترفت  ،م1923إبریل 25وفي  .معاھدة تحالف لعراق إلىعلي ا البریطاني
 .)21(األمیر عبد هللا  ابنھ الثاني بوجود حكومة مستقلة في شرق األردن برئاسة

 إثر معاھدة لوزان  ىوعل ،ممثال عن والده في شرق األردنبعد أن كانت تعتبره 
عن جمیع األراضي العربیة التي  تخلت بموجبھا تركیا م1923یولیو 24 في

ُ و ،كانت خاضعة لھا قبل الحرب العالمیة األولي بریطانیا فرصة ل ىطعْ أ
وجعلھا أكثر  ،المناورة السیاسیة في المفاوضات التي كانت جاریة مع الحسین

  . بشأن السیاسة البریطانیة في المنطقةة في تمسكھا بوجھة نظرھا شدّ 
أن دوره السیاسي في  ،المفاوضات مع الحسینتأكدت بریطانیا بعد فشل     

د وأن عبد العزیز بن سعود یجب أن یكون سیّ ،ىالجزیرة العربیة قد انتھ
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عندما غزت  ،ینذلك فإنھا لم تقف إلي جانب الحس ىوبناء عل .الجزیرة العربیة
بل ساھمت في عزل الحسین  ،الحجاز م1924في أغسطس  قوات عبد العزیز

د ذلك بل نعولم تقف القوات الوھابیة  .م1924أكتوبر  3عن عرش الحجاز في 
دیسمبر  23حتى دخلت جدة في  رت في زحفھا نحو المدن الحجازیة استم

وقد كانت نھایة الحسین  ،وبذلك سقط عرش الھاشمیین في الحجاز ،م1925
ملجأ إال أنھ أبلغ من قبل االنجلیز أن  فاتخذھامأساویة حیث أبحر إلي العقبة 

مارس  28وم ـــــــفوجھوا لھ إنذار ی ،ال یقبلھ ابن سعود وال االنجلیزوجوده 
أن تسمح ) بریطانیا (ال یمكنھا ... ضا لمغادرة العقبةیوتدعوكم أ.. .( م1925

ولم یبق لھم إال العراق وشرق  )22()أكثر من ثالثة أسابیعفیھا لكم بالبقاء 
  .األردن

وذ األول في العراق وفي شرق ولما كانت بریطانیا ھي صاحبة النف      
اتفاقیة ( اتفاقیة حمایة   م1915دیسمبر 2وكانت قد عقدت منذ  ،األردن
 أت التوسط بین السعودیین من جھة فقد ر ،مع عبد العزیز آل سعود) القطیف

لحل مشاكل الحدود  ،وبین الھاشمیین في العراق وشرق األردن من جھة أخرى
خالل  الطرفین المتنازعین اتفاقیات ثنائیة بین تم عقدبالفعل و ،القائمة بینھم

  .م1925نوفمبر
المعقودة بین عبد العزیز آل سعود وبین  م1915دیسمبر 2لم تعد اتفاقیة       

البریطانیین مالئمة بأي شكل لألوضاع الجدیدة التي سادت الجزیرة العربیة في 
 ھن عبد العزیز على أنھ أقوىخاصة بعد أن بر ،العشرینات من القرن العشرین

بریطانیا أن تعید النظر  طلب إلىلذا فإنھ  .صیة سیاسیة في الجزیرة العربیةشخ
   وأسفرت المفاوضات التي تمت بین الجانبین عن عقد .في االتفاقیة السابقة

 سعود  بابناعترفت بریطانیا بموجبھا التي  م1927مایو 20في ) معاھدة جدة (
بمخابرة الدول  (وسمحت لھ  .سیدا وحاكما مستقال ،وتوابعھاملك الحجاز ونجد 

بعد ما كان محروما من ھذا  .)معھا حسب ما تمیلھ مصلحة بالده واالتفاق 
 سنوات قابلة للتجدید علىدة سبع وكانت مدة المعاھ .في اتفاقیة القطیف )23(الحق

  .الموافقة المتبادلة بین الطرفینأساس 
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 .ل العالقات البریطانیة الحسنة مع ابن سعود وفیصلوكان ھذا كلھ بفض      
ضغطت الحكومة  ،م1930یونیو 30 في وبعد عقد المعاھدة البریطانیة العراقیة

الحجاز ونجد  بسیادة ابن سعود علىفیصل لالعتراف  البریطانیة على
وقد أثمرت جھود الحكومة البریطانیة في عقد معاھدة الصداقة  .وملحقاتھا

 م1931ابریل 7في  وبین الھاشمیین في العراق  بین آل سعود وحسن الجوار
وقد ظلت ھذه المعاھدة حجر األساس في العالقات بین البلدین لعدة سنوات 

  .أخري
سعت الحكومة  ،لعملیة االعتراف السعودي الھاشمي المتبادل إتماماو    

 .ین ابن سعودالبریطانیة وفیصل لیتم االعتراف المتبادل بین األمیر عبد هللا وب
بین الجانب ) اعتراف متبادل (  ثمرت جھود الفریقین في الوصول إلىوقد أ

ففي مذكرة بعث بھا رئیس  .م1933مارس  21األردني والجانب السعودي في 
 المندوب البریطاني في القدس إلىردن الشیخ عبد هللا سراج حكومة شرق األ

القطیف  –نجد وملحقاتھا(السعودیة  علنا االعتراف بابن سعود ملكا علىم
  .)24()جبیل  ،اإلحساء

أوائل  في - بمساعدة البریطانیین -كان ابن سعود قد استطاع  وإذا    
 فيقائمة بینھ وبین الھاشمیین  التيالثالثینات، أن یضع حدا للخالفات والمشاكل 

ت شكال مغایرا قد أخذ ىیحی اإلمامفان عالقاتھ مع ،األردنالعراق وشرق 
إثر احتالل آل سعود للحجاز وسقوط الحكم  فعلى ،ات السعودیة الھاشمیةللعالق

د معاھدة لوزان في بعد عق  ىیحی اإلمام ضتعر ،م1925الھاشمي في دیسمبر
 )25( اإلصالحیة اإلسالمیة العربیة ماتالضغط من قبل الزع م1923یولیو 24

في  اإلسالمیةھدف جمع الكیانات وذلك ب ،تینیبین الحربین العالمالتي ظھرت 
محمد رشید  ن شكیب أرسالن إلىـففي رسالة م .ةالوحد شكل ما من أشكال

) مسألة الیمن(ر شكیب ــــذك ،م1923سبتمبر 8 بتاریخ  ،من جنیف ،اــــرض
فال بد من النظر في نظام یجمع شمل  ،تحقق أن رابطتھ انقطعت بتركیا(  وقال

یھ سائر الجزیرة قبل أن تفسد عد ذلك یجمع إلـوب ،افعي وزیديــالیمن من ش
  .)26( )األمور ویدخل الغریب أصابعھ
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احتالل ابن سعود للحجاز وسقوط الحكم الھاشمي في دیسمبر  أثر فعلى        
یحیى خوف من غزو سعودي  اإلمامفقد نشأ لدى  .كما سبقت اإلشارة 1925
طانیة نتیجة بسبب سوء العالقات الیمنیة البری –ذلك أنھ كان یعتقد  ،لمملكتھ

أن الحكومة البریطانیة سوف  – جنوب الیمنلوجود االستعمار البریطاني في 
معاھدة مع ایطالیا  م1926سبتمبر 2فعقد في  .تدفع ابن سعود لالشتباك معھ

الیمن االستقالل  باستقالل حكومة( اعترفت فیھا ایطالیا  ،شر سنواتمدتھا ع
احتیاجات المملكة الیمنیة من خبراء  كما تعھدت بتقدیم جمیع  .)الكامل المطلق

ایطالیة  ا الدعم كمقدمة لمشاریع استعماریةوقد كان ھذ )27( .وفنیین ومصنوعات
  .م1935ظھرت خالل غزو ایطالیا للحبشة  ،في القرن اإلفریقي جدیدة
خطیرا  إنذارا .م1930وقد شكل ضم عسیر تحت السیادة السعودیة في عام       

ولم تكن  ،أن حدود البلدین أصبحت مشتركة في أكثر من جھةذلك  ،یحیى لإلمام
جنوب مؤقتا عن ادعاءاتھ في  فرأى اإلمام أن یتخلى .بعد رّسمت ھذه الحدود قد

بدأت وبتأیید من الحكومة البریطانیة   .بریطانیا إزاءویعدل عن موقفھ  ،الیمن
ھدة صداقة معا( انتھت بعقد  مفاوضات بطیئة  م1931بین منذ عام بین الجان

واعترفت  .اـــعام 40لمدة و م1934فبرایر 11في ) عة الفریقین فوتعاون لمن
ا في ــــومملكتھ استقالال مطلق -حضرة اإلمام  -باستقالل ملك الیمن ( اـبریطانی

یسود ( أن  نصت المادة الثانیة علىكما  ،)وعھا ور مھما كان نـــجمیع األم
 میین الذین یتعھدان بالمحافظة علىتعاھدین الساالسلم والصداقة بین الفریقین الم

نت ھذه المعاھدة لإلمام األمن ضم .)28()العالئق بینھما من جمیع الوجوه  حسن
كما ضمنت لھ عدم تحریض البریطانیین للقبائل السنیة  ،حدوده الجنوبیة على

لتسویة العالقات مع ابن  وبذلك تفرغ ،قة تھامة للثورة ضدهالتي تسكن منط
  .ودسع
حدا للصراع بین ابن سعود وبین اإلمام یحیى كما ) معاھدة الطائف ( وضعت   

لكن أھمیتھا  .خلقت جبھة مشتركة ضد أي غزو تتعرض لھ الجزیرة العربیة
ة من المعاھدات التي وضعت أساسا لالحقیقیة تكمن في أنھا كانت بدایة لسلس

ذلك أن ابن  ،ن العشرینفي الثالثینات من القرمتینا لحركة التقارب العربي 
منطقة ل ھكانیة قیادتبإم ،1933سبتمبر  8سعود أحس بعد وفاة الملك فیصل في 
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من خاصة بعد أن تمكن من عقد أول امتیاز الستخراج النفط  ،الشرق العربي
  ). 29(  م1933مایو 19المملكة في 

  -:آمال وطموحات عربیة
الملك فیصل في تحقیق  ىلقومیون العرب آمالھم العریضة عللقد وضع ا    

، خاصة بعد عقد )بیدمونت العرب ( اذ كانوا یعتبرون العراق  ،الوحدة العربیة
وقبول العراق عضوا في  ،م1930یونیو 30المعاھدة البریطانیة العراقیة في 

إال أن المعاھدة البریطانیة العراقیة لم تكن  .م1932أكتوبر 3عصبة األمم في 
وھذا بعكس  .نطاق أوسع عما رسم لھ علىبالتحرك  ،افي اعتقادن ،تسمح لفیصل

تحرك  لتي لم تضع قیودا معینة علىا .م1927المعاھدة البریطانیة السعودیة لعام
ً  ،فمكنتھ من أن یلعب في الثالثینات ،ابن سعود في منطقة الشرق  فعاالً  دورا

  .العربي
 ف الثالثینات لمنطقة في منتصوالواقع أن الظروف الدولیة التي أحاطت با    

بدأ الغزو   م1935أكتوبر 3ففي  .ارب العربيكانت عامال ذا قیمة في حركة التق
واستمر  .كانت ایطالیا قد وطدت عالقتھا بالیمن أنبعد  ،االیطالي للحبشة

وكان رد الفعل  .م1936مایو 5الزحف االیطالي حتى سقطت أدیس أبابا في 
تحصین مواقعھا بالحكومة البریطانیة  قامتفقد  .البریطاني شدیدا في المنطقة

مصر  واستقدمت قوات عسكریة كبیرة إلى ،وفي العقبةفي قناة السویس 
 .أزمة مفاجئة مع الحكومة االیطالیة وقوع وفلسطین وشرق األردن خشیة

 وتتخذ والسعودیة تراقب األمر وكانت حكومات مصر وشرق األردن والعراق 
إلي اندالع  باإلضافةھذا  .تطورات فجائیة االحتیاطات الالزمة لمواجھة أیة

  .م1936الثورة العربیة الفلسطینیة في ابریل 
باإلضافة إلي اضطراب األحوال العراقیة الداخلیة بعد  كان العامل الدولي   

ده فیصل شخصیتھ بالمقارنة بشخصیة وال فوضع ،زي ملك العراقـتولي غا
مع المملكة العربیة  )30( )وتحالف معاھدة أخوة( عقد  سببا في دفع العراق إلى

  .ولمدة عشر سنوات ،م1936السعودیة في الثاني من ابریل عام 
التي ) الروابط اإلسالمیة والوحدة القومیة ( المعاھدة إلى وقد أشارت مقدمة    
وبناء علي ما  ،افظة علي سالمة بالدھمابغیة المح( وأنھ  ،بین الملكین عــتجم
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م مصلحة التي تھالشؤون والتفاھم في  ،ة للتعاون بینھماتقتضیھ الحاجة الماس
  .عقد تلك المعاھدة فإنھما اتفقا على). مملكتیھما

ما یخل بحقوق وتعھدات (أنھ لیس في المعاھدة  فریقان علىوالتزم ال     
الحكومة العراقیة المنصوص علیھا في میثاق عصبة األمم ومعاھدة التحالف 

 على(كما اتفق الجانبان ). م1930یونیو 30في  یایطانالمنعقدة بین العراق وبر
صیة األمم مراعاة األحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من میثاق ع

ّ انطوت علیھا معاھدة نبذ الحرب  ومالحظة المبادئ التي ع علیھا في الموق
ان ــــھا الفریقـم إلیـانضي ـوالت ،م1928ام ـع سـأغسط 18س في ـباری

  .)31()نالمتعاقدا
أساس ھذه  السعودیة العراقیة ظلت قائمة على ر ذكره أن العالقاتومما یجد    

، وعودة نوري م1937غسطسوبعد انھیار نظام بكر صدقي في أ .المعاھدة
یعرض علیھ (الملك عبد العزیز  كتب إلى ،في العراق نفوذهسابق  السعید إلى

) یزابن الملك عبد العز(فیصل أن یكون األمیر  على ،عراق ونجد االتحاد بین ال
ولكن  .أن تكون اإلدارة في بغداد مستقلة عن إدارة نجدنائبا لوالده في بغداد و
ویشرح حافظ وھبة ). یلق باال ألمثال ھذه المقترحات الملك عبد العزیز لم

علم علم الیقین أن وراء (لذلك المشروع بقولھ أن الملك  أسباب رفض ابن سعود
لھ فإنھ ال یشغل با ،وما داموا لم یفاتحوه بأمر خطیر كھذا ،العراق االنجلیز

من  یرى ال(ثم یضیف بأن الملك عبد العزیز). بالتفكیر في موضوع خطیر مثلھ
والحقیقة . )32()كومة العراقیة بسبب مشروع خیاليأن تسوء عالقتھ بالح ةمالحك

بل  ،اليأن رفض ابن سعود للمشروع العراقي لم یكن سببھ ألن المشروع خی
  .امألن نظامي الحكم في البلدین ال یمكن التقریب بینھ

كانت المعاھدة السعودیة العراقیة ھي الثالثة في سلسلة المعاھدات التي     
حتى ذلك الوقت، ولم تبق إال مصر  سعودیة مع الدول العربیة المستقلةعقدتھا ال

  .م1936عام التي ظلت عالقاتھا الدبلوماسیة مقطوعة مع السعودیة حتى 
وبھذا كانت المعاھدة السعودیة المصریة ھي األخیرة في سلسلة المعاھدات     

  .التي عقدھا النظام السعودي مع الدول العربیة ذات العالقات الخاصة ببریطانیا
 -:بریطانیا والقضیة الفلسطینیة
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ل ریمنذ اندالع الثورة العربیة الفلسطینیة في ابحاولت الحكومة البریطانیة    
 .العسكریة أھمھا استخدام القوة ،ضي علیھا بأسالیب مختلفةأن تق ،م1936عام 

 والبحر األحمر إفریقیالكن ظروف الصراع االیطالي الحبشي في شرق 
والصراع ) من لیبیا(اة السویس من الغرب ـــــتھدید ایطالیا لمصر وقن وإمكانیة

الیا من ـا وایطــــوألمانی ،ةفي البحر المتوسط وفي أوروبا بین بریطانیا من جھ
كل ذلك حال دون سحب بریطانیا لقوات عسكریة كبیرة من مناطق ،جھة أخرى

استخدام األسلوب  فاتجھت إلى .ت العسكریة المحتملةخوفا من التھدیدا ،نفوذھا
بما في ،یومنا ھذا  إلىوالذي استمر السیاسي كحل مؤقت للقضیة الفلسطینیة 

یطانیة التصویت الشكلي للبرلمان البریطاني حول ذالك رفض الحكومة البر
  .م2014االعتراف الرمزي بدولة فلسطین خالل شھر أكتوبر

ولما كان عبد العزیز بن سعود یرتبط بمعاھدات صداقة وتحالف مع العراق     
یادة وتعلم بریطانیا عالقتھ الوطیدة بق ،ومع الیمن ومصر ،وشرق األردن

التي كان یتزعمھا في ذلك الوقت الحاج أمین  ةالحركة الوطنیة الفلسطینی
ممثال لملوك وأمراء العرب بینھا  استعانت بھ لیقوم بدور الوساطة فقد ،الحسیني

  .وبین قیادة الحركة الوطنیة الفلسطینیة
الحكومة البریطانیة من ابن سعود عما إذا  استفسرت م1936في أول یولیو   

وأنھ لو تم لھ ذلك  ،طین إلیقاف الثورةكان باستطاعتھ التأثیر علي عرب فلس
طبقا (بل ولعرب فلسطین أیضا  ،فإنھ یقدم خدمة لیس للحكومة البریطانیة فقط

إنما اشترط أن  ،في الموافقةولم یتردد ابن سعود  .)لوجھة النظر البریطانیة
  .ك غازي وإمام الیمن واألمیر عبد هللالیكون ذلك باالشتراك مع الم

عبد األمیر  كتابا إلى م1936یولیو  13رسل في وأعود الفرصة وانتھز ابن س   
َّ إ :جاء فیھهللا   )كذا( من أمر یفرط نخشىو ،ألننا ندري عواقب األمور(ھ نظرا ن

فھل توافقون سموكم  ،اصة ضررهالعرب عامة وأھل فلسطین خ یكون على
لك نشترك فیھ مع سموكم وجاللة األخوین الم التقدم لتوجیھ نداء عام على

لیفسحوا  فیھ أھل فلسطین لتوقیف االضطرابندعو  ،غازي واإلمام یحیى
قبل  إذا ھذا النداءفإن مثل  .للحكومة البریطانیة المجال إلنصافھم في جو ھادئ

في رجائھا  یعا وجھ عند الحكومة البریطانیة یكون لنا جم ،وقفت الحركة بعده
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مما الشك فیھ أن األمیر عبد و. )33() وإنصافھم الب أھل فلسطینـــــبقبول مط
  .هللا لم یرفض طلب ابن سعود

الحكومة واستمرت المفاوضات بین األطراف المعینة حتى تمت موافقة     
ونشرت اللجنة العربیة العلیا بفلسطین في  .الصیغة المقترحة البریطانیة على

وم وطلبت وقف الثورة في الی ،المشترك العربيالنداء  ،م1936أكتوبر 11یوم 
ومما تجدر اإلشارة إلیھ بھذا الصدد أن المملكة العربیة السعودیة  .التالي

 20الموقعة في  تجدید معاھدة جدة على م1936أكتوبر 3وبریطانیا قد اتفقتا في 
  .لمدة سبع سنوات أخري م1927مایو

ولجنة  ،م1937وبعد رفض العرب لمشروعي لجنة تحقیق الملكیة لعام   
البریطانیة لعقد مؤتمر في لندن  في فبرایر  دعت الحكومة م1938وودھید لعام 

العربیة التي اشتركت  الدولوشكلت  .لبحث القضیة الفلسطینیة م1939ومارس 
راق والیمن وشرق األردن والع ،ة السعودیةــوالعربی ،في المؤتمر وھي مصر

جدیدا ولم یحقق أمرا  ومع أن مؤتمر لندن قد فشل  .حداوفدا عربیا وا وفلسطین 
إال أنھ كان تطبیقا لحركة التقارب العربي في  ،بالنسبة للقضیة الفلسطینیة

ذلك التقارب الذي ساھم في إنشاء جامعة الدول العربیة في عام  ؛الثالثینات 
في نجاح  الٌ وفعّ  بارزٌ  ذي كان لھ دورٌ وال ،ن عزامبزعامة عبد الرحم م1945

 21قالل للیبیا في دار قرار االستستصالاللیبیین بالضغط على األمم المتحدة 
فرضت و ،تالعبت الدبلوماسیة البریطانیة في آلیة تنفیذه لكنو .م1949نوفمبر

ً الفدرالي وتوقیع معاھدة عسكریة علي اللیبیین النظام    .جعلت االستقالل منقوصا
الدبلوماسیة البریطانیة مع العرب فیما بین الحربین  تعاملتوخالصة القول      

بغض النظر عن المردود  ،یتین من أجل حمایة مصالحھا اإلستراتیجیةالعالم
ألن الغرب في قاموسھ السیاسي لیس ھناك أصدقاء  ،السیئ على مستقبل العرب

  !.دائمون ولكن ھناك مصالح مستدیمة 
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  منظومة طرابلس میاهتقییم نوعیة 
  ھدى محمد عمران .أ               
  قسم الجغرافیا              

  الزاویة -كلیة اآلداب               
  

ِیُكمْ ﴿قال تعالى  ت ْ َأ ََمن ی ََح َماُؤُكْم َغْوًرا ف َْصب ِْن أ ُْم إ ْیت َ ََرأ ُْل أ َماءٍ  ق ِ ِعینٍ  ب    .)1(﴾مَّ
  مقدمة 

ى ح ام عل ّل االھتم ُ یتمحور ُج ي ت ة الت اه الجوفی ن المی دة ع ائق شبة مؤك  دعق
ً، حیث تغطي  اه % 96المصدر الوحید لإلمداد المائي حالیا ى المی ب عل ن الطل م

ر مض ت تثی اة اوالتي ما زال ال حی ائي، ف داد الم ین باإلم ن المھتم رین م جع الكثی
رّ  بدون ماء، كما ال یمكن الحدیث عن التنمیة بال میاه، ولعلّ   :ھو رالسؤال المتك

و العمر االفتراضي  و  ؟لمشروع النھر الصناعي) االقتصادي(ما ھ  50ھل ھ
د مرور  ؟سنةً  ً مخزون الحوض الجوفي النوبي بع  ؟سنةً  4860وھل سینفذ فعال

راض؟  ذا االفت ى ھ ة المستدامة عل ة أن ، وھل یمكن وضع خطط للتنمی والحقیق
رھا م عناص ن أھ تدامة م ة المس كا*التنمی داد الس ات أع ة ، ثب روف البیئی ن والظ

ة  وارد الطبیعی ل للم تخدام األمث ة واالس نظم البیئی ة لل وعي واإلدارة المتكامل وال
ة المستدامة اه والتنمی م (ومن أھم أدوارھا، إدارة جودة المی د تھ م تع ك ل ي ذل یعن

ا ام بنوعیتھ در االھتم اه بق ة المی ؤال ، ) كمی ذا الس اله وھ روح أع د المط ار نق أث
ل ن داخ رین م م  الكثی رتھ األم ا نش ً، م وءا ع س د الوض ا یزی ا، وم ارج لیبی وخ

دولي عام  ا ال ي تقریرھ ائي ف ا اإلنم ر برنامجھ ث ذكرت 2008المتحدة عب ، حی
 ،ً اه، إذ " حرفیا داد المی ص إم ن نق امي ستعاني م الم الن ن الع أن مناطق عدیدة م

 ّ استقل تسمى  ل تدفقات المیاه الخاصة بالشرب واالستخدامات الزراعیة وتظھر م
  .** "بمناطق التوتر المائي

ً لمتطلبات معادلة الحیاة، أقیم  ب النظرا ر أنابی ة عب اه الجوفی مشروع لنقل المی
ددھا  الي ع غ إجم ار، بل ة األقط انیة مختلف س  585¸296خراس ى خم ً، عل ا أنبوب

ا  ع نقلھ اه المزم الي المی ل، وإجم ون 6.57مراح وم /3م ملی ة الی ن جمل وفر م ت
ً، وذ 1.350 ـلك بأبئرا ا ب  33.69بعاد وتقنیات غیر تقلیدیة، قّدرت إجمالي تكلفتھ
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ً  50ملیار دوالر أمریكي لمدة  ى مفاضلة  شاملةً ، سنة التشغیل والصیانة بناًء عل
اه  ن المی ة م ر كمی ى أكب ول عل ذاك للحص ة آن دائل الممكن ل الب ین ك ادیة ب اقتص

ي( ار لیب ل دین اه لك ن المی ب م ر المكع تخراج المت ة اس ا ال )2( )تكلف ر ھن ، واألم
ات سیر العمل)التقدم التقني والتحلیة( یخلو من المفاجآت  اء ( ، وعقب مشاكل أثن

، وعملیة اإلسراع في التنفیذ لغرض استدراك الحاجة ) تصمیم وتنفیذ المشروع
فة ّ   . الملحة لتوفیر اإلمدادات المائیة الكافیة وما ینتج عنھا من أخطاء مكل

ة الحساونة :تتمركز المشكلة حول ة منظوم طرابلس  - ما مدى مطابقة نوعی
رح تساؤالن  ُ ا ط ة عنھ رب؟، ولإلجاب اه الش در : األول ،لمواصفات می ھل مص

و، میاه المنظومة غیر متجدد؟  اني فھ ن : أما الث ً یمك ا ة المسحوبة حالی ھل الكمی
  أن تؤثر في نوعیة المیاه؟ 

  -:وتمت صیاغة فرضیتین على ضوئھما كاآلتي
ىالفرض ر : یة األول ة غی اه جوفی ي می ب ھ ي األغل ة ف اه المنظوم در می إن مص
  . متجددة

ة ین : الفرضیة الثانی ا ب ة م ز العناصر الكیمیائی ي تركی ح ف اك اختالف واض ھن
  ). التجمیع واإلمداد( مصدر المیاه والمنظومة 

ذ  د التنفی ا قی ائم ومنھ ا الق ا منھ ر لھ اریع ال حص ھدت مش ة ش ا أن المنطق بم
ن  ومنھا ذي یمك ا ال ة، وم رات مائی المتعاقد علیھا، وما باتت تشھده الیوم من تغی

ة وسریعة الستدراك ما یمكن وعلیھ علیھا، األمر الذي یتطلب وقفة جادأن یطرأ 
  :تبرز األھمیة في اآلتي

ا  - 1 وب ووسط لیبی اإبراز أھمیة المیاه الجوفیة بالنسبة لسكان جن المورد  كونھ
 .)عنصر معادلة میاه التحلیة(  الوحید عكس سكان الساحل

ھ  - 2 أثیر نوعیت ائي وت داد الم اه اإلم إظھار أھمیة التحلیل الدوري والمستمر لمی
 . على االستعماالت المختلفة

ل  ائج التحالی ع نت اریخي بتتب نھج الت اد الم ّم اعتم ة ت وللوصول إلى نتائج علمی
ائج تحا2007طرابلس حتى سنة  -لمنظومة الحساونة درھا ، ومقارنة نت ل مص لی
ریر ة الس ز /بمنظوم دالت ترك ع مع ك لتتب داد؛ وذل ة اإلم م بمنظوم ازربو، ث ت

ط  تخراج متوس ائي الس نھج اإلحص ك الم ي ذل د ف ُعتِم اه، وا ي المی ر ف العناص
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ناعي  ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی اریر جھ ات تق تخدام بیان ا باس تركیزھ
زي لتحلی ر المرك اه والمختب ة للمی ة العام ة والھیئ رابلس، والدراس اه بط ل المی

نة  ي س ة ف یر  ،2006المیدانی ً وتفس ا ا بیانی داول وتمثیلھ ي ج ھا ف ّم عرض د ت وق
 ً   . نتائجھا علمیا

 بنغازي -تازربو /سرت -منظومة میاه السریر : 
ل 28/8/1984تّم وضع حجر أساسھا یوم  ي نق ون م 2، وتتمثل ف وم /3ملی الی

تازربو في جنوب شرق  حقلي السریر و السنة من/ 3ملیون م 730من المیاه أي 
ل األول  270لیبیا، البالغ عدد آبارھا  ً على الحقلین، ففي الحق ً، موزعة  150بئرا

ا  ً منھ را ً و  126بئ ا ً إنتاجی را ي 24بئ ا ف ً وأعماقھ ا ً احتیاطی را ا  450بئ ، أم ً را مت
ً منھا  120الثاني فیھ  ً و 108بئرا ً إنتاجیا راوح أ 12بئرا ً، وتت ا احتیاطیا ا م عماقھ

ً بین عمیقة وضحلة للمراقبة موزعة  60متٍر، باإلضافة إلى  600-400بین  بئرا
ین ا  ،بین الحقل ل األول و 24منھ ي الحق ً ف را اني 36بئ ي الث ً ف را وم )3(بئ ي ی ، وف

ة بسعة  11/9/1989 ع والموازن  4وصلت المیاه لخزان اجدابیا الرئیسي للتجمی
ي ع3ملیون م ار، ومنھ تدفقت إلى خزان ر المخت ازي(م ون م 4.7بسعة) بنغ   3ملی

ابیة رت( والقرض عة) س ون م 6.8بس ومي  3ملی ي ی ك ف  4/9/1991و 28/8وذل
؛ ولغرض اإلمداد المائي الذي فرضتھ الحاجة الملحة واستدراك )4(على التوالي

ن  ً م ا ة جزئی ّغلت المنظوم رب، ُش اه الش ص می ـ 1/9/1993نق ً  28ب را بئ
ً  34و 30وتصاعدت إلى  ي سنة  بئرا ة  1995و 94ف ة إنتاجی والي بطاق ى الت عل

ازي/ 3ألف م 200ال تتجاوز  ة ضمن )5(الیوم ُخّصص أغلبھا لمدینة بنغ ، الواقع
ن لیبیا رقي م مالي الش زء الش ي الج احلي ف ریط الس ً ،الش خا اك ض أن ھن ً ب ا علم

نة  ذ س دأ من وبي ب ریر الجن ل الس ن حق اه م ي 1975للمی مالي ف ن الش ، وم
ة السریر؛ وذل1980سنة ل غرب )6(ك لغرض الزراعة بمنطق ر حق ا غی ، وھم

  . )7(السریر التابع لمشروع النھر الصناعي في مرحلتھ األولى
 طرابلس – الحساونة میاه منظومة : 

وم  ھا ی ر أساس ع حج ركة 26/8/1989وض ع ش د م ّم التعاق غ آه(، وت ) دون
وم  ة ی ل 4/2/1990الكوری ي نق ل ف ون م 2، وتتمث ن /3ملی وم م ول الی ار حق آب

ددھا الحساونة في جنوب غرب لیبیا، ا الغ ع ا 484لب ً، منھ را ً  479بئ را ً بئ ا منتج
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ع وجود 600-400اوح ما بین بأعماق تتر ىإ 39م، م ً و  53ل ا ً احتیاطی را  32بئ
ة  ة بطاق ة األمر صّممت المنظوم ً لمراقبة مستوى الماء الجوفي، وفي حقیق بئرا

ھ  114لى أن یُضاف الیوم، ع/3ملیون م 2,5إنتاجیة تسع  ً حسب المخطط ل را بئ
 ً را ةلونظ ة لحاج ُملّح مّ  الْ رابلس ت ة ط ائي لمدین داد الم ي  لإلم غیل الجزئ التش

ة  عللمنظوم ل شرق 80بواق ة لحق ط تابع ً فق را ة  بئ وبي بطاق ل الحساونة الجن جب
ف م 300إنتاجیة ال تتجاوز  ة / 3أل ة طرابلس الواقع ا لمدین ص أغلبھ وم ُخّص الی

ر من الش وم ض ي ی ا، وف ن لیبی ي م مالي الغرب زء الش ي الج احلي ف یط الس
بُِدء التشغیل التجریبي للمسار الشرقي للمنظومة وتدفقت المیاه في  13/8/1996
وم عة  24/8/1996ی وللي بس ره ب زان الق ى خ زان  3م164.330إل ى خ ھ إل ومن

ائح  یدي الس رابلس(س وب ط عة ) جن ي  3م 217.596بس ك ف وذل
وم، وتد28/8/1996یوم ي ی ة طرابلس ف ي 1/9/1996فقت منھ إلى منظوم ، وف

مّ  ین ت بتمبر  ح ھر س ي ش مالي ف اونة الش ل الحس رق جب ار ش ل آب غیل حق تش
نة ي 1999س غیلھ ف اونة وتش رق الحس ار ش ل آب ن حق اء م ّم االنتھ دھا ت ، وبع
ة 2002سنة تثناء  2006سنة % 100، وھكذا وصلت نسبة إنجاز المنظوم باس

، ورغم ذلك فإن الكمیة الفعلیة للضخ  ة البسیطة والملحقةبعض األعمال اإلنشائی
، أي 2006الیوم حتى سنة / 3م 600,000ال تتجاوز       الیومي من المنظومة 

  . )8(من طاقتھا اإلنتاجیة% 30أنھا تشتغل بنسبة
  الحساونة تازربو و/ السریر منظومتينوعیة میاه :  

ة اه منظوم ة می رة نوعی ام فق ن إقح ریر إن الغرض م یم / الس و تقی ازربو ھ ت
ة درھما أحواض جوفی ار أن مص حوضي ( نوعیة میاه منظومة الحساونة باعتب

ین (كوجھ مقارنة فیما بعد مع شبكات توزیع طرابلس ) مرزق السریر و أي ما ب
داد ة اإلم در وعملی ة ) المص ل منظم ن قب ا م ول بھ اییر المعم ق المع وف

ة وكالمعت ،والمعاییر اللیبیة (Who)الصحة ة أو بكتیری ل جرثومی اد تجرى تحالی
ة( وكیمیائیة والتي تتم بطرق مختلفة منھا التحالیل الحقلیة  ع )میدانی ك بجم ، وذل

ار  ي اآلب ل ف ات المشروع تتمث ع مكون ى جمی وزع عل ة تت اط معین ن نق ات م عین
ات وفتحات  ذلك الخزان ة والرئیسیة وك ل الفرعی ع وخطوط النق وخطوط التجمی

تم ف ة وی ر التغذی رارة والعس ة الح دروجیني ودرج رقم الھی ل ال ام بتحالی ا القی یھ
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اني  ذائب وث زال وغاز األكسجین ال دة واالخت د األكس ة وجھ الكلي والقلویة الكلی
الكلور الحر المتبقي وكذلك األمالح الكلیة الذائبة وبعد ذلك یتم  أكسید الكربون و

ال االخ ة ؛إلكم ل المعملی راء التحالی ین إلج ع عینت ة جم ارات الكیمیائی تب
ن  ا یظھر م ع المشروع، فحسب م ي مواق والجرثومیة في المعامل الموجودة ف

ات ) 1(الجدول ةً  146أن إجمالي عدد العین دد /عین ا أن مجموع ع األسبوع، كم
و  ة ھ ل عین ل لك ل  20التحالی دد التحالی الي ع ون إجم الي یك ً، وبالت یال تحل

 .)9(تحلیالً  2920 األسبوعیة 
ر الج  ھر ) 3(و) 2(دولینویظھ ى ش ومتین حت اه المنظ ل می ائج تحلی نت

  : ومن خالل مطالعتھا یتضح اآلتي 2007أغسطس 
أن جمیع التحالیل من الناحیة الجرثومیة كانت ضمن نطاق الحدود المسموح  -1

بھا في المواصفات القیاسیة اللیبیة والعالمیة، مع مالحظة أن عنصر العدد الكلي 
ي  300ھو  للبكتیریا في المیاه ة ف دى 100خلی اء، وإذا تع ٍر م ي لت ة  500مل خلی

ل الخامس  100في  ا أن التحلی وث، كم ملي لتٍر ماء، یعني ذلك وجود مصدر تل
ات( ب والفطری ت ) الطحال قیم ُ ا أ ة، ولتفادیھ ات المفتوح ي الخزان ط ف َرى فق ُْج ت

أنبوب جانبي  ن ب ة حق ة كعملی محطات كلورة على طول خطوط شبكة المنظوم
ذا قب خ، ھ ي محطات الض اه ف ع المی ل خزانات التجمیع والتوزیع وقبل خط توزی

ریر ة الس بة لمنظوم ة /بالنس اونة المغلق ة الحس ات منظوم ً لخزان ا ازربو، خالف ت
  .)10(ذات سقف مغطى بمكونات أو طبقات عدة ومزّودة بفتحات تھویة

  ) 1(جدول 
نظومات المشروع العاملة في األسبوع من جمیع م المیاه لعیناتعدد التحالیل 

 ً   حالیا
  إجمالي عدد التحاليل**  عدد العينات  أنواع التحاليل

  1264  79  كيميائية
  268  67  جرثومية
  2920  146  المجموع

  جهاز تقرير صادر عن ،"وع النهر الصناعيمشر" ،جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي: المصدر
  . 12، ليبيا، ص2007سبتمبر  24نفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، 
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  )2( جدول
الحساونة حتى  تازربو و/منظومتي السریرمیاه متوسط نتائج التحالیل الجرثومیة ل

  2007أغسطس
رقم 

  المؤشر
الحد المسموح   حقل آبار الحساونة  حقل آبار تازربو  حقل آبار السرير  لترٍ ماء 100/خلية) المؤشر(العنصر 

  به
  500 10-50  100->300 100-<300  العدد الكلي للبكتيريا  1
  3 0.00 0.00 0.00  مجموعة الكوليفورم  2
 0.00 0.00 0.00 0.00  الكوليفورم المقاومة للحرارة  3

 0.00 0.00 0.00 0.00  بكتيريا إشيرشيا كوالي  4
 0.00 0.00 0.00 0.00  الطحالب والفطريات  5

   .13مصدر سابق، ص، 2007إدارة مشروع النهر الصناعي،وجهاز تنفيذ : المصدر
  )3(جدول

الحساونة حتى  تازربو و/منظومتي السریرمیاه متوسط نتائج التحالیل الكیمیائیة ل
  2007أغسطس 

  

  حقول اآلبار  العنصر  رقم المؤشر
  الحد المسموح به  الحساونة  تازربو  السرير

  -  30.4 30.9 30.3  م/ْدرجة الحرارة  1
 7.59  7.12  7.59  8.5-6.5  (PH)الرقم الهيدروجيني  2
  1800  1518  334  1412  سنتيمتر/ل الكهربي ميكروسيمنزيالتوص  3
  1200  988  215  843  لتر/مجموع األمالح الذائبة ملجم  4
  -  5.9  4.0  <1.0  لتر/غاز ثاني أكسيد الكربون ملجم  5
  -  5.4  4.1  3.6  لتر/األكسجين ملجم  6
  500  148  119  209  لتر/القلوية الكلية ملجم  7
  500  425  75  250  لتر/العسر الكلي ملجم  8
  100  95  10  56  لتر/الكالسيوم ملجم  9
  50  40  12  36  لتر/الماغنسيوم ملجم  10
  200  176  19  187  لتر/الصوديوم ملجم  11
  -  7.3  30  10.3  لتر/البوتاسيوم ملجم  12
  -  0.00  0.02  0.15  لتر/الكربونات ملجم  13
  -  148  122  255  لتر/البيكربونات ملجم  14
  50  42.5  1.5  5  لتر/النترات ملجم  15
  250  -  20  229  لتر/الكبريتات ملجم  16
  200 163  -  -  جهد األكسدة واالختزال ملي فولت  17

  غير محدد ) -(
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  . 15-13ص.، مصدر سابق، ص2007جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،: المصدر
ة الكیمیائی -2 ن الناحی ل م ع التحالی ذلك جمی فات ك دود المواص ت ضمن ح ة كان

ظ دول یالح ي الج ر ف دقیق أكث ة، وبالت ة والعالمی اه اللیبی یة للمی أن ،القیاس
ن السریر و ازریو أجود م ل ت اه حق ة لمی دا  المواصفات النوعی ا ع الحساونة، م

ي  ر ف اوت كبی اك تف ا ھن ات، بینم ون والكربون ید الكرب اني أكس از ث عنصري غ
ي ستة عناصر بمیاه حقل الحساو نة عن الحقلین اآلخرین وھي التوصیل الكھرب

رات، یوم والنت یوم والماغنس ي والكالس ر الكل الح والعس وع األم ذه  ومجم وھ
اه  ة می ا نوعی اء، بینم ة بعسر الم ة طردی ا عالق رة تربطھ ة األخی العناصر الثالث
ة  حقل السریر تتفاوت عنھما في أربعة عناصر ھي، القلویة الكلیة والتي لھا دالل

رقمعل وق ال ا ف دروجیني م رقم الھی ودیوم )7(ى أن ال ر الص ذلك عنص ، وك
ض  والكربونات و ً ألھمیتھا لالستعمال البشري ُعولجت بع البیكربونات؛ ونظرا

رى  ع األخ ز م ة التركی ار العالی اه اآلب ط می ة خل ر كعملی ذه العناص اكل ھ مش
د معا( المنخفضة التركیز  ثالً كما حدث عن رات م قیمت ، )لجة عنصر النت ُ ا أ كم

ة  ا مراوح ھوائی أبراج تھویة في أنابیب تجمیع المیاه في حقل اآلبار تستعمل فیھ
 . )11(لطرد غاز ثاني أكسید الكربون

اه  ة المی ة وسریعة ألزم ول مؤقت اه كحل ل المی ُوِجدت ھذه المنظومات لنق لقد أ
ى  د عل ة وتعتم ى تغذی دد، وال تتلق ر متج درھا غی اس مص ى أس ا، وعل ي وقتھ ف

ن خالل االتصال كمی ك م ى الشمال؛ وذل وب إل ن الجن ات االنسیاب الطبیعي م
ي مستوى  وط ف دوث ھب ع ح ھ یتوق اه، فإن ة للمی الھیدرولیكي بین الطبقات الحامل

ي وذج الریاض ة النم ب دراس اه، فحس وط )Pizzi̧ 1984(المی دار الھب إن مق ، ف
ون  2بمعدل ، نتیجة الضخ بعد خمسین سنةً  م100 - 85      یتراوح ما بین  ملی

نة/3م ة س ى نھای اونة حت ل الحس وم لحق س )12(2046الی ي نف ب ف و ینص ، وھ
ع  46سنة والذي كان في حدود  11لمدة ) 1994جیوماث (توقعات  م بینما التوق

نة ي لس ان  2007الفعل ریر11ك ي الس رى، فحقل ات األخ ً بالتوقع ة ط مقارن  م فق
والي  ى الت ت عل ل  26.5و 7.0وتازریو كان وذج فیسك م وھي أق ھ نم ا توقع مم

د راون أن ي روتوب والي 60و 21.4وھ ى الت ي )13(م عل و وارد ف ا ھ ب م ، حس
  ). 4(الجدول 
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  ) 4(جدول 
  2007الحساونة حتى أغسطس تازربو و/أھم توقعات الھبوط لمنسوب میاه حقول السریر

  )اليوم/3م(معدل الضخ  الحقل
المدة 
  سنة

الهبوط الفعلي   توقعات النموذج الرياضي
  )م(توقعالم

معدل الضخ الحالي 
  )اليوم/3م(

الهبوط الفعلي 
  )م(الهبوط  النموذج  )م(الحالي

  7.0  400.000  17.8  21.4 1982فيسك  14 1000000  السرير
  روت ندبراون أ 5 1000000  وتازرب

1982 
60  53  500.000  26.5  

  11  600.000  36.66  45.75 1994جيوماث  11  2000000  الحساونة
  .16ص ، مصدر سابق،2007جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،  :المصدر
 منظومة طرابلسمیاه  نوعیة : 

وفي  28/8/1996وصلت میاه منظومة الحساونة إلى خزان سید السائح یوم 
دفق  1/1/1996یوم  ھ تت ھ، ومن أصبحت منظومة میاه طرابلس تتزود عن طریق

دین إ الح ال ھ ص ن تفریع ً م یابیا اه انس ق المی دفق بطری تحكم بالت ي ال ى محطت ل
ة  5المطار واألخرى بعین زاره بقوة ضغط  ، )14(بار إلى شبكات التوزیع للمدین

ن )1(شكل ، ولتقییم نوعیة میاھھا تّم االعتماد على تحالیل سابقة لمیاه الشبكات م
نة ة  2006 - 1998س ارات التحلیلی ام باالختب ا االھتم دأ فیھ ي ب رة الت ي الفت وھ

ا  نة وتوفرھ ل س رابلس، وتحلی ر ط ي مختب ي  2006ف راء تحلیل و إج من ھ ض
ة دول  الدراس ي الج ا ف ّم تجمیعھ ي ت ا، والت ي حینھ ة ف الل )5(المیدانی ن خ ، وم

  :  مطالعتھ یتضح اآلتي
نة  -1 ن س اه م ل المی دول تحالی راءات ج ن ق ر م ى  1998یظھ أن  2006إل

 .مقبولة حسب المعاییر القیاسیة بوجھ عام    مواصفتھا 
ض  -2 ز بع دالت تركی ي مع ً ف ا اك تفاوت ین أن ھن ّمعن في الجدول یتب وبزیادة الت

العناصر عن المعاییر القیاسیة اللیبیة في السنوات األولى من ضخ المیاه من 
ى 1996 نتي 1999إل ي س ي  1999و  1998، فف یل الكھرب ان التوص ك
یمنز 1940و 1720 اق /میكروس و ف نتیمتر وھ یمنز 1500س / میكروس
تر كحد أقصى مسموح بھ حسب تقریر خاص باعتماد النتائج عن قسم سنتیم

اونة  ة الحس ة لمنظوم اه التابع ودة المی ة ج ذلك  –مراقب ارة، وك ھل الجف س
دات  م 315.3و 273.5الكلوری اق /ملج ذي ف والي ال ى الت ر عل  250لت

م 259و 225.7لتر كحد أقصى، والبیكربونات /ملجم والي /ملج ى الت ر عل لت
ً ف لتر كحد أقصى، والنترات كان معدل تركیزھا /ملجم  200اقت وھي أیضا
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م 45، وواضح أنھ فاق 1998لتر في سنة/ملجم 75.3 د أقصى /ملج ر كح لت
 .مسموح بھ في المیاه
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)                                                                             5(جدول 
-1998بمياه منظومة طرابلس للفترة من معدالت تركيز العناصر الكيميائية 

2006   
  السنوات  العنصر  رقم المؤشر

1998 1999  2001  2002 (2)  2004  2005  2006 (3)  
 -  7.61 7.37 7.46  7.90  7.52  7.71  (PH)الرقم الهيدروجيني  1

التوصيل الكهربي   2
  سنتيمتر/ميكروسيمنز

1720  1940  1180  1484 
(4) 

1660 1852 1785 (4)  

  -  167 170  -  233  209  180  لتر/قلوية الكلية ملجمال  3
  1920  375  400  390  414  420 416  لتر/العسر الكلي ملجم  4
مجموع األمالح الذائبة   5

  لتر/ملجم
1130  1286  811  950  1110  1190  1143  

  175  132  66  152  30  8.1  370  لتر/الصوديوم ملجم  6
  562  95  128  99  119  84  113.8  لتر/الكالسيوم ملجم  7
  124  97  65.2  35  76  80.64  72.5  لتر/الماغنسيوم ملجم  8
  334  301  883.6  234  207  315.3  273.5  لتر/الكلوريدات ملجم  9
  61  228  230  214  117  140  184.8  لتر/الكبريتات ملجم  10
  172  293  195  168  166  259  225.7  لتر/البيكربونات ملجم  11
 0.10 - - - - - -  لتر/الحديد ملجم  12
  13  8  3.4  8  0.5  1.5  7.3  لتر/البوتاسيوم ملجم  13
  10.3  48  -  13  -  -  75.3  لتر/النترات ملجم  14
  -  0.6  3.2  -  3.9  -  -  وحدة (NTU)العكارة  15

 غير محدد) -(

  :إعداد الباحثة استنادا ًإلى:المصدر
 . 20/11/2006طرابلس،  ،المختبر المركزي لتحلیل المیاه .1
میاه الشرب من الحساونة إلى "ال رمضان السائح، الھادي خلیفة علي، أم .2

،الھیئة العامة للمیاه، "نوعیة المیاه وأثرھا على االستعماالت المختلفة–طرابلس 
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، ص 2002اإلدارة العامة للتخطیط والمتابعة واإلحصاء، جنزور، لیبیا،
 .26، 25، 18ص

نوعي بواسطة مختبر المركز ال 11/11/2006و  7إجراء من قبل الباحثة  .3
والمختبر المركزي لتحلیل المیاه بالزاویة،  13/11/2006-7لمصفاة الزاویة 

14/11/2006 . 
من حساب الباحثة، باستخدام معادلة استخراج مجموع األمالح  .4

/ ، وبتحویلھ إلى میكروسیمنز 460×)سم/ملي موز(التوصل الكھربي=الذائبة
المیاه، طرابلس،  ، عن المختبر المركزي لتحلیل1000×سم/ ملي موز= سم 
20/11/2006.  

ً أن معدالت تركیز العناصر ضمن 2002و 2001بینما في سنتي. 5            ، یبدو جلیا
 . المعدالت القصوى المسموح بھا في میاه الشرب    

ً في معدالت تركیز وما بعدھا فیظھر التفاوت واضح 2004أما في سنة  . 6    ا
ة بعض العناصر، حیث فاقت معدالت ترك ي واألمالح الذائب یز التوصیل الكھرب

ي نوات  ف ت  2006و 2005و 2004الس ا فكان ل منھم ى لك ده األقص    1660ح
والي و/ میكروسیمنز 1785و 1852و ى الت  1143و 1190و 1110سنتیمتر عل

ن / ملجم م 1000لتر على التوالي ع دالت / ملج ا فاقت مع د أقصى، كم ر كح لت
دات  ز الكلوری م 334و 301و 8836تركی ن /ملج ر ع م 250لت د/ملج ر كح  لت

ات أقصى، وھذا التركیز لإلیونات السالب ة یدل على وجود عالقة عكسیة باإلیون
ي سنة  رات ف ز النت دل تركی ع مع ا ارتف ة للكالسیوم، بینم ن  2005الموجب  45ع

م ى/ملج ر ال م 48لت نة/ملج ي س ر، وف د  2006لت د الح ز الحدی دل تركی اق مع ف
 .لتر/ملجم  0.10لتر فوصل الى/ملجم  0.3األقصى وھو

ً مع عملیة حقن  . 7 أما من ناحیة التحالیل الجرثومیة فیبدو أنھا مقبولة خصوصا
ع ى التوزی در إل ن المص ة م ى طول شبكة المنظوم الكلور عل اه ب ا  ،المی ا أنھ كم

ق  ة وف ة ونقی ر مقبول ة تعتب م والرائح ة والطع ارات الجرثومی من االختب ض
مو دالت المس ة المع م مراقب ن قس ائج ع اد النت ر خاص باعتم ب تقری ا، حس ح بھ

 . )15(جودة المیاه التابعة لشركة المیاه والصرف الصحي
اءً  ى  وبن ل حت ائج التحالی ة بنت ات المتعلق ي البیان ھ ف بق عرض ا س ى م عل

طس  ومتي 2007أغس اه بمنظ ة المی ن نوعی ھ ع ّم استخالص ا ت ، وم
ریر ازربو و/الس اونة ومنظوم ت راالحس ح ،بلسة ط ّض ي  یت ً ف ا اك تفاوت أن ھن

ات  ین المنظوم ة ب ر الكیمیائی ز العناص دالت تركی داد( مع در واإلم ن ) المص م
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 ً ا ك جلی دول ناحیة ومع المعاییر القیاسیة من ناحیة أخرى، ویبرز ذل ي الج ) 6(ف
   : ، ومن خاللھما یتضح اآلتي)2(من الشكلو

  )6(جدول 
 وو تازرب/ ه منظومات السريرائية بميامعدالت تركيز العناصر الكيمي

  2007حتى أغسطس ) لتر/ملجم(طرابلس بـ -الحساونة

رقم 
  المؤشر

العنصر 
  )لتر/ملجم(

المواصفات القياسية لمياه   المنظومة
 )لتر/ملجم (الشرب 

/ السرير
  الليبية  طرابلس  الحساونة  تازروبو

منظمة الصحة 
العالمية

(WHO) 
  األمالح الذائبة  1

T.D.S 
631 988  1088  1000-500  1500-500  

  الصوديوم  2
Na 

112  176  133  200-20  200 -  
  الكالسيوم  3

CA++ 28  95  171  200-75  200-75  
  الماغنسيوم  4

Mg++ 23  40  78  150-30  150-5  
  البيكربونات  5

Hco3 
228  148  211  200 -  200 -  

  .)5(و) 3(إلى جدولي  استناداً،إعداد الباحثة: المصدر

  
  
  
  
  



 
 

                     260 

و بتازر/الكيميائية بمياه منظومات السريرالت تركيز العناصر معد )2(شكل
  2007حتى أغسطس ) لتر/ملجم(طرابلس بـ  - والحساونة

ً على الجدول:المصدر   ).6(عمل الباحثة، اعتمادا
ات كانت ضمن  -1 اه شرب المنظوم ة لمی أن معدالت تركیز العناصر الكیمیائی

ة اییر منظم ذي  مع ات وال ر البیكربون دا عنص ا ع ة م حة العالمی الص
    دل ـــــــــــاق معــــــــــــف

زه    و تركی م 211و 228 وھ ى /ملج رابلس عل ریر وط ومتي الس ي منظ ر ف لت
 .لتر/ملجم 200الي، الحد األقصى الممسوح بھ وھوالتو

ازربو و/بمقارنة معدالت تركیز العناصر بین منظومتي السریر -2 اونة، الحس ت
ات  ز عنصر البیكربون ي تركی دا ف ة ماع ن الثانی تبدو أن األولى أقل بكثیر م

ً یفوق المواصفات القیاسیة اللیبیة والعالمیة  .والذي أیضا
ة  -3 رابلس ومنظوم ة ط ین منظوم ر ب ز العناص دالت تركی ة مع ا بمقارن أم

ن الث ة الحساونة التي تعد مصدر إمدادھا، فتظھر في األولى أكثر بكثیر م انی
دا  ا ع ة، م اییر اللیبی حتى أنھا قد تفوق المعدل األقصى المسموح بھ في المع

ن  ل م م  200في تركیز عنصر الصودیوم وھو في االثنین أق د /ملج ر كح لت
        . أقصى مسموح بھ لمیاه الشرب

 ةالعناصر الكيميائي

 Mg/Lمعدل التركيز 
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ابق ذ اوت الس ن تفسیر التف ین ویمك ز العناصر ب دالت تركی ي مع كره ف
  :المنظومات إلى اآلتي

ازربو/ السریر(بالنسبة إلى منظومتي نقل المیاه  -1 ا  و) ت د میاھھ ُع الحساونة، ت
فات  من المواص ر ض ز العناص دالت تركی ب مع ة فأغل ودة مقبول ة الج ن ناحی م
ز عنصر  دل تركی اع مع اللیبیة والعالمیة، رغم أنھ من خالل ما سبق یظھر ارتف

ة تازر/لتر في منظومة السریر/ملجم  228البیكربونات الى بو عن ما في منظوم
م 200وعن ) لتر/ملجم148(الحساونة  ذا /ملج ھ، وھ د أقصى مسموح ب ر كح لت

ي  ة ھ اه الطبیعی ي المی زه ف ط تركی ة متوس م أن حقیق ٍب إذا ُعل یس بغری  500ل
م ة /ملج ات الحامل إن التكوین الي ف ري وبالت م مصادره ھي الحجر الجی ر، وأھ لت

اروني( د في ورقةتازربو، كما ور/ للمیاه في حوض السریر  )سلیمان صالح الب
اه "الموسومة بـ )16( ن االستغالل الجائر للمی اتج ع اه الن الھبوط في منسوب المی

ري" الجوفیة في لیبیا ن الحجر الجی  میوسیني و(ھي حجر رملي مع تداخالت م
ع ) أولیجوسیني ي السمیك الواس ن الحجر الرمل ي م ي حوض مرزق ھ ا ف بینم

دة )والبالیوزوي" نوبي"تریاسي - ليطباشیري سف(االنتشار  ھ جی ، ونوعیة میاھ
ن  ا م راوح ملوحتھ ى  200تت م  1500إل ر/ملج اد  ،لت وص أف ذا الخص ي ھ وف

ة الحساونة  )17()محمد الحجاجي(المھندس ار منظوم ة شخصیة، أن آب ي مقابل ف
ین  ا ب راوح م اق تت رت بأعم ى  400ُحف زان ا 600إل من الخ ٍر، ض وفي مت لج

ري األردوف ر الحالكمب ي غی ن یش ذكر ع ا یُ الي كم وین الحساونة، وبالت یس لتك ب
ناعي ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی ر جھ دل  )18(2007تقری ى مع إن حت ف

خ الحالي أو  دل الض ً سواء بمع الھبوط حسب النموذج الریاضي سیكون محدودا
رى  ة أخ ن جھ ر م ا َذك تقبلي، بینم د(المس ر بلعی د نص ھ  )19( )إمحم ي ورقت ف

ازربو " رد المائیة المتاحة بالجماھیریةالموا" ن شمال ت أن منطقة السریر تمتد م
اقض  اك تن ً لتشمل شرق سرت وأن ھن ا د غرب ل األخضر وتمت وب الجب إلى جن
مال  اه الش ي اتج ة ف وب المنطق ي جن وبي ف ي الن ر الرمل مك الحج ي س ملحوظ ف

ً شمال خط جالو ى صخور مراده  -حیث یعلوه الرسوبیات التي تتغیر تدریجیا إل
ة  خم ذات نوعی اه ض تودع می د مس ة یوج ذه المنطق ة ضحلة وبھ ات بحری كربون

ین  ا ب ا م راوح ملوحتھ دة تت ى  200جی م 1500إل وض /ملج ط الح ي وس ر ف لت
خور  ي ص ا ف رد مرورھ مال بمج اه الش ي اتج ة ف اه مالح ى می ر إل ي تتغی والت

ً شمال واحة أوجلھ   .المتبخرات الموجودة في ھذه المناطق خصوصا
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ة  –أما ما یتعلق بمنظومة الحساونة  -2 ن ناحی ا م ُعد میاھھ ً ت طرابلس فھي أیضا
ر  ة، غی ز العناصر ضمن المواصفات العالمی الجودة مقبولة، وأن معدالت تركی

ة و الح الذائب ز األم دل تركی ي مع ً ف ا اك تفاوت ة  أن ھن ي منظوم ات ف البیكربون
ي  رابلس وھ داد ط م 1088اإلم ر و /ملج م 211لت ن /ملج ر ع  200و 1000لت

م  ن /ملج ذا م والي ھ ى الت ة عل اییر اللیبی ي المع ھ ف موح ب ى مس د أقص ر كح لت
ة  ي منظوم ا ف وق تركیزھ ً یف ا ا أیض ر أن تركیزھم ر اآلخ ة، واألم ناحی

ى /ملجم 148و 908فكانا ) الحساونة(المصدر ا ُرِجع إل إذا م لتر على التوالي، ف
ن )20(2007شروع ما ُذِكر في تقریر جھاز تنفیذ وإدارة الم ً ع ا ً حرفی ال ، وھذا نق

ا "جودة المیاه ما فاده  وث بھ تتمیز میاه المشروع بأنھا میاه جوفیة وإن حدوث تل
فات  ا بالمواص وص علیھ رق المنص اع الط تم إتب ھ ی ال، إال أن د االحتم ر بعی أم
فات  ذلك المواص ي وك توى المحل ى المس دة عل رب المعتم اه الش یة لمی القیاس

ةالقیاسیة المو ة الصحة العالمی ق منظم ق  (Who)صي بھا عن طری وبشكل دقی
ي "خطط مدروسةوخالل مدار الساعة عن طریق  ار الت ، یعني ذلك أن میاه اآلب

ات  رھا وأن التقنی ي عناص ة ف ر منتظم ة وغی زات متفاوت ا ذات تركی ّم حفرھ ت
اع  ا باالرتف أو العالیة المستخدمة وعملیات خلط میاھھا تؤدي إلى تفاوت تركیزھ

رة  ى فق ز عل ا ُركِّ ر، وإذا م ن حین آلخ اض م بق  خطط مدروسةاالنخف ا س فیم
د الحجاجي(ذكره، ففي ھذه الحالة َذكر المھندس ة شخصیة،  )21( )محم ي مقابل ف

ى  یف عل ُِض د أ رب فق اه الش م لمی در مھ ا كمص اونة باعتبارھ ة الحس أن منظوم
الج تركی ورة كع ة والخط ي الدق ة ف دة غای ات ع ا معالج ي میاھھ رات وھ ز النت

ز غاز  ذلك عالج تركی معروفة العدد والمكان، والقیام بالتحلیل بشكٍل دوري وك
ي  اه ف ع المی ب تجمی ي أنابی ة ف راج تھوی ثاني أكسید الكربون عن طریق إقامة أب

ا زُ  از، كم رد الغ ة لط راوح ھوائی ا م تعمل فیھ ار تس ل اآلب ات وّ حق دت الخزان
االمغلقة بفتحات تھویة للتخلص من غ ك م د ذل الم (ذكره  ازات األبخرة، ویؤك س

ل الحساونة  النترات و"في ورقتھ  )22( )محمد حمزة   –النتریت في میاه آبار حق
ة "، حیث استنتج من تحالیلھ "طرابلس وجود بعض اآلبار التي تحتوي على كمی

و  ھ وھ موح ب دل المس وق المع رات تف ن النت م 10م رات/ملج ر نت  -لت
روجین ة ...نیت ا بقی دل ،أم ت المع رات تح ن النت ة م ى كمی وي عل ار فتحت اآلب

رات و ة النت رت أن كمی ل أظھ ة التحلی ھ، وأن نتیج ب من ھ أو قری موح ب  المس
ى  ع والواصلة إل د خط التجمی ل الحساونة عن النتریت التي تحتویھا میاه آبار حق
ة  ذه الناحی ن ھ ي م ھ، وھ موح ب دل المس ت المع ر تح وللي تعتب ره ب زان الق خ
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الحة لال ي ص اط ف ن االحتی ع م ذا ال یمن واني، إال أن ھ ي والحی تعمال اآلدم س
 ً ا ن مركب ً تحت سن ستة أشھر ألنھ یُكوِّ استعمالھا من قبل األطفال الرضع خاصة
رض  رف بم ً یُع ا ً مرض ببا جین مس ل األكس ي نق اءة ف ل كف وبین أق ن الھیموجل م

اة األ ى وف ؤدي إل ا ی نفس مّم ى الت ؤثر عل ذي ی ال ال ة األطف ع ُزرق ال الرض طف
ات الصغیرة  وق الحیوان را "ونف َّس ا ف ال رمضان (، كم ي و أم ة عل ادي خلیف الھ

ى "في ورقتیھما المشتركة الموسومة بـ )23() السائح میاه الشرب من الحساونة إل
ة -طرابلس ى االستعماالت المختلف ا عل اه وأثرھ ي "نوعیة المی وط الحاد ف ، الھب

ي  رات ف ز النت ط تركی ي اآل 2002متوس ار ف م 47.5(ب ر/ملج رب ) لت اه ش ومی
ة  م12.75(المدین ر/ملج ة و ) لت ع قلیل ب م رة النس ار الكبی ط اآلب ة خل ى عملی إل

واء الجوي،  ع الھ ا م انیة أو تفاعلھ ب الخرس َرّجحا احتمالیة نقصھا داخل األنابی
ن  كما أشارا إلى أن احتمالیة حدوث تلوث وتملح راجع إلى عدم وجود طبقات م

اه الخزان الطین تعمل ك ى می ان التسرب إل اه الخزان السطحي ویمنع حاجز لمی
 ً یا اه رأس ي تسرب المی بب ف ا یُس الجوفي العمیق فھو یعتبر خزان شبھ حبیس مّم
زان  ّون للخ ي المك ر الرمل ات الحج ققات بطبق ود تش ً بوج ة خاص

وفي امبري(الج ي -الك الح ،)أورد فیش ز األم اع تركی ر ارتف َّس ھ یُف وعلی
اع  كالبیكربونات والكبریتات والصودیوم والكالسیوم والماغنسیوم والنتیجة ارتف

ر ذا یُفس ا، وھ ات العلی ق التبخر بالطبق ن طری ة ع اه والقاعدی ي عسر المی  درجت
ا  بدوره نوعیة المیاه من ناحیة وعدم انتظام التركیز وتباینھ بدرجة ملحوظة، كم

ى أن ارتفاع نسبة تركیز غاز ثاني أكسید الكربون واألكسج ین عامل مساعد عل
ون  ث تتك غط حی رارة والض ود الح ع وج خور م ن الص ادن م تخالص المع اس

 . الكربونات التي تتحول إلى بیكربونات في وجود المیاه
ة  ي منظوم تم ف ي ت ات الت ة والمعالج ط والمتابع ات الخل ل عملی م ك ورغ

األ ض العناصر ك ز بع ي تركی دم انتظام ف ً وع مالح الحساونة إال أن ھناك تفاوتا
اطق  ض المن ي بع دم شبكة طرابلس ف ن أن یلعب ق ات، ویمك ة والبیكربون الذائب

ن  د عمر شبكتھا ع ً وسط المدینة التي یزی ث  50خاصة ك، حی ي ذل ً ف سنة دورا
ث د  تب ز الحدی دل تركی م 0.10أن مع بكات /ملج ك الش تعمال لتل ر، وإن االس لت

ع، باإلضافة ا مرتف د فیھ ً، مّما یجعل معدل الحدی ي  قلیال ل الت ى مشكالت التآك إل
ھ  ا تَوّصل إلی الم الصادق( تحدث في األنابیب ومن ضمن م ي  )24( )طارق س ف

اه" ورقتھ الموسومة بـ " ظاھرة التآكل في األنابیب الصاعدة لآلبار وشبكات المی
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دمات  ب مع خطوط الخ بھذا الخصوص إلى أن وجود تداخل بین خطوط األنابی
اه األخرى یؤدي إلى اإلسراع في  وث المی ة تل ع احتمالی ب م ظاھرة تآكل األنابی

ة  ً بتركیز العناصر الذائب ً وثیقا بسببھا، كما أن عملیة تآكلیة المیاه مرتبطة ارتباطا
دروجیني  رقم الھی ى درجة الحرارة وال ازات باإلضافة إل فیھا مثل األمالح والغ

اك  ة، فھن ا كالترب ة بھ ة المحیط اط البیئی ب واألوس ادن األنابی ل ومع اط داخ أوس
ى  ؤدي إل ي ت التربة قد تؤدي إلى سرعة ظھور التآكل كارتفاع نسبة األمالح الت
ب  دى خطوط األنابی ي انفجار إح دث ف ارتفاع خاصیة التوصیل الكھربي كما ح
ك  ى ذل ً، أضف إل ا مؤخرا ّم تغییرھ ھ ت م أن دلس رغ في منطقة الكرامة بحي األن

ى مشاكل صمامات التحكم بسبب الترسبات، وفي  ُرّجح ما سبق إل إشارٍة أخرى ت
ن  اء ع ا ج اونة كم ة الحس اه منظوم لھا می م یص ي ل اطق الت د ( أن المن محم

اه  )25(في مقابلة شخصیة) الحمیدي خ می ع ض نتیجة الرتفاعھا عن مستوى مواق
زوّ لضعف الضغأو الشبكة الرئیسیة  ن آط وقدم الشبكات فتت اد م ً ب بیا ة نس  ر عمیق

ً  30بلغت  ُ  نتاجیةلتقاسیم بإا بارآمن  بئرا ـت در ب و/3م 590ق وطة بشبكات م مربالی
ي رة مغلقة عن الشبكة الرئیسیة، موزّ ئالمناطق الموجودة بھا مباشرة في دا عة ف

ة  ي منطق الح ف وكل من، سیدي سلیم والھضبة الخضراء والف لیم  أب وس عرة وأب
بلس طرا وفي منطقتي األندلسرجي والدریبي في منطقة حي الفالح والھیشة وق

اج ف ،المركز وسوق الجمعة اب الفرن ي والرایة الخضراء والحي الدبلوماسي وب
اب رب ب ن محطة عین زارة الرئیسیة ال منطقة عین زارة، ورغم ق اج م  الإفرن

ك  بارآتعتمد على ثمانیة  أنھا ى ذل ة، معن رة مغلق في تزوید سكانھا بالمیاه في دائ
مع  مالح الذائبة خاصةً وانخفاض األن أن تساھم في ارتفاع یمك إلمدادن شبكة اإ

  .ارتفاع الحرارة والضغط ووجود الغازات
اه یُ  ز عناصر المی دالت تركی ي ستخلص من خالل ما سبق عرضة، أن مع ف

ا یظھر  -منظومة الحساونة  طرابلس غیر منتظمة ومتفاوتة من حین آلخر، كم
 ً ا ى  جلی اه حت ل المی ن تحالی طسم ي2007 أغس ا تعط ث أن نتائجھ ورة  ، حی ص

  : اآلتیةالوصول إلى النتائج  واضحة عن نوعیة میاھھا ومن خالل تفسیرھا تمّ 
ة  اآلبارأن میاه حقول  -1 ة غنی اه جوفی األمالحمی دم انتظام  ب وع وع رتبط تن وی

ولوجیة الحاملة لھا وھي صخور تركیزھا إلى تأثر المیاه بتكوینات الطبقات الجی
بس  رجالح ري والج ر الجی ي والحج ول الرمل ة حق اربمنطق ة وأن  ،اآلب احتمالی
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ا وت بة تلوثھ زان ش ا خ ة كونھ ي حال ال، إال ف د االحتم ا بعی ود حملحھ یس ووج ب
 . النشاط الزراعي والبشري في المنطقة

اه  -2 ة لمی اییر العالمی من المع ة ض رابلس مقبول ة ط اه منظوم ة می ر نوعی تعتب
ة سیستمر ي  بشكلٍ  الشرب إال أن تفاوت تركیز العناصر الكیمیائی تظم ف ر من غی

ة نوات القادم ةً و زِ  ،الس وث واردة خاص االت التل ك احتم ى ذل اط  د عل ع نش م
در  ة مص اطق وحقیق ض المن ي بع ا ف بكة وملحقاتھ دم الش وث وق اھرة التل ظ

%) 73(التي ال تشرب من میاه الشبكة عن  األسر، وھذا سیزید في نسبة إلمدادا
  .30/12/2006 -20/11حسب نتائج الدراسة المیدانیة 

ادر ا-3 ي مص وع ف اك تن دادھن ارج  إلم ن خ ل م اه نق ن می رابلس م ائي بط الم
ي وادي  ي حقل ة ف ة المتمثل ن داخل المنطق ل م المنطقة إلى میاه التقاسیم ومیاه نق

ع واني -الربی ین زارة والس ار،  -ع ق المط افةطری ة  باإلض ات التحلی ى محط إل
 . صةالصغیرة والكبیرة التابعة لجھات عامة وخا

اءً  مّ  وبن ا ت ى م تنث عل اونةاس اه الحس ة می ن نوعی رابلس -اجھ ع ى ، ط یُوص
  : تيباآل

كلٍ  - 1 ل بش اه  العم در می ة مص ات الجوفی ة الخزان ة ومراقب ى متابع دوري عل
وف اء الج توى الم ي مس وط ف ة الھب ن ناحی ة م ن يالمنظوم اه م ودة المی ، وج

ةٍ  رى ناحی ةً أخ ً  ، خاص ا تغلة حالی اطق المس ي المن اف ل یُ  ، كم ي بالتحلی وص
د  د الح الكلور عن اه ب ن المی ى حق رص عل ع والح بكة التوزی اه ش دوري لمی ال

ن  ي م ور المتبق ھ للكل موح ب م  0.5 - 0.2المس ً /ملج ا ر حفاظ ودة  لت ى ج عل
 . صحة اإلنسان وسر حیاتھ أساسالمیاه التي ھي 

ول  - 2 ارآالعمل على تنمیة مصادر المیاه وتنوعھا كحمایة حق ق السواني ب  طری
ع  ةووادي الربی ةمحط وإقام ة وتحلی ا یُ ألن  ؛ات تنقی ض فیتنوعھ ي بع د ف

ات ة  األزم ذ عملی ن أخ اونة، ویمك ة الحس ف منظوم ة توق ي حال ة ف الطارئ
ي  عودیة، وھ ي الس ة ف الم أالتحلی ر دول الع ً كب ا اه  إنتاج ن می ة م اه العذب للمی

دلٍ  ى  البحر المالحة بمع ون م 1000یصل إل ي السنة ومشكلة نق/3ملی صھا ف
ي  دة ف تدت  20/6/2005ج ةواش دة  األزم ت لم ام 3وتوقف ل  ؛أی بب عط بس

رح  ،5/2006ھا في شھریتقني ف اإوكان الحل المقت ة إیجادب م أو  دةجدی أودی
ات  ا بزیادة سعة المحطة والذي نجم عنھا استغالل بطاق الحجز والتجارة فیھ

دّ  اس یتك ل الن اة وجع ن قن ك ع در ذل ذلك، ص ائی mbcرون ل ي الفض ة ف
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دول وا، 5/2006شھر درات ویمكن االستفادة من تجارب ھذه ال الستعانة بالق
 .البشریة لدیھا
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  :ھوامشال
  ).30(اآلیة -سورة الُملك) 1(
ده،   *  د زبی تدامة"محم ة المس ادئ التنمی ة "مب دارات الھیئ ة، إص ة البیئ ، مجل

  40، ص2004، طرابلس، لیبیا، 23العامة للبیئة، السنة        الرابعة،العدد
احب،  ** ر ص ائي"جعف ن الم املة "األم ھریة ش حیفة ش ة، ص حیفة الجامع ، ص

دد  ل، السنة الخامسة، الع ن أبری تصدر عن مكتب اإلعالم بجامعة السابع م
 .7، ص2010، الزاویة، لیبیا، مارس36

ر الصناعي، ) 2( ذ وإدارة مشروع النھ از تنفی ناعي"جھ روع النھر الص ، "مش
از تنفی سبتمبر  24ذ وإدارة مشروع النھر الصناعي، تقریر صادر عن جھ

 .20-7ص .، لیبیا، ص2007
ة"محمد عون شنة، ) 3( ، "أضخم مشروع للري باستخدام المیاه الجوفیة المنقول

مجلة الھندسي،حي األندلس، مطابع الثورة العربیة، طرابلس، لیبیا، العددان 
 . 30، ص1997، 36-37

ر ) 4( ذ وإدارة مشروع النھ از تنفی ناعي" الصناعي،جھ روع النھر الص ، "مش
 . 11-9ص.، ص2005مطابع الثورة، بنغازي، لیبیا، 

اوي، ) 5( الم الجح د الس ر " عب روع النھ ائي بمش ط الم ن المخط ر ع تقری
ناعي ة "الص اه منظوم تثمار می از اس اونة(، جھ ل الحس ارة -جب ر ) الجف للنھ

 .15، 13، ص ص1997الصناعي، المكتبة، طرابلس، لیبیا، 
اروني) 6( ن االستغالل " سلیمان صالح الب اتج ع اه الن ي منسوب المی وط ف الھب

ا ي لیبی ائق، ورشة "الجائر للمیاه الجوفیة ف ز الوث اه، مرك ة للمی ة العام ،الھیئ
ا،  ة، طرابلس، لیبی وارد المائی ، 2003العمل الوطنیة األولى حول إدارة الم

 . 14ص
د،) 7( د نصر بلعی ة الم" إمحم وارد المائی ةالم ة "تاحة بالجماھیری ة العام ، الھیئ

وارد  ول إدارة الم ى ح ة األول ل الوطنی ة العم ائق، ورش ز الوث اه، مرك للمی
 .26،ص 2003المائیة، طرابلس، لیبیا، 

ناعي) 8( ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی اونة ( جھ ارة –الحس م ) الجف قس
یر، لیب ن غش ر ب یانة، قص ب إدارة الص ات، مكت تحكم والمعلوم ا، ال  6ی

 . 10/9/2006، /23/8و
ناعي، ) 9( ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی ابق، ص 2007جھ در س ، مص

   . 12، 11ص
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م ) 10( یانة، قس ب إدارة الص ي مكت ون ف رون، مھندس اجي، وآخ د الحج محم

 -الحساونة(التحكم والمعلومات، جھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي
 .23/8/2006قصر بن غشیر،، مقابلة شخصیة، )سھل الجفارة

ة  **  ائي لكل عین ل الكیمی دد التحلی أن متوسط ع ً ب ا ة  16علم ً والجرثومی یال تحل
  . تحالیل      4لكل عینة 

 . محمد الحجاجي، وآخرون، مصدر سابق، مقابلة شخصیة) 11(
 .10-5ص.إمحمد نصر بلعید، مصدر سابق، ص) 12(
ناعي) 13( ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی ابق، 2007، جھ در س ، مص

 .18-16ص .ص
م ) 14( عبد الرؤوف عیسى الورفلي، مشرف غرفة التحكم بطریق المطار، قس

 -الحساونة( التشغیل والصیانة،   جھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي
 . 9/7/2006، مقابلة شخصیة، طرابلس، )الجفارة

ورة، ) 15( دة الكل ي وح ون ف رون، فنی یباني، وآخ د الش ودة محم ة ج م مراقب قس
المیاه، شركة طرابلس للمیاه والصرف الصحي، مقابلة شخصیة، طرابلس، 

9/11/2006. 
 . 3سلیمان صالح الباروني، مصدر سابق، ص) 16(
 .محمد الحجاجي، وآخرون، مصدر سابق، مقابلة شخصیة) 17(
 . 6، مصدر سابق، ص2007جھاز تنفیذ وإدارة مشروع النھر الصناعي،) 18(
 . 26نصر بلعید، مصدر سابق، ص إمحمد) 19(
ناعي، ) 20( ر الص روع النھ ذ وإدارة مش از تنفی ابق، 2007جھ در س ، مص

 . 11ص
 . محمد الحجاجي، وآخرون، مصدر سابق، مقابلة شخصیة) 21(
، "طرابلس-النترات والنتریت في میاه آبار الحساونة" سالم محمد حمزة، ) 22(

 . 5-1ص .، ص1997ور، لیبیا، الھیئة العامة للمیاه، مركز الوثائق، جنز
ال رمضان السائح، ) 23( ي، أم ة عل ن الحساونة " الھادي خلیف اه الشرب م می

ة  -إلى طرابلس نوعیة المیاه وأثرھا على االستعماالت المختلفة، الھیئة العام
ا،  ، 2002للمیاه، اإلدارة العامة للتخطیط والمتابعة واإلحصاء، جنزور، لیبی

 . 28-20ص.ص
ارق ) 24( ادق،ط الم الص ار " س اعدة لآلب ب الص ي األنابی ل ف اھرة التآك ظ

اه بكات المی ب "وش رابلس، مكت ة ط ق بلدی ة لمراف عبیة العام ة الش ، اللجن
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اه الشرب، طرابلس،  ة حول می دوة علمی الدراسات والتصمیم الحضري، ن

 . 20-6ص.، ص3/1990/ 14-12لیبیا، 
را) 25( ركة ط اه، ش دیر إدارة المی دي، م د الحمی رف محم اه والص بلس للمی

 .15/7/2006الصحي، مقابلة شخصیة، طرابلس،
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  تغیر المناخ وأثره في بیئة اإلنسان 
  بمنطقة الزاویة

  ودعالبشیر الطاھر مس. أ                                                                                   
  فیاقسم الجغرا                                                                                          

  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                     
  : المقدمة

ً بارد ممطر  یتمیز مناخ منطقة الدراسة بصفة عامة، بأنھ حار جاف صیفا
ھا شتاُء، ویرجع ذلك إلى تأثر المنطقة بالكتل الھوائیة المختلفة التي تمر علی

، المصاحبة للمنخفضات )الریاح العكسیة(وتتأثر كذلك بالریاح الشمالیة الغربیة 
الجویة التي تتجھ من الغرب إلى الشرق، والمسببة في سقوط األمطار على 

  .)1(المنطقة في فصل الشتاء
أما فصل  الصیف، فیتمیز بارتفاع درجة الحرارة والجفاف، وحتى عند   

من البحر إلى الیابس فال ) الریاح التجاریة(رقیة ھبوب الریاح الشمالیة الش
ً، حیث  ن ھواء الیابس خالل ھذا الفصل تكون حرارتھ أعلى من إتسقط أمطارا

حرارة الھواء المالمس للمسطحات المائیة المجاورة، ومن ثم ال تساعد ھذه 
الظروف عند حدوث التكاثف بل یتشتت بخار الماء إلى أعلى، مما یؤدي إلى 

  .)2(نسبة الرطوبة في الھواء ارتفاع
وتتفاوت درجة الحرارة بین الصیف والشتاء، حیث یالحظ ارتفاع درجة 
الحرارة في فصل الصیف وتقل في فصل الشتاء، حیث سجلت أعلى درجة 

ْم، وسجلت أقل درجة  53، وصلت إلى 1995حرارة فكانت في شھر یونیو 
ْم تحت  2.5إلى  ، حیث وصلت1999حرارة فكانت في شھر فبرایر سنة 

الصفر، كما أن معدالت التبخر عالیة، ویمتد موسم األمطار من شھر أكتوبر 
ملم في  190إلى شھر مارس، إذ تتدرج المعدالت السنویة لألمطار من أقل من 

  .ملم على الساحل 250جنوب منطقة الدراسة إلى أكثر من 
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 ً على الساحل  أما الرطوبة النسبیة بمنطقة الدراسة فھي مرتفعة نسبیا
ً، حیث وصل المعدل العام للرطوبة النسبیة  ً كلما اتجھنا جنوبا ومنخفضة قلیال

  % .65إلى 
ن المنطقة یسودھا في أقصى الشمال مناخ شبھ البحر إوعلى ذلك یمكن القول 

المتوسط، حیث مراكز االستقرار والنشاط االقتصادي والعمراني، أي منطقة 
تبس في الجنوب، حیث النشاط الزراعي جذب بشري، ویسودھا مناخ األس

  .وتربیة الحیوانات والرعي المتنقل
ً من مناخ شبھ البحر  ومن خالل ذلك یتضح أن مناخ المنطقة یمثل خلیطا
المتوسط، والمناخ الصحراوي، فقد یسود إحداھما على اآلخر في بعض 
السنوات أو في بعض الفصول، بینما یسود اآلخر في سنوات أو فصول 

  .)3(أخرى
لذا فإن عملیة التغیر في المناخ تعتبر مشكلة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، 
ً على المنطقة ذات الموارد الطبیعیة  ً ألنھا تؤثر عكسیا ً خاصا تتطلب اھتماما

  .المحدودة، مثل التربة والمیاه والغطاء النباتي 
  : الھدف من الدراسة
  :تھدف الدراسة إلى 

لدراسة، ومعرفة مناخھا من حیث كمیات األمطار إبراز أھمیة موقع منطقة ا - 1
 .وتوزیعاتھا الفصلیة، ومعدالت الحرارة والرطوبة وسرعة الریاح

 .التعریف بالعوامل المؤثرة في مناخ المنطقة - 2
التي تعانیھا منطقة الدراسة من حیث القیمة الفعلیة المشاكل ح یتوض - 3

 .لألمطار
  :مشكلة الدراسة

ً من إقلیم سھل الجفارة الذي یضم أكبر لما كانت منطقة الدراسة جز ءا
مساحة زراعیة في لیبیا، إال أن المنطقة تعاني التغیر في معدالت األمطار 
واستغالل المیاه دون إتباع فترات محددة للري، كل ذلك یسبب سلبیات على 

  :المنطقة، الذي یجعل مشكلة الدراسة تتمحور في التساؤالت التالیة
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بمنطقة الدراسة، وما الدور الذي تلعبھ الخصائص ما ھي خصائص المناخ  - 1
 ؟الجغرافیة في الموازنة المائیة المناخیة

 ھل ھناك تباین في عناصر المناخ المختلفة لمنطقة الدراسة وما أسبابھا؟ - 2
ما ھي مالمح التأثیر المباشر لعناصر المناخ على أنواع النشاط االقتصادي  - 3

 . ؟وما تأثیرھا على ببیئة اإلنسان
  :ضیاتھافر
إن الخصائص الجغرافیة لمنطقة الدراسة لھا دوٌر كبیٌر في تغییر اتجھات  - 4

  .عناصر مناخ المنطقة
  .ھناك تباین في التوزیع المكاني والزمني لعناصر المناخ بالمنطقة - 5
إن التطرفات المناخیة وغیاب االستغالل األمثل للموارد المرتبطة بھا، یؤدي  - 6

  .خیة والمائیة، وحدوث تدھور في بیئة اإلنسانإلى اختالل في الموازنة المنا
  :موقع منطقة الدراسة

  تقع منطقة الدراسة في أقصى شمال غرب لیبیا بین دائرتي عرض
ً، وبین خطي طول  32ْ ، 39،  32ْ ، 14 ً  12ْ ، 60، 12ْ ، 25 شماال  شرقا

بذلك فھي تمثل رقعة جغرافیة تمتد من الشمال إلى الجنوب على شكل مستطیل 
كم لتكون مساحة قدرھا  20كم، وتمتد من الشرق إلى الغرب مسافة  65طول ب

من مساحة إقلیم سھل الجفارة الواقعة  )4(%8.9، وتشكل ما نسبتھ 2كم 1520
  ) 1(ضمنھ منطقة الدراسة، شكل 
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  الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة) 1(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ر منسوب المیاه الجوفیة وأثره على بیئة إبراھیم مصباح الرتیمي، تغی: المصدر
منطقة الزاویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قمس الجغرافیة ، جامعة 

  .15، ص 2004السابع من أبریل، الزاویة، 
  :عناصر مناخ المنطقة

یتألف الھواء من مجموعة من العناصر تشمل حرارة الھواء ورطوبة الجو   
ھذه العناصر ھي نتیجة تفاعل بین عدد من ومقدار المطر، والتبخر والریاح، و

العوامل التي تؤثر في األحوال المناخیة، مثل خط العرض، واختالف طول 

البحر 

صر
 م
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اللیل والنھار، والتضاریس، وبعد المكان من البحر، ونوع التربة التي تغطي 
  .)5(یكسوه ذيسطحھ، والغطاء النباتي ال

  :درجة الحرارة -أوالً 
في الدراسات المناخیة، ھي حرارة الھواء في  درجة الحرارة التي نذكرھا  

 ً ً مباشرا ، وتختلف الحرارة )6(األماكن الظلیلة التي ال تتأثر بأشعة الشمس تأثیرا
في منطقة الدراسة من فترة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، وذلك تحت تأثیر 

ة الدورة العامة للمناخ من ناحیة، وموقع المنطقة الجغرافي والفلكي من ناحی
فامتداد منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب، والذي یظھر على شكل . أخرى

مستطیل، كان لھ األثر في تباین درجات الحرارة بین شمالھا وجنوبھا، حیث 
ً في اعتدال درجة الحرارة على األجزاء الشمالیة  یكون تأثیر البحر واضحا

تسیطر المؤثرات والذي ال یتعدى عدة كیلومترات نحو الجنوب، وفي حین 
الصحراویة على األجزاء الجنوبیة من المنطقة في بعض الفترات، إال أن 
ُ بین شمال المنطقة وجنوبھا كما  المعدل السنوي لدرجة الحرارة ال یختلف كثیرا

  ) 1(في الجدول 
متوسطات الحرارة الشھریة والمعدل السنوي بمحطات منطقتي ) 1(جدول 

  بسھل الجفارةالدراسة، وبعض محطات الرصد 
  المحطة

 الشھر
 المعدل العام السبیعة الزھرة الزاویة صرمان صبراتھ

 12.7 12.5 12.7 11.5 13.0 13.0 ینایر
 13.5 13.1 13.3 13.1 13.6 13.6 فبرایر
 15.9 15.9 16.2 15.8 16.1 15.4 مارس
 18.7 19.7 19.0 18.6 18.8 17.6 أبریل
 22.8 25.0 23.8 22.7 23.1 21.1 مایو
 26.2 28.2 26.7 25.9 25.9 24.0 یونیھ
 27.6 29.8 28.1 27.2 27.7 26.2 یولیو

 28.5 30.1 29.0 28.2 28.7 27.3 أغسطس
 27.3 28.5 27.7 27.2 27.4 26.3 سبتمبر
 23.5 24.3 23.1 23.6 23.4 23.3 أكتوبر
 18.4 18.4 18.1 18.2 18.6 18.7 نوفمبر
 14.2 13.9 14.2 13.9 14.3 14.3 دیسمبر

 20.8 21.6 21.0 20.5 20.9 20.1 المعدل الشھري

  .تجمیع الباحث باالعتماد على بیانات األرصاد الجویة، طرابلس: المصدر
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یالحظ من خالل الجدول أن المعدالت الشھریة لدرجات الحرارة تنخفض   
 بوجھ عام أثناء شھور الشتاء بمنطقة الدراسة والمناطق المجاورة لھا وإن شھر

ینایر  یُعد أبرد الشھور وترتفع إلى أقصاھا في شھر یولیو، ویظھر التأثیر 
القاري في انخفاض درجات حرارة شھر ینایر، ویعزى ارتفاع درجات حرارة 

ً إلى ھبوب الریاح الجنوبیة الدافئة في ھذا الشھر   .)7(شھر فبرایر نسبیا
ث إن المعدل كما أن مناخ منطقة الدراسة معتدل في درجات الحرارة، حی

 20.1درجة مئویة، وأن المعدل الشھري یتراوح ما بین  20.8العام ال یتجاوز 
ً إضافة إلى أن ھناك تباین، درجة مئویة 21.6إلى  في معدالت درجات الحرارة  ا

بین فصل الشتاء، وفصل الصیف، فمعدل درجة الحرارة في فصل الشتاء خالل 
ومعدل درجة الحرارة في فصل  درجة  مئویة 13.3فترة الدراسة وصل إلى 

  ) .2(درجة مئویة كما في الجدول  27.6الصیف خالل نفس الفترة فكانت 
  معدل الحرارة في فصلي الصیف والشتاء، والمدى الحراري) 2(جدول 

  الفصل
 المحطة

معدل الحرارة في فصل 
 الصیف

معدل الحرارة في فصل 
 المدى الحراري الشتاء

 12.3 13.6 25.9 صبراتھ
 13.8 13.6 27.4 رمانص

 14.3 12.8 27.1 الزاویة
 14.5 13.4 27.9 الزھرة
 16.2 13.2 29.4 السبیعة

 14.2 13.3 27.6 المعدل الفصلي

ً إلى إحصائیات األرصاد الجویة، طرابلس:  المصدر   .عمل الباحث استنادا
یالحظ من الجدول تباین الفارق في درجات الحرارة بین فصلي الصیف        

ً حیث وصل المعدل  ً أیضا والشتاء، وبالتالي فإن المدى الحراري یكون متباینا
درجة مئویة، كما یتضح من الجدول التباین في  14.2العام للمدى الحراري إلى 

اختالف المدى الحراري بین كل المحطات، ففي المنطقة الداخلیة سجل مدى 
وصل بمحطة أرصاد حراري أكبر مما ھو علیھ في المحطات الساحلیة، حیث 

 14.3درجة مئویة في حین وصل بمحطة أرصاد الزاویة إلى  16.2السبیعة 
درجة مئویة وھذا راجع إلى قاریة األجزء الداخلیة لمنطقة الدراسة وتأثیر 

  .البحر على المناطق الساحلیة
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 ً   :األمطار -ثانیا
رض یعرف التساقط بأنھ عودة جمیع كمیات المیاه المتبخرة إلى سطح األ  

ً لعملیات فیزیائیة معقدة، وحدوث تساقط  بعد عملیة تشكیل الغیوم الممطرة وفقا
  . بمظاھره المختلفة، كالمطر والثلج والبرد

تعد األمطار المصدر الرئیس للمیاه السطحیة ومیاه الري بشكل عام، إذ تمثل 
یات العنصر اإلیجابي من عناصر الموازنة المائیة المناخیة، باعتبارھا تمثل كم

المیاه المضافة إلى التربة، وبالتالي فھي تشكل العامل األساس لموازنة رطوبة 
  .)8(التربة

أما األمطار بمنطقة الدراسة فإنھا تعد أھم عناصر المناخ، حیث یؤدي اتجاه 
التغیر العام في كمیاتھا بالزیادة والنقصان إلى تعاقب فترات الجفاف، بسبب 

شبھ الجافة، إلى جانب ذلك تتمیز المنطقة وقوعھا ضمن المناطق الجافة و
بالتغیرات الشھریة والسنویة في كمیات األمطار، وعلیھ فإن معدل األمطار 

  ) .3(ملم كما جدول ) 258.2(بالمنطقة خالل فترة الدراسة وصل إلى 
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  المعدل الشھري والمجموع السنوي ألمطار منطقة الدراسة خالل ) 3(جدول 
  2009-1966الفترة 

 بئر الغنم  المایة  الزھرة جوددائم الزاویة صرمان حطةالم
  الفترة المعدل

 الشھر
1966-
2009 

1966-
2009 

1966-
2000 

1966-
2000 

1966-
2000 

1966-
2000 

 50.4 31.3 55.3 55.2 56.9 56.2 47.6 ینایر
 28.5 20.5 29.1 29.7 39.9 27.0 25.3 فبرایر
 8./22 19.9 25.3 26.6 29.6 17.9 17.2 مارس
 9.8 9.6 10.1 11.7 9.9 8.4 9.1 أبریل
 3.5 1.4 5.3 3.4 3.5 3.6 3.7 مایو
 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4 یونیھ
 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 00 یولیو

 0.6 00 00 00 0.2 0.5 2.7 أغسطس
 11.7 8.7 17.2 14.5 8.9 12.3 8.7 سبتمبر
 35.4 30.8 38.2 41.3 32.0 37.6 32.2 أكتوبر
 42.7 29.4 44.1 38.2 53.0 52.7 38.8 نوفمبر
 52.2 33.2 57.7 51.6 57.6 60.2 53.0 دیسمبر
 258.2 185.4 282.8 272.7 292.1 277.2 238.7 المجموع

ً على بیانات األرصاد الجویة طرابلستجمیع الباح: المصدر   .ث استنادا
إن أعلى معدل لإلمطار بمنطقة الدراسة قد ) 3(یالحظ من خالل الجدول 

ملم ویلیھ محطة أرصاد  292.1سجل بمحطة أمطار جوددائم، إذ بلغ المعدل 
ملم، أما محطة الزاویة قد وصل المعدل  282.8المایة، حیث وصل المعدل إلى 

م ، وأن أقل معدل لإلمطار قد سجل بمحطة بئر الغنم، حیث مل 277.2إلى 
ملم، كما یالحظ أن معدالت األمطار بالمنطقة تزداد باالتجاه  185.4وصل إلى 

نحو الشرق وذلك راجع إلى موقع المنطقة تحت تأثیر جبال أطلس التونسیة التي 
التالي تتصدى للمنخفضات الجویة القادمة من الغرب والمحملة باألمطار، وب

التقلیل من فاعلیة سقوطھا على المنطقة، إضافة إلى شكل الساحل، حیث یتقوس 
ً لھذا التقوس یبدأ من منطقة زوارة وینتھي  للداخل نحو الیابس، وأكثر وضوحا

) العكسیة(عند منطقة الدراسة، حیث تكون الریاح الشمالیة الغربیة الممطرة 
  .تسیر شبھ موازیة للساحل
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  معدل العام لكمیة األمطار بمنطقة الدارسةال) 2(الشكل 

وتبدأ األمطار في التساقط عادة في شھر سبتمبر، وتأخذ كمیاتھا في التزاید 
ثم تبدأ ) دیسمبر، ینایر(التدریجي حتى تبلغ ذروتھا في فصل الشتاء، شھري 

) مایو - أبریل(في التناقص أكثر خالل الشھرین اآلخرین من فصل الربیع 
ل الصیف یمثل الفترة الجافة من السنة، وإن وجدت بھ أمطار وبذلك فإن فص

ً، وال تمثل أكثر من  من إجمالي األمطار الھاطلة خالل % 1فھي قلیلة جدا
السنة، إضافة إلى انعدام قیمتھا الفعلیة، األمر الذي دعا إلى ضرورة استبعادھا 

  ) .4(كما في جدول 
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  مطار المنطقةالتوزیع الفصل والنسب المئویة أل) 4(جدول 
  الفصول

 المحطات
 المجموع الربیع الشتاء الخریف

 %النسبة الكمیة %النسبة الكمیة %النسبة الكمیة %النسبة الكمیة
 100 235.6 12.7 30.0 53.4 125.9 33.8 79.7 صرمان
 100 275.9 10.8 29.9 52.0 143.4 37.2 102.6 الزاویة
 100 291.6 14.8 43.3 52.9 154.4 32.2 93.9 جوددائم
 100 272.2 15.3 41.7 50.1 136.5 34.5 94.0 الزھراء
 100 282.3 14.4 40.7 50.3 142.1 35.2 99.5 المایة

 100 184.8 16.7 30.9 46.0 85.0 37.3 68.9 بئر الغنم
 100 257.1 14.0 36.0 51.0 131.2 34.9 89.8 المعدل 

الفصلیة لكمیات المطر أن مجموع المعدالت ) 4(یالحظ من خالل الجدول 
ملم، استحوذ فصل الشتاء على نسبة كبیرة منھا، إذ وصل المعدل  257.1بلغ 

ملم من مجموع المعدالت الفصلیة لألمطار  131.2العام لفصل الشتاء إلى 
، یلیھ فصل الخریف الذي وصلت نسبتھ إلى %51.0حیث وصلت نسبتھ إلى 

ً یأتي فصل الربیع الذي وصلت% 34.9 ) 2(شكل% 14.0نسبتھ إلى  وأخیرا
ویالحظ كذلك أن فصل الشتاء یمثل قمة التوزیع الفصلي لألمطار نتیجة 
لتعرض المنطقة لتكرار عبور المنخفضات الجویة، ومالئمة الظروف المناخیة 

  .األخرى التي تساعد على عملیات التساقط

  
  التوزیع الفصل والنسب المئویة ألمطار المنطقة) 3(الشكل 
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ً ثالث   :الرطوبة -ا
الرطوبة الجویة ھي بخار الماء الذي یحتویھ الھواء في حالة غیر مرئیة 
ً في الطقس والمناخ، فھي عامل أساس في تكوین  ً ھاما وھذه الرطوبة تعلب دورا
السحب ومظاھر التساقط المختلفة، مثل المطر والثلج والبرد والضباب والندى 

اثف الرطوبة الجویة عندما تنخفض والصقیع، وھذه المظاھر تحدث نتیجة لتك
درجة حرارة الھواء إلى ما دون نقطة الندى، وذلك بفعل االرتفاع وانتقال 

  :الھواء الرطب من منطقة دفیئة إلى أخرى باردة، وللرطوبة عدة أنواع ومنھا
  :الرطوبة النسبیة 

وھي التي تھمنا بصفة خاصة في دراسة المناخ، والمقصود بھا النسبة 
لوزن بخار الماء الموجود في الھواء، إلى وزن ما یستطیع نفس ھذا  المئویة

  ،)9(الھواء أن یحملھ لكي یصل إلى حالة التشبع وھو في نفس درجة الحرارة
وحساب قیمة الرطوبة النسبیة في الھواء أمر ضروري في الدراسات المناخیة 

ً لتأثیرھا الكبیر في عملیة تبخر تي تتناسب نتح ال- والھدیورولوجیة، نظرا
ً مع كمیة الرطوبة النسبیة في الھواء  ً عكسیا   .مقادیرھا تناسبا

  :ویتم حساب الرطوبة النسبیة بالمعادلة التالیة

 =ن .ر
 ض

 ×100)10( 
 ض ش

  : حیث
  الضغط الجزئي لبخار الماء عند درجة حرارة معینة: ض

  .ضغط بخار الماء في حالة تشبع عند درجة الحرارة السابقة: ض ش
ً إذا ما كانت نسبة الرطوبة بھ أقل من یع ً إذا كانت % 50د الھواء جافا وعادیا

  .)11(%70، وذا رطوبة عالیة إذا زادت نسبتھ عن %70-60نسبتھ فیما بین 
ویختلف توزیع الرطوبة في منطقة الدراسة من مكان إلى آخر، فھي تزداد عند 

ً، تحت تأثیر عدة عو امل منھا، القرب الساحل، وتنخفض كلما اتجھنا جنوبا
والبعد عن البحر، واختالف درجات الحرارة وسرعة واتجاه الریاح، كما في 

  ).5(الجدول
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معدالت الرطوبة النسبیة بمنطقة الدراسة وبعض المناطق األخرى ) 5(جدول 
  بسھل الجفارة

  النسبة 
 الشھر

  الزاویة
(%) 

  صرمان
(%) 

  زوارة
(%) 

  العزیزیة
(%) 

  بئر الغنم
(%) 

المتوسط 
 لشھريا

 71 61 65 72 72 75 ینایر
 68 60 62 70 69 71 فبرایر
 66 60 59 71 67 68 مارس
 62 58 53 73 60 63 أبریل
 62 57 57 75 56 61 مایو
 59 57 44 77 53 62 یونیھ
 60 56 46 76 54 65 یولیو

 64 56 56 77 55 66 أغسطس
 63 60 49 74 62 67 سبتمبر
 65 62 57 74 63 67 أكتوبر
 67 60 61 71 67 68 نوفمبر
 66 60 63 73 58 70 دیسمبر

 65 59 56 74 62 67 المعدل السنوي 
  كم 45 كم 40 كم 2 كم 10 كم 5 البعد عن البحر

زیزیة عیالحظ من الجدول السابق أن أقل متوسط الشھري سجل لمحطة ال
سجل ، في حین ان أكبر متوسط شھري % 56فقد وصلت الرطوبة النسبیة إلى 

، ثم محطة % 74بمحطة أرصاد زوارة حیث وصلت الرطوبة النسبیة إلي 
، وسبب ارتفاع % 67أرصاد الزاویة حیث وصلت الرطوبة النسبیة إلى 

رطوبة محطتي أرصاد زوارة والزاویة، نتیجة لوقوعھا على ساحل البحر 
عن  كیلومتر وبالتالي بعدھا 30بعكس العزیزیة التي تبعد عن البرح بأكثر من 

  .المؤثرات البحریة
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  معدالت الرطوبة النسبیة لمحطتي أرصاد الزاویة وبئر الغنم) 4(الشكل 

  : التبخر 
ً بأنھا الماء من حالتھ السائلة أو تحول : یطلق على عملیة التبخر فیزیائیا

إلى الحالة الغازیة، على شكل بخار ماء متطایر بالھواء، ویعد ) الثلج(الصلبة 
لعب دور عامل الفقد في الموازنة المائیة ی الذيالتبخر أحد عناصر المناخ 

ً في الدورة الھیدرولوجیة، وأنھ یشكل أھمیة كبرى  ً مھما إضافة إلى كونھ طرفا
، وإن دراسة عنصر )12(جات المائیة للمحاصیل الزراعیةفي تحدید االحتیا

لحیلولة دون حدوث لوھالتبخر ومعرفة كمیات المیاه الالزمة لعملیات الري، 
ظاھرة الجفاف، وتدھور اإلنتاج الزراعي خالل فترات شح األمطار، والحد من 
عملیة استنزاف المیاه المستعملة في عملیات الري، وإمكانیة التحكم فیھا 

استغاللھا بالّشكل الصحیح في ظل ما تعانیھ منطقة الدراسة من الوضع المائي و
  .المتردي

درجة الحرارة، وسرعة : تتأثر عملیة التبخر الكلي بعدة عوامل أھمھا
الریاح، الرطوبة النسبیة، االرتفاع عن سطح البحر، نوعیة التربة ورطوبتھا 

ازدیاد درجة الحرارة، وسرعة إذ تزداد معدالت التبخر مع . والغطاء النباتي
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الریاح، وتقل كلما كانت الرطوبة النسبیة مرتفعة، وزاد االرتفاع عن سطح 
  . البحر

وتتم عملیة حساب معدالت التخبر بطرائق حسابیة عدة، ومعادالت مختلفة 
) E(من المعادالت األساسیة لحساب التبخر الممكن " إیفانوف"إال أن معادلة 

وف منطقة الدراسة المناخیة، وإن استعمالھا یستوجب وأكثرھا مالءمة لظر
وقد جاءت صیغة . معرفة المتوسط الشھري لدرجة الحرارة، والرطوبة النسبیة 

  :)13(المعادلة على الشكل التالي

 
  :ن إحیث 

E :شھر/كمیة التبخر الممكن بـ ملم(  
T :المتوسط الشھري لدرجة الحرارة.  

RH :سبیة المتوسط  الشھري للرطوبة الن  
  .ثوابت: األرقام

وبتحلیل بیانات متوسطات الحرارة الشھریة، وكذلك الرطوبة النسبیة 
واستخدام المعادلة السابقة، أمكن الحصول على المعدالت الشھریة والسنویة 
للتبخر الممكن ، ومن ثم مقارنتھا بالمعدالت الشھریة كاألمطار، لتقدیر قیمة 

   )6(العجز المائي، كما في الجدول 
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معدالت التبخر والعجز المائي بمحطة أرصاد الزاویة بحسب معادلة ) 6(جدول 
  "أیفانوف"

متوسط  الشھر
 الحرارة مْ 

متوسط الرطوبة 
 النسبیة

متوسط المطر 
 )ملم(

قیمة التبخر 
 )ملم(

العجز 
 )ملم(

 7.8 64.0 56.2 75 12.7 ینایر
 51.2 78.2 27.0 71 13.7 فبرایر
 77.0 94.9 17.9 68 13.6 مارس
 128.9 137.3 8.4 63 20.4 أبریل
 156.8 160.4 3.6 61 22.8 مایو
 107.3 108.0 0.7 62 21.3 یونیھ
 170.3 170.4 0.1 65 27.0 یولیو

 170.1 170.6 01.5 66 27.8 أغسطس
 79.4 91.7 12.3 67 27.7 سبتمبر
 103.9 141.5 37.6 67 23.8 أكتوبر
 56.3 109.0 52.7 68 18.5 نوفمبر
 19.0 79.2 60.2 70 13.3 دیسمبر
 1127.5 1405.2 277.7 - - المجموع

ملم   277.7ار وصل إلى طیتبین أن المعدل السنوي لألم) 6(من خالل جدول 
ملم، ومعدل العجز المائي بلغ  1405.2والمعدل السنوي للتبخر وصل إلى 

اق المناخ أن مناخ المنطقة ال یخرج عن نطتبین ، ومن خالل ذلك  1127.5
الجاف وشبھ الجاف على الرغم من قوعھا على ساحل البحر المتوسط ، حیث 

 ً   .ال تتمیز بمناخ البحر المتوسط إال في نطاق ساحلي ضیق جدا
  :الریاح

ن بین الریح ویقصد بالریاح ھي الھواء في حالة حركة، وقد میز الجغرافی
ر حركة رأسیة، والریاح والتیار، باعتبار حركة الریح حركة أفقیة وحركة التیا

من العناصر المھمة في األحوال الجویة، فالریاح التي تھب من المناطق الباردة 
تجلب معھا البرودة، والریاح التي تھب من المناطق الساخنة تجلب معھا 
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ویستخدم لقیاس " دوارة الریاح"از یسمى ھالدفء، وتقاس اتجاه الریاح بج
  " .ومتراالینم"سرعة الریاح جھاز ویسمى 

  :أنواع الریاح بمنقطة الدراسة
  :الریاح التجاریة-1

تسود ھذه الریاح على الجزء الشمالي من المنطقة، وذلك خالل فصل 
الصیف، ویكون اتجاھھا شمالیة شرقیة وتعمل ھذه الریاح على تلطیف الجو 
على الساحل، وتمتاز ھذه الریاح على وجھ العموم باعتدال سرعتھا وقلة تغیر 

  .ھھا من فصل إلى آخراتجا
  :ریاح القبلي-2

وھي ریاح محلیة تھب من الصحراء في أواخر فصل الربیع، وأوائل فصل 
الصیف، وعندما تھب ھذه الریاح تسبب في ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ، 
وكذلك انخفاض الرطوبة النسبیة، وتجلب الریاح القبلي العواصف الترابیة من 

  .قلب الصحراء
  :لشمالیة والشمالیة الغربیةالریاح ا-3

تھب ھذه الریاح خالل فصل الشتاء، وفي حاالت أقل خالل فصلي الربیع 
والخریف، وكذلك في مؤخرة االنخفاضات الجویة التي تمر على المنطقة 
والقادمة من الغرب والمتجھة نحو الشرق، مما تسبب في انخفاض درجة 

ً الحرارة، وسقوط األمطار، وتجلب ھذه الریاح  معھا في بعض األحیان ریاحا
قطبیة، تتسبب في ھبوب موجات برد قارص تؤثر في منطقة الدراسة نتیجة 
ً، وخالل فصل الربیع والخریف فإنھ  ً شدیدا النخفاض درجة الحرارة انخفاضا
من الصعب تحدید االتجاه السائد للریاح، بسبب االختالف والتباین بین 

  ) 7(في جدول  كما. خصائص الكتل الھوائیة المارة
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  المعدالت الشھریة التجاه الریاح بالمنطقة الدراسة) 7(جدول 
  االتجاه
 الفصول

شمال  شمالیة
 شرقیة

جنوبیة  شرقیة
 شرقیة

جنوبیة  جنوبیة
 غربیة

شمالیة  غربیة
 غربیة

 سكون

 2.2 21.2 19.0 19.1 19.0 12.0 11.0 8.2 6.1 الشتاء
 3.2 17.8 9.1 9.0 8.1 10.1 13.2 21.1 6.1 الربیع
 4.3 9.3 3.1 4.2 4.2 8.2 12.6 31.3 9.2 الصیف
 3.2 13.6 8.0 10.1 12.1 14.0 10.4 19.2 7.1 الخریف
المعدل 
 السنوي

7.1 20.0 11.8 11.1 10.9 10.6 9.8 15.5 3.2 

من خالل الجدول السابق نالحظ أن الریاح السائدة في فصل الشتاء ھي 
ُ لنجاح الموسم الزراعي الریاح الشمالیة الغربیة ال ً أساسیا باردة التي تلعب دورا

صل السنة الدافئ تعمل الریاح فبما تحملھ من أمطار، وخالل فصل الصیف 
الشمالیة والشمالیة الشرقیة على تلطیف درجة الحرارة ، كما تھب الریاح 

الحارة والجافة وتعمل على رفع درجات الحرارة  وزیادة ) القبلي(الجنوبیة 
  .ت التبخر وبالتالي تؤدي إلى زیادة االستھالك المائيمعدال

  :أثر المناخ على بیئة اإلنسان 
لیس من شك في أن المناخ ھو أھم العوامل الطبیعیة التي تتدخل في تكوین 
التربة وحیاة النبات والحیوان بجمیع أنواعھ، ولیس اإلنسان بأقل الكائنات الحیة 

ً بھذا العامل سواء في الما ضي أو الحاضر، ولن یستطیع مھما طال الزمن تأثرا
ً من سیطرتھ علیھ، وتحكمھ في مشروعاتھ وأرزاقھ   )14(...أن یتحرر نھائیا

  :أثر المناخ على التربة)1
یؤثر المناخ بجمیع عناصره، من حرارة، وأمطار، وریاح، ورطوبة نسبیة 

والكیمیائیة نتح، على التربة، بإحداث عملیة التجویة بنوعیھا الطبیعیة - وتبخر
وعملیات الفقد واإلضافة، والغسیل، ونقل المواد داخل قطاعات التربة، ویظھر 
تأثیر المناخ في تغیر بعض الصفات الموروثة للتربة واكتساب صفات جدیدة 
تختلف عن المادة األصل، لذلك فإن أي عنصر من عناصر المناخ یؤثر في 

جتمعة على تجویة نوعیة وخصائص التربة، وتعمل بصورة منفردة وم
 لىإضافة إلى ذلك یعمل المناخ، ع. الصخور لتحویل مواد األصل إلى ترب
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تراكم األمالح القابلة للذوبان في وسط التربة، وینشأ عنھا التربة الملحیة، 
وتنتشر األراضي المحلیة في المناطق الجافة وشبھ الجافة، ویعود سبب ذلك إلى 

، الذي یعمل على تركیز األمالح في وسط قلة سقوط األمطار، وزیادة التبخر
  .التربة

  :أثر المناخ على الزراعة
إن الظروف المناخیة تعلب الدور الرئیس في تحدید وتطور النھضة 
الزراعیة، حیث العالقة الوثیقة بین الزراعة وظروف الطقس والمناخ، ولربما 

ً بالبیئة المناخیة   .)15(كانت الزراعة ھي أكثر األنشطة تأثیرا
متمثلة في قسوة المناخ الإن صعوبة ظروف البیئة الطبیعیة بمنطقة الدراسة، 

وشح الموارد المائیة تعد أھم مشكلة تعرقل ممارسة النشاط الزراعي، فالمناخ 
 ً والطبوغرافیة یكونان بیئة قاسیة لعملیات اإلنتاج الزراعي، الذي یمثل مصدرا

ً لغذاء السكان   .أساسیا
المیاه الجوفیة، والمیاه السطحیة : ھم عنصرین، ھمافالزراعة تعتمد على أ

 ً الناتجة عن تساقط األمطار، التي لیست قلیلة الكمیة فحسب، بل ھي أیضا
متذبذبة في كمیتھا من سنة إلى أخرى، لذلك من الصعوبة بمكان قیام نشاط 

نتح على -زراعي معتمد على موارد مائیة شحیحة، بسبب تغلب عوالم تبخر
  .ساقطة من األمطار في المنطقةالكمیات ال

إن المشاكل والصعوبات التي تواجھ الزراعة والتنمیة الزراعیة في المنطقة 
ً، والموارد المائیة  ذات أبعاد متعددة، فاألمطار متذبذبة، وال یعول علیھا كثیرا
الجوفیة في المناطق الساحلیة متدھورة بسبب ھبوط مستوى الماء الباطني نتیجة 

ئر، وتداخل میاه البحر، وخاصة في الجزء الشمالي من المنطقة للسحب الجا
ً ومحدودیة األراضي الزراعیة، كل ھذا یمثل عائق   .)16(لزیادة اإلنتاج الزراعي ا

  
  

  :أثر المناخ على ھبوط منسوب المیاه الجوفیة
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المیاه بمنطقة الدراسة تتعرض لالستنزاف الشدید باستمرار أي أن معدل 
ثر من معدل التغذیة، الذي تؤمنھ كمیات األمطار الھاطلة السحب من میاھھ أك

والتي تذبذب بین فترة وأخرى في كمیاتھا، وموعد سقوطھا، ویتراوح معدل 
ملم  300ملم إلى أقل من  180سقوط األمطار في اغلب أجزاء المنقطة ما بین 

ً یجعلھ ضمن المناخ الجا ف في السنة، تلك المعدالت التي تفرض علینا تصنیفا
نتح، والجریان السطحي، وكذلك نوع - عالوة على ما یفقده عن طریق التبخر

ً، بسبب تفوق  ً كبیرا ً مائیا التربة، والتكوین الجیولوجي، األمر الذي یترك عجزا
معدالت السحب على معدالت التغذیة، وبالتالي انخفاض منسوب الماء الجوفي 

تفاقم أثرھا، كتدھور نوعیة  الذي ینتج عنھ مشاكل بیئیة من الصعب عالجھا إذا
، وتداخل میاه البحر إلیھا، مما یتسبب في تملح التربة، وتعرضھا *المیاه

وأن كل التعامالت غیر الصحیحة مع ذلك المورد . )17(...للتصحر بفعل ذلك 
  .ستتراكم مع مرور الزمن، وتؤدي إلى حدوث خلل بیئي من الصعب تقدیر مداه

  :الخاتمة
حكم األول في توزیع الحیاة النباتیة والحیوانیة، وھو الذي إن المناخ ھو المت

ً خاصة في توزیع محصوالتھم على فصول ایفرض على الزّراع أن یتبعوا نظ ما
ً أساسی السنة، كذلك یعد عامالً  في تكوین التربة التي تعتبر مع المیاه العذبة  ا

ة، وتباین أنواعھا األساس األول لوجود اإلنسان وبقائھ، كما أن النباتات الطبیعی
ً من آثار الظروف المناخیة وتباینھا من مكان إلى آخر   .وتوزیعھا لیست إال أثرا

ن البیئة ھي اإلطار الذي یعیش فیھ اإلنسان، كوعاء إوبصفة عامة یمكن القول 
شامل لعناصر الثروة الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة، وعالقة البیئة باإلنسان 

والبیئة بھذا المفھوم، تمثل المصدر الذي یحصل منھ . أثیرمتبادلة األثر والت
  ااإلنسان على مقومات حیاتھ من غذاء وكساء ومأوى، وھي اإلطار الذي یحی

فیھ البشر، ویمارسون عالقتھم التي تنظمھا المؤسسات االجتماعیة، والعادات 
اإلنسان واألخالق والقیم واألدیان، فھل نستطیع حمایة المحیط الذي یعیش فیھ 

                                         
أي تغیر یطرأ على الخواص الطبیعیة والكیمیائیة : میاه الجوفیة یقصد بتدھور نوعیة ال *

 .للمیاه
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وجمیع الكائنات الحیة، بما في ذلك الھواء والماء والتربة من الشھور 
  والمحافظة على موارده؟

  :النتائج
 تتمیز المنطقة بمناخ جاف وشبھ جاف، بسبب تذبذب أمطارھا السنویة .1

وتطرفات الحرارة، مما جعل البخر الكلي یتفوق على كمیات أمطارھا 
لى كثافة نباتاتھا الطبیعیة، وفاعلیة الترب آثاره ع تالھاطلة، والذي انعكس

 .التي تنمو فیھا
ً، حیث سجل  .2 ً ملحوظا سجلت معدالت األمطار الفصلیة بمنطقة الدراسة تباینا

من معدل األمطار السنویة %) 51.0(معدل أمطار فصل الشتاء نسبة بلغت 
، ولم تتجاوز نسبة أمطار الربیع عن %)34.9(وفصل الخریف بلغت نسبتھ 

)14.0. (% 
الفترة الممتدة من شھر نوفمبر وحتى شھر فبرایر تعتبر محلة الفائض  .3

المائي بالتربة، وبالتالي فھي تمثل الفترة اإلیجابیة للعملیات الزراعیة بمنطقة 
الدراسة، والفترة الممتدة من شھر مارس حتى أكتوبر فترة حرجة للعملیات 

 .عجز المائي بالمنطقة لمرحلة ال االزراعیة باعتبارھا تمثل امتدادً 
ً إن لألمطار أثر .4 ً كبیر ا في زیادة رطوبة التربة، وأن الفقد الكبیر للتربة  ا

بواسطة التعریة الریحیة بالنسبة للمناطق الجافة وشب الجافة، یرجع إلى قلة 
 .األمطار وجفاف سطح التربة لفترة طویلة من الزمن

لحرارة یجعل منطقة إن قلة األمطار، وعدم انتظامھا، وارتفاع درجة ا .5
 .الدراسة تتصف بغطاء نباتي فقیر، باستثناء الجزء الشمالي منھا

ً في حیاة اإلنسان، سواء لی .6 ً مھما ً أعب الغطاء النباتي دورا كان مصدرا
ً لھ أھمیتھ أ  .عامل  حفظ وصیانة للنظم البیئیة من أي تلف وتدمیر ماقتصادیا
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  :التوصیات 
السطحیة (من محطات األرصاد المختلفة العمل على إنشاء شبكات جدیدة  .1

واالھتمام بشكل خاص بمحطات أرصاد ) المناخیة، الزراعیة، األمطار
ً، واختیار العنصر الكُ  ً وفنیا مع إدراج رصد . لھا ءفْ وقیاس األمطار تقنیا

 .اإلشعاع، وقیاس التلوث 
ك یجب االستفادة من میاه األمطار، وخاصة األمطار الساقطة على المدن وذل .2

ھا في عملیة الزراعة المن خالل إقامة الخزانات المائیة لحفظ المیاه، واستعم
ً من صرفھا إلى البحر  .واالستخدامات الخدمیة المختلفة، بدال

یجب توعیة السكان بتقنین استعمال المیاه، وعلى الجھات المختصة العمل  .3
ت على وضع رسوم مالیة على كمیات المیاه المصروفة أعلى من المعدال

 .المسموح بھا
یجب العمل على تقنین أنواع المحاصیل المزرعة، وذلك بالحد من زراعة  .4

بعض المحاصیل الزراعیة ذات االحتیاجات المائیة الكبیرة في وضع مائي 
متدھور، وإن لزمت فیجب زراعتھا في منطقة ضیقة توفر االحتیاجات 

ً تباع بأقل من   .تكلفتھاالمحلیة فقط، ومنع زراعتھا لتكون سلعا
ضرورة التخلص من اآلبار الملوثة بنسب عالیة من المركبات الزائدة عن  .5

الحدود المسموح بھا، والتي تستخدم في تغطیة احتیاجات السكان والزراعة 
 .والصناعة

تشجیع حمالت التشجیر المكثفة بالمنطقة، وبشكل خاص األجزاء المعرضة  .6
یة، من التربة، وحمایة المدن لعملیات التعریة للمحافظة على الطبقة السطح

 .والقرى من تكرار حدوث العواصف الرملیة 
المحافظة على الغطاء النباتي من الرعي الجائر، وقطع أشجار الغابات  .7

الحرائق، ومعرفة أسباب تدھور الغطاء النباتي في المنطقة  وإشعال
 .ومعالجتھ

من الھدر  احمایتھلمحافظة على المیاه ولعلى الدولة أن تتدخل بقوة القانون  .8
في األراضي غیر الصالحة للزراعة، وخاصة في األراضي الرملیة القریبة 
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من مراكز المدن، والتي تتمتع بمیاه جوفیة عالیة الجودة، واالستفادة منھا 
لالستھالك البشري واستغالل ھذه األراضي في خطة مستقبلیة للتطور 

 .العمراني
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  :الھوامش
 

مبر  )1( اني، دیس زء الث ا، الج ائي للیبی ع الم ة الوض اه، دراس ة للمی ة العام الھیئ
 .7، ص 1999

ى شمال البشیر الطاھر مسع )2( ي التصحر عل ود، التغیر في معدالت وأثرھا ف
 .56غربي الجماھیریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الزاویة، ص 

ازي،   )3( ة، بنغ اب الوطنی ة، دار الكت رب اللیبی ود، الت ن محم د رمضان ب خال
 .74، ص 1995الطبعة األولى ، 

 .2003وزارة التخطیط، مصلحة المساحة،   )4(

ة : یلر، علم المناخ، تعریباوسین م  )5( ھ، مكتب راھیم زرقان ولي، وإب د مت محم
 .11األول للطبعة والنشر، ص 

اه   )6( تنزاف المی ى اس ا عل ة، وأثرھ ة المروی دي، الزراع د الجدی ن محم حس
ع  ر والتوزی ة للنش دار الجماھیری ارة ، ال ھل الجف رب س مال غ ي ش ة ف الجوفی

 .57ص  ،1986واإلعالن، الطبعة األولى، مصراتھ، 

الة   )7( ارة ، رس ة سھل الجف ة لمنطق ة المناخی إسماعیل عجینة، الموازنة المائی
ة  ة ، جامع م الجغرافی ر منشورة، قس ةماجستیر غی ة،  الزاوی ، 2002، الزاوی

 .45ص 

 .63إسماعیل عیجنة، الموازنة المائیة المناخیة، المصدر السابق، ص   )8(

ة  )9( رف، الجغرافی ریح ش ز ط د العزی ات عب ة، دار الجامع ة والنباتی المناخی
 .184، ص 1978المصریة، 

ة  )10( ة ، منشورات جامع درولیجا العام س الھی دي، أس ن الجدی ، طرابلسحس
 .98، ص 1988طرابلس، 

ع  )11( ر والتوزی ة للنش دار الجماھیری ة، ال اد الجوی اح، األرص د النط محم
 .19، ص 1989اإلعالن ، مصراتھ، 
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ي، ت )12( راھیم الرتیم ة إب ة منطق ى بیئ ره عل ة وأث اه الجوفی وب المی ر منس غی

ة  ة ، جامع س الجغرافی ورة، قم ر منش تیر غی الة ماجس ة، رس ةالزاوی ، الزاوی
 .39، ص 2004الزاویة، 

 .178إسماعیل عیجنة، الموازنة المائیة المناخیة، مرجع سابق، ص  )13(

سابق، ص  عبد العزیز طریح شرف، الجغرافیة المناخیة والنباتیة، مرجع )14(
5. 

اب،  )15( ة للكت عدنان رشید الجندیل، الزراعة ومقوماتھا في لیبیا، الدار العربی
 .21، ص 1976الطبعة األولى، 

دار  )16( ا ٍ، ال الھادي أبو لقمة، سعد القزیري، الجماھیریة، دراسة في الجغرافی
 .62، ص 1995الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن ، سرت ، 

د مقیل )17( ة، امحم ي البیئ ا ف ة وأثرھ ي الزراع ي ف تعماالت األراض ي، اس
ة، الزاویةالملتقى الجغرافي األول، الجزء الثاني، جامعة  ، ص 1993، الزاوی

65. 
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  مصادر التوتر النفسي كما یدركھا األستاذ الجامعي
  وعالقتھا ببعض المتغیرات

  فتحیة العربي محمد القصبي. د                                                                                     
  قسم علم النفس                                                                                             

  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                         
  :مقدمة

ً في مختلف مجاالت الحیاة ً سریعا وقد صاحبھ  ،یشھد عصرنا الراھن تطورا
االت وانفتاح لثقافة المجتمعات تدفق ھائل للمعرفة وتقنیة المعلومات واالتص

  .على بعضھا بعض األمر الذي جعل العلماء یصفونھ بأنھ عصر القلق
وفي كل  - في شعور أغلب األفراد  تبدو مظاھر ھذا القلق واضحةو   

والشعور بالضیاع  عدم التكیف ةالمستقبل وصدمبالخوف من   - المجتمعات
ً والالمباالةوالسلبیة  منھم یقعون تحت وطأة الضغوط  ،األمر الذي جعل كثیرا

   .النفسیة أثناء ممارستھم ألدوارھم الحیاتیة وفي مختلف تخصصاتھم المھنیة
ً أن العامل األكثر ا إلى )2000عسكر، علي (شارت دراسة أ وقد لتزاما

 أدائھ لعملھ، یكون أكثر عرضة للتوتر واالحتراق النفسي من غیره وجدیة في
ً عند العا ملین في مجال الخدمات االجتماعیة والمھن الطبیة ویبدو ذلك واضحا

ً عمل المعلم وغیرھم من العاملین في نطاق التعامل مع  والمھن التعلیمیة خاصة
  . البشر

أفراد  التي تواجھ أغلبالنفسي من أكثر المشكالت  التوتر نویمكن القول إ
زاء العدید إ، وقد ال تخلو حیاة أي فرد منا من مستوى معین من التوتر المجتمع

، كتلك المرتبطة بطبیعة شخصیة ن الضغوط الحیاتیةع من المنغصات الناتجة
ً عن الظروف البیئیة  الفرد، والحیاة األسریة، والحیاة العلمیة والمھنیة، فضال

فمثل ھذه المصادر من شأنھا أن تجعل الفرد یعاني من ، ونمط الحیاة االجتماعیة
د یؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى نشاطھ التوتر بأشكال ودرجات مختلفة، وق

     .نتاجیتھلإلنجاز، ویقلل من مستوى إ دافعیتھالیومي و
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ً ألن ً في دمھنة الت ونظرا ً فعاال  في أي حقیق التنمیة الشاملةتریس تلعب دورا
فإن  المعلم في تحقیق ذلك الھدف، مجتمع، وأن الدور الرئیس یقع على كاھل

في تقدم المجتمع ونھضتھ، وقد  م بشكل كبیرھنة، قد یسھاالھتمام بھذه الم
نحو أدائھم المھني  مستوى یتطلب ذلك رعایة القائمین بمھنة التدریس وتحسین

صعوبات وضغوط ھتمام بدراسة ما قد یتعرضون لھ من اال، عبر األفضل
ً یستدعي اھتمام الباحثین التربویین ، وتوترات نفسیة ً ضروریا ویعد ذلك أمرا
  .ھتمین بشؤون التربیة والتعلیموالنفسیین والم

ً في مجال البحوث  ً متواضعا وفي ضوء ما سبق فإن ھذا البحث یعد إسھاما
كما  ر النفسيالتوت مصادر ، یھدف إلى تسلیط الضوء علىوالنفسیة التربویة

، بغیة التوصل إلى بعض المؤشرات التي من شأنھا األستاذ الجامعي ایدركھ
ً في مستوى وتر النفسي التخفیف من حدة الشعور بالت بحیث ینعكس ذلك ایجابیا

لعملیة التعلیمیة من ناحیة من ناحیة، وتحسین مستوى ا لدیھ األداء المھني
    .أخرى

  :مشكلة البحث
ة التي تحظى بكثیر من االھتمام من المھن السامی تعد مھنة األستاذ الجامعي

ً لما یؤدیھ من دور و رئیس في مجاالت العنایة في معظم دول العالم، نظرا
ولمساھمتھ الفعالة في الرفع من  واالجتماعیة واالقتصادیة، التنمیة البشریة

نمیة شخصیة مستوى العلم والمعرفة، واستكمال رسالة التربیة والتعلیم في ت
  .ى أقصى غایات النموالمتعلم والوصول بھ إل

ً ما ٍ من التوتر النفسي نتیجة وغالبا األعباء التي  یشعر األستاذ الجامعي بنوع
ألقاھا المجتمع على كاھلھ وأسندھا إلیھ متمثلة في قیامھ بواجبات التدریس 

ومواكبة التطورات الطموحات  وسعیھ المتواصل نحو البحث العلمي وتحقیق
تقلب  :ن أبرز مظاھر التوتر النفسيولعل م .الحادثة في مجال تخصصھ

 والالمباالةتكالیة، اللبیة واوالس ،والتشاؤم، والضیق ، والشعور بالضجرالمزاج
ألتفھ األسباب إزاء تفاعلھ مع المحیطین بھ في نطاق العمل وسرعة الغضب 
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 الجامعي من طلبة وزمالء ورؤساء أقسام وإداریین، وقد تمتد آثار ذلك 
ً سلبوتنعكس  بأفراد أسرتھ  نمط عالقاتھ االجتماعیة وعلىأدائھ لمھنتھ  على ا
  .بشؤونھا واھتمامھ لھا رعایتھ وضعف

مة وضروریة لدیھ في ظل غیاب عدة عوامل تعد مھوقد تزداد حدة التوتر 
، وضعف یمي، كانعدام الحوافز والمكافآتدائھ األكادفي الرفع من معدل آ

، مع قلة الوسائل واإلمكانیات المادیة المعینة مستوى الخدمات اإلداریة والمالیة
ً عن ما یشعر بھ من  ف مستوى ت یومیة لضعحباطاافي التدریس فضال

ة اھتمامھم بالعملیة التعلیمیة، التي تظھر بوضوح ، وقلةبالتحصیل الدراسي للطل
، وتكون بمثابة مشكالت واضحة یعاني منھا على أرض الواقع عند أغلب الطلبة

  .     األستاذ الجامعي
الخوف أو  عن تعبیرك مظاھر وأشكالالفرد بعدة  عند النفسي ویظھر التوتر

المشكالت النفسیة أو القلق أو المخاوف االجتماعیة، إلى غیر ذلك من  الخجل
من األمراض الحدیثة تنتج عن  )%80(حصاءات إلى أن نسبةأشارت اإل وقد

من أفراد المجتمع یترددون على األطباء  )%50(التوتر النفسي، وأن نسبة 
یعانون من  )%25(وأن نسبة  في الدرجة األولى، لمعاناتھم من التوتر النفسي

ً عما یس   .ببھ التوتر من أمراض جسمیة كثیرةأحد أشكال التوتر، فضال
، ومن تم تفاقمھاإلى خطورة ھذه المشكلة عند تجاھلھا مما یؤدي وتكمن 

تتطور في صورة أعراض مرضیة جسمیة ونفسیة، كالشعور بالصداع واألرق 
صور وفیوال من طلعت(كٌل من  والنرفزة، حیث یذكر وعدم القدرة على التركیز

أن الضغوط النفسیة تفرض على الفرد متطلبات قد تكون  )1989: الببالوي
أن رغم  بین ھذه المتغیرات الثالثة،اجتماعیة أو نفسیة أو تجمع  أوفسیولوجیة 

االستجابة للضغوط قد تبدو استجابة ناجحة، إال أن حشد الفرد لطاقاتھ من أجل 
ورة أعراض نفسیة ثمنھا في صمواجھة تلك الضغوط قد یجعلھ یدفع 

  .وفسیولوجیة
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 ً من واقع ألن ھذا الموضوع یعد من المشكالت الملموسة بالفعل، وونظرا
ھمیة الباحثة أ أترمختلف الكلیات، في أساتذة الجامعة و المعاناة الیومیة ألغلب

 :للتوتر وھي رمصادعلى أنھا  ربعة أبعادلى أدراستھ من خالل التركیز ع
التوتر النفسي المرتبط بالبیئة  – سي المرتبط بطبیعة الشخصیةلتوتر النفا(

التوتر النفسي  -األكادیمي التوتر النفسي المرتبط ببیئة العمل  –األسریة 
لغرض التعرف على أھم مظاھر التوتر الناتجة عن  )المرتبط بالبیئة االجتماعیة

الحالة و ،الجنس(تلك المصادر وما إذا كانت تختلف باختالف متغیرات 
  .)ومدة الخبرة ،االجتماعیة

  :أھمیة البحث
أھمیة البحث من أھمیة العینة المستھدفة بالدراسة وما تقوم بھ من  تبرز

ولعل ذلك یستوجب على الباحثین  ،أدوار فعالة في تقدم المجتمع ورقیھ
والمشتغلین في مجال البحوث التربویة والنفسیة ضرورة االھتمام بھذه الشریحة 

والعمل  ،مشكالت وصعوبات قد تعانیھ من ودراسة ما، ح المجتمعمن شرائ
من  الشریحة ھذه فبقدر ما تحصل علیھ ،أو الحد من تفاقمھاعلى تجاوزھا 

على دائھا المھني الجید وبقدر ما ینعكس ذلك على آ ،ة نفسیةسعادة وصح
  .كفاءتھا التدریسیة

  :أھداف البحث
  :یھدف ھذا البحث إلى األتي

كما یدركھا أفراد العینة من أساتذة  أھم مصادر التوتر النفسي التعرف على - 1
  .كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة

من كما یدركھا أفراد العینة التوتر النفسي الفروق في مصادر  التعرف على - 2
ً لمتغیرات  أساتذة كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة، الجنس، الحالة (وفقا

 . )الخبرة، سنوات االجتماعیة
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  :تساؤالت البحث
  :لتحقیق أھداف البحث تم صیاغة التساؤالت التالیة

ي كما یدركھا أفراد العینة من أساتذة كلیتما أھم مصادر التوتر النفسي  - 1
  .اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة

كما یدركھا النفسي التوتر  في مصادرھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  - 2
ً لمتغیر  تذة كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة،أفراد العینة من أسا وفقا

 ).إناث/ ذكور(الجنس 
التوتر النفسي كما یدركھا  فروق ذات داللة إحصائیة في مصادر ھل توجد - 3

ً لمتغیر  ،أفراد العینة من أساتذة كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة وفقا
 .)متزوج/ أعزب( الحالة االجتماعیة

التوتر النفسي كما یدركھا  ئیة في مصادرق ذات داللة إحصاھل توجد فرو - 4
ً لمتغیر أفراد العینة من أساتذة كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة ، وفقا

 ).سنة فأكثر 11ومن / سنوات 10ن سنة إلىم(سنوات الخبرة 
  :حدود البحث

 عینة من اكما تدركھ لنفسيالتوتر ا مصادر یقتصر ھذا البحث على دراسة
الحالة  الجنس،(أساتذة كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة في ضوء متغیرات 

  .)2014/  2013(الل العام الجامعي  خ) االجتماعیة، سنوات الخبرة
   :مصطلحات البحث

                            :                                                                   تتحدد مصطلحات البحث في النقاط التالیة
ً على النحو التالي   :       وتعرفھا الباحثة إجرائیا

ھي تلك األسباب المؤدیة إلى شعور األستاذ : التوتر النفسيمصادر  - 1
بتغیرات فسیولوجیة  وجسمیة   مصحوبةنفسي الجھاد اإلمن  حالةب الجامعي 
 أولمَ ، طبیعة شخصیتھ یدركھ عن نفسھ وما قد تكون نابعة من داخل  وسلوكیة 

إزاء التفاعل االجتماعي  من مواقف ضاغطة في حیاتھ الیومیة قد یتعرض لھ
 عامة، وتشعره البیئة األسریة أو بیئة العمل أو البیئة االجتماعیة خرین فيمع اآل
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التكیف النفسي  على قدرة، وعدم البعدم االرتیاح النفسي والخوف من المستقبل
من فراد العینة ذلك بالدرجات التي سیتحصل علیھا أن ر عواالجتماعي، ویعبّ

 .التوتر النفسي مصادر تھم على استبیاناجابخالل إ
ھو الذي یزاول مھنة التدریس في الجامعة بعد حصولھ : األستاذ الجامعي - 2

   .  على مؤھل علمي بدرجة الماجستیر، أو الدكتوراه فما فوق
  اإلطار النظري

  :مفھوم التوتر النفسي
التوتر النفسي صفة مالزمة لإلنسان، ناتجة عن ما قد یعانیھ من مواقف  یعد

 تتفاقمبھا في كل مراحل حیاتھ، ومشكلة قد  ضاغطة وتجارب حیاتیة معقدة یمر
خطورتھا وحدتھا إذ لم تؤخذ بعین االعتبار، فھو یعیق التكیف مع الذات ومع 

والصحة النفسیة مجال علم النفس  ، مما دعا الباحثین فيالبیئة المحیطة
النفسي إلى االھتمام بدراستھ في مختلف المجتمعات وقد جاءت  واإلرشاد

: 527 ،فلدمان(تعریفاتھم لمصطلح التوتر النفسي كثیرة ومختلفة، فقد عرفھ 
1989Feldman,(  عملیة تقییم لإلحداث كمواقف مھددة ومتحدیة "بأنھ

  ."یة ومعرفیة وسلوكیةومرھقة واالستجابة لھا عبر تغیرات جسمیة وانفعال
ینشا عندما یفقد الفرد "بأنھ  )52: 1990عبد اللطیف،  مدحت(وعرفھ 

القدرة على مواجھة الصعوبات والمواقف التي تواجھھ خالل حیاتھ الیومیة 
بالناحیة  المتعلقة سواء تلك الموروثة أو المكتسبة، أو بسب قدراتھ المحدودة

   ."عقلیة أو الجسدیةو الاالجتماعیة أو العضویة أ النفسیة أو
العام باختالل  اإلحساسحالة من "بأنھ ) 82، 1992، أسعد رزق( كما عرفھ

التوازن على الصعیدین البیولوجي والنفسي، ویصحبھا تأھب واستعداد من 
جانب المرء لتغییر سلوكھ بغیة التصدي لعامل یھدده في وضعیة حقیقیة أو 

  ". متخیلة
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أن التوتر ) ,Seamon Kenrik 454:1994، سیمون وكنرك(وذكر 
تحدث نتیجة تعرض الفرد  ارة عن استجابة سلوكیة وفسیولوجیةھو عب"النفسي 

  ".لمھدد بیئي
ظاھرة نفسیة "أن التوتر النفسي ھو ) 7: 1998جودة،  أمال(وتذكر

وفسیولوجیة ناجمة عن المواقف الضاغطة والتي تھدد حاجات الفرد ووجوده 
ً من إعاد   ". ت فسیولوجیة وانفعالیة وسلوكیةة التوافق عبر تغیراوتتطلب نوعا

 اإلنھاكحالة من "أن التوتر النفسي ھو ) 11: 2007، نعیمة الرواغ( وترى
  ". النفسي الشدید یحدث في وجود صراعات نفسیة مستمرة 

تضح من التعریفات السابقة لمفھوم التوتر النفسي أنھا جاءت مختلفة فال ی
فھناك من یرى بأنھ مثیر  ،تفق علیھ بین جمیع الباحثینیوجد تعریف محدد وم

من مثیرات الحیاة الضاغطة یتضمن عناصر غیر سارة كالتھدید والشعور 
على أنھ استجابة ، بینما ینظر إلیھ البعض باإلنھاك واإلحساس  باختالل التوازن

من مواقف ضاغطة تبدو في صورة تغیرات فسیولوجیة  الفرد لما یتعرض لھ
، وترى الباحثة أن ذلك االختالف قد یعد یة وسلوكیة وانفعالیة ومعرفیةجسدو

ً ألن المفاھیم في مجال العلوم السلوكیة والنفسیة واالجتماعیة  ً نظرا ً عادیا أمرا
لیست مفاھیم مطلقة وإنما ھي مفاھیم نسبیة تختلف باختالف وجھات نظر 

  .دارس التي ینتمون إلیھاوالمواالتجاه النظري الذي یتبناه كل منھم  ،أصحابھا
یمكن تعریف التوتر النفسي وبناًء على ما سبق وفي حدود البحث الحالي 

ستاذ الجامعي كنتاج التي یشعر بھا األ حالة من اإلجھاد واالحتراق النفسي"بأنھ 
قد  یعترضھ في حیاتھ الیومیة من مواقف ضاغطة وأحداث مزعجة،قد لما 

أو ، بیعة البیئة األسریة واالجتماعیةبط أو ،بنمط طبیعة شخصیتھ تكون مرتبطة
ً من إعادة التوافق عبر تغیرات جسمیة بیئة العمل األكادیمي ، وتتطلب منھ قدرا

  ."فسیة واجتماعیةون
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  :مصادر التوتر النفسي
من المالحظ أن للتوتر النفسي أسباب ومصادر متعددة، بل وقد تتداخل تلك 

 لدى الفرد داث ونشأة التوترفي إح وتساھم بعضاألسباب وتتفاعل مع بعضھا ال
أثناء ممارستھ ألدواره  وتضعف من نشاطھ وفاعلیتھوتؤثر على مستوى أدائھ، 

الحیاتیة في البیت أو في العمل أو في الحیاة االجتماعیة بصفة عامة، وعلیھ فقد 
ة أبحاثھم على دراساتجھ العدید من العلماء والباحثین إلى التركیز من خالل 

تراح أفضل السبل ، والتعرف على أثارھا، واقسباب والمصادروتحدید تلك األ
غیر أن تصنیفاتھم لمصادر التوتر النفسي جاءت متعددة  ،في التغلب علیھا

واالجتماعي السائد في  فة، وقد یرجع ذلك الختالف نمط اإلطار الثقافيومختل
  .، واختالف أھدافھم البحثیةمجتمعاتھم

ً لما ورد  تعرض الباحثةو ً ألھم تصنیفات التوتر النفسي وفقا فیما یلي ملخصا
  .في التراث السیكولوجي وبعض الدراسات التي تطرقت لمثل ھذا الموضوع

 مدحت(أشار إلیھا  التيفمن المصادر الرئیسیة المسببة في التوتر النفسي 
 عدم قدرة الفرد على التغلب على المواقف الصعبة )45: 1990طیف، لعبد ال

بھ، إما بسبب محدودیة  أو تخطي العقبات التي تعترضھ في البیئة المحیطة
لنقصھا، أو لعدم كفایتھ الجسمیة أو العقلیة أو االجتماعیة، وأن ذلك  قدراتھ أو

  .من شأنھ أن یجعل الفرد عرضة لسوء التوافق، ومن تم الشعور بالتوتر
تكمن في أن مصادر الضغط ) 1993طاھر،  حسین(وقد أوضحت دراسة 

الفرد  وتجعلاإلجھاد المترتب عن أحداث ومواقف الحیاة الیومیة والعمل، 
یعاني من الضیق النفسي، وتسبب لدیھ اضطرابات سلوكیة تقوده في نھایة 

  .ى اإلصابة بأمراض نفسیة أو عضویةاألمر إل
ً لتحلیلھ ل )Lazarus، 1985، الزاروس(وحدد  مقاییس الضغوط وفقا

ً جسمیة ونفسیة كثیرة للفرد، النفسیة عدة مصاد ر، ویرى أنھا تسبب أضرارا
  :وقد صنفھا في ثمانیة تصنیفات على النحو التالي
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النواحي النفسیة للفرد مثل الشعور بالقلق (المصادر الداخلیة وتشمل  -
                                                                          .)والخوف

األعمال المنزلیة، والتسوق، وصیانة المنزل (لیة وتشملالمصادر المنز -
  ).وترتیبھ

األمراض الجسمیة وما یصاحبھا من أعراض  (المصادر الصحیة وتتمثل في  -
 ).والعالج الطبي

 بمجریات البیئة المحیطة كاالحتكاك بالجیران(المصادر البیئیة وتتعلق  -
 ).، والتعرض للجریمةوالضوضاء

بیئة العمل كعدم الرضا الوظیفي، والخالفات (ثل في المصادر الوظیفیة وتتم -
 ).مع الزمالء، وعدم تقبل المھنة

، وزیادة المصروفات عن بالرواتب وأعباء الدیون(المصادر المالیة وتتعلق  -
 ).الواردات

 ).الضرائب المتوقعة والتقاعد المبكر(المصادر المستقبلیة وتشمل  -
فرد واألعباء الكثیرة في ظل مصادر ضغط الوقت وتدور حول مسؤولیات ال -

 ).18 12: 2012 سوسن شاكر،(  ).عدم توفر الوقت
المصادر واألسباب الرئیسیة للضغوط ) , 1979Millerمیلر، (وصنف 

وھي ناتجة عن األفكار والمعتقدات : والتوترات النفسیة في األسباب الداخلیة
تواجھھ مشاكل ا ومتعددة ینبغي إشباعھ رد یشعر بأن لدیھ حاجاتفلفاالخاطئة، 

ً یعیش فوق مستوى قدراتھ الشخصیة ی ، ومحاولتھ أنیومیة كثیرة ؤدي بھ حتما
واألسباب الخارجیة تتمثل في ضغوط القیم . إلى المعاناة من الضغوط والتوتر

والمعتقدات والمبادئ والصراع بین العادات والتقالید التي یتمسك بھا الفرد وبین 
حمدي الفرماوي، ورضا أبو ( .بالتوتر النفسي بب لھ الشعورالواقع مما یس

  .)77 - 68، 1993سریع، 
مصادر ل مع میلر من حیث تصنیفھ )60: 1987ي، الرفاع نعیم(ویتفق 

  : التوتر النفسي في عامالن ھامان ھما
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راحل ما یواجھھ الفرد من مشاكل طیلة مویتمثل في : العامل الخارجي
ینبع من داخل : ، والعامل الداخليیةعمره، والعبء المادي، والمشاكل األسر

الفرد نفسھ، كالمشاعر والعواطف واالنفعاالت المكبوتة داخلھ، واالعتقادات 
  .الخاطئة

أن أسباب التوتر النفسي تكمن  إلى )Chandler ,1982شاندلر، (وأشار 
ضغوط نمائیة طبیعیة، كمشكالت المراھقة والتكیف معھا  :في مصدرین ھما
یومیة، كالمشكالت الدراسیة واألسریة والتعامل مع الوالدین وضغوط الحیاة ال

  .)367: 1995نسیمة داود، (.والتنافس مع األشقاء
جمیع  بین یوجد تصنیف عام متفق علیھ وفي ضوء ما سبق یتضح أنھ ال

ذلك یرجع لكون أن التوتر النفسي ولعل  ألسباب التوتر، الباحثین في تفسیرھم
، وتختلف بین األفراد تداخل أسبابھا ومحدداتھابعاد وتظاھرة متعددة األ

ً الختالف أثرھا  اختالف شدتھا ومدى و، فرد آلخر منوالجماعات وفقا
كما قد تختلف باختالف طبیعة  ،ومدى تغیرھا بالتقدم في العمر ،استمرارھا

 یمكن القولو ابقة ومدى قدرتھ على احتمالھا،شخصیة كل فرد وخبراتھ الس
 ً طار الثقافي واالجتماعي لتوتر النفسي تختلف باختالف اإلأن أسباب ا أیضا

  .خرعلیھ بین األفراد من مجتمع آل السائد والمتعارف
وفي إطار البحث الحالي والذي یھدف إلى تسلیط الضوء على مصادر 
التوتر النفسي لدى شریحة من الشرائح الھامة في المجتمع التعلیمي، آال وھي 

تحدید المصادر التي قد تسبب في شعور األستاذ  شریحة أساتذة الجامعة، تم
  :لتوتر النفسي في أربعة مصادر وھيالجامعي با

كالشعور بالدونیة والقلق : مصادر التوتر النفسي المرتبطة بطبیعة الشخصیة -
فشل وخیبة األمل ضعف القدرة على التركیز، والشعور بالتجاه أبسط األمور، 

  .وغیرھا لالنفعالمزاج، واالستعداد الكبیر ، وسھولة تقلب الفي إنجاز المھام
ثرة األعباء كك: مصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة األسریة -

الشعور بعدم الوفاق مع ووكثرة الخالفات األسریة،  ،والمسؤولیات األسریة
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لضیق األبناء، وأجواء البیت الباعثة على االوالدین أو  والزوجة أو األخوة أ
 .راحة وغیرھاوالشعور بعدم ال

كضعف الحماس : لمرتبطة ببیئة العمل األكادیميالنفسي ا مصادر التوتر -
رات الخاصة بالعمل، وصعوبة حل القرا اتخاذوالدافعیة للتدریس، والتردد في 

یزات مكانیات والتجھقلة اإلورتبطة بالعمل األكادیمي، مالمشكالت بعض ال
ائمة بین الزمالء، والمناخ الجامعي والمشاحنات الق، المادیة المعینة في التدریس
إنجاز األعمال البحثیة، وسوء لتطویر المھارات و الغیر مشجع للتدریس أو

 .الخ...سلوك الطلبة وبعض الزمالء
 كسوء سلوكیات بعض: االجتماعیةمصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة  -

عاة قواعد وفي التسوق، وعدم مرا المختلفة الناس في المواقف االجتماعیة
في قیادة السیارات والسلبیة وعدم  النظام وقوانین المرور والسلوكیات السیئة

 .تحمل المسؤولیة االجتماعیة
  :أعراض التوتر النفسي واآلثار المترتبة عنھ

فونتانا، (فقد وضع  .تبدو مظاھر التوتر النفسي في صور وأشكال متعددة
Fontana(  بدو على الفرد عند تعرضھ باألعراض والتغیرات التي تقائمة

  :یة وما ینتج عنھا من توتر نفسي على النحو التاليللضغوط النفس
كزیادة األدرینالین بالدم ویؤدي إذا استمر لفترة طویلة : أعراض فسیولوجیة -

  .، واضطراب الدورة الدمویةإلى أمراض القلب
ص الوزن زیادة إفراز الغدة الدرقیة، وإذا استمر لفترة طویلة یؤدي إلى نق -

 .واإلجھاد واالنھیار الجسمي
 .زیادة إفراز الكولسترول -
كعدم القدرة على التركیز وعدم القدرة على التنظیم : أعراض معرفیة -

 .والتخطیط
مثل حدوث تغیرات في صفات الجسم وظھور االكتئاب : أعراض انفعالیة -

 .وعدم التركیز
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 .ستوى الطاقةكالنسیان واإلھمال والتلعثم وانخفاض م: أعراض سلوكیة -
 ..)..سوسن شاكر، مرجع سابق،(

ً كثرة تصبب العرق لدى الفردومن أعراض التوتر النفسي  ، والتوتر أیضا
، ووجود مشاكل في عملیات الھضم وأالم في األسنان وما في عضالت الرقبة

  ).45: 2004، المدلل. (یترتب علیھا من  أالم وصداع بالرأس
أن ما یعانیھ الفرد من ضغوط وتوتر  )114 :1999زھیر الصباغ، (یذكر و

 ً نفسي لھ انعكاساتھ الصحیة والنفسیة والسلوكیة واألدائیة، ویكون ذلك متوقفا
على الموقف والمنظمة التي یوجد فیھا الفرد والذي ینتج عنھ ضعف الوالء 
التنظیمي أو ضعف األداء الوظیفي، وارتفاع نسبة الحوادث، والغیاب عن 

  .العمل
اآلثار المترتبة عن التوتر النفسي في الشد ) Anderson،ندرسونأ(حدد وقد

الفسیولوجي، والكرب العاطفي، وظھور بعض االنفعاالت السلبیة كالقلق 
والخوف والھلع والغضب والكراھیة والرفض واالكتئاب وعدم الكفاءة 

 عائشة مصلح. (والشعور بالذنب والنسیان والوساوس واالستجابات الھستیریة
2003:58.(  

یة عدیدة اًء على ما سبق عرضھ یتضح أن للتوتر النفسي تأثیرات سلبنوب
  - :وتصنفھا في ثالثة تصنیفات على النحو التاليالباحثة تلخصھا 

فما قد یتعرض لھ : اآلثار المنعكسة على شخصیة الفرد وصحتھ النفسیة -
ة الفرد من مواقف ضاغطة في إطار البیئة المحیطة قد تنعكس آثارھا بصور

إلى  ، وقد یدفعھ ذلكاستقراره النفسيوسلبیة على شخصیتھ وتھدد سالمتھ 
تلك اآلثار في صورة  وكثرة القلق، وقد تبدو مظاھر حباط والیأس،باإل الشعور
 .، واجتماعیةانفعالیة سلوكیة أو أو نفسیة، أو ،بات فسیولوجیةااضطر

ن انعكاسات اآلثار لعل م: األسریة واالجتماعیةالبیئة اآلثار المنعكسة على  -
قد یضعف من قدراتھ  فسي في حیاة الفرد االجتماعیة أنھالمترتبة عن التوتر الن

شخص غیر جعل منھ ، وی، والمحیطین بھ في المجتمعھالتوافقیة مع أفراد أسرت
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، وقد یصبح عرضة لكثیر الجتماعي معھمااني وفعال ونشط في تفاعلھ الوجد
عیق جھوده نحو تحقیق واجباتھ د یالمشكالت، بل وقمن االنفعاالت و

خلق لدیھ حالة من عدم التوازن سؤولیاتھ تجاه أسرتھ ومجتمعھ، ویوم
ً قاتھ االجتماعیة باآلخرینواضطراب السلوك في عال عن ذلك فإن ، فضال

یصبح حساس وعرضھ للقیام ببعض  قد الشخص الذي یعاني من التوتر النفسي
إلى استخدام القوة والعنف مع من  السلوكیات الغیر مرغوب فیھا كاللجوء

 .إلى استخدام األلفاظ النابیة كالسب والشتائم حولھ، أو
) 28: 1993ورضا أبو سریع،  حمدي الفرماوي،( وفي ھذا الشأن یشیر كٌل من

إلى أن للتوتر النفسي آثار اجتماعیة تتمثل في تفضیل الفرد المتوتر للعزلة 
 الجتماعیة، وعدم تحمل المسؤولیةات اواالنسحاب وعدم االنخراط في العالق

، كما أن لھ آثار معرفیة تتمثل في تدھور والفشل في أداء الواجبات الیومیة
یة وحدوث المعرف االنتباه والتركیز والذاكرة وزیادة الخطاء في المھام

  .اضطرابات فكریة
ة عن التوتر قد تسبب  اآلثار المترتب :المنعكسة على بیئة العمل اآلثار -
رد مع بیئة العمل  كعدم الرغبة في مواصلة العمل نفسي سوء توافق الفال

طة بھ في العمل وانخفاض أدواره ومسؤولیاتھ المناوضعف الحماس ألداء 
ھ وبین ، وما قد یترتب علیھ من اضطراب في نمط العالقات بینإنتاجیتھمستوى 

  . مالئھز
لى تقدم العمل فقد أوضحت دراسات عدیدة أن التوتر النفسي ال یؤدي إ

واإلنتاج، بل أنھ في أحیان كثیرة وإذا ما زاد عن حد معین یمكن أن یعطل ھذا 
  ).151: 1982، المال.(األداء ویؤدي إلى االنھیار والتفكك

أن التوتر الناتج عن ضغوط بیئة ) 10 -9: 2001، یورك یرس(یشیر و
اره البارزة العمل والمؤسسات تؤثر في نمط حیاة الفرد وشخصیتھ، وتظھر آث

 العمل الغیاب، وفساد العالقات بین العاملین وزیادة حوادث في ارتفاع معدالت
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، وضیاع الوقت والجھد، وعدم الدقة في اتخاذ القرارات وعدم وانخفاض الجودة
  . قرارات فعالة اتخاذ االستقرار والثبات وفقدان القدرة على

  :الدراسات السابقة
باھتمام العدید من الباحثین والمشتغلین  لقد حظي موضوع التوتر النفسي

في مجال علم النفس والصحة النفسیة على الصعیدین العربي واألجنبي، حیث                                                           
دراسة للكشف عن العالقة بین مستوى التوتر ) 1998أمال جودة، ( أجرت

مدرس بواقع ) 320(النفسي وبعض المتغیرات النفسیة على عینة عددھا 
مقیاس التحكم : إناث، وطبقت علیھم مقیاسین ھما) 98( ذكور و) 222(

صیة، إعداد ، ومقیاس إثبات الشخ)1995(والتركیز، إعداد محمد إبراھیم عید 
الباحثة، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ھناك عالقة إیجابیة بین مستویات 

وأن ھناك عالقة ایجابیة . والسیطرة والتركیز) العالي، المتوسط، القلیل(التوتر 
بین مستویات التوتر واثبات الشخصیة، كما اتضح أن ھناك فروق ذات داللة 

في مستویات التوتر النفسي، بینما ال ) الذكور واإلناث(إحصائیة بین المدرسین 
الحالة االجتماعیة (توجد فروق في مستویات التوتر النفسي تعزى إلى متغیرات 

  ).والعمر أو سنوات خبرة التدریس
ً ) 2000أحمد سعد الشیخ، (وتناولت الدراسة التي أجراھا  برنامجا

ً   في الدراما النفسیة بھدف فحص أثره في تحسین الكف اءة الذاتیة إرشادیا
المدركة وخفض التوتر لدى عینة من طلبة الصف السابع األساسي، والتي 

طالب وقد ) 21(تألفت من مجموعتین مجموعة تجریبیة وضابطة عدد كل منھا 
تلقى أفراد المجموعة التجریبیة البرنامج اإلرشادي في الدراما النفسیة، في حین 

بي، ومن المقاییس التي طبقھا لم تتلق المجموعة الضابطة أي برنامج تدری
الباحث، مقیاس الكفاءة الذاتیة المدركة، ومقیاس التوتر النفسي، وبحساب 
المتوسطات الحسابیة القبلیة والبعدیة لعالمات الطلبة على المقیاسین، وإیجاد 

 - ANCOVA- الداللة اإلحصائیة لھذه الفروق باستخدام أسلوب تحلیل التغایر
ً بین المجموعتین التجریبیة توصلت الدراسة إلى وج ود فروق دالة إحصائیا
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والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة على جمیع أبعاد مقیاس الكفاءة الذاتیة 
ً على بعدین من أبعاد مقیاس التوتر  المدركة، واتضح وجود فروق دالة إحصائیا

معرفي ال(ولم تظھر فروق على بقیة األبعاد ) البعد النفسي، والبعد العام(ھما 
كما خلصت الدراسة إلى نتیجة مفادھا أن البرنامج اإلرشادي ) والفسیولوجي

 ً ً في تحسین مستوى الكفاءة الذاتیة المدركة على جمیع األبعاد، وفعاال كان فعاال
  .في خفض مستوى التوتر النفسي على البعدین النفسي والعام

ومصادر دراسة بغیة التعرف على مستوى ) 2000بشیر علوان، (وأجرى
التوتر النفسي لدى مدربي األندیة الریاضیة في األردن، واشتملت عینة الدراسة 

ً لقیاس مصادر ومستوى التوتر النفسي ) 100(على  ً، طبق علیھم مقیاسا مدربا
من إعداد الباحث ومن خالل المعالجة اإلحصائیة، توصل إلى أن مدربي األندیة 

التوتر النفسي بدرجة متوسطة، وأن الریاضیة لأللعاب الجماعیة یعانون من 
ً لمتغیرات  ً في مستوى التوتر النفسي وفقا ً دالة إحصائیا المؤھل (ھناك فروقا

بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من حیث ) العلمي، وتصنیف المدرب
  ).الخبرة، ونوع اللعبة(

ً بھدف الكش) 2002عماد عبد الحق، (وتناولت دراسة  ً ریاضیا ف برنامجا
عن مدى فاعلیتھ في خفض مستوى التوتر النفسي لدى طلبة جامعة النجاح 

من الطلبة الذین تحصلوا ) 33(الوطنیة  ولتحقیق ذلك تم اختیار عینة قوامھا 
على الدرجات المرتفعة على مقیاس التوتر النفسي، ومن النتائج التي أشارت 

ً بین أف ً دالة إحصائیا ا ً راد المجموعتین التجریبیة إلیھا الدراسة أن ھناك فروق
ً لصالح  ً ریاضیا والضابطة في مستوى التوتر النفسي بعد أن تلقوا برنامجا
 ً المجموعة التجریبیة، كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة وفقا
لمتغیر المجموعة، في حین أنھ لم تكن ھناك فروق تعزى لمتغیر الجنس، ولم 

  .وعةیظھر تفاعل بین الجنس والمجم
بدراسة سعى من خاللھا إلى التعرف ) 2002عبد محمد عساف، (وقام 

على مستوى التوتر النفسي والضغط النفسي، ومجاالتھ األكادیمیة والنفسیة 
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واالجتماعیة المترتب عن العدوان اإلسرائیلي في انتفاضة األقصى على عینة 
اح الوطنیة عضو من أعضاء ھیئة التدریس في جامعتي النج) 225(تألفت من 

وبیرزیت، كما ھدفت إلى التعرف على عالقة التوتر النفسي والضغط النفسي 
كالجنس، وعدد أفراد األسرة، ومكان السكن، والكلیة (ببعض المتغیرات

وقد اتضح من خالل نتائج )  والخبرة، والحالة االجتماعیة، والرتبة العلمیة
ضاء ھیئة التدریس كانت عالیة الدراسة أن الدرجة الكلیة للتوتر النفسي عند أع

في االعتبارات النفسیة، وأن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ً لمتغیرات ) 0,05( مكان السكن، والتعرض للضرب (في التوتر النفسي تبعا

في حین اتضح عدم وجود ) واإلصابة أثناء انتفاضة األقصى، الكلیة، والراتب
في التوتر والضغط  النفسي ) 0,05(ستوى فروق ذات داللة إحصائیة عند م

ً لمتغیرات  الجنس، وعدد أفراد األسرة، والخبرة، والحالة االجتماعیة، (وفقا
  ).والرتبة العلمیة

التعرف على مصادر التوتر ) 2008محمود األطرش، (واستھدفت دراسة 
النفسي لدى مدربي كرة القدم في الضفة الغربیة، والكشف عن عالقتھا ببعض 

وتكونت ) الدرجة، والخبرة، والعمر، والمؤھل العلمي(متغیرات والمتمثلة في ال
ً تم اختیارھم بطریقة الحصر الشامل من مجتمع ) 50(عینة الدراسة من  مدربا

ً للدرجات الثالثة ) 62(البحث األصلي، والمتألف من   –أولى  -ممتازة (مدربا
نفسي لدى مدربي كرة القدم وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى التوتر ال) ثانیة

ً، كما أوضحت أن أھم مصادر التوتر النفسي  ً جدا في الضفة الغربیة كان عالیا
 ً ً تنازلیا  –واإلعالم  -الجمھور -اإلمكانیات  -الحكام (لدیھم مرتبة ترتیبا

  ).واإلدارة  –واالعیبین  –والحوافز  –والظروف السیاسیة 
بھدف الكشف عن عالقة دراسة ) 2010أسماء الدحدوح، (وأجرت 

بالتوتر النفسي ) االندفاع/ والتروي  –االستقالل اإلدراكي (األسالیب المعرفیة 
ً لمتغیرات   –الجنس (لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة، وما إذا كانت تختلف وفقا

واشتملت عینة الدراسة على ) أدبي/ والتخصص علمي  –المستوى التعلیمي 
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طالب ) 101(وطالبة من الجامعة اإلسالمیة وطالب ) 128(بواقع ) 229(
وطالبة، ومن األدوات التي استخدمتھا الباحثة في جمع البیانات، اختبار 

، )أولتمان، راكس وویتكن(من إعداد ) الصورة الجمعیة(األشكال المتضمنة 
واختبار تزاوج األشكال المألوفة من إعداد ) الشرقاوي، والشیخ(وترجمة 

وفي ) مجدي عبد الكریم(، ومقیاس التوتر النفسي من إعداد)1985الفرماوي، (
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة : ضوء ذلك توصلت إلى عدة نتائج أھمھا

) االستقالل اإلدراكي(في كل من األسلوبین المعرفیین ) 0,05(عند مستوى 
والتوتر النفسي لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة ) االندفاع/ التروي (و
، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى )سالمیة واألقصىاإل(
الجنس، والمستوى (في مستوى التوتر النفسي تعزى لمتغیرات ) 0,05(

  ).أدبي/ التعلیمي، والتخصص علمي 
یتضح مما سبق أن معظم الدراسات السابقة تكاد تتفق من حیث طبیعة 

ي تنطلق من ھدف عام أال الموضوعات واألھداف التي سعت إلى تحقیقھا فھ
وھو التعرف على مستوى التوتر النفسي ومصادره، والكشف عن عالقتھ 
ببعض المتغیرات، غیر أن ھذه المتغیرات جاءت مختلفة من دراسة إلى أخرى 

باختالف طبیعة كل دراسة واالھتمامات البحثیة للباحثین، باستثناء البعض منھا  
 أحمد الشیخ(تخفیف من حدة التوتر كدراسة فقد تناولت برامج تدخلیھ بھدف ال

ویتفق البحث الحالي مع الدراسات ) 2002عماد عبد الحق، (ودراسة ) 2000
السابقة التي ھدفت إلى تحدید مصادر التوتر النفسي، غیر أنھ یختلف عنھا من 
حیث التركیز على أربعة أبعاد لمصادر التوتر النفسي والتي تم تحدیدھا في 

ومصادر التوتر النفسي  –تر النفسي المرتبطة بطبیعة الشخصیة مصادر التو(
ومصادر التوتر النفسي المرتبطة ببیئة العمل  –المرتبطة بالبیئة األسریة 

وفیما یتعلق ) ومصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة االجتماعیة –األكادیمي 
مراحل العمریة بالعینات المعنیة بالدراسة فقد اختلفت  من حیث أحجامھا وال

ً ألھداف كل دراسة وحدودھا  التي أجریت علیھا في تلك الدراسات وفقا
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معلم ومعلمة، وذلك في ) 320(المكانیة، فأكبر عینة یتكون عدد أفرادھا من 
كمجموعة ) 21(في حین بلغ حجم أقل عینة  )1998أمال جودة، (دراسة 

أحمد (في دراسة  ضابطة من طلبة الصف السابع االبتدائي) 21(تجریبیة و
طالب من طلبة الجامعة في ) 33(ویلیھا العینة التي تكونت من ) 2000الشیخ، 
ً ) 2002عماد عبد الحق، (دراسة  وقد جاءت ھذه العینات صغیرة الحجم نظرا

ً كبیرة إلجراء التجربة  ألن طبیعة مثل ھذه الدراسات تجریبیة وال تتطلب أعدادا
ن الدراسات السابقة أنھا أجریت على شرائح كالدراسات الوصفیة، كما یتضح م

عمریة ومستویات تعلیمیة مختلفة، ویتفق البحث الحالي مع الدراسات التي 
مقتصرة تناولت شریحة أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ولكنھا كانت قلیلة و

التي استھدفت التعرف على مستوى ) 2002عبد محمد عساف، ( على دراسة
فسي ومجاالتھ األكادیمیة والنفسیة واالجتماعیة لدى الن التوتر النفسي والضغط

عینة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعتي النجاح الوطنیة وبیرزیت الفلسطینیة 
وذلك ما یدعم أھمیة إجراء ھذا البحث على شریحة األساتذة بالجامعة في 

  .المجتمع اللیبي لندرة الدراسات المحلیة حولھا فیما یتعلق بھذا الموضوع
یتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن الغالبیة العظمى منھا  كما

استخدمت مقاییس لقیاس مستوى ومصادر التوتر، من إعداد الباحثین أنفسھم أو 
إلى ) لمجدي عبد الكریم(من إعداد باحثین آخرین مثل مقیاس التوتر النفسي 

حسب  جانب استبیانات ومقاییس أخرى اختلفت من دراسة إلى أخرى كل
متغیرات بحثھ، ویتفق البحث الحالي مع الدراسات التي استخدمت مقاییس 
لقیاس مصادر التوتر النفسي، غیر أنھ یختلف عنھا لكون أن الباحثة ستقوم 
بتصمیمھ بما یتمشى مع النمط الثقافي واالجتماعي السائد في المجتمع، وسیتم 

ج التي توصلت بالنتائ صیاغتھ في ضوء متغیرات البحث وأھدافھ وفیما یتعلق
اتضح وجود تأثیر لبعض المتغیرات في عالقتھا بالتوتر إلیھا تلك الدراسات،

النفسي وعدم وجود تأثیر لبعضھا األخر، فعلى سبیل المثال اتضح عدم وجود 
أمال جودة ( ھ بالتوتر النفسي في دراسة كل منتأثیر لمتغیر الجنس في عالقت
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) 2002دراسة عبد محمد عساف، (و) 2002ودراسة عماد عبد الحق، ) 1998
  ).  2010أسماء الدحدوح، (ودراسة 

وفي نطاق الدراسات التي استخدمت برامج تدخلیھ لتخفیف التوتر النفسي 
تبین أن لتلك البرامج فاعلیة في خفض مستوى التوتر النفسي فكانت الفروق بین 

لصالح المجموعة المجموعتین التجریبیة والضابطة لھا داللتھا اإلحصائیة 
عماد عبد (ودراسة ) 2000أحمد الشیخ، (التجریبیة كما ھو الحال في دراسة 

  ).2002الحق، 
     :إجراءات البحث

  :تم إتباع اإلجراءات المنھجیة التالیة
   :منھج البحث

ً لدراسة  تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي ألنھ من أنسب المناھج مالءمة
 یمكن من خاللھ وصف الظاھرة وتحلیل بیاناتھاموضوع البحث الحالي، و

 ً ً دقیقا ً علمیا ً إحصائیا   .وتفسیرھا، وإیجاد العالقة بین المتغیرات، وقیاسھا قیاسا
  :مجتمع البحث

اشتمل مجتمع البحث األصلي على جمیع األساتذة الذین یقومون بالتدریس 
-2013(لجامعي في أقسام كلیتي اآلداب والعلوم بجامعة الزاویة خالل العام ا

أستاذ وأستاذة بكلیة ) 194(بواقع ) 282(والبالغ عددھم اإلجمالي ) م2014
  .أستاذ وأستاذة بكلیة العلوم) 88(اآلداب و

  
  

  : عینة البحث
أستاذ جامعي تم اختیارھم بطریقة عشوائیة ) 90( من تكونت عینة البحث

حیث تم طبقیة نسبیة لغرض الحصول على عینة ممثلة للمجتمع األصلي، 
م اختیار أقسام كلیتي اآلداب والعلوم ومن تمن حصر أعداد األساتذة بكل قسم 
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أستاذ ) 60(من كل قسم فبلغ بذلك عدد أفراد العینة % 25عینة عشوائیة بنسبة 
  .أستاذ وأستاذة من كلیة العلوم) 30(اآلداب، و وأستاذة من كلیة

  :خصائص عینة البحث
ً تم تحدید مواصفات في ضوء جمع البیانات وتفریغھا  لتحلیلھا إحصائیا

  .أفراد العینة على النحو المبین بالجداول التالیة
  حسب متغیر النوع البحثالتوزیع التكراري لعینة )  1( جدول

 % التكرار النوع

 52.2 47 ذكور

 47.8 43 إناث
 100.0 90 المجموع

%) 52.2(غت بل من أفراد العینة ن نسبة الذكوریتضح من الجدول السابق أ
  . %)47.8(بینما بلغت نسبة اإلناث 

  التوزیع التكراري لعینة البحث حسب متغیر الحالة االجتماعیة)  2( جدول
 % التكرار الحالة االجتماعیة

 32.2 29 أعزب
 67.8 61 متزوج

 100.0 90 المجموع
%) 32.2( من أفراد العینة بلغت یتضح من الجدول السابق أن نسبة العزاب

   .%)67.8( منھم ما بلغت نسبة المتزوجینبین
  التوزیع التكراري لعینة البحث حسب متغیر الخبرة)  3( جدول

 % التكرار الخبرة
 48.9 44 سنوات 10 -1

 51.1 46 سنة فأكثر 11
 100.0 90 المجموع
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       فراد العینة من الذین تتراوح خبرتھم منأ نسبةبین من الجدول السابق أن یت
في حین جاءت نسبة الذین تتراوح خبرتھم %) 48.9(سنوات بلغت) 10–1(

  %).51.1) (فأكثر سنة11(     من
  : أداة البحث

ً على مصادر التوتر النفسي كما یدركھا األستاذ الجامعي، تم  للتعرف مبدئیا
من أساتذة كلیة  ) 25(أستاذ بواقع ) 50(استطالع آراء عینة عشوائیة بلغ عددھا 

في اختیارھا أن تكون  وروعي ساتذة كلیة العلوم،أستاذ من أ) 25(و اآلداب،
، وقد احتوى االستبیان االستطالعي ممثلة من جمیع األقسام ومن كال الجنسین

الذي طبق على أفراد العینة، على أربع صفحات، خصصت الصفحة األولى 
منھ لتوضیح الغرض من االستبیان، بینما احتوت الصفحات األخرى على أسئلة 

فتوحة لكي یعبر األستاذ الجامعي عن المصادر المسببة في شعوره بالتوتر م
مصادر التوتر النفسي : النفسي، والتي تم تحدیدھا في أربعة مصادر وھي

المرتبطة بطبیعة الشخصیة، ومصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة األسریة 
ومصادر التوتر ومصادر التوتر النفسي المرتبطة ببیئة العمل األكادیمي، 

المرتبطة بالبیئة االجتماعیة، وفي ضوء استجابات أفراد العینة على النفسي 
استمارة االستبیان االستطالعي تم تحدید أھم مصادر التوتر النفسي التي حظیت 

  .صیاغتھا في عبارات قصیرة وواضحة وإعادةبأعلى التكرارات 
        : تصمیم االستبیان في صورتھ المبدئیة

ً الستجابات أفراد العینة في  ضوء ما تجمع للباحثة من عبارات وفقا
الدراسات و، تم اإلطالع علیھ من أدبیات البحثاالستطالعیة، باإلضافة إلى ما 

ذي أعده مجدي بعض المقاییس المتعلقة بالتوتر النفسي كالمقیاس الوالسابقة، 
 , beech بیتش،(مقیاس التوتر النفسي الذي أعده و عبد الكریم حبیب

1982,p116 (صورتھ في  المقیاس تم تصمیم )1992رنا زواوي،  وقننتھ
فقرة موزعة بالتساوي على أربعة أبعاد ) 100(المبدئیة بحیث احتوى على 

  .فقرة في كل بعد) 25(ذكرھا  وبواقع  قلمصادر التوتر التي سب
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   :(*)على لجنة المحكمین المقیاسعرض 
لمبدئیة تم عرضھ على مجموعة من بعد إعداد المقیاس في صورتھ ا

المحكمین من أساتذة قسم علم النفس بكلیة آداب جامعة الزاویة لالستفادة من 
خبراتھم في ھذا المجال حول مدى مناسبة الفقرات ألبعادھا ومدى مالءمتھا من 
حیث الصیاغة اللغویة وقد اتفق المحكمون على مناسبتھا ن وبلغت نسبة اتفاقھم 

وفي ضوء ما أبداه المحكمین من مالحظات تم اإلبقاء على  %)100(حولھا 
جمیع الفقرات مع إجراء بعض التعدیالت لبعض الفقرات التي تحتاج إلى 
التعدیل من حیث صیاغتھا اللغویة، ومن تم صیاغة المقیاس في صورتھ 

  .النھائیة
  :طریقة تصحیح المقیاس

ً ( إن االستجابة على أداة البحث تتم وفق متصل ثالثي وقد ) نعم، ال، أحیانا
وبذلك تكون درجة ) 1، 2، 3(توزعت علیھا ثالثة درجات على التوالي

وھي حاصل جمع درجة أعلى بدیل ) 2.0(المتوسط الفرضي للفقرة الواحدة 
حیث )) 2)/1+3((لإلجابة مع درجة أدنى بدیل لإلجابة مقسوما على اثنین 

تجابة المبحوثین على الفقرة تمثل درجة المتوسط الفرضي الدرجة الوسط الس
الواحدة، أما درجة المتوسط الفرضي لكل بعد من أبعاد المقیاس، فھي حاصل 

  .ضرب عدد الفقرات لكل بعد في المتوسط الفرضي للفقرة الواحدة
  :صدق المقیاس

 :صدق المحكمین - 1
ً لما تم اإلشارة إلیھ  تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین وفقا

ً للنظر في مدى تمثیل فقرات للسلوك المراد قیاسھ، وقد حظي المقیاس  سابقا
خدام بعد التقید باتفاق جمیع المحكمین حول صدق مضمونھ ومناسبتھ لالست

وتم أخذ ذلك بعین االعتبار وااللتزام  ،بالمالحظات التي أبداھا كل منھم
  .بالتعدیالت المقترحة
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  :الداخلي االتساقصدق  - 2
صدق االتساق الداخلي  -تباط ومستویات الداللة معامالت االر)  4( جدول 

  لفقرات مقیاس مصادر التوتر النفسي

رقم الفقرة
صیة  

الشخ
رقم الفقرة 
صیة  

الشخ
رقم الفقرة  
األسریة  
رقم الفقرة 

األسریة  
رقم الفقرة  

  

العمل 
األكادیمي

رقم الفقرة  
 

العمل 
األكادیمي

رقم الفقرة 
 

البیئة 
االجتماعیة

رقم الفقرة 
 

االالبیئة 
جتماعیة

 

1 
.468 

14 
.178 

1 
.359 

14 
.474 

1 
.745 

14 
.543 

1 
.467 

14 
.703 

.002 .154 .017 .002 .000 .000 .002 .000 

2 
.092 

15 
-.061 

2 
.537 

15 
.377 

2 
.194 

15 
.389 

2 
.230 

15 
.446 

.300 .363 .000 .013 .133 .010 .092 .004 

3 
.424 

16 
.316 

3 
.311 

16 
.117 

3 
.330 

16 
.408 

3 

.464 

16 
.381 

.006 .032 .034 .252 .026 .008 .002 .012 

4 
.262 

17 
.255 

4 
.269 

17 
.520 

4 
.355 

17 
.436 

4 

.236 

17 
.305 

.064 .070 .059 .001 .018 .004 .086 .037 

5 
.351 

18 
.187 

5 
.474 

18 
.162 

5 
.402 

18 
.436 

5 

.147 

18 
.303 

.019 .140 .002 .177 .008 .004 .200 .038 

6 
.382 

19 
.226 

6 
.422 

19 
.266 

6 
.499 

19 
.481 

6 

.255 

19 
.329 

.012 .096 .006 .061 .001 .002 .070 .027 

7 
.287 

20 
.374 

7 
.560 

20 
.196 

7 
.376 

20 
.681 

7 

.355 

20 
.361 

.047 .013 .000 .130 .013 .000 .018 .017 

8 
.457 

21 
.304 

8 
.240 

21 
-.136 

8 
.415 

21 
.332 

8 

.338 

21 
-.002 

.003 .038 .082 .218 .007 .026 .023 .496 

9 
.484 

22 
.221 

9 
.395 

22 
.415 

9 
.376 

22 
.329 

9 

.075 

22 
.407 

.002 .101 .009 .007 .013 .027 .335 .008 

10 
.334 

23 
.336 

10 
.092 

23 
.187 

10 
.580 

23 
.467 

10 

.345 

23 
.156 

.025 .024 .299 .141 .000 .002 .021 .186 

11 
.181 

24 
.308 

11 
.540 

24 
.294 

11 
.571 

24 
.513 

11 

.257 

24 
.202 

.150 .036 .000 .043 .000 .001 .068 .122 

12 .133 25 .013 12 .611 25 .505 12 .340 25 .298 12 .329 25 .056 
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.223 .471 .000 .001 .023 .041 .027 .374 

13 
.184   13 

.311 
  13 

.510 
 

 
13 

.654 

 
 

.146   .034  .001  .000  

للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقیاس تم اختیار عینة بحجم 
ً فر) 35(خمسة وثالثین  راسة من مجتمع الدراسة وتم تطبیق أداة الد دا

وإلیجاد معامالت االرتباط بین كل فقرة ومجموع البعد التي تنتمي . علیھم
أن ھناك ) 4(ویتبین من الجدول . إلیھ تم استخدام االرتباط البسیط بیرسون

فقرة من بعد مصادر التوتر النفسي المرتبطة بطبیعة ) 11(أحد عشر
مرتبطة فقرات من بعد مصادر التوتر النفسي ال) 9(الشخصیة، وتسعة 

من بعد مصادر التوتر النفسي المرتبطة ) 1(ببیئة األسرة، وفقرة واحدة 
من بعد مصادر التوتر ) 10(ببیئة العمل األكادیمي، وعشرة فقرات 

ً إحصائیا حیث أن  ً داال النفسي المرتبطة بالبیئة االجتماعیة لم تحقق ارتباطا
الفقرات كانت أكبر مستویات الداللة المثبتة أسفل كل معامل ارتباط لھذه 

ولذلك تم حذفھا من المقیاس في صورتھ . )0.05(من مستوى داللة 
فقرة فقد حققت ) 69(النھائیة، أما بقیة الفقرات وعددھا تسعة وستون 

  .جمیعھا معامالت ارتباط دالة إحصائیا مع مجموع البعد الذي تنتمي إلیھ
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  :توتر النفسيصدق االتساق الداخلي ألبعاد مقیاس مصادر ال -
  صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقیاس مصادر التوتر النفسي) 5( جدول 
المقیاس أبعاد  

المؤشرات 
 اإلحصائیة

مجموع 
  المقیاس

  العمل األكادیمي األسریة الشخصیة

 الشخصیة
    574.** معامل االرتباط
    000. مستوى الداللة

 األسریة
   270. 761.** معامل االرتباط

وى الداللةمست  .000 .058   
العمل 

 األكادیمي
  560.** 181. 830.** معامل االرتباط
  000. 149. 000. مستوى الداللة

 االجتماعیة
 473.** 350.* 493.** 750.** معامل االرتباط
 002. 020. 001. 000. مستوى الداللة

الت للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس تم إیجاد معام
) 5(االرتباط بین مجموع كل بعد والمجموع الكلي للمقیاس ویتبین من الجدول 

أن جمیع معامل االرتباط كانت دالة إحصائیا ألن مستویات داللتھا كانت أقل 
ً ). 0.05(توى من مس ً عالیا   .  وبذلك حقق المقیاس صدقا

  :ثبات المقیاس -
  صادر التوتر النفسيمعامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقیاس م) 6(جدول 

  معامل ثبات ألفا كرونباخ  البعد
  .776 الشخصیة
  .738 األسریة

  .789 العمل األكادیمي
  .749 االجتماعیة

  .895  مجموع المقیاس
ام بیانات العینة االستطالعیة استخد تم للتحقق من ثبات أبعاد المقیاس

وسط المعامالت ویمثل معامل ألفا مت، تطبیق طریقة ألفا كرونباخ للثباتو
الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختلفة،وبذلك فإنھ یمثل متوسط معامالت 

وبذلك حقق . وكانت جمیع قیم ألفا كرونباخ عالیة. االرتباط بین أجزاء االختبار
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ً وأصبحت أداة البحث مستوفیة ا ً عالیا لمعامالت العلمیة للصدق المقیاس ثباتا
 .والثبات

 :حصائیةإلالمعالجات ا -
حصائیة إللى برنامج الحقیبة اإبعد جمع بیانات البحث تم ترمیزھا وتحمیلھا 

مقاییس النزعة (حصائیة إلوقد استخدمت األسالیب اSPSS للعلوم االجتماعیة 
لوسطین ) ت(اختبار  ،لعینة واحدة) ت(اختبار  المركزیة، مقاییس التشتت،

 .)لثبات االرتباط البسیط، الفا كرونباخ ل ،حسابیین مستقلین
  :نتائج البحث

ما أھم مصادر التوتر النفسي كما یدركھا : "عرض نتائج التساؤل األول -
 .؟"جامعة الزاویة /ذ الجامعي بكلیتي اآلداب والعلوماألستا

لعینة واحدة بین متوسط العینة والمتوسط  )ت(نتائج اختبار ) 7(جدول 
  الفرضي ألبعاد مقیاس مصادر التوتر النفسي

متوسط ال األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 عدد
العبارات   

المتوسط 
 الفرضي

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة 
 اختبار ت

مستوى 
 الداللة

 001. 3.307** 1.722- 28.0 14 4.94 26.277  الشخصیة

 000. 6.907** 4.133- 32.0 16 5.67 27.866 األسریة

 002. 3.793** 3.688 48.0 24 9.22 51.688 العمل األكادیمي

 000. 4.369** 2.366- 30.0 15 5.13 27.633 االجتماعیة

- 4.533 138.0 69 18.63 133.466 مجموع المقیاس  2.308*  .023 

للتعرف على أھم مصادر التوتر النفسي كما یدركھا األستاذ الجامعي 
جامعة الزاویة تم استخراج قیم المتوسطات الحسابیة  /العلومبكلیتي اآلداب و

رافات المعیاریة لعینة الدراسة في مجموع كل بعد من أبعاد مقیاس واالنح
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ن قیم المتوسطات الحسابیة في أ) 7(مصادر التوتر النفسي، ویتبین من الجدول 
كانت أقل من ) االجتماعیة –األسریة  –الشخصیة (أبعاد مصادر التوتر النفسي 

وسط العینة على حیث كانت قیمة مت. ما یقابلھا من قیم المتوسطات الفرضیة
بینما كانت قیمة ) 26.277(مصادر التوتر النفسي المرتبطة بطبیعة الشخصیة 

وأیضا كانت قیمة متوسط العینة على مصادر ). 28.0(المتوسط الفرضي للبعد 
أقل من المتوسط الفرضي ) 27.866(التوتر النفسي المرتبطة ببیئة األسرة 

لعینة على مصادر التوتر النفسي ، وكذلك كانت قیمة متوسط ا)32.0(للبعد 
أقل من المتوسط الفرضي للبعد ) 27.633(المرتبطة بالبیئة االجتماعیة 

وكانت الفروق دالة إحصائیا ولصالح قیم المتوسطات الفرضیة ألن قیم ) 30.0(
اختبار ت لعینة واحدة كانت جمیعھا دالة إحصائیا ألن مستویات داللتھا كانت 

ومن ذلك نستدل على أن مصادر التوتر النفسي  .)0.05(أقل من مستوى داللة 
أنھا لم  أيالمرتبطة بالمصادر الثالثة المذكورة كانت دون المستوى المتوسط 

  .تكن تشكل توترا ذا مستوى عال لدى المبحوثین
فقد كان  العمل األكادیميوبخصوص مصادر التوتر النفسي المرتبطة ب

تزید على قیمة المتوسط الفرضي للبعد  وھذه القیمة) 51.688(متوسط العینة 
وللتعرف على داللة الفروق بین المتوسطین استخدم اختبار ت لعینة ) 48.0(

.) 002(دالة إحصائیا ألن مستوى داللتھا) 3.793(واحدة كانت قیمة االختبار 
ومن ذلك نستدل على أن مصادر التوتر . 0.05كان أقل من مستوى داللة 

أنھا  يكانت أعلى من المستوى المتوسط أ عمل األكادیميالالنفسي المرتبطة ب
ولعل ذلك یرجع إلى إدراكھم .تشكل توترا ذا مستوى عال لدى المبحوثین

ً من  المسبق لبعض الضغوط والصعوبات التي تعترضھم وتخلق لدیھم نوعا
التوتر سواء على المستوى الشخصي أو االجتماعي، وبأنھم قادرین على التأقلم 

لتخفیف من وقعھا على أنفسھم وأسرھم ببعض األسالیب التكیفیة معھا وا
دارة الذات ومحاولة تغییر نمط الحیاة الروتینیة ، وإبتعاد عن مصدر التوترالكا

التكیف مع  وفي المقابل قد یجدون بعض الصعوبات والعراقیل في محاولتھم
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ین ولوائح منھم یخضع في عملھ ألنظمة وقوان ، ألن كلبیئة العمل األكادیمي
ً عن ثقل األعباء  تتعلق بطبیعة المھنة وما یرتبط بھا من عمل إداري، فضال

یواجھھ من مشكالت تتعلق بنمط العالقات بالزمالء  التدریسیة، مع ما
والطلبة،وقلة التجھیزات المادیة المعینة على التدریس، فكل مثل ھذه األمور 

  .ن التوتر النفسيوغیرھا من شأنھا أن تجعلھ عرضة لمستوى عالي م
مة متوسط العینة وبخصوص مجموع مقیاس مصادر التوتر النفسي فان قی

وكانت ) 138.00(قل من قیمة المتوسط الفرضي للمقیاس كانت أ) 133.466(
.) 023(دالة إحصائیا ألن مستوى داللتھا) 2.308(قیمة اختبار ت لعینة واحدة 

على أن مصادر التوتر  ومن ذلك نستدل. 0.05كان أقل من مستوى داللة 
أنھا لم تكن تشكل  يالنفسي لدى المبحوثین كانت دون المستوى المتوسط أ

  . توترا ذا مستوى عال لدى المبحوثین
  :عرض نتائج التساؤل الثاني

كما یدركھا  حصائیة في مصادر التوتر النفسيإھل توجد فروق ذات داللة 
  ؟)اثإن /ذكور(األستاذ الجامعي وفقا لمتغیر الجنس 

نتائج اختبار ت بین متوسطي عینة البحث حسب الجنس في ) 8(جدول 
  مقیاس مصادر التوتر النفسي مصادر

بعاداأل  حجم العینة الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة اختبار 
ت   مستوى الداللة 

 الشخصیة
 6.05 26.425 47 ذكور

 3.38 26.116 43 ناثإ 769. 295.

 األسرة
 5.44 26.659 47 كورذ

*2.151 .034 
 5.69 29.186 43 ناثإ

 العمل األكادیمي
 9.21 50.829 47 ذكور

.923 .359 
 9.25 52.627 43 ناثإ

 االجتماعیة
 5.02 28.319 47 ذكور

1.329 .167 
 5.21 26.883 43 ناثإ

 مجموع المقیاس
 19.11 132.234 47 ذكور

.654 .515 
 18.22 134.814 43 ناثإ
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وبخصوص الفروق بین المبحوثین حسب الجنس في مصادر التوتر النفسي 
بعاد أفان قیم متوسطات العینة ومن كال الجنسین كانت بشكل عام متقاربة على 

متوسطي المبحوثین حسب الجنس وللتعرف على داللة الفروق بین . المقیاس
مستقلین وكانت جمیع  بعاد المقیاس استخدم اختبار ت لوسطین حسابیینعلى أ

أكبر من  قیم االختبار غیر دالة إحصائیا ألن مستویات داللتھا كانت جمیعھا
أن مصادر التوتر النفسي لدى  دل من ذلكونست). 0.05(مستوى داللة 

المبحوثین كانت متقاربة المستوى وبغض النظر عن جنس المبحوث إال في 
ریة حیث كان متوسط اإلناث مصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة األس

وكانت قیمة االختبار  )26.186(أعلى من متوسط الذكور ) 29.186(
). 0.05(دالة إحصائیا ألن مستوى داللتھا كان أقل من مستوى داللة ) 2.151(

أن عضوات ھیئة التدریس من أفراد عینة البحث  وبناًء على ذلك یمكن القول
وترى الباحثة أنھ  .قرانھم الذكورأثر من كن یستشعرن بتوتر من بیئة األسرة أك

من األمر الطبیعي والمتوقع بشكل عام، أن تعاني المرأة العاملة بصفة عامة 
واألستاذة الجامعیة بصفة خاصة من ضغوط أسریة لكثرة األعباء والمسؤولیات 

ً بدور الرجل من عتناء باألوالد إلا حیث الملقاة على عاتقھا في البیت مقارنة
عداد الطعام إن البیت من تنظیف وترتیب وؤوة دراستھم، واالھتمام بشومتابع

لتزامھا وحرصھا على أداء عملھا التدریسي بالجامعة على أكمل اإلى جانب 
صادر المسببة قد یجعلھا تشعر بأن البیئة األسریة من الم وجھ ممكن، وھذا ما
  . یئة التدریسوكان ذلك بدرجة أعلى مما یشعر بھ عضو ھفي شعورھا بالتوتر 

من نتائج  راسات السابقةتوصلت إلیھ بعض الد واتفقت ھذه النتیجة مع ما
حیث كانت الفروق بین الجنسین فیما یتعلق ) 1998 ،أمال جودة( كدراسة

بمستوى ومصادر التوتر النفسي لصالح اإلناث، بینما تتعارض مع النتائج التي 
ودراسة عبد محمد ) 2010 أسماء الدحدوح،(أشارت إلیھا دراسة كل من 

في مستوى التوتر  في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر الجنس) 2002، عساف
  . النفسي ومصادره
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وكذلك لم تكن مستویات التوتر النفسي لدى المبحوثین حسب الجنس والتي 
یعكسھا متوسطي المبحوثین على مجموع المقیاس ذات فروق دالة إحصائیا ألن 

انت غیر دالة إحصائیا ألن مستوى داللتھا كان أكبر ك.) 654(قیمة االختبار 
ولذلك نستدل على أن أعضاء ھیئة التدریس من أفراد  .0.05من مستوى داللة 

 ً   . عینة البحث كانوا یستشعرن بتوتر بمستوى متقارب جدا
  :الثالثالتساؤل عرض نتائج 

ھا كما یدرك حصائیة في مصادر التوتر النفسيھل توجد فروق ذات داللة إ
  ؟)متزوج /أعزب(األستاذ الجامعي وفقا لمتغیر الحالة االجتماعیة 

بین متوسطي عینة البحث حسب الحالة  )ت(نتائج اختبار ) 8(جدول 
  مقیاس مصادر التوتر النفسي في مصادر) متزوج/أعزب(االجتماعیة 

بعادألا  
الحالة 

 االجتماعیة
 حجم العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ة اختبار  قیم
 ت

مستوى 
 الداللة

 الشخصیة
 4.03 26.275 29 أعزب

 5.34 26.278 61 متزوج 998. 003.

 األسرة
 6.72 29.655 29 أعزب

*2.100 .039 
 4.94 27.016 61  متزوج

 األكادیمي
 10.45 50.275 29 أعزب

1.002 .319 
 8.59 52.360 61 متزوج

 االجتماعیة
 5.30 28.448 29 أعزب

1.038 .302 
 5.05 27.245 61 متزوج

 مجموع المقیاس
 21.37 134.655 29 أعزب

.415 .679 
 17.34 132.901 61 متزوج

وبخصوص الفروق بین المبحوثین حسب الحالة االجتماعیة في مصادر 
التوتر النفسي فان قیم متوسطات العینة ومن العزاب والمتزوجین كانت بشكل 

وللتعرف على داللة الفروق بین متوسطي . عاد المقیاسعام متقاربة على أب
المبحوثین حسب الحالة االجتماعیة على أبعاد المقیاس استخدم اختبار ت 
لوسطین حسابیین مستقلین وكانت جمیع قیم االختبار غیر دالة إحصائیا ألن 

على أن مما یدل ).0.05(مستویات داللتھا كانت جمیعھا أكبر من مستوى داللة 
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در التوتر النفسي لدى المبحوثین كانت متقاربة المستوى وبغض النظر عن مصا
الحالة االجتماعیة للمبحوث إال في مصادر التوتر النفسي المرتبطة بالبیئة 

أعلى من متوسط المتزوجین ) 29.655(األسریة حیث كان متوسط العزاب 
ى داللتھا دالة إحصائیا ألن مستو) 2.100(وكانت قیمة االختبار ) 27.016(

وقد ترجع . وكانت الفروق لصالح العزاب. )0.05(كان أقل من مستوى داللة 
تلك الفروق إلى ما یعانیھ األعزب من ضغوط ترتبط أحیانا ً بصعوبة التكیف 

بطبیعة الحال قد  مع الحیاة األسریة في ظل تواجده مع والدیھ وأفراد أسرتھ فھو
ا إلى االستقاللیة عن الوالدین یحتاج خاللھ يوصل إلى مرحلة الرشد الت

ن ؤوبالزواج وتكوین الحیاة األسریة واالعتماد على نفسھ في تأمین مستقبلھ وش
ً للتوتر لدیھ  حیاتھ، ولعل ھذا ما یجعلھ یشعر بأن البیئة األسریة تشكل مصدرا

یعانونھ من توتر نفسي  ن المتزوجین فھم على الرغم من ماوبدرجة تمیزه ع
ضغوط األسریة واالجتماعیة، إال أنھم على درجة من ناشئ عن بعض ال

طمئنان واالرتیاح لوضعھم االجتماعي في ظل تأمینھم لمستقبلھم بالزواج الا
نجاب األوالد وتربیتھم وتعلیمھم، فكثیرا ما ینشغل تفكیر الشاب أو الفتاة إو

بصفة عامة بغض النظر عن مھنتھ كأستاذ جامعي أو أیة مھنة أخرى، نحو 
ن وضعھ االجتماعي واستكمال نصف الدین بالزواج واالستقاللیة عن تأمی

  .  أسرھم
الحالة  وكذلك لم تكن مستویات التوتر النفسي لدى المبحوثین وحسب

االجتماعیة والتي یعكسھا متوسطي المبحوثین على مجموع المقیاس ذات فروق 
ا ألن مستوى كانت غیر دالة إحصائی.) 415(دالة إحصائیا ألن قیمة االختبار 

ولذلك نستدل على أن أعضاء ھیئة .)0.05(داللتھا كان أكبر من مستوى داللة 
  .التدریس من أفراد عینة البحث كانوا یستشعرن بتوتر بمستوى متقارب جدا

  :الثالث عرض نتائج التساؤل
كما یدركھا  حصائیة في مصادر التوتر النفسيإھل توجد فروق ذات داللة 

  ).ثرسنة فأك 11/ سنوات 10لى إمن سنة ( فقا لمتغیر الخبرةاألستاذ الجامعي و
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نتائج اختبار ت بین متوسطي عینة البحث حسب الخبرة في ) 8(جدول 
  مقیاس مصادر التوتر النفسي مصادر

 حجم العینة الخبرة  األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة اختبار  
 ت

مستوى 
 الداللة

 الشخصیة
 5.63 26.568 44 تسنوا 10 - 1

.543 .588 
 46 سنة فأكثر 11

26.000 4.21 

 األسرة
 6.16 29.045 44 سنوات 10 - 1

1.957 .054 
 4.97 26.739 46 سنة فأكثر 11

 األكادیمي
 7.42 51.636 44 سنوات 10 - 1

.053 .958 
 10.75 51.739 46 سنة فأكثر 11

 االجتماعیة
 5.33 27.886 44 سنوات 10 - 1

.455 .650 
 4.99 27.391 46 سنة فأكثر 11

 مجموع المقیاس
 16.97 135.136 44 سنوات 10 - 1

.830 .409 
 20.14 131.869 46 سنة فأكثر 11

في مصادر التوتر النفسي  الخبرة وبخصوص الفروق بین المبحوثین حسب
ذوي وأقرانھم من ) سنوات 10-1(فإن قیم متوسطات العینة من ذوي الخبرة 

وللتعرف . كانت بشكل عام متقاربة على أبعاد المقیاس) سنة فأكثر 11(الخبرة 
على داللة الفروق بین متوسطي المبحوثین حسب الحالة االجتماعیة على أبعاد 

لوسطین حسابیین  )ت(المقیاس وكذلك على مجموع المقیاس استخدم اختبار 
یا ألن مستویات داللتھا مستقلین وكانت جمیع قیم االختبار غیر دالة إحصائ

ولذلك نستدل على أن أعضاء  .)0.05(كانت جمیعھا أكبر من مستوى داللة 
 ً ھیئة التدریس من أفراد عینة البحث كانوا یشعرون بتوتر بمستوى متقارب جدا

  . بغض النظر عن الخبرة
ولعل ذلك یعني أن جمیع أفراد العینة سواء من ذوي الخبرة القدیمة أو 

ً بمجال العمل ھم عرضة لنفس الظروف والصعوبات في إطار الملتحقین  حدیثا
ً قد یتأثرون بنفس مصادر التوتر  البیئة الجامعیة والعمل األكادیمي، وأیضا
النفسي الناجمة عن ما یعانیھ مجتمعنا من ظروف وأحداث راھنة قد تنعكس 
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ً على مستوى توافقھم الشخصي واالجتماعي في ظل الحیاة ا ألسریة آثارھا سلبا
  .والجامعیة واالجتماعیة بصفة عامة

تھ بعض الدراسات السابقة من نتائج أثبت وقد جاءت ھذه النتیجة متفقة مع ما
ً لمتعدم داللة الفروق في مستوى ال حول  غیر الخبرة، كدراسةتوتر النفسي وفقا

  ). 2002، عبد محمد عساف(ودراسة ) 1998أمال جودة، (
  :التوصیات والمقترحات

تم صیاغة بعض التوصیات  وء ما كشف عنھ البحث من نتائجفي ض
  :والمقترحات على النحو التالي

ضرورة اھتمام الجامعة بإنشاء مكاتب خاصة لتقدیم خدمات اإلرشاد النفسي  - 1
واالجتماعي والمھني بإشراف مجموعة من الخبراء واالختصاصیین في ھذا 

ھھ من صعوبات مختلفة یواج المجال لمساعدة األستاذ الجامعي على حل ما
 .تسبب في شعوره بالتوتر النفسي وخاصة في إطار العمل األكادیمي

لین بوزارة التعلیم وإدارة الجامعة على ضرورة المساھمة ؤولفت نظر المس - 2
الجامعي بتقدیم الحوافز المادیة والمعنویة  لألستاذفي توفیر فرص النمو المھني 

فیة والندوات العلمیة وتھیئة المناخ البیئي واالھتمام باألنشطة الریاضیة والثقا
 .المشبع باألمن والباعث على االستقرار الوظیفي

ضرورة اھتمام األستاذ الجامعي بصحتھ النفسیة إزاء ما قد یعانیھ من  - 3
ضغوط مھنیة واألخذ في االعتبار أن عالج أیة مشكلة یبدأ من الفرد نفسھ من 

یحاء إلى النفس بأنھ قادر على الصمود یمان واإلإلخالل تحلیھ بالصبر وقوة ا
 :تقترح الباحثة منھا األتي أمامھا بعدة استراتیجیات

التقرب إلى هللا بكثرة العبادات والطاعات والدعاء فھو أفضل عالج للتخلص  -
 .من الھموم والتوتر النفسي

محاولة االبتعاد عن مصادر التوتر النفسي بقدر اإلمكان وعدم التركیز علیھا  -
من خالل القیام بأنشطة ترویحیة كمزاولة األنشطة  غال التفكیر فیھا،وانش

 .حینیختالط ببعض الزمالء المرالالریاضیة والمطالعة وا



 
 

327 
 
 

في ظل ما قد یعانیھ األستاذ الجامعي من إرھاق ناتج عن ثقل أعباء الدور  -
األسري والمھني واالجتماعي، فإنھ من الضروري العمل على تنظیم شؤون 

تكون باعثة على القلق  دائھا حسب أولویاتھا حتى الأترتیبھا أثناء الحیاة و
 . والتوتر النفسي

كالحوار  ،للتخفیف من حدة التوتر النفسي اع بعض األسالیب التكیفیةتبإ -
الذاتي ومحاولة إدارة الذات وضبط االنفعاالت وكتابة التقاریر الذاتیة 

ت في المواقف المثیرة للقلق التام والھدوء النفسي، وتعمد الصم واالسترخاء
 .االجتماعیة من األقارب والزمالءوالتوتر وطلب الدعم النفسي والمساندة 

  :المقترحات
 یُأمل أن تجرى بحوث مستقبلیة مماثلة لدراسة وتحدید أھم مصادر التوتر

مختلف المراحل التعلیمیة لما لھا من آثار النفسي للقائمین بمھام التدریس في 
كما یُأمل إجراء بحوث . على العملیة التعلیمیة بصفة عامة سلبیة خطیرة

ستخدام برامج اللتخفیف من حدة الضغوط النفسیة والتوتر النفسي للمعلمین ب
  .فةتدخلیة قائمة على فنیات وأسالیب عالجیة مختل
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السلوك الوظیفي بین العوامل المعیاریة الجماعات األولیة و
    والواقعیة

  بھیة القمودي البشتي. أ                                                                                             
  االجتماعقسم علم                                                                                                   

 الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                               
  :مقدمة

ة  ا العملی وم علیھ ي تق یعتبر العنصر البشري في العمل، من أھم العناصر الت
ذا العنصر فیھالتنظیمیة في المؤسسات، وذ  الك من حیث دینامیكیة وتفاعالت ھ

ي أي  ة ف ة التنظیمی ذه العملی ى ھ ؤولة عل ات المس ف الجھ إن مختل م ف ن ث وم
ي  ا ف اتج عنھ ة البشریة، والسلوك الن م الطبیع ى تفھ مؤسسة، في حاجة ماسة إل
لوك  ك الس روب ذل ف ض ف بمختل رد الموظ وظیفي للف ة األداء ال اق عملی نط

ف بمعن. وعالقاتھ  ى مختل اره عل ذا السلوك ودراسة آث م ھ ى آخر ضرورة تفھ
ل  ة تحلی ن ناحی راد أو م ة األف ث تنظیم عملی ن حی القرارات والسیاسات سواء م

  .ودراسة السلوك بشكل عام 
املین  راد الع لوكیات األف وع س الل مجم ن خ دد م ة یتح لوك المؤسس ا بفس ھ

ة  ین وذلك من خالل ممارستھم لألنشطة التفصیلیة الیومی الھم المكلف م أعم ألدائھ
  .بھا 

ا  ن خالل سلوك أفرادھ وفي نفس الوقت الذي ینعكس فیھ سلوك المؤسسة م
ر  وي غی كل عف دث ، بش راد ال تح ؤالء األف رفات ھ لوك وتص إن س املین، ف الع

أثر إمبرمج ، حیث  ا تت ذا السلوك والتصرفات مثلم ن المؤسسة ذاتھا تؤثر في ھ
ا ھ خ . )1(بھ ف ل الفرد الموظ رة ف ل والخب ى العم درة عل ل الق ة مث ائص ذاتی ص

ذه  ات المشكلة لسلوكھ، وكل ھ دوافع والرغب ارس  المؤسسة الخصائص وال تم
ین  ارقدرا كبیرا من التأثیر علیھا وذلك من خالل نظم التعی ا  واالختی ي تطبقھ الت

ار اغرة،  الختی ة الش ز الوظیفی غل المراك ا لش ع حاجتھ با م ر تناس راد األكث األف
د  وكذلك من خالل ما توفره لھم من  ظروف عمل بیئیة، وأیضا من خالل قواع

ة  وارد و مستلزمات مادی ات  و م ن إمكان النقل والترقیة والتحفیز ، وما توفره م
  .لتسھیل آداء األفراد ألعمالھم المكلفین بھا 
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 ً ا : فالعالقة إذا ي مجملھ دف ف تبادلیة في التأثیر بین الموظف والمؤسسة، تھ
ة للمؤسسة بشكل عام إلى تح داف العام الموظف واألھ داف الخاصة ب ق األھ قی

ومن ھنا تھدف ھذا الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على مدى أھمیة المحددات 
ة  ذلك الظروف المختلف البیئیة، وخصائص الموقف الذي یوجد فیھ الموظف، وك

الم ك ب ة ذل ي العمل وعالق ي المحیطة بھ في تحدید سلوكھ الوظیفي ف تغیرات الت
  .تحكم ذلك السلوك

  : السلوك الوظیفي واألبعاد المحددة لھ 
د        ة  یع و المؤسس ر وھ ي أكب ق فرع ً لنس ا ً فرعی قا وظیفي نس لوك ال الس

ي ھ ع  ىالتنظیمیة الرسمیة الت و المجتم ر وأشمل وھ ً لنسق أكب ا ً فرعی قا د نس تع
ولیات ؤمختلفة ومس ومن ھذا المنطلق، فإنھ یخضع لمؤثرات عدیدة تتخذ أشكاالً 

در األساسي  ھ المص ث أن ن حی ھ، م ً لتباین المجتمع ذات  –اإلنسان "متباینة، وفقا
  .تعتمد علیھ في رسم أبعاد سیاستھا ھىلنشوء تلك المؤسسات، و" الموظف

یقود ھذا القول لحقیقة مفادھا العالقة المتبادلة بین المؤسسة وما فیھا من 
ً موارد بشریة ومادیة وتكنولوجی ددا م ع ر، فالمؤسسة تض ع األكب ین المجتم ة وب

ن  در م ع تحمل ق دافھم، م من العاملین ینتظمون في جماعات من أجل تحقیق أھ
  . المسؤولیة في أداء وظائفھم لتحقیق أھداف المؤسسة والقیام بوظائفھا 

ن  دد م ا ھو خاضع لع ً، وإنم ومن ھنا فإن سلوك الموظف لیس عشوائیا
ة اللوائح والنظم والقو اء تأدی ي مجال العمل، أي أثن ذا السلوك ف انین المحددة لھ

  . الموظف لعملھ 
رد  ا الف ة رسمیة یعمل بھ فبما أن الوظیفة األساسیة ألیة مؤسسة تنظیمی
ھ  ى أداء وظیفت ھ عل ً، تتمحور في كیفیة تعلیمھ وتدریب ً أو عامال سواء كان موظفا

 ً بیا اٍل نس ك  وواجباتھ وتحمل مسؤولیاتھ على مستوى ع اءة وذل درة والكف ن الق م
دة  ھ ومسؤولیاتھ المتزای اء وظیفت ة وتحمل أعب لكي یتمكن من التعامل أو مواجھ

ا   ى الوظائف العلی ة إل دم والحرك ة والتق والمستمرة، حتى تتوفر لھ إمكانیة الترقی
ارات  ارف ومھ ن مع ھ م رد نفس ھ الف ا یحمل ي م ث ف ب البح الي یتطل ذا بالت فھ

ي ي ف ون ھ ات تك ً  وإتجاھ ؤاال اك س ى أن ھن و، بمعن ویر والنم ى التط ة إل حاج
  : یطرح نفسھ 
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؟ إذا كان الجواب بال، فھل یرجع ھذا إلى ھل یبلغ أداء الفرد المعاییر المحددة -
ك  ات الواجب ؟ أو یرجع ذل ن مكون ر م دة أو أكث رد لواح عدم معرفة وإتقان الف

ابقة إلى عدم فھمھ لتوقعات الوظیفة المتعلقة باألداء ؟ أو  إلى مھارات ومعرفة س
  غیر كافیة ؟ 

َ ومن المالحظ  ن نجاح الموظف في مؤسستھ التي یشتغل فیھا یتوقف بدرجة أ
ب أن  الي یتطل ذا بالت وب، وھ ى الشكل المطل ھ عل ھ لوظیفت دى أدائ كبیرة على م
ي  اییر الت م المع ن ث ة، وم ات الوظیف یكون الموظف أو العامل على درایة بمتطلب

ن العوامل تحكمھا وتحدد  د م أثر بالعدی وظیفي یت نمط السلوك ال طریقة أدائھا، ف
دراتھم  ث ق ن حی ة م ً فردی ا وظفین فروق ین الم ر ب ا یظھ ة، مم ة والبیئی المھنی

راتھم  ة وخب اتھم ومؤھالتھم العلمی ب ... ورغب أثیرات الجوان ب ت ى جان خ ، إل ال
یھم االجتماعیة د یفرض عل ن  المتمثلة في القیم والمعتقدات، مما ق ً م ا ً معین ا نمط

ً لذلك    . السلوك في العمل، وھذا ما یجعل نسق األداء كسلوك یتأثر تبعا
ً من أنساق المؤسسة ق  فنسق السلوك الوظیفي باعتباره نسقا ى تحقی یعمل عل

اءة الموظف  انعكاساتأھدافھا بكفاءة وفاعلیة، ال یعتبر  ع كف ة م درات ودافعی لق
ي فقط، وإنما ھو تعبیر حقیقي ألداء  ا بالنجاح أو الفشل ف م علیھ المؤسسة والحك

  .تحقیق أھدافھا 
ال  رین أمث ن المفك د م ر العدی ات نظ ر " فحسب وجھ اكس فیب الكوت  –م وت

ونز  ون –بارس رت میرت ة " وروب من الفاعلی وظیفي یتض لوك ال ً، أن الس دا تحدی
ن مس ة، م ً للمعؤوالكفاءة من خالل القیام بأعباء الوظیف ا ات وفق دل ولیات وواجب

ة  دل الدق ذا المع ى ھ ب أن یراع درب، ویج فء الم ف الك ن الموظ وب م المطل
  : ) 3(، ومن ثم یتحدد السلوك الوظیفي بثالثة عوامل رئیسة)2(التامة

  . الجھد المبذول، ویعكس في الواقع درجة حماس الموظف في أدائھ لوظیفتھ - 1
د السابقة التي تحدد درجة فاعلیة ا وخبراتھقدرات وخصائص الموظف  - 2 لجھ

  . المبذول
لوك  - 3 ن الس ھ ع وراتھ وتوقعات ي تص وظیفي، ونعن دوره ال ف ل إدراك الموظ

  . واألنشطة التي یتكون منھا عملھ 
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ل  تم داخ ذي ی وظیفي ال ة " أي أن السلوك ال ین " مؤسس ار مع ي إط دد ف مح
ب  ق السلوك یتطل ى أن نس د عل ا یؤك ق، مم ددة بشكل دقی ق مواصفات مح ووف

ب ة حس اءة والفاعلی ھ الكف د علی ا أك ر م اني  فیب لوك االنس ن الس اتھ ع ي دراس ف
  .داخل المؤسسات التنظیمیة الرسمیة

ن  ة رسمیة، یمك ة مؤسسة تنظیمی ي أی وظیفي ف وبھذا فإنھ لدراسة السلوك ال
ً، التركیز على مجموعة نقاط تعتبر محددات الزمة لیكون السلوك  را ك ممعی وتل

   -:المحددات ھي 
   .بأخالق المھنة الموضوعیة والتمسك   – 1
   .المساواة في المعاملة وعدم المحاباة والتحیز  – 2
   .المھنة وتقدیرھا  احترام – 3
  .” إنكار الذات ” تباع اللوائح والمركزیة والالشخصیة ا – 4

ة ” وكل ھذه المعاییر نجدھا واضحة من خالل النموذج الفیبري  للبیروقراطی
ا العلمي   -الموضوعیة –ن إحیث  ، ولكن ھذا على المستوى النظري،” بمعناھ

ا ھي  ھ كم أداء واجبات ھ ب ة، أي قیام ام الذاتی التي تعني تجرد الموظف من األحك
د  ة أو البع ع الخاصیة الثانی ً لما ھو محدد لھا، تتالزم بنفس الوقت م محددة ووفقا
دة، أي دون تخصیص أو  اآلخر وھو معاملة جمیع األفراد اآلخرین بدرجة واح

ً مفاض ا ا أحیان ق علیھ ي یطل ز"لة، والت بق "، "التحی م المس ن الحك ر ع و یعب وھ
ة . )4("الخاص بمجموعة من األحداث أي المیل نحو التصرف بشئ یوافق الرغب

  .أو العواطف 
ت      را ٌ وقد أثبت دة عوامل تجعل  كثی اك ع ن الدراسات أن ھن  –الموظف  –م

ا الشخصیةإیتحیز أو یحابي  ر، ومنھ ة  ن صح التعبی ؤثرات اإلجتماعی ذلك الم ك
  . الخ... التھدید،

ات  ن عملی ل م د تقل ا ق اء السلوك أنھ إلى جانب ذلك ھناك عدة أسالیب یرى علم
د  المحاباة والتحیز یم كأح عند القیام بأداء الوظائف ومنھا على سبیل المثال التعل

ی اس أن التعل ى أس ك عل ز ، وذل ى التحی اء عل ى القض ؤدي إل ي ت الیب الت م األس
ي  ة الت ائق الالزم دھم بالحق ق م ن طری زاتھم ع ن تحی راد م یؤدى إلى إقالل األف

  . ترتبط بالموقف موضوع التحیز 
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س  ى أس اده عل در إعتم ة بق س عقلی ى أس ى عل ز ال یبن ً ألن التحی را ن نظ ولك
ذا سیبین  إن ھ عاطفیة إلى جانب أن العواطف یمكن أن تكون راسخة الجذور، ف

ن  باالعتمادر صعوبة تحقیق ھذا التغی د م د جاءت العدی على التعلیم ، ومن ثم فق
ز  ة التحی ن عملی د م ة للح الدراسات التي توصلت إلى أسالیب أخرى أكثر إیجابی

وعي  وااللتزام ي نشر ال دید ف ا التش ي منھ د أداء الوظائف والت بالموضوعیة عن
ق  ب تطبی ى جان وائح التثقیفي بضرورة التقید بمحددات ومتطلبات الوظیفة، إل الل

د و البع ذا ھ اة، وھ اواة والالمحاب ة المس تم عملی ى ت ق حت كل دقی اییر بش  والمع
وظیفي أداًء  ان األداء ال ا إذا ك ة م ة لمعرف س الالزم ن األس ر م ذي یعتب الثالث ال

ً  أم ال ؟ ً رشیدا   .عقالنیا
االلتزام      س ف رارات واألس ة الق ف بكاف د الموظ ي تقی اییر یعن اللوائح والمع  ب

ي  ھ الت د تأدیت ف عن ا الموظ یر علیھ ل لیس ي العم ؤولین ف ل المس ن قب ع م توض
دى إلعملھ، إذا  زامن نكران الذات والالشخصیة كبعدین رئیسین یفسران م  االلت

ى اباللوائح والمعاییر المطلوب  تباعھا عند أداء المھام والواجبات، سیؤدي ھذا إل
ؤدي  ى أن ت ً بمعن ً ممیزا و أن یكون سلوك الموظف سلوكا ا ھ الوظائف حسب م

بة  واء بالنس ا س ي تحقیقھ وب ف داف المرغ ق األھ تم تحقی ى ی ا حت ط لھ مخط
  . للموظف بشكل خاص أو للمؤسسة بشكل أعم 

ا     ف  وانطالق یة الموظ ى شخص الي عل ذا بالت ینعكس ھ ددات س ك المح ن تل م
ن  ھ م ف ب ا سیتص ن خالل م ك م ا وذل رامذاتھ دیره  احت ا وتق ي یؤدیھ ھ الت لمھنت

ث إلن وظیفي، حی ار إجازه ال ن اإلط ً م ا ع أساس ً ینب ا ً أخالقی ة دستورا ل مھن ن لك
ة  ا ممارسة أي مھن األخالقي في المجتمع، ویتضمن المسؤولیات التي تقوم علیھ

   -:ن یمن الدراسات العلمیة أن لألخالق المھنیة أساس كثیرٌ فقد أثبتت 
ى  :األساس األول  ة تلق راماالسمعة المھنة وشرفھا، فالمھن ن  حت دیر م والتق

نھم شرف  المجتمع، إذا قام أفرادھا بعملھم عن إخالص واضعین نصب أعی
  . المھنة وسمعتھا 
د  :األساس الثاني  القیمة الذاتیة للمھنة، فالموظف یتدرج في وظیفة معینة إذ یج

ً باإلنجاز    . قیمة ذاتیة وإحساسا
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ً على ما سبق نصل إلى أن تلك الوضعیة نجدھا ف ي التنظیم الرسمي وتأسیسا
ل أو  ف أو العام ن الموظ ة، ولك ل المؤسس وظفین داخ لوكیات الم الل س ن خ م
ائن  ى ك المنتج الذي ھو عصب المؤسسة أو التنظیم ومحركھ، ھو بالدرجة األول

ؤثر  اجتماعي ى داخل العمل وت لھ تقالیده، وسلوكیاتھ، وعالقاتھ التي تصحبھ إل
الموظف  ھ ف ى تصرفاتھ وأعمال ً عل يء أیضا ل ش ل ك ً وقب ان أوال و إال إنس ا ھ م

ي محیطھ  ھ أو ف ي مجال عمل ره سواء ف أثر بغی اعيبمعنى أنھ یؤثر ویت  االجتم
  . الذي یعیش فیھ 

اعيإن اإلنسان عضو "ولتحلیل ھذه الفرضیة وھي  رجاءت " اجتم ن  كثی م
أثیر الجماعات  ا  Gruopsالدراسات والبحوث لتوضیح وبیان ت ي ینتمي إلیھ الت

  .على أدائھ وسلوكھ أثناء تأدیتھ لعملھ أو وظیفتھ الفرد 
ره  اج لغی ھ یحت ع، ألن فاإلنسان یمیل بطبعھ إلى العیش وسط جماعة أو مجتم
ق  وغیره یحتاج إلیھ، وأنھ بقدر تعاون الناس ودخولھم في عالقات تعاونیة لتحقی

ا یستطیعون إشباع حاجاتھم بطرق  اجتماعیةمصالح أو أھداف  در م سامیة، بق
  . شروعة ویسھمون في تنمیة المجتمع والنھوض بھم

ن  :اإلنسان قولھ تعالى  اجتماعیةوخیر دلیل على  اُكم مِّ َْقنَ َّا َخل ن ِ َّاُس إ َا الن یُّھ َ َا أ ی
 َ ِنَّ هللاَّ اُكْم إ َ ْتق َ ِ أ َد هللاَّ َرَمُكْم ِعن ْك َ ِنَّ أ ُوا إ اَرف ِتََع َل ل ِ َائ َب ُعوبًا َوق ْم ُش اكُ نَ ى َوَجَعلْ َ نث ُ ٍر َوأ  َذَك

یرٌ  ِ ِیٌم َخب   . )5(13[الحجرات[ صدق هللا العظیم. َعل
ن خالل  االتصالفمن السمات الممیزة لإلنسان شعوره بالحاجة إلى       بغیره م

اظعیشھ في جماعة، ویشیر تاریخ البشریة إلى أن الحیاة صراع من أجل   االحتف
ي المحافظة  ة ف ع الرغب ة، م ن ناحی ى بالذاتیة أو الھویة الشخصیة م اءعل  االنتم

  . بشكل كلي لآلخرین من ناحیة أخرى
ب  ي التركی ة ف والت البنیوی تھ التح ع، فرض ذا الوض اعيھ ع  االجتم للمجتم

ةوالتي ینتج عنھا تحوالت في شكل العالقات  راد  االجتماعی ین األف ربط ب ي ت الت
للمجتمع الذي یعیش فیھ، بما لھذا المجتمع من  انعكاسفسلوك اإلنسان ما ھو إال 

  .   مؤسسات وقیم وأفكار وعادات وتقالید
االت  ف المج ي مختل ة ف وث العلمی ب البح ةإن أغل یة  االجتماعی والسیاس

ادیة ةو واالقتص ل اإلداری ي یتفاع اط الت ات واألوس ات والمؤسس ت أن البیئ ، تثب
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أثیر  ً ت رة ومتنوعة وخصوصا ا، كثی ؤثر فیھ ا وی أثر بھ رد الموظف، یت ا الف معھ
ة  ةالبیئ اعالت  االجتماعی ن تف ھ م ا تحوی ةوم الل  اجتماعی ن خ اكم  االحتك

بالجماعات األولیة من قبل الموظف ذاتھ، ألنھا ھي التي یتفاعل معھا أثناء عملھ 
  . وفي غیر أوقات عملھ، ویتأثر بما فیھا من مكونات وعناصر وقوى ومؤثرات

دة : "فالجماعة والتي یقصد بھا    ةوح ن الخصائص  الذ اجتماعی زة ع ةمتمی  اتی
ل  ا تفاع ین أفرادھ أ ب ا، وینش ونین لھ راد المك اعيلألف ن  اجتم ین م ق مع ونس

ة، تعتبر ھي المحیط الذي تنمو فیھ العالقات )6( " العالقات والمعاییر  االجتماعی
راد ي .  بین األف ؤثر ف رد الموظف ،ت ا الف ي یتفاعل معھ ة والت والجماعة األولی

ن أن أدان رغم م ة ال ءهشاطھ أثناء عملھ  ب ن البیئ ة ع ة مختلف ي بیئ تم ف وظیفي ی
ذا  أتي ھ ات، وی ك الجماع ع تل ا م ل فیھ ي یتفاع تالفالت ائص  االخ ي الخص ف

 ً لبیا ً أو س ا ون إیجابی د یك ٍر، وق ر مباش ٍر وغی أثیٍر مباش كل ذي ت ات بش والمعوق
ارات  ؤولیات والمھ ازه للمس ى إنج ھ وعل ى إنتاجیت ف وعل لوك الموظ ى س عل

دما حاولوا الكشف " إلتون مایو" أكد علیھ الموكلة إلیھ، وھذا ما ھ، عن ن مع وم
عن العالقة بین جوانب السلوك الوظیفي المختلفة، وعالقتھا بعضویة الموظف 

ً جماعة األصدقاء   . في الجماعات األولیة وتأثیراتھا المختلفة علیھ وخصوصا
اءت  ا ج ركم ا دور  كثی اولوا فیھ لوك، تن اء الس ل علم ن قب اوالت م ن المح م

ره  االجتماعیةكالعالقات  االجتماعیةلعوامل ا التي تربط الموظف أو العامل بغی
ة  ات األولی راد الجماع ن أف ران " م دقاء، والجی رة، األص ل " كاألس ي مقاب ف

رد الموظف،  عالقتھا بالسلوك الوظیفي، فأجمعت أغلبھا على دورھا بالنسبة للف
  . ى حد السواءوعلى الدور الحیوي الذي تلعبھ للفرد والمجتمع عل

ات    ھم العالق ردي تس توى الف ى المس ةفعل رد ـ  االجتماعی ربط الف ي ت الت
دقاء  رة واألص ة كجماعة األسرة، والجی ن الجماعات األولی ره م الموظف ـ بغی
ً في تشكیل شخصیة الموظف، وتحدید قیمھ وأفكاره، وأنماط سلوكھ، وذلك  كثیرا

ة التنشئة  ن خالل عملی ةم ي االجتماعی بي ، الت م الص ل ث داد الطف ى إع دف إل تھ
د،  افع فالراش دماجفالی اء  لالن اق البن ي أنس اعيف اییر  االجتم ع المع ق م والتواف

د  واالتجاھاتوالقیم السائدة ولغة اإلتصال  االجتماعیة ي ول الخاصة باألسرة الت
ات  وق والواجب تفھم الحق ا ی ویتھا، كم ى عض م إل ي ینض ات الت ا، وبالجماع فیھ
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ل الملزمة المت ذین یتعام علقة بمجموعة المراكز، ویتفھم بالتالي أدوار اآلخرین ال
ف  ي المواق م ف ةمعھ ع  االجتماعی ق م ذا یتف ة، وھ یمون" المتنوع رت س "  ھرب

ون  ات تك وق والواجب ك الحق خص لتل م الش دم تفھ ة ع ي حال ھ ف د أن دما  أك عن
یم  االجتماعیةالعالقات  دوافع والق ن ال ابمثابة ضغوط تنشأ ع راد  ءاتوانتم األف

  . عن سلوك المجموع  وانحرافھوتؤدي إلى عدم تماثل السلوك 
ات  ن العالق وع م ذا الن ل ھ ي، یمث توى المجتمع ى المس ةوعل  االجتماعی

ً في الثقافات  الوحدات األساسیة التي یتركب منھا المجتمع، وقد یبدو ذلك واضحا
ث  ة، حی فة خاص ة بص اتإالتقلیدی ي العالق عف ف ك أو ض ة ن أي تفك  االجتماعی

دان  ة مشكالت التفكك وفق أمر من شأنھ أن یجعل المجتمع أكثر عرضة لمواجھ
  . )7(المعاییر

ا  ى الوصول إلیھ ا وتعمل عل ً تسعى لتحقیقھ دافا ً أو أھ إذ أن لكل جماعة ھدفا
م فالجماعة ن ث ود أعضائھا، وم ق : من خالل جھ ا وتحق ى بقائھ لكي تحافظ عل

ا أن دد لألعضاء بھ ن التفاعل واألنشطة والمشاعر، یجب أن أھدافھا تح ً م ا ماط
ة  اط المتوقع ك األنم ن  تل ر ع ا، ویعب وا بھ رة  Expectedیلتزم ام " بفك النظ

دقاء  -فلكل جماعة " المطلوب  ھ النظام ...أسرة ، أص وًب یقابل خ ، نظاًم مطل ال
و    The Personal Systemالشخصي  لكل عضو من أعضاء الجماعة وھ

یم  ن الق ر ع داف یعب اعر واألھ ر والمش الیب التفكی ارف وأس دات والمع والمعتق
  .والمھارات والخبرات التي یختزنھا الفرد ویؤمن بھا  

ین " النظام الشخصي"وبین " النظام المطلوب"ومن خالل التفاعل بین   أي ب
ي  دد السلوك الفعل رد لنفسھ، یتح ذه الف ا یتخ ما تطلبھ وتفرضھ الجماعة، وبین م

  . تحقیق الجماعة ألھدافھا والتي من خاللھا یبقى المجتمع ویستمر  للفرد ومن ثم
دفعھم  ً، إال نتاج النشاط المنبعث عن إرادات األفراد، والذي ی فما الجماعة إذا

تمر  كل مس بعض بش ھم ب رتبط بعض ى أن ی ھ . إل د علی ا أك ذا م ورج "وھ ج
  : بتعبیره القائل " ھومانز

ة أو المؤسسة الرسمیة، سواء داخل ال االجتماعيبأن السلوك  جماعة األولی
  . ما ھو إال نتاج تفاعل مجموعة أفراد مجتمعة في جماعات ولیسوا بشكل فردي 
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ة  ى أساس طبیع ویقسم العلماء السلوكیون الجماعات إلى نوعین رئیسین عل
ا  ة: العالقات التفاعلیة السائدة بین أعضائھا وھم ا :  الجماعة األولی ن أمثلتھ وم

ات األ ران، وجماع دقاء والجی ارب واألص ةق ة الثانوی ة :  الجماع ل جماع مث
ن . المھنة والعمل وغیرھا  وتوجد عدة أسس لتصنیف ھذین النوعین الشائعین م

دد )8("جورج جورفیتش"الجماعات والتي منھا تصنیف  ذا الص ي ھ رر ف ، إذ یق
ا  د أن أشكال الجماعات یمكن أن تتداخل باعتبارھا مجرد إطارات یرجع إلیھ عن

رح  م یقت ن ث راض، وم ن األغ رض م ة لغ ات الخاص ة للجماع ة علمی أي دراس
ر ة عش ً  خمس ارا ي معی نیف وھ وى :   ) 9(للتص م / المحت تمرار/ الحج /  االس

اع  اء / اإلیق ارب األعض وین / تق اس التك ً "أس ثال ة م مام" / الطوعی ى  االنض إل
ھ / ة الوظیف/ درجة التنظیم / أو شبھ مغلقة / مفتوحة / العضویة ة / التوجی العالق

  .   درجة الوحدة/ نمط السلطة / والعالقة بالجماعات األخرى / بالمجتمع األكبر
ة  ة األولی ین الجماع ز ب اس للتمیی ذ كأس ار المتخ ر المعی ن أم ن م ا یك ومھم
ف  ز بخصائص تختل ا یتمی ً منھ ال ذكر ھو أن ك ا ی م م والجماعة الثانویة، فإن أھ

ر عن األخرى، فمنھا ما ھو م ا غی نظم بحكم اللوائح والنظم وتكون العالقات فیھ
ة  میة المنظم ات الرس ي الجماع یة وھ ة ” شخص ھ ”الثانوی ون فی ا تك ا م ، ومنھ

دقاء  ة األص ة كجماع ر منظم ة غی ات تلقائی ة ” العالق ارس ”األولی ي تم ، والت
ئة  ة التنش الل عملی رد خ ى الف ق عل دئي العمی ي أو المب أثیر األول ةالت  االجتماعی

ا  ھ وفیھ ً لوج ا ل وجھ اس التفاع ى أس وم عل ا تق ات فیھ أن العالق ً ب ا از أیض وتمت
  . تقارب وإستمرار وتآلف وصالت قویة وتعاون لمواجھة مطالب الحیاة 

اء  ن علم ر م ذ كثی اعویتخ ات ”  االجتم ةالعالق ة ”  االجتماعی ً لدراس ا أساس
ات  نیف الجماع ةوتص دد أحجام االجتماعی ا وبتع ف مراحلھ ي مختل ق ف ا، فیتف ھ

، في صمیم دراسة  االجتماعیةتدخل أي العالقات  فھيأغلبھم على أھمیتھا، لذا 
ع   ة والمجتم ات المحلی وار، والمجتمع ات الج ریة، وجماع ات األس الجماع
دقاء  ران واألص ارب والجی م كاألق دودة الحج ً الجماعات األولیة المح وخصوصا

  . المجتمعات وذلك لما لھا من دور أساسي في حیاة األفراد و
د  روتوج الل  كثی ن خ ة  م ات األولی ة الجماع ى لدراس اوالت األول ن المح م

ذي درس   رادكلیف براون والتي من بینھا دراسة االجتماعیةدراسة العالقات  ال
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ات  ةالعالق اء  االجتماعی ل البن ً لتحلی ا فھا أساس اعيبوص ن  االجتم ك م ل وذل كك
ا  ا بأنھ ھ لھ الل تعریف ي ت” خ ة الت ر إذا العالق ویین  أو أكث ائنین عض ین ك وم ب ق

ذه  ل ھ ق تحوی ن طری ا ع ة، إم الحھم المختلف ین مص ة ب ق المالءم ن تحقی أمك
المنافع، أو عن طریق الحد والتقلیل من الصراعات التي قد تنشب نتیجة لتصادم 

  .        )10(ھذه المصالح
صالح أو تؤدي إلى دراسة الم االجتماعيفعلى حد تعبیره، أن دراسة البناء 

 ً فقد ربط : ماكس فیبر  أما.  االجتماعیةمحدودة للعالقات  القیم باعتبارھا أسسا
من   Social Action االجتماعيمن جھة، وبین الفعل  االجتماعیةبین العالقة 

سلوك لمجموعة من ” :بأنھا االجتماعیةجھة أخرى من خالل تعریفھ للعالقات 
ر، وھو سلوك یتخذ من حیث معناه األفراد، یواجھ فیھ بعضھم البعض اآلخ

وبالتالي من حیث توجھھ، شكل الموقف الذي یستند فیھ كل فرد من أفراد 
ومن ھنا، نجد أن . )11(”الجماعة، إلى موقف كل فرد أخر من أفراد تلك الجماعة

ً مختلفة من  االجتماعیةیعطي للعالقة ” فیبر ”  أشكال التنظیم الجمعي، إذ صیغا
ً یمكن أن تكون كی مثل الدراسة أو الكنیسة، كما   Social Entity اجتماعیاانا

 ً ً مؤسساتیا   . مثل الزواج وغیر ذلك  INSTITUTION یمكن أن تأخذ طابعا

ة  ون العالق ن أن تك ا یمك ةكم ي أو  االجتماعی داھا، ذات طابع آن ث م ن حی م
  . ذات سمة مستمرة

أثر د ت ك ق ي ذل ر ف دوا أن فیب امینھا، فیب ث مض ن حی ا م یالت    أم ً بتحل را كثی
اعي) G. ZIMMELجورج زیمل ( . ، وتحدیده الصوري ألشكال التنظیم الجم

ات  وص بمقوم ذا الخص ي ھ ي ف ر ال یعن ى أن فیب ا إل ارة ھن در اإلش ھ تج إال أن
ات  االجتماعیةالعالقة  ً، فالعالق ا ةمن حیث مضامینھا بتات ذھب  االجتماعی ا ی فیم

راع، أو الح من الص ن أن تتض ھ یمك داقة إلی ات الص ة، أو عالق ب، أو الكراھی
آخي...والوئام  ات التضامن والتعاطف والت  .)12(الخ كما یمكن أن تتضمن عالق

ةوبشكل أدق فإن العالقة  ن صیغ الفعل  االجتماعی ا كصیغة م ن فھمھ ده یمك عن
اعي ادلي  ;االجتم و باألساس الطابع التب زة ھ ذه الصیغة المتمی دد ھ ا یح إذ أن م

نھم إتجاه لمواقف األفر ى سلوك كل م ق بمعن ا یتعل بعض فیم اد إتجاه بعضھم ال
 . اآلخر
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ولي ارلز ك د تش رى نج ة أخ ن جھ اولوا  )13(م ذین تن رز ال ن أب وع  "م موض
ة  ات األولی ة " الجماع ات األولی ى دور الجماع د عل د أك ل، فق رح والتحلی بالش

ل  اعيوالتفاع ة االجتم ال، وبخاص ا، و االتص یة ونموھ أة الشخص ي نش ى ف معن
ذات ـ ” ذلك أن   ات ”   Selfال و داخل سیاق العالق ةتنم ا أن .  االجتماعی ” كم

ات ” كولي  ى عالق وم عل ة تق یركز على أن الخاصیة األساسیة للجماعات األولی
ن  ر ع ة التعبی ح، والصراع، وحری اون الواض ة، والتع المواجھة المباشرة الوثیق

ف عور والعواط ى . الش ة، عل فة خاص ز بص ا رك ات كم رة وجماع ة األس جماع
  . اللعب والجوار كنماذج واضحة للجماعة األولیة 

ة  ر الرسمیة   [   Primary Groupفالجماعة األولی وم غی ا تسمى الی أو كم
In formal  ن  االجتماعیة تعتبر عند كولي ظاھرة عامة في كافة التنظیمات وم

ن الجماعات الثا ا ع زة لھ ض السمات الممی ا بع ي ثم فھو یعطیھ ر ف ة، وتعتب نوی
ث  ن حی ة م ا أولی ً، أنھ ثال ا م ا ومنھ ى إذات الوقت كوظائف تؤدیھ ادرة عل ا ق نھ

ب  ى جان ذا إل تشكیل الطبیعة اإلنسانیة، وتؤثر على خبرات الشخص المبكرة، ھ
دة  عور بالوح ھ الش ي لدی ا تنم ةأنھ ع .  االجتماعی ك یض ى ذل افة إل باإلض

ولي” ة  ةثالث”ك ة أولی ون الجماع روط لتك يش ین  : )14(وھ ي ب ارب الفیزیق التق
   .للعالقة  االستمراريصغر حجم الجماعة، باإلضافة إلى الطابع  األعضاء 

ة” ومن خالل تلك الشروط نطلق على خط العالقات السائدة  ات األولی  العالق
ن ” رد ـ الموظف ـ یمك ا الف ، إذ أنھ من خالل الجماعات األولیة التي ینتمي إلیھ

ي تدمج ف ھ أن یس ات  ل ھ المثالی ةذات مل االجتماعی ي تش دعمھا، والت ة وی : العام
ة االجتماعیةللمعاییر  االمتثالاإلیمان، الشفقة، ” خ ...... ، الحری ن ”ال ال یمك ، ف

الل  ن خ تھا م ة وبممارس ات األولی ن خالل الجماع ات إال م ذه المثالی و ھ أن تنم
  . األولیة  االجتماعیةالعالقات  

ة  ت معالج د ظل ذا فق ولي ” وبھ م ” ك ة لعل افة جوھری ة إض ة األولی للجماع
ة أساسیة االجتماعيوعلم النفس  االجتماع ة مقول د أصبحت الجماعة األولی ، فق

ن  یالت كل م ي تحل ك بجالء ف ح ذل ة، إذ یتض في تصنیف الجماعات اإلجتماعی
ث إستخدم ” جورج زیمل ” و ” فردیناند  تونیز ” ونیز” حی س الشروط ”  ت نف

ي ” كولي ”   التي وضعھا  كأساس لتصنیف الجماعات، إذ طبقھا في التفرقة الت
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ي  ع المحل ا للمجتم ي ذكرھ ة الت ة، كاألمثل ة الجماعات اإلجتماعی أقامھا على كاف
رى ”الخ ...... جماعة  األصدقاء / القریة / األسرة ” ونیز ” و ی ق ” ت ا تتحق أنھ

  .د التصنیف تلك الشروط التي وضعھا كولي عن –بدرجات مختلفة  -لھا 
یالت ”  زیمل” أما  ن تحل تفادتھ م أن اس رى ب ولي ” فی ن خالل ” ك تظھر م

ى  اًء عل ة بن واع الجماع ین أن ز ب ن التمیی ھ یمك دما رأى بأن ة عن تھ للجماع دراس
ات  ة العالق ةطبیع ة  االجتماعی ودھا، فالعالق ي تس ةالت ود  االجتماعی ة تس القوی

ی د توصل الجماعة األولیة، بینما تضعف العالقة ب ة، وق ة الثانوی راد الجماع ن أف
  " . العاصمة والحیاة العقلیة" لھذه النتائج في دراستھ المعنونة  بـ

یالت د تحل ولي، تع ب ك ى جان ز إل ي دافی ات   )15(كنجزل ةللعالق  االجتماعی
والي، األولي، والثانويبنمطیھا  ى  الت ة عل ، كممیزین للجماعات األولیة والثانوی

ا  من أبرز مساھماتھ في ھذا المجال إذ یحدد لھا معاییر للتمییز بینھا، یطلق علیھ
ام  ي المق ة ف ة، وتتضمن العناصر الكمی الجوانب الكمیة والجوانب الكیفیة للعالق

ل  ق الفع ي نس تركین ف خاص المش دد األش ة ” األول ع اء الجماع ” أي أعض
زھم أو  ارھموترك اعل انتش ة تف ة كثاف ة، ودرج ة معین ة جغرافی ي منطق ع ف ھم م

 ،ً ة. بینھم لالرتباطالنسبي  واالستمراربعضھم بعضا ب الكیفی  في حین أن الجوان
خمس صفات أو " دافیز"، تعتبر ذات صعوبات عند محاولة تحدیدھا، وقد حدد 

ن  مات یمك ادس ا إذا  االعتم ععلیھ ب  أجتم ن الجوان ات ع ض  المعلوم ا بع إلیھ
ي یسمیھا  ة ” الكمیة الت ن  كأساس” الظروف المادی ة ع ات األولی ز العالق لتمیی

ى  ائي، وعل توى الثن ى المس ات عل ك العالق ة لتل دم أمثل ة، ویق ات الثانوی العالق
دو رة، والج ة الكبی توى الجماع الینالمس ور ”  ب -أ” ن الت حان تص ” یوض

  ).   16(الذي تحدثنا عنھ” دافیز
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  :العالقات األولیة ) أ (جدول 
 الظروف المادیة السمات اإلجتماعیة تنماذج العالقا نماذج الجماعات

 جماعة اللعب 
  األسرة 

  القریة أو جماعة الجوار 
 فریق العمل

بالصدیق  –الصدیق 
 بزوجتھ –الزوج 

  بابنھ  –األب  
 بالتلمیذ –المدرس 

 تماثل الغایات -
التقویم الداخلي للعالقات التقویم الداخلي  

 لألشخاص اآلخرین
  اآلخرین المعرفة الشاملة باألشخاص   

  الشعور بالحریة والتلقائیة 
 تأثیر وسائل الضغط الغیر رسمیة

 التجاور المكاني
  العدد الصغیر  

 اإلستمرار الطویل  

  :العالقات الثانویة ) ب(جدول 
 الظروف المادیة السمات اإلجتماعیة نماذج العالقات نماذج الجماعات
 األمة اإلكلیریكیة

  
  تحاد المھني الا 

  
  
  

 الشركة

 البائع والعمیل
  المذیع والمستمع 
  الممثل والمتفرج  

  
  الضابط وجنوده

  
  المؤلف والقارئ

 

التقویم   تباین الغایات
  الخارجي للعالقة 

التقویم الخارجي ألشخاص 
  اآلخرین   

المعرفة الخاصة والمحدودة 
باآلخرین الشعور بالقیود 

الخارجیة تأثیر وسائل الضبط 
 الرسمیة

 المكاني االتساع
  
  
  العدد الكبیر 

  
  
 القصیر االستمرار 

ن سبقوه  ز وم یالت دافی ومن خالل ما سبق، یتضح لنا وجود فوارق بین تحل
ً تشارلز كولي، وفردیناند تونیز، إذ یوجھ  ن  انتقادات” دافیز ” وتحدیدا ولي م لك

ز ضمنھا أن تأكید األخیر على  ر العنصر الممی ن أن یعتب النحن ال یمك الشعور ب
ذا الشعورفي الجما س ھ ا أن نف ة، طالم ع  عة األولی ا ألي مجتم د م ى ح زم إل یل

ل  م إمحلي مستمر في البقاء، ب ي األم ً ف ذا الشعور ینبغي أن یكون موجودا ن ھ
إال  –كما ھو واضح  –مباشر ووثیق  اتصالالكبرى، التي ال یمكن أن یقوم فیھا 

  . بین شریحة صغیرة فقط من أعضائھا 
ھ ” تونیز ” ى تحلیل وذات الوضع ینطبق عل ي بأن عند وصفھ للمجتمع المحل

مجتمع التجمعیة والتكتل، دون تحدید دقیق لألمثلة األمبیریقیة مما یجعل دراستھ 
ة  ا إمبیریقی ر منھ یة أكث ة وفرض ة نظری ي  –ذات وجھ ب رأي كنجزل ذا حس ھ

  . دافیز
ص الجماعة  ا یخ یالتھم بشكل مختصر فیم وباإلضافة لمن سبق عرض تحل

ات األ ة والعالق ةولی راث االجتماعی ي الت أثیر ف رى ذات ت ات أخ د دراس ، توج
وث " و " بارنر: " ومنھا دراسات كل من االجتماعياألنثروبولوجي  الیزابیث ب

ات "  بكة العالق ص ش ا یخ ھ فیم ي مجال ل ف دة ك ائج جی دما نت ةإذ ق  االجتماعی
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ة  ل األبنی اس لتحلی ا كأس ةوتحلیلھ ل االجتماعی د توص ارنر"، فق رة "  ب ى فك إل
ال  ا بأفع رئیسة مفادھا تقدیم صور وأشكال الروابط الشخصیة المرتبطة بسبب م

ة  خاص كطریق تخداماتاألش ات  لالس بكة العالق ة لش ة والمجازی التحلیلی
  .  االجتماعیة

ات ”  بوث” أما  ا لشبكة العالق ن تحلیالتھ ةفقد توصلت م السائدة  االجتماعی
ن  ة م د مجموع ھ توج ى أن االتاإل راد  التص ین أف یة ب ات الشخص أو العالق

  . الجماعات األولیة تتباین بتباین الجماعة ذاتھا من خالل تباین أفرادھا 
ات  وع العالق ت موض ي تناول ات الت ن الدراس د م زت العدی د رك ذا وق ھ

ة بكة  االجتماعی ل أي ش ا لتحلی ر أساس اییر تعتب ة مع ى مجموع ل عل بالتحلی
  :    )17(للعالقات وھي

راد  االجتماعیةوة العالقات ق - 1 ن األف من خالل وضوح السلوكیات الصادرة ع
ك  ال ذل ة، ومث ة األولی ي الجماع اء ف وق (األعض اة الحق امن،  مراع التض

  ). والواجبات، التعاون
ـم  - 2 دد األشخاص :  الحج ة ع ن خالل معرف ك م دقاء” وذل ران،   ،األص الجی

  . ” األقارب 
ة - 3 دة الكثاف ة ش الل معرف ن خ ك م خاص  وذل ربط األش ي ت ة الت وة العالق وق

ة األم  ن ناحی ارب م كمعرفة قوة وشدة العالقة باألقارب من ناحیة األب، أم باألق
  . الخ ..... عن طریق الزواج والمصاھرة 

ة الشخصیة  :المركزیة  - 4 ھ العالق ا تتركز فی ى م ن خالل التعرف عل ك م وذل
ة األصدقاء الذ وعلىكالتعرف على األقارب ذوي السطوة  ین یتجمع حولھم البقی

  . وھكذا...  الذین تتمركز عندھم العالقات وأي الجیران 
ى :  التجمع - 5 دھا عل ادرین عن ة ق ویقصد بھا الدرجة التي یكون أعضاء العالق

 ً ا ً طفیف ا ة إختالف اییر مختلف تكوین تجمعات بینھم ذات تأثیرات خاصة وتحمل مع
 ً    .لھ ینبغي على كل شخص منھم أن یضبط سلوكھ تبعا

ات  بكة العالق ل ش ت تحلی ي تناول اوالت الت ب المح د أن أغل ا، نج ن ھن وم
ات الرسمیة  االجتماعیة ن وسائل دراسة العالق أوضحت أنھا تستخدم كوسیلة م

وغیر الرسمیة، ومدى الترابط بینھا وبین العالقات الشخصیة داخل المؤسسات 
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میة  ة الرس ى .التنظیمی التركیز عل ام ب ب االھتم ى جان ي إل ل ف ة العم دور جماع
التأثیر على مستویات األداء داخل المؤسسات التنظیمیة الرسمیة، أي دور عامل 
د أن  ین نج ي ح ة، ف ي المؤسس اتج ف ر ن ى متغی ة عل ل المؤسس ر داخ أو متغی

ارب ” التركیز على دور الجماعات األولیة األخرى  ران، األق دقاء، الجی كاألص
نفس درجة تأثیر جماعة العمل على السلوك ب –قد تكون –ومالھا من تأثیرات ” 

ً للعاملین إال أنھا لم تنل جانب الوظیفي ً كبیر ا ام ا ن االھتم ام . م ھ، جاء االھتم وعلی
ین  ربط ب ن خالل ال ك الجماعات م یح لتل ى ضرورة التوض ة عل ذه الورق ي ھ ف

ك  ة ذل ا وعالق اءالعضویة فیھ دیث باالنتم ع الح ي المجتم ن دور ف ھ م ا ومال  .لھ
ارون” ثالثة فما فوق ” عات األصدقاء تشیر إلى مجموعة من األفراد فجما  یخت

ة  ً لعوامل متباین ذاببعضھم بصفة حیة مطلقة نظرا ي  كاالنج أو التشابھ سواء ف
وع  ر أو الن خ ......العم ر .إل ة النظ ن وجھ ات م ذه الجماع وي ھ وتنط

ات الق اجتماعیةالسوسیولوجیة على عالقات  ً من عالق ة أكثر تعقیدا ة والزمال راب
ى  –والجوار، حیث ھذا النوع من الجماعات  وم عل ذكر یق ا سبق ال اركم  االختی

ة  تم عملی ا ت ً م ادة ل ع ة، ب الحر من جانب األفراد دون تدخل من عوامل خارجی
ً عن مجال العمل أو القرابة أو الجیرة  االختیار   . من مجاالت أخرى تبتعد كثیرا

ن ت ً لما حدث للمجتمعات م ا ونظرا ر حجمھ ن كب رات وتطورات ناتجة ع غی
 ً ر إتساعا ً أكث اح فرصا وزیادة عدد السكان كنتیجة للتصنیع والحداثة، فإن ھذا أت
داقة  ط الص ذلك أال تختلط رواب ً ل ا ع تبع ن المتوق ومالئمة إلختیار األصدقاء، وم
باع  رض إش داقات لغ وین الص راد لتك أ األف وار ویلج ة والج ات القراب ا بعالق فیھ

  .  االجتماعیةاس العاطفي والتخلص من العزلة وتكوین الذات اإلحس
یر  ر " ویش ة " فیش ً بالحداث را ً كبی أثیرا أثرت ت د ت دقاء ق ات األص أن جماع

ات  ین جماع ود ب ت تس ي كان ودة الت ة والم ات األلف ى أن عالق ور، بمعن والتط
حة األصدقاء في المجتمعات التقلیدیة قد تحولت بمرور الوقت إلى عالقات مصل

  .  )81(وإنحیاز
ویس " ، و "جانز "ویؤكد من ناحیة أخرى كل من   أن جماعات " أوسكار ل

ي  األصدقاء شأنھا شأن الجماعات األولیة األخرى لیست بأقل أھمیة أو مغزى ف
روابط  ة وال ات األلف ن عالق ودھا م ا یس اق م ا ف ل ربم دیث، ب ع الح المجتم
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ا  رى، ألنھ ات األخ ن الجماع ا م یة غیرھ ھ الشخص ق عن ع  –تنبث أي المجتم
دیث  رص  –الح زة ومتجانسة، وألن ف ة متمی ات فرعی ارثقاف ا  االختی ي مجالھ ف

ً ووفرة   . )19(أكثر اتساعا
دور كبیر  -أي األصدقاء –ومن البدیھي أن یكون للعضویة في تلك الجماعة 

ي  ل ف ھ ضرورة التماث في تحدید وتشكیل السلوك الفردي ألعضائھا مما ینتج عن
لو ون الس ى ال یك ة حت ي الجماع ائدة ف اییر الس ات والمع ة التوقع ً لمنظوم ا ك وفق

وین  ي تك م ف ن ث ة، وم ان الجماع ي بنی ؤثر ف ا ی راد مم ین األف واًذ ب اك ش ھن
ً لدرجة  حولھا االتجاھات   . والوالء لھذه الجماعة االنتماءوھذا بالتالي یتحدد وفقا

ادة أما بالنسبة لجماعات الجیرة، فیشیر مصطلح       ي الع رة والمجاورة ف الجی
ل  غیر رسمیةجماعة أولیة  إلى ة صغیرة تمث دة إقلیمی ة أو وح توجد داخل منطق

ي  ان المحل دة والكی ا ویسودھا إحساس بالوح ي منھ ً من مجتمع محل ً فرعیا جزءا
ات  ن عالق ھ م ز ب ةإلى جانب ما تتمی ة ومستمرة  اجتماعی ة ووثیق مباشرة وأولی

 ً رة فكرة ویتضمن ال . )20(نسبیا ن المجاورات أو جماعات الجی تصور الشائع ع
وار  ات الج زة لعالق ة والممی ة الخاص ل  –أن النوعی ي تجع ات الت ك العالق تل

ة  ة أولی كلون جماع ران یش ل  -الجی ل عوام ة بفع ة ملحوظ رت بدرج د تغی ق
  . التحضر والتطور 

د  رث " ویؤك ارك" و " وی ة "  ب ل الحداث وص أن عوام ذا الخص ي ھ ف
راد والتط ور قد جعلت من المجتمع الحدیث مجرد تكدس للمساكن المتجاورة ألف

د  رف الواح د ال یع مق ار  اس ر، وأش اركاآلخ ي  ب دت ف وار فق ات الج أن جماع
ة  یطة التقلیدی كال البس ي األش زى ف ن مغ ا م ان لھ ا ك دیث م ع الح المجتم

  .   )21(للمجتمع
د فالحداثة في رأیھ ورأي أتباعھ من مدرسة شیكاغو قد  د بعی ى ح أضعفت إل

ل  ة وح ات األولی ذه الجماع ا ھ م بھ ت تتس ي كان ة الت ات الوثیق ن العالق دى م الم
ویحدد كل من  یونغ . والغفلة بین الجیران  االستقاللمحلھا التأكید على عالقات 

Young  و ویلموت F.Willmot یات ز شخص مات تمی اك مجموعة س  أن ھن
ة األفراد الذین یمیلون إلى توطید عالق دة اإلقام ات الجوار بغیرھم، منھا طول م

و  ل نح وح المی ن ، ووض ار الس ال، وكب و األطف ل نح ادة المی اورة، وزی بالمج
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ةالمشاركة  رورة االجتماعی ت یساعد بالض ة یالحظ أن عنصر الوق ن ناحی ، فم
ن  ال یمَك ا أن وجود األطف الجیران والمجاورة، كم ة ب روابط الوثیق د ال على تأكی

دم بدوره من توطی ى أن تق ددة، باإلضافة إل اء بطرق متع د ھذه الروابط بین اآلب
موجھین " یجعلھم  –األفراد في السن وتقاعدھم عن العمل في كثیر من األحیان 

ق صالتھم بجماعة" نحو منزل األسرة  ً أكبر لتوثی رة ،  بما یتیح لھم فرصا الجی
ً عن أن المشاركة في قیم عامة وحاجات مشتركة تخل ق بدورھا قنوات ھذا فضال

ل  اطللتفاع اآلخرین واالرتب ق ب ة . )22(الوثی الي درج دد بالت ا یح ذا م اءوھ  االنتم
ً لعوامل    .  الوثیقة بین األفراد  االرتباطوالوالء لجماعات الجیران وفقا

ار  ز"وأش یكس انكل كنیة " أل دة س غر وح كل أص وار تش ة الج ى أن جماع إل
ة بعد األسرة إذ  االجتماععلم  یتناولھا والء المختلف ا مستویات ال ح فیھ ا تتض أنھ

  . بشكل جلي كما في باقي الجماعات 
ة ات التقلیدی ي المجتمع رة ف ة كبی ل أھمی ا تحت د أنھ ة، فنج  أما جماعات القراب

والمجتمعات الحدیثة غیر الصناعیة، وذلك لما تلعبھ من دور في تحدید األنساب 
اق ال ور أنس ریة إذ أدى ظھ دود األس یح الح ا وتوض عبھا وتفرعھ ى تش ة إل قراب

ي  ى ف ن الدرجة األول ة م رد قراب ً، فلكل ف ا ومما جعلھا من األمور المألوفة تمام
د  رد أن یج األسر النوویة التي ینتمي إلیھا، وخارج نطاق ھذه األسر یستطیع الف

دیثالثة وثالث ً من قرابة الدرجة الثانیة ، ومائة وواح ً ن نمطا ن یوخمس ا ً م ا ن نمط
رجة الثالثة، وھكذا یزداد عدد أنماط القرابة بإنخفاض درجاتھا ، ورغم قرابة الد

ي  اعتبارهھذا فال یوجد مجتمع یأخذ في  عند تحدید نسق القرابة كل الدرجات الت
ول  ن الق ذلك یمك ق، ل ذا النس ا ھ تمل علیھ د أن إیش ذون عن احثین یأخ ب الب غل

  . ن غیره بنسق محدد فقط دو االجتماعیةتحلیلھم لتطور الجماعات 
ة"   Kirchhoffكیرشوف " و "  Lowieلوي " ولقد میز  ین أربع اط  ب أنم

ا  استناداأساسیة من مصطلحات القرابة  ا ، أم اء لھ ل اآلب اول جی " إلى طریقة تن
د عشر نمطا للتنظیم" میردوك  ى أح ر وضوحا یشتمل عل دم تصنیفا أكث د ق  فق

ا ، ثم أقام تصنیفا داخلیا لھا بحیث أصاالجتماعي ة طبق بح ھناك ستة أنماط متباین
  . )23(االنتسابلمصطلحات القرابة والخمس األخرى متباینة طبقا لخط 
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ة  ر القراب وجیین  –وتعتب ب رأي األنثروبول امالً  –حس ً ھام ع ل  ا ن عوام م
رد االجتماعیةتحقیق الوحدة  ، وھي اإلطار الذي من خاللھ یعھد المجتمع إلى الف

ادیةبوظائف  یة  اقتص ل وسیاس ذ العام ا أو یتخ ة طبع ات البدائی ي المجتمع ذا ف ھ
  .القرابي كأساس للتحلیل فیھا 

ة دور ات القرابی ً وتلعب العالق ً مھم ا ات   ا اء شبكة العالق ي بن ع وف ي المجتم ف
ة ھاالجتماعی ین جماعات وزع ب ثال یت ف م د والء الموظ ة نج ذه الحال ي ھ  ، وف

دي إلى ظھور إزدواجیة تختلف وبین عملھ مما قد یؤ" أقارب –أسرة "األولیة   
  .من شخص آلخر ومن موقف آلخر 

ذا  ي ھ د أن الدراسات ف ا نج ة وتشابكھ، فإنن ونظرا لتعقد موضوع أنساق القراب
ع المجال ال زالت قلیلة،  وي " وھذا ما دف ول " ل ى الق ي إإل ا ف ن كل نقطة تقریب

  . ھذا المیدان بحاجة على دراسة
اء  اعفعلم دثون ال  االجتم ا المح ا أنھ ة  طالم وع القراب را بموض ون كثی یھتم

ة  –حسب رأیھم  –تلعب دورا ضئیالَ  ي ھي بطبیع في المجتمعات الصناعیة الت
اتھم  ب لدراس ال الخص ال المج اھرة . الح ة ظ ال دراس بب إھم ان س ا ك وربم

ة"الشدید  انشغالھمالقرابة  دة األمریكی ة " وخاصة في الوالیات المتح بأسر الطبق
طة ال ةالمتوس رة النووی ائص األس رز خص ن أب ق ع ر بح ي تعب ریة الت  حض

تقلة  ن . المس ناعیة م ة الص ات العامل دى الطبق ً ل ا ً ھام ة تلعب دورا د أن القراب بی
ى إحیث  ً عل ة ، وفضال ً للمساعدة المتبادل رد ومجاال ً لسلوك الف نھا تمثل ضابطا

ً في تدعیم وح -وال تزال تلعب  -ذلك فإن القرابة قد لعبت  دة الطبقات العلیا دورا
  .  )24(وربط الصفوات المختلفة في المجتمع

رة ة والجی دقاء والقراب ن وجود جماعات األص و م ع ال یخل  وطالما أن أي مجتم
ة  ةوما تفرضھ من ضرورة العضویة فیھا بناًء على متطلبات بیولوجی  واجتماعی

این عنھا والءات لتلكلألفراد فإن تلك العضویة ینتج  ً لتطور  الجماعات تتب ا وفق
اءبمجال ضروریة الجماعات  اھتمواالمجتمع وحداثتھ  ومن الذین  ا  واالنتم إلیھ

ام ماسلو "  رف " أبراھ ي سلم ع رد ف ا الف ي یتطلبھ نف الحاجات الت ذي ص  "ال
ىوالذي یحدد فیھ الحاجات األساسیة التي تحث الفرد وتدفعھ " بسلم الحاجات   إل

ن  ین وم ل مع لوك أو عم ي س روع ف م الش مامث ة االنض ة معین ث . لجماع حی
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لو  رد تكون ذاتافترض  ماس س داخل كل ف  وجود تنظیم ھرمي لحاجات خم
ى أن سلوك اإلنسان  تأثیر كبیر على تنمیط سلوكھ الخارجي أو الظاھري، بمعن
یتأثر بمدى إشباع تلك الحاجات، فإذا لم یتم إشباع الحاجة یكون ھناك تأثیر على 

م إش ا إذا ت ام السلوك، أم ى سلوكھ، وق أثیر عل ا ت ون لھ ن یك " ماسلو " باعھا فل
یة،  ات األساس ھ الحاج ي قاعدت أتي ف رم ی كل ھ ي ش ان ف ات اإلنس ب حاج بترتی
ح أن  ا أوض ة، كم م المعنوی یة ث ات النفس ن الحاج ل م ى ك درج إل م یت ة ث المادی
ن  بقھا م ي تس ات الت باع الحاج تم إش دما ی ان إال عن دى اإلنس ر ل ة ال تظھ الحاج

اح، حی ة اإللح ة ودرج يث األھمی ات ھ ك الحاج یولوجیة، : وتل ات الفس الحاج
ات  ن، الحاج ات األم ةحاج دیر االجتماعی ات تق دیر، وحاج ات التق ، حاج

  ).     25(الذات
  .یوضح تلك الحاجات كما تصورھا ماسلو في شكل ھرمي  والشكل التالي  
  

  مستوى عاٍل من الحاجات                                                                  
  إذا تم إشباع                                                                           
  المستوى االول                                                                         
                                                یظھر المستوى                               
  التالي لھ لیبحث        

  عن إشباع          
  ....       وھكذا         

                                                                                         
ً ) 1( شكل    . )26(لماسلویوضح السلم الھرمي للحاجات اإلنسانیة وفقا

لتشیر إلى أن ھناك ثالث “  1972-1969”"   كلتین ألدرفر"كما جاءت دراسة 
ي ات وھ ة للحاج ات رئیس ود  : )27(فئ ى الوج ة إل ى -الحاج ة إل اءالحاج  - االنتم

  . الحاجة إلى النمو 
أن ھذه الحاجات نشطة في كل األفراد الذین ھم على   الدرفرویفترض  

، ومختلفون في قوة حاجاتھم، ومن ثم فإن امتالكھاون في قید الحیاة، فھم متشابھ

  ستوى منخفض من الحاجاتم

5  
  
4  
  
3  

  

2  
  
1  

  
  

2  
  الحاجات االفسیولوجیة     

 حاجات
  الذات تحقیق

  الحاجات امنیة  

  حاجات التقدیر

  الحاجات اإلجتماعیة 
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ن أجل  ي درجة إشباعھا م ا ف ع غیرھ د وتتشابك م كل حاجة من الحاجات تتعق
  . تحقیق األھداف المرغوبة من خاللھا 

  )28(والنمو أللدرفر واالنتماءیوضح نظریة الوجود )  2(شكل            
  

  
  

                                           
  

  تقدم/ رضا                                                     
  نكوص / إحباط                                            

  تقویة      / رضا                                                   
    
ن     ي كل م ین نظریت ا ب درفر و ماسلووإذا ما قارن دن أل ى لوج د بن ا أن األول ق

ذي ” ماسلو ” نظریتھ على أساس نظریة  ض الغموض ال ن بع لكنھا تخلصت م
ة  ات نظری ض فئ ھ بع اني من ت تع لو ” كان ع ”ماس ث وض درفر ” ، حی ” أل

ة  ات األمنی ة أإالحاج ور المادی ت األم ا تح ام ذات  م دیر ال ة، وتق ایا الثنائی القض
 ً ً ذاتیا ً أو مؤكدا   : ) 29(كما في الشكل التالي. یمكنھ أن یكون ثنائیا

 
  ماسلو                                          الدرفر

  النمو                                                            تحقیق األھداف    
  الذات احترام   

  اجتماعیةحاجات                                                           االنتماء    
  حاجات أمنیة                                                                    

  حاجات ثنائیة                                                                   
  فیزیقیةحاجات  الوجود                                                                   

  حاجات فسیولوجیة                                                                          
  یبین مقارنة بین حاجات ماسلو وحاجات الدرفر ) 3(شكل 

  

حاجات 
حاجات حاجات 
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ً على ما سبق ت  انتماءنجد أن موضوع :  وتأسیسا ى جماعة رسمیة كان رد إل الف
امأو غیر رسمیة، بالنسبة  احثی الھتم ي الب نفس  االتجاھاتن ف اء ال ة لعلم النظری

ة ھي واالجتماع وة دافع ى أن لإلنسان ق ھ، تنتھي كلھا إلى التأكید عل ى   حاجت إل
وان  ان حی ھ، فاإلنس ولھم ل م قب م، ث ات معھ ة عالق رین، وإقام ع اآلخ ل م التفاع

ككما أكد  اجتماعي ار   جورج ھومانز  و وزالیزیت ى دراسة آث دما ركزا عل عن
راراتھم  العضویة في راد وق الجماعة كمدخل للتعرف على تشكیل إتجاھات األف

رتبط  ا ی ع الجماعة  وم رد م باإلضافة إلى معرفة العوامل التي تؤدي بتفاعل الف
  .  اجتماعیةبذلك من عملیات 

ب  ى جان اوثورن إل  االتجاهومن الدراسات التي أكدت على ذلك  دراسات الھ
ة العالق ى بدراس ذي عن یكولوجي ال میة  الس ر الرس انیة غی ل ات اإلنس داخ

ً التي تنشأ في التنظیمات الرسمیة مستند  الجماعات األولیة ى تصور خاص  وا إل
  . ھو حاجة اإلنسان إلى عضویة الجماعة 
للجماعات األولیة في  االنتماءما دور : ونجد أنفسنا ھنا أننا أمام سؤال مھم وھو 

   المجتمع الحدیث في  سلوك الموظف ؟
اؤل لإلجاب ذا التس ى ھ ذین : ة عل ین ال ن ب ھ م د أن وانج ألة  اھتم اءبمس  االنتم
والء  ونى"وال اي اتزی اط " امیت ة أنم ین ثالث ة ب ام تفرق ھ أق اءإذ أن ى  لالنتم إل

ات  میة  –التنظیم ر رس میة أو غی ت رس ً كان ا م  –أی ث الحج ن حی ارق م ع الف م
  :  )30(والھدف ، وھذه األنماط ھي

ً بأھداف التنظیم  التزاماذي ال یتطلب ال: اآللي  االنتماء -أ   . كبیرا
ً بالتنظیم  ارتباطاالذي یتطلب : األخالقي  االنتماء -ب    . أخالقیا
ً بالتنظیم  ارتباطاوھو یعكس : اإلغترابي  االنتماء -ج    .  سلبیا

ي  فاالنتماء ً عندما تكون الجماعة منسقة، على عكس الجماعات الت یكون قویا
ً، والجماعة تكون منسقة  انتماء، إذ یكون تكون غیر مترابطة األفراد لھا ضعیفا

ً، وعندما تحقق لھم  ً فیھ، جذابا ً مرغوبا عندما یجد أفرادھا في عضویتھم لھا أمرا
اییر  ن المع ة ع اھیم عام ي مف ةحاجاتھم ویشتركون ف ا  االجتماعی فالجماعة . بھ

، تتصف والشك بصفة لھا لالنتماءالتي یكون لدى أفرادھا ھذه الصفات الممیزة 
 التزامتختلف عن الجماعات التي ال یكون فیھا مثل ھذا النوع من األفراد، إذ أن 
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ى  اءاألفراد بالقواعد والمعاییر یعود إلى حاجاتھم إل ى جماعة یشعرون  االنتم إل
ى المستوى  ذا عل ة أخرى، ھ رديفیھا باألمن والطمأنینة من ناحی ى  الف ا عل ،أم

اءجة صالبة المجتمع تعتمد إلى حد كبیر على درجة فدر المجتمعيالصعید   انتم
ا  رد لھ م .الف ا، فھ ون إلیھ ي ینتم ة الت تھم بالجماع درون عالق ً یق ا اس جمیع فالن

ً یتفق مع معاییر ھذه الجماعة   .یسلكون سلوكا
ً من األفراد یكتسبون  مقبولة نحو عضویتھم في  اتجاھاتوھكذا نجد أن كثیرا

دكتور . یھاالجماعة التي ینتمون إل ي السلمي"ویشیر ال ى أن " عل اءإل رد  انتم الف
   -:) 31(ھي ةللجماعة یتحقق إلى درجة كبیرة على أسس ثالث

د راحة _ 1  الفرد یج ھ ، ف إذا كانت الثقافة التي ینتمي إلیھا الفرد تحقق لھ حاجات
 ً رد أیضا یم ، ویشعر الف اییر والق ا المع ق فیھ ي جماعة تتف دمج ف نفسیة عندما ین

 .واالستحسانبالرضا عندما یقوم بعمل من األعمال وتقابلھ الجماعة بالقبول 
رد _ 2 دى الف ون ل تعدادأن یك ذا ال  اس ة وھ ي الجماع و ف دوره كعض ام ب للقی

 ً ا من أیض ھ یتض رد، ولكن ب الف ن جان لوك م ن الس ة م ً معین ا ط أنواع من فق یتض
تجابات ا اس ى الرض رد عل ل الف دما یحص رین وعن ن اآلخ ة م اء معین  باالنتم

 . للجماعة فھذا بالتالي یسھل علیھ القیام بدوره كعضو في الجامعة 
یشترك فیھ مع اآلخرین ، فھو ال  االجتماعیةأن یثق الفرد أن فھمھ للمعاییر _  3

دوره  وم ب اعيیق ى  االجتم دد عل ي تتح تركة الت اییر المش تعمل المع دون أن یس
ةأساسھا األدوار  ي الق االجتماعی ة ف ھ تفترض وجود والثق دور مرغوب فی ام ب ی

  . خبرة مع الجماعة لمعرفة معاییرھا وقیمھا ومستویاتھا
ر      ى آخ دوره : وبمعن رد ل اعيأن أداء الف اییر  االجتم ھ لمع ى فھم وم عل یق

ى  ؤدي إل ة ت ى ثق م عل ذا الفھ وم ھ م یق ن ث ة ، وم اءالجماع ة  انتم رد للجماع الف
ا ھ معھ اء . وتكیف ؤد واالنتم ة ی ى للجماع ك إل اقھاي والش ام  اتس ا فقی وتكاملھ

ً یعطي ھذه األدوار أھمیة كبرى  االجتماعیةاألفراد بأدوارھم  ً عاما   .قیاما
رد  االنتماءومن نتائج  ا یرغب الف لیمة ،أن  یصبح م س س ى أس للجماعة عل

ي  دوره ف ام ب ة للقی ھ نتیج وب من ھ مطل ى أن ھ عل ا یدرك ھ م و نفس ھ ھ ي عمل ف
رت إثارتھ على مدى واسع للقیام بدور معین فأنھ یقتنع بأن المجتمع، فإذا ما تكر

ي  ھ وألول مرة ف ام ب ھ القی ذي یمكن د ال دور الوحی ھذا الدور المطلوب منھ ھو ال
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الم  ھ الع ھ ویدرك ي أن یكون ً ف ا و تمام ب ھ ا یرغ رون م ھ اآلخ ع من ھ یتوق حیات
ً، ما یدركھ ھو نفسھ "  االجتماعيالواقع " الخارجي    .تماما

ع فإذا  ذا الواق ى ھ ا إل اعينظرن ة المشتركة  االجتم ھ األطر المرجعی ى أن عل
ھ  االنتماءالتي تساعدنا على  التعامل مع اآلخرین، فإن  ر من یتكون في جزء كبی

  . )32(بأن دور الفرد لھ مكانة في عالم الواقع االعتقادمن 
ال ذا المج ي ھ ارزة  ف ات الب ن الدراس ة  -وم ال دراس اءاتأي مج  االنتم

ـ دراسة الدكتور  -لوالءاتوا دیث " مصطفى عمر التیر المعنونة ب ة والتح التنمی
دیث  تخذاوالتي  " في المجتمع اللیبي ة التح فیھا الوالء للجماعات كمؤشر لعملی

ن  ر م وى بكثی و أق رة ھ ة األس والء لجماع رى أن ال عفھ فی ھ وض ث قوت ن حی م
ة درجات مختلف وطن ب ل وال زمالء العم والء ل ذ .ال والء ك واتخ ر ال ذلك مؤش

والء منخفضة  ى أن درجة ال دیث وتوصل إل للجیران كمعیار لتحدید درجة التح
ً ما ً في األحیاء السكنیة الحدیثة نوعا ً نحو الجیران وخصوصا وإلى جانب .  نسبیا

ة  یم والمھن ا ... ذلك تم التعرض لمتغیرات أخرى كالنوع والتعل د أثرھ خ لتحدی إل
اس سلوكیات على درجة الوالء ومن ثم عال ن خالل قی قتھا بالتنمیة والتحدیث م

  .)33(وممارسات محددة
  :خالصة

د أن األداء      اء المؤسسة ، نج ي بن بما أن الموظف الفرد ھو اللبنة األساسیة ف
ع  ردي لجمی ى األداء الف ة عل رة للغای ة كبی د بدرج ھ یعتم ة كل ي للمؤسس التنظیم

توى الفاعل ین مس لة ب م أن الص ائھا ،ورغ ة أعض ة التنظیمی ة والفاعلی ة الفردی ی
ى  اجم عل ح أن األداء الن ن الواض ل م راد، ب ع أداء األف الشاملة لیست مجرد جم

اٍف (المستوى الفردي ضروري   )34(للنجاح التنظیمي) رغم أنھ قد یكون غیر ك
ة  وظیفي اإلجاب ل السلوك ال ذین یحاول حق ومن ثم، فإن السؤالین األساسیین الل

ذي یتصرفون لم -:علیھما ھما ي المؤسسات بالشكل ال ون ف اذا یتصرف الموظف
یط  ي تبس ة ف ة ؟ وال مبالغ ة مختلف رفون بطریق م یتص ا جعلھ ف یمكنن ھ ؟ وكی فی
ات  د دراس درك إال بع ُ م ت ؤال األول ل رح الس ة ط أن أھمی ول ب م الق ور إذا ت األم

ً )ویسترن الیكتریك ( الھاوثورن في    .، قبل أكثر من ستین عاما
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ي تشكل  لذا فإن واحي الت ف الن ب إدراك مختل وظیفي تتطل دراسة السلوك ال
د  ي تحدی ة ف ة البالغ رات ذات األھمی من المتغی ھ، وتتض لوك وتحرك ك الس ذل

ً كانت مكانتھ الوظیفیة  –السلوك الوظیفى ألى موظف  ارات  -أیا درات والمھ الق
إلدراك الحس یكولوجیة ل رات الس ي، والمتغی وین الشخص ة، والتك ي الفردی

ة  رات الدیموغرافی ى مسائل المتغی والمواقف، والحاجات وتجارب التكیف، وحت
رف  نس، والع ن والج ل الس ن .. مث ب ع ب ، أن ال یغی ا یج خ، كم اهإل  االنتب

ث  ن حی رة م ة كبی ن أھمی ین الموظف والمؤسسة م تالؤم ب ضرورة إدراك ما لل
ار ب مھ ة وتناس آت التنظیمی ع المكاف ف م ات الموظ ب حاج دى تناس رد م ات الف

ھ  ب .وقدراتھ وخبراتھ مع متطلبات العمل وتوقعات ب دراسة العواق ى جان ذا إل ھ
ذا  ب . المحتملة لالختالل الوظیفي الناجم عن عدم التناسب ھ ذه العواق وتشمل ھ

اد ل،  ازدی ن العم ب ع تبدالالتغی وظفین،  واس ادالم ن  وازدی رب م در، والتھ الھ
ل ت ي مقاب م المسؤولین، وكثرة األخطاء، ف ا ت ة م ي حال ك ف ل ذل ارقلی دى  اعتب م

 . تناسب العوامل السابقة لكل موظف بشكل مناسب 
دیث  إغفالمن ناحیة أخرى، یجب عدم  اة التح اعيأن التوجھ نحو حی  االجتم

فة  رة بص ا المتغی نیع والتكنولوجی ة التص ا حرك ریة أفرزتھ ة حض ي إطار ھوی ف
ن  زون ع راد یعج ل األف تمرة ، جع تیعابھامس إن وال اس م ف ن ث ا، وم ل معھ تعام

ى  التحول من المجتمع الزراعي التقلیدي إلى المجتمع الصناعي، فرض قیود عل
فة  میة المتص ات الرس ور المؤسس ك لظھ راد، وذل رفات األف لوك وتص س

ة  اعتبرتوالتي  –إلى حد ما  –بالبیروقراطیة  ة فرضتھا طبیع ات إداری كتنظیم
ي  ول المجتمع ث . التح فتحی یة ال اتص ابع شخص رى بالط ي األخ رد ھ ف

ي  ة ف ة متمثل ن تقلیدی ھ م ت تتصف ب ا كان ف عم ا تختل ذي جعلھ البیروقراطي ال
ھ ات  انتمائ باع الحاج ائف وإش أداء الوظ وم ب ت تق ي كان ة، الت ھ األولی لجماعت

ا  یكون لھ دورھا س ي ب كالھا، والت تویاتھا وأش ف مس ي مختل انیة ف ااإلنس  انعكاس
ً على السلوك الوظیفي لل   . فرد داخل المؤسسة التي یعمل بھا واضحا

ة   راد بجماعاتھم األولی ات األف " لذا، فإن البحث في طبیعة العالقة بین عالق
من ناحیة، وعالقة ذلك بسلوكھم الوظیفي " إلخ... األصدقاء، الجیران، األقارب 

یھم روح التطور  داخل المؤسسات الرسمیة التي یعملون فیھا والتي فرضتھا عل
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ا والعصر م ك باعتبارھ رة  –ن  ناحیة أخرى، وذل ة  –أي األخی ات وظیفی متطلب
تھا ان  اقتض ة بمك یع ذات األھمی ن المواض ر م دیث یعتب ر الح ورات العص تط

ةبحیث قد تساعدنا في  ذي یطرح نفسھ وھو اإلجاب ى السؤال ال ى نصل : عل مت
  إلى أفضل أداء في المؤسسات التنظیمیة الرسمیة ؟
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  االتجاھات العددیة والنوعیة للرسائل الجامعیة المجازة بكلیة اآلداب
  محمد أحمد المصراتي. د                                                                                          

  قسم المكتبات                                                                                        
  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                           

  : تمھیـد 
تختلف أوعیة المعلومات باختالف ما تتضمنھ من معلومات، وطریقة طرحھا 

ً عبارة  عن ألواح طینیة، وورق بردي لتلك المعلومات،  فقد كانت األوعیة قدیما
وغیرھا،  ثم جاء عصر األوعیة التقلیدیة المتمثلة في الكتب المطبوعة، 
والدوریات واألطروحات العلمیة، ثم جاء بعدھا األوعیة غیر التقلیدیة ومن بعدھا 

  .األوعیة اإللكترونیة

ة وما یھمنا ھنا من بین تلك األوعیة ھو األطروحات باعتبارھا وعاء من أوعی
الفكر، لما تحتویھ من إضافات جدیدة للمعرفة في مختلف المجاالت، حیث تعتبر 
ً من مصادر المعلومات، فھي تعد من األعمال  ً خصبا األطروحات العلمیة مصدرا
 ً المبتكرة وغیر المسبوق إلیھا،  وقد أولت الجامعات الغربیة أھمیة كبیرة واھتماما

ً لھذه األوعیة وكونت لھا أكثر م ن مرصد ببلیوجرافي لتتیح للباحثین خاصا
والھیئات والمؤسسات الحصول على معلومات ببلیوجرافیة، ومستخلصات 
ألطروحات الدكتوراه المخزنة بتلك المراصد، بل تجاوزت ذلك بإتاحة 

  .أما العالم العربي  فال یزال في بدایة المشوار. األطروحات  على ھیئة مصغرات

  نبذة عن الرسائل الجامعیة 
وتعتبر الرسائل الجامعیة من مصادر المعلومات الغنیة والخصبة، ویشترط 
إلجازتھا ومنح درجتھا العلمیة أن تكون الرسالة مبتكرة وأصیلة وغیر مسبوق 

ومع األھمیة الكبیرة للرسائل فإن القلیل منھا ھو ما یخرج إلى الوجود عن  )1(إلیھا
لرسائل في أدوات ببلیوجرافیة طریق النشر في شكل كتب، إذ یعد حصر وتسجیل ا

ً بالغ األھمیة   .عمال
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 - Dissertationوللرسالة الجامعیة أو األطروحة مصطلحان في اإلنجلیزیة 
Thesis   في ً یستعمالن تبادلیا في أغلب األحیان، وإن كان ثانیھما أكثر رواجا

رسائل، الوالیات المتحدة األمریكیة، لكونھ یستعمل للداللة على جمیع مستویات ال
مع رسائل الدكتوراه واللفظ اآلخر  Thesisأما في بریطانیا  فإنھ یفضل استعمال  

مع الدرجات الجامعیة، وأیا كانت التسمیة، فاألطروحة عمل علمي یتقدم بھ 
  )2(. الدارس للحصول على درجة جامعیة معینة

ر ماجستی(تطلب الجامعات من المرشحین للحصول على درجات أكادیمیة علیا و
إعداد بحث یشترط أن یكون تحت إشراف أستاذ متخصص، وھى ) دكتوراه - 

تحتوي على فئة مھمة من المصادر التي تمد الباحثین بالمعلومات في مجال 
موضوعاتھم على اعتبار أن الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم یسبق بحثھا 

قیة للمعرفة وجھدا أو دراستھا على مستوى أكادیمي، ومن ثم فھي تعد إضافة حقی
  .)3(علمیا
ً ما تتضمن الرسائل الجامعیة معلومات وبیانات عن األعمال ذات فائدة     وعادة

كبیرة، وھذه الرسائل مكتوبة بطریقة ال تصلح للنشر كما ھي، وفى حالة نشرھا 
ككتاب تجرى بعض التعدیالت علیھا، ولكن یمكن لمعد الرسالة نشر أجزاء منھا 

  )4(.على ھیئة مقال
  تعریف الرسائل الجامعیة  

 فيیتقدم بھ طالب الدراسات العلیا  علميتعرف الرسائل الجامعیة بأنھا عمل 
 جامعيتختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام  والتيالجزء األخیر من مدة دراستھ 

الغالب تكون ماجیستیر أو  فيإلى آخر لغرض الحصول على درجة جامعیة معینة 
ً تبعا دكتوراه، وتختلف أ ً متمیزا ھمیة الرسالة الجامعیة من حیث كونھا إسھام علمیا

ً أكثر فاعلیة من  الذيللمستوى  تعد فیھ، ومما الشك فیھ أن رسائل الدكتوراه إسھاما
رسائل الماجستیر على اعتبار أن طالب الدكتوراه قد اكتسب من الخبرة ما یؤھلھ 

  إلنجاز رسالتھ بشكل أفضل، فھو قد 
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ً، كما أن دخولھ لمیدان البحث أعد رسالة م بعد الماجستیر  العلمياجیستیر سابقا
 سیستثمرھا بكل تأكیدٍ  والتي العلميقد اكسبھ خبرة جیدة من خالل ممارسة البحث 

یفتقر فیھ طالب الماجیستیر لھذه الخبرة  الذيالوقت  فيإعداد رسالة الدكتوراه  في
متكامل لھذا تنظر األوساط  يأكادیمإعداد بحث  فيفھو یخوض تجربتھ األولى 

                                          )5(.العلمیة لرسائل الدكتوراه نظرة خاصة وفق ھذه االعتبارات
كما عرفھا  برجس عزام بأنھا حصیلة جھد علمي قام بھ أحد طلبة الدراسات 

  )6 (.العلیا للحصول على درجة جامعیة معینة

  جامعیة تعریف إجرائي للرسائل ال
ھي بحوث أكادیمیة مبتكرة تعالج مواضیع في مجاالت معینة من فروع المعرفة     

ً ورؤى وحلوالً    .  المختلفة وتضیف لھا  أفكارا
  أھمیة الرسائل الجامعیة             

تعتبر الرسائل الجامعیة من أھم أشكال اإلنتاج الفكري الذي یخرج من      
والدكتوراه حصیلة للدراسات واألبحاث التي یقوم  الجامعات، فرسائل الماجستیر

بھا طالب الدراسات العلیا بفئاتھم وتخصصاتھم المختلفة، وھى مجھود علمي 
أصیل أو إضافة حقیقیة للمعرفة اإلنسانیة، إذ إنھا تتناول موضوعات لم یسبق 

  .بحثھا أو دراستھا على مستوى أكادیمي جاد
ً، وإضافة حقیقیة ن بعض الرسائل الجإوالواقع       ً علمیا امعیة  تكون إسھاما

لرصید المعرفة البشریة، فعادة ما یقوم بإعداد الرسائل طلبة من المتفوقین في 
مرحلة الدراسة الجامعیة، والبد للطالب أن یجتاز المرحلة التمھیدیة فیثبت فیھا 

ول على قدراتھ على االبتكار والبحث، وتتم الدراسات والبحوث المؤدیة إلى الحص
الماجستیر أو الدكتوراه تحت إشراف أساتذة یمثلون قمة الھرم التعلیمي في 

ً ما تكون الموضوعات التي یقع علیھا االختیار محدد  ةتخصصاتھم وعادة
وھذا كلھ یعطي أھمیة  للرسائل لیس . ومتخصصة، بحیث تستلزم معالجة متعمقة
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القرار، وذلك لما في الرسائل  لألوساط الجامعیة واألكادیمیة فحسب، وإنما لمتخذي
  )7(.الجامعیة من نتائج وتوصیات

وتعتبر الرسائل العلمیة من ضمن محتویات المكتبة وخاصة المكتبات الجامعیة 
وعلى الرغم من األھمیة البارزة التي تحتلھا مثل ھذه الدراسات فإن اإلنتاج الفكري 

ي للرسائل الجامعیة واإلفادة ال یزال یفتقر إلى الكثیر لدراسة الضبط الببلیوجراف
، فقد أصبح موضوع السیطرة على  ً ً یسیرا منھا مما یجعل الوصول إلیھا أمرا

  )8(.المعلومات وتسخیرھا للباحثین والمستفیدین من المواضیع ذات األھمیة
وفي دراسة لطلبة الدراسات العلیا في بریطانیا، ممن تحصلوا على درجة 

، تبین أنھ بعد مرور ثماني سنوات قام ما نسبتھ 57/1958الدكتوراه في العلوم سنة 
ً، وكذلك الحال بنسبة % 82 من % 72بنشر نتائج رسائلھم، نشرا كامال أو جزئیا

بینما كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثھم . الحاصلین على الدكتوراه في التكنولوجیا
رانھم في العلوم للدكتوراه من المتخصصین فى العلوم االجتماعیة مماثلة لنسبة أق

العلوم في حین كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثھم للدكتوراه من المتخصصین في 
  .أقل من ذلك ةاإلنسانی

ن نشر الرسائل جزئیا، كمقاالت في الدوریات، ال یغنى عن األصل إوالواقع  
فعادة ما یحول مقدار الحیز المحدود المتاح في الدوریات دون نشر البیانات 

  . یة وبعض التفصیالت األخرىالتجریب
وھناك سبیل آخر لتیسیر تداول الرسائل واإلفادة منھا، وھو التبادل واإلعارة  

بین المكتبات، وذلك من خالل االتفاق الذي تبرمھ المكتبات فیما بینھا والمتعلق 
ً  أدوات التعرف على أماكن وجود ھذه الرسائل وقد . بالتعاون، كما توجد أیضا

باإلضافة إلى وجود مؤسسة . الوراقي للرسائل بتوفیر ھذه األدوات  تكفل الحصر
  تجاریة عالمیة تعمل على توفیر ھذه النسخ لبعض الرسائل
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 university.ولقد كان لھذه الھیئة. وذلك باالتفاق مع الجامعات التي أجازتھا 
microfilms international   أثرھا في تطور برنامج عالمي للحصر الوراقى

  )9(.رسائللل
ً إلقبالھم علیھا      وال شك أن للرسائل أھمیة لدى طلبة الماجیستیر والدكتوراه نظرا

واالستعانة بھا فى بحوثھم المتصلة باھتماماتھم الموضوعیة والمعرفیة في البحث 
  )10(.العلمي

  :األطروحات التي أجازتھا كلیة اآلداب بجامعة الزاویة
  :تمھید

م كلیات جامعة الزاویة من حیث النشأة، حیث أنشئت تعد كلیة اآلداب من أقد
 1983وكانت تابعة آنذاك لجامعة طرابلس، وبدأت الدراسة بھا عام  1983lعام 

أصبحت كلیة اآلداب تتبع جامعة  م1988 كفرع من جامعة طرابلس، وفي عام
 الزاویة، وبعد سنوات قلیلة تم ضم جامعة زوارة لجامعة الزاویة لیصبح عدد كلیات
اآلداب ثالث كلیات وھي كلیة اآلداب الزاویة وكلیة اآلداب صبراتھ وكلیة اآلداب 
ً، أما كلیة اآلداب بصبراتة فتضم أحد  زوارة، ولكلیة اآلداب بالزاویة أثنا عشر قسما

ً، في حین كان عدد أقسام كلیة اآلداب زوارة ثمانیة أقسام علمیة   .)11(عشر قسما
إعداد المتخصصین في مجاالت العلوم اإلنسانیة بتقدیم وتھدف كلیة اآلداب إلى      

برامج دراسیة تكفل الحصول على الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة لسد حاجة 
المجتمع ومتطلباتھ في المجاالت التربویة، وتمنح الكلیات درجتي البكالوریوس في 

ً ودرجة اللیسانس في أقسام أخرى، و ً درجة بعض األقسام كاإلعالم مثال تمنح أیضا
  .الدبلوم والماجستیر والدكتوراه

ً مقارنة بالكلیات         أما فیما یتعلق ببرنامج الكلیة للدراسات العلیا فقد بدأ مبكرا
ومنذ ذلك العام توالت  ،م1994األخرى بالجامعة، فقد أجیزت أول أطروحة عام 

  األطروحات بكلیة إجازة األطروحات بدرجتي الماجستیر والدكتوراه، لیصل رصید 
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من إجمالي %) 85.6(أطروحة، تمثل ) 724(إلى  م2009اآلداب حتى تاریخ 
%) 100(أطروحة دكتوراه، تمثل ) 32(األطروحات المجازة بالكلیات النظریة، و 

من إجمالي األطروحات المجازة لدرجة الدكتوراه لیس على مستوى الكلیات 
لدراسة یقوم الباحث بدراسة رصید ھذه النظریة بل على صعید الجامعة، وفي ھذه ا

ً التجاھاتھ المختلفة لغرض تحلیلھ، ومعرفة سماتھ  الكلیة من األطروحات وفقا
  .الممیزة

  رصید األطروحات المجازة
ھو تاریخ إجازة أول أطروحة أجازتھا كلیة اآلداب بجامعة م 1994عام        

ك التاریخ لیصل حجم الزاویة، تم أخذت األطروحات في تزاید مستمر منذ ذل
أطروحة، لتمثل النسبة األكبر ) 724(عدد  م2009األطروحات المجازة حتى تاریخ 

أو األعلى في حجم األطروحات المجازة بالكلیات النظریة بالجامعة موضوع 
من إجمالي األطروحات المجازة بالكلیات النظریة، %) 85.6(الدراسة، وتمثل نسبة 

  .األطروحات التي أجازتھا الجامعة من إجمالي%) 77.7(وبنسبة 
  إنتاج األقسام بكلیة اآلداب 

یتضح لنا أن قسم الدراسات اإلسالمیة نال ) 1(والشكل ) 1(من خالل الجدول 
اھتمام عدد كبیر من الباحثین، مما جعلھ یحتل المرتبة األولى لیس فقط بین األقسام 

ً بین ال وحدات األكادیمیة على مستوى العلمیة بالكلیات موضوع الدراسة،  بل أیضا
من رصید األطروحات %) 15.4(أطروحة تمثل ) 143(الجامعة كلھا، فقد سجل 

  .أطروحة دكتوراه) 17(أطروحة ماجستیر، و) 126(بالجامعة، منھا عدد 
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  إنتاجیة أقسام كلیات اآلداب من األطروحات) 1(جدول  

  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  الدرجة/القسم
  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  20  143  53.12  17  18.20  126  الدراسات اإلسالمیة
  16  118  6.25  2  16.76  116  اللغة العربیة

  14  103  12.5  4  14.31  99  الجغرافیا
  12  86  0  0  12.43  86  التاریخ

  11  77  12.5  4  10.55  73  الدراسات األدبیة
  10  73  0  0  10.55  73  التفسیر

  10  71  15.63  5  9.54  66  علم النفس
  7  53  0  0  7.66  53  علم االجتماع

  100  724  100  32  100  692  المجموع
  

  

  یبین النسبة المئویة من إنتاج أقسام كلیة اآلداب من األطروحات) 1(شكل  

ویرجع سبب ارتفاع إنتاجیة ھذا القسم إلى تاریخھ القدیم، فقد أجاز أول        
وقد توافر أعضاء  م1994نذ عام أطروحة من بین األقسام العلمیة في الجامعة م

ھیئة التدریس بھذا التخصص مما شجع الباحثین على التسجیل بھ، باإلضافة إلى 
ً من جامعة أخرى   .أن ھذا القسم یقبل طالبا



 
 

 366 

أما المرتبة الثانیة فقد حظي بھا قسم اللغة العربیة، إذ بلغ عدد األطروحات        
  .ان دكتوراهأطروحة، منھا أطروحت) 118(المجازة فیھ 

أطروحة ) 99(أطروحة منھا ) 103(في حین جاء قسم الجغرافیا بــ        
) 86(أطروحات دكتوراه، واحتل قسم التاریخ المرتبة الرابعة بــ ) 4(ماجستیر، و 

أطروحة جاءت جمیعھا بدرجة الماجستیر، ولم تسجل أیة أطروحة دكتوراه بھذا 
جة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس التي القسم، ویرجع ذلك إلى عدم وجود الدر

تخول لھم  اإلشراف على أطروحات الدكتوراه، أما المرتبة الخامسة فكانت لقسم 
من إجمالي األطروحات %) 11(أطروحة، تمثل ) 77(الدراسات األدبیة بواقع 

وجاء بعد . دكتوراه) 4(أطروحة ماجستیر و) 73(التي أجازتھا كلیة اآلداب، منھا 
من إجمالي األطروحات %) 10(أطروحة، تمثل نسبة ) 73(التفسیر بـــ  ذلك قسم

التي أجازتھا كلیة اآلداب، ولم یسجل ھذا القسم إجازة أیة أطروحة دكتوراه حتى 
أطروحة ) 66(أطروحة منھا ) 71(تاله قسم علم النفس حیث سجل . م2009تاریخ 

عة قسم علم االجتماع وجاء في ذیل المجمو. أطروحات دكتوراه) 5(ماجستیر، و 
، ولم تسجل بھ أیة أطروحة %)7(أطروحة ماجستیر، تمثل نسبة ) 53(بـــ 

دكتوراه، وھذا راجع إلى عدم وجود أعضاء ھیئة تدریس لإلشراف على درجة 
  .الدكتوراه

  معدل نمو األطروحات
  التوزیع الزمني وفقاً للفترات الزمنیة

اآلداب بجامعة الزاویة موضوع الدراسة ٌوزعت األطروحات التي أجازتھا كلیة     
على ثالث فترات زمنیة تشتمل كل فترة على خمس سنوات، فیما عدا الفترة الثالثة 

  .یوضحان ذلك) 2(والشكل ) 2(التي اشتملت على ست سنوات، والجدول 
 – م1994ولقد تم التوزیع على ھذه الكیفیة ألن عدد سنوات الدراسة من        
ً فقسمت على فترات متساویة أو متقاربة، سجل بلغ ست  م2009 ة عشر عاما

أطروحة، في حین یصل المتوسط ) 45(المتوسط السنوي إلجازة األطروحات 
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ً، أما عدد أطروحات الدكتوراه فیقل ) 43(ألطروحات الماجستیر  أطروحة سنویا
 ً   .بكثیر حیث یصل إلى أطروحتین سنویا

  وحات بكلیة اآلداب خالل فترات الدراسةیبین التطور التاریخي لألطر) 2(جدول 

  الدرجة/الفترة
  المجموع  دكتوراه  ماجستیر

  معدل الزیادة  تراكمي%  مج تراكمي  المتوسط  %  عدد  المتوسط  عدد  المتوسط  عدد

94 - 98  82  16.4  6  1.2  88  12.2  17.7  88  12.2  0  

99 - 03  286  57.2  12  2.4  298  41.1  59.6  386  53.3  238.6  

04 - 09  324  54  14  2.3  338  46.7  56.3  724  100  13.4  

        45.25  100  724  2  32  43.3  692  المجموع

) 45(وفي الواقع إن متوسط األطروحات المجازة ال ینتظم بمعدل        
ً، وإنما یوجد تفاوت من فترة ألخرى حیث یصل المتوسط السنوي  أطروحة سنویا

، في حین حققت الفترة الثانیة أطروحة) 17.7(لألطروحات في الفترة األولى إلى 
أطروحة خالل ھذه الفترة، وقد سجلت الفترة ) 59.6(أعلى متوسط حیث بلغ 

ً مع الفترة التي سبقتھا) 56.3(الثالثة  ً تقاربا   .أطروحة مسجلة

  

  یبین التطور التاریخي لألطروحات بكلیة اآلداب خالل فترات الدراسة) 2(شكل 
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ق أن الفترة الثانیة تعتبر أزھى فترة بین فترات یالحظ من الجدول الساب       
الدراسة في إجازة األطروحات بدرجتیھا الماجستیر والدكتوراه، فقد سجلت إجازة 

أطروحة ) 12(أطروحة ماجستیر خالل الخمس سنوات الثانیة، وسجلت ) 286(
  .أطروحة للدكتوراه) 2.4(دكتوراه بمتوسط 

ً من جانب الباحثین، وسجلت زیادة         ً واضحا وقد القت ھذه الفترة اھتماما
عن الفترة ) 238.6(ملحوظة عن الفترة التي سبقتھا، حیث وصل معدل الزیادة إلى 

ویرجع ذلك بالدرجة األولى إلى استقرار برنامج الدراسات العلیا فى . السابقة علیھا
ك إلى زیادة فتح برنامج الدراسات العلیا فى ھذه الفترة، كما یرجع السبب فى ذل

علم االجتماع، والدراسات : (أقسام وشعب أخرى نذكر منھا على سبیل المثال
  .ما ساھم فى زیادة إنتاجیة الرسائل فى تلك الفترة) التربویة

   اإلجازةالتوزیع الزمني وفقاً لسنوات         
لدرجة  30/7/1994أطروحة بتاریخ كانت بدایة كلیة اآلداب مع إجازة أول        

ومن  م1995الدكتوراه شعبة الدراسات اإلسالمیة، ثم شھد العام الذي تاله أي عام 
نفس الشعبة  إجازة أول أطروحة ماجستیر، حین تقدم  الطالب الھادي محمد سریط 

: الشھادة ودورھا في إثبات أحكام الزواج والطالق وآثارھما " بأطروحتھ بعنوان 
ً بعد عام، حتى بلغ رصید " مقارنة دراسة وأخذت األطروحات في تزاید عاما

ً خالل فترة ) 45.25(أطروحة بمتوسط ) 724(األطروحات  أطروحة سنویا
فقد سجل أقصى معدل زیادة خالل فترة الدراسة  م1995باستثناء عام . الدراسة

سبقھ  زیادة مرتفعة عن العام الذي م2000، كما سجل عام %)1800(لیصل إلى 
  ).3(وشكل )  3( ، جدول%)178.9(بمقدار 
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  التطور الزمني لألطروحات المجازة بكلیة اآلداب) 3(جدول 

  /السنة
  الدرجة

  المجموع  دكتوراه  ماجستیر
  معدل النمو  معدل الزیادة  تراكمي%   مج تراكمي  %  عدد  عدد  عدد

1994  0  1  1  0.1  1  0.1  0  0  
1995  19  0  19  2.6  20  2.7  1800  1900  
1996  24  0  24  3.3  44  6  26.3  120  
1997  27  2  29  4  73  10  20.8  65.9  
1998  13  2  15  2.1  88  12.1  48.2 -  20.5  
1999  18  1  19  2.6  107  14.7  26.7  21.6  
2000  52  1  53  7.3  160  22  178.9  49.5  
2001  68  7  75  10.4  235  32.4  41.5  46.9  
2002  74  1  75  10.4  310  42.8  0  31.9  
2003  73  3  76  10.5  386  53.3  1.3  24.5  
2004  89  4  93  12.8  479  66.1  22.4  24.1  
2005  75  3  78  10.8  557  76.9  16.1 -  16.3  
2006  63  7  70  9.7  727  86.6  10.3 -  12.6  
2007  56  0  56  7.7  683  94.3  20 -  8.9  
2008  37  0  37  5.1  720  99.4  33.9 -  5.4  
2009  4  0  4  0.6  724  100  89.1 -  0.6  

  2348.7  1900.3      100  724  32  692  المجموع
  146.8  118.75      6.25  45.25  2  43.25  المتوسط

، كما %)26.7(معدل زیادة عن العام الذي سبقھ تصل إلى  م1999وقد سجل عام 
، وشھد %)22.4(بمعدل زیادة عن العام الذي یسبقھ تصل إلى  م2004سجل عام 

ً في اإلنتاجیة  م2002عام  على العام السابق علیھ دون زیادة أو نقصان استقرارا
  .أطروحة 75وذلك بعدد 

وعلى الجانب اآلخر فقد تناقصت األطروحات المجازة بالكلیة خالل تسعة        
أعوام عن األعوام السابقة علیھا، وھذا مؤشر على أن نظم الدراسات العلیا بھذه 

قصى درجة للتناقص في الكلیة لم تصل إلى درجة االستقرار بعد، حیث سجلت أ
، وسجلت كحد %)48.2(بمقدار  م1988، ثم عام %)89.1(بمقدار  م2009عام 

ویالحظ مما %). 10.3(بمقدار  م2006أدنى للتناقص خالل فترة الدراسة في عام 
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أنھ یوجد تذبذب في إنتاج األطروحات، وھذا راجع لعدم استقرار نظم  سبق
  .الدراسات العلیا بھذه الكلیة

  

  التطور الزمني لألطروحات المجازة بكلیة اآلداب) 3(شكل

  التوزیع الموضوعي الزمني لألطروحات 
احتلت شعبة الدراسات اإلسالمیة المقدمة من بین األقسام العلمیة بكلیات        

الجامعة من حیث اھتمام الباحثین، فقد سجل األسبقیة في إجازة أولى 
نظریة فحسب بل على مستوى األطروحات لیس على مستوى الكلیات ال

، وفي العام الذي یلیھ شھد قسما م1995الجامعة كلھا، وذلك في منتصف عام
اللغة العربیة، والدراسات األدبیة مولد أولى األطروحات المجازة فیھما، ثم 

لیشھدوا إنتاج أولى  م1996جاء قسم علم النفس، والجغرافیا، والتاریخ في عام 
 م1997أما قسم التفسیر فقد سجل أول أطروحة لھ عام أطروحاتھم بھذا العام، 

وھو قسم علم  م1998ثم یأتي آخر األقسام في إنتاج أول أطروحة لھ في عام 
  .االجتماع

وبما أن شعبة الدراسات اإلسالمیة ھي السباقة من حیث اإلنتاجیة        
في أطروحة، ) 25(بــ  2001لألطروحات، فقد سجلت أقصى إنتاجیة لھا عام 
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 ً ) 15(حین جاء العام الذي یلیھ بالمرتبة الثانیة من حیث اإلنتاجیة مسجال
أطروحة في كل عام ) 12(سجل عدد  2005،  2004أطروحة، وفي عامي 

بأطروحة واحدة  م2008،  1994منھما، أما أدنى إنتاجیة  فكانت في عامي 
إلجمالي  أیة أطروحة، وبھذا یكون ا م2009لكل عام، في حین لم یسجل عام 

أطروحة خالل فترة الدراسة لیحتل المرتبة األولى من بین أقسام كلیة ) 143(
   .اآلداب

  توزیع األطروحات المجازة بأقسام كلیة اآلداب زمنیاً ) 4(جدول 

  القسم/ السنة 

الدرا
سات 
اإلسال
  میة

اللغة 
العربی

  ة

الجغرا
  تاریخ  فیا

الدرا
سات 
  األدبیة

التفس
  یر

علم 
  النفس

علم 
االجتما

  ع
  المجموع

1994  1  0  0  0  0  0  0  0  1  

1995  10  5  0  0  4  0  0  0  19  
1996  9  2  1  3  5  0  4  0  24  
1997  9  6  2  3  3  5  1  0  29  
1998  5  3  3  2  0  1  0  1  15  
1999  7  1  1  1  3  2  4  0  19  
2000  13  4  6  10  10  2  2  6  53  
2001  25  6  9  9  8  4  12  2  75  
2002  15  7  12  5  6  13  7  10  75  
2003  11  11  8  12  9  8  5  12  76  
2004  12  7  18  11  13  13  11  8  93  
2005  12  17  15  5  7  4  11  7  78  
2006  9  10  14  11  8  5  9  4  70  
2007  4  25  8  7  0  8  3  1  56  
2008  1  12  4  7  1  8  2  2  37  
2009  0  2  2  0  0  0  0  0  4  

  724  53  71  73  77  86  103  118  143  المجموع
  45.24  3.31  4.44  4.56  4.81  5.37  6.44  7.37  8.94  متوسط كل قسم

) 118(أما المرتبة الثانیة من حیث اإلنتاجیة فقد احتلھا قسم اللغة العربیة بنصیب 
، فقد شھد ھذا القسم أقصى إنتاجیة لھ عام %)7.37(أطروحة، وبمتوسط قدره 

بأطروحة  م1999أطروحة، أما أدنى إنتاجیة لھ فكانت عام ) 25(بــ  م2007
  %).7.37(متوسط قدره واحدة فقط، لیسجل 

أطروحة خالل فترة ) 103(وجاء في المرتبة الثالثة قسم الجغرافیا بإجمالي  
أطروحة، وفي عامي ) 18(بـ  م2004الدراسة، لیسجل أقصى إنتاجیة لھ عام 
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سجل أدنى إنتاجیة لھ بأطروحة واحدة فقط في كل عام،  م1999،  1996
م التاریخ المرتبة الرابعة مسجًال واحتل قس%). 6.44(وبمتوسط سنوي یصل إلى 

 م2003، وسجل أقصى إنتاجیة لھ عام %)5.37(أطروحة بمتوسط سنوي ) 86(
بأطروحة واحدة  1999أطروحة، أما الحد األدنى لإلنتاجیة فكان عام ) 12(بــ 

فقط، ولم یسجل أیة أطروحة في العامین األولین والعام األخیر خالل فترة 
  الخامسة فكانت لشعبة أما المرتبة. الدراسة

، أما %)4.81(أطروحة، وبمتوسط ) 77(الدراسات األدبیة بإجمالي قدره 
بثالث عشرة أطروحة  2004أقصى درجات اإلنتاجیة بھذه الشعبة فكانت عام 

  .سجلت أدنى إنتاجیة لھا م2008وفي عام 

  
ً )  4(شكل     توزیع األطروحات المجازة بأقسام كلیة اآلداب زمنیا

  م2007،  م1998،  م1994(ي حین لم تسجل أیة أطروحة في األعوام ف     
ً أقصى إنتاجیة لھ من )م2009 ، واحتل قسم التفسیر المرتبة السادسة مسجال

أطروحة، فیما سجل أدنى ) 13(بـــ  م2004،م2002األطروحات عامي 
بأطروحة واحدة فقط، ولم یسجل أیة أطروحة في  م1998إنتاجیة لھ عام 

ً األعوا م الثالثة األولى والعام األخیر خالل فترة الدراسة، وبھذا یسجل إجمالیا
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أما المرتبة قبل األخیرة فجاءت لقسم %). 4.56(أطروحة بمتوسط قدره ) 73(
، وكانت أقصى %)3.31(أطروحة وبمتوسط ) 53(علم االجتماع بحصیلة 

القسم فكانت  أطروحة، أما أقل إنتاجیة لھذا) 12(بـــ  2003إنتاجیة لھ عام 
  .بأطروحة واحدة في كل عام م2007،  م1998عامي 
أن الفترة الزمنیة األولى من عمر الدراسة القت إنتاجیة  یالحظ مما سبق       

ضئیلة، وھذا شيء طبیعي باعتبار تلك الفترة بدایة برنامج الدراسات العلیا 
التي تبدأ من وعدم استقراره بالشكل المطلوب، فیما شھدت الفترة الوسطى و

استقرار نظام الدراسات العلیا بشكل ملحوظ لتسجل  م2003إلى  م1999عام 
فلم یسجل لقسم علم  1999أطروحات بكل األقسام وفي كل األعوام، ما عدا 

ً في اإلنتاجیة في عامي    م1994االجتماع أیة أطروحة، فیما سجلت تفاوتا
 م2000سجل عام أطروحة، بینما ) 19( م1999لتسجل في عام  م2000

فیما سجلت األعوام الست األخیرة إنتاجیة تتضاءل من عام . أطروحة) 53(
أطروحة، ثم یأخذ في التناقص العام الذي یلیھ ) 93(بــ  م2004آلخر فتبدأ عام 

أطروحة، وھكذا ) 70(أطروحة، ثم یأتي العام الذي بعده بــ ) 78(لیصل إلى 
  .طروحات فقطأ) 4(حتى تصل في آخر عام إلى إنتاج 

ذلك في عدم االستقرار التام في برنامج الدراسات  ویكمن السبب وراء       
العلیا في بعض األقسام من جھة، وقلة أعضاء ھیئة التدریس لإلشراف على 
الرسائل من جھة أخرى، إضافة إلى برنامج إیفاد الطلبة بمنح دراسیة خارج 

  .البلد
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  :التوزیع اللغوي لألطروحات
باعتبار أن العربیة ھي لغة التعلیم والبحث العلمي في كلیة اآلداب        

موضوع الدراسة، فقد حظیت اللغة العربیة بمكان القمة، حیث أعدت كل 
األطروحات بھذه الكلیة موضوع الدراسة باللغة العربیة، فمثلت نسبة 

  )5(وشكل )  5جدول %) (100(
  المجموع  باحثة  باحث  جنس الباحث/اللغة

  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  100  724  32.87  238  67.13  486  لغة عربیة

  0  0  0  0  0  0  لغة إنجلیزیة

  100  724  32.87  238  67.13  486  المجموع

  التوزیع اللغوي لألطروحات) 5( جدول 

 ً ومن خالل الجدول السابق والشكل القادم اللذین یوضحان التوزیع اللغوي وفقا
عالقة بین اللغة المستخدمة وھي بالطبع العربیة لجنس الباحث، یتبین أنھ توجد 

ً أم باحثةالتي أعدت بھا األطروحات ونوع الباحث سواًء  ، فنجد فئة أكان باحثا
وھذه النسبة تصل إلى النصف %) 49(الباحثات بالنسبة لفئة الباحثین بمعدل 

 ً   .تقریبا
الفرنسي لم یتم أما فیما یخص قسم اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة، فإن قسم        

، أما قسم اللغة اإلنجلیزیة فقد بدأ م2009فیھ فتح الدراسات العلیا حتى عام 
لم  م2009وحتى تاریخ  م2006مشواره بفتح برنامج الدراسات العلیا عام 

  .یجز أیة أطروحة
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  التوزیع اللغوي لألطروحات) 5( شكل 

ى اللغة العربیة السابق یتضح االعتماد الكامل عل ومن خالل العرض       
في إعداد األطروحات بكلیة اآلداب بجامعة الزاویة، ویرجع %) 100(بنسبة 

  .ذلك إلى أن اللغة العربیة ھي اللغة األساسیة في التدریس والبحث
  توزیع األطروحات وفقاً لجنس الباحث

یالحظ أن حجم فئة اإلناث یتفوق على حجم فئة الذكور في كلیة اآلداب 
ً على فئة الذكور في  معیةبالمرحلة الجا األولى، إال أن ھذه الفئة لم تسجل تفوقا

مرحلة الدراسات العلیا، حیث بلغ رصید فئة اإلناث من األطروحات بھذه 
  ، تمثل نسبة)724(أطروحة من إجمالي ) 238(الكلیة  

، أي ما یقرب من نصف نسبة فئة الذكور، فقد سجلت أقصى نسبة %)32.9(
لفئة الذكور، أما أدنى نسبة %) 53.4(مقابل %) 46.6(لھا بقسم التفسیر 

لفئة %) 88.1(مقابل %) 11.9(فسجلتھا بشعبة الدراسات اإلسالمیة وھي 
  ).6، شكل  6جدول (الذكور 

العلیا، إلى أسباب اجتماعیة ن ویرجع عزوف فئة اإلناث عن مواصلة دراستھ
في بعض األحیان بأمور البیت، كما یرجع السبب  ھنكزواج البنات وانشغال

في المرحلة الجامعیة األولى  ناستكمال دراستھ إلىإلى أن البنات یطمحن 
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على اللیسانس أو البكالوریوس للحصول على وظیفة، وقد تؤدي  نوحصولھ
ً في ذلك ً كبیرا   . العادات والتقالید االجتماعیة دورا

  ب جنس الباحث توزیع األطروحات التي أجازتھا أقسام كلیة اآلداب حس)  6(جدول  

  المجموع  باحثة  باحث  الجنس/ القسم  
  %  عدد  %  عدد

  143  11.9  17  88.1  126  الدراسات اإلسالمیة
  118  36.4  43  63.6  75  اللغة العربیة

  103  38.8  40  61.2  63  الجغرافیا
  86  37.2  32  62.8  54  التاریخ

  77  23.4  18  76.6  59  الدراسات األدبیة
  73  46.6  34  53.4  39  التفسیر

  71  45.1  32  54.9  39  علم النفس
  53  41.5  22  58.5  31  علم االجتماع

  724  32.9  238  67.1  486  المجموع
  

  

  التوزیع اللغوي حسب جنس الباحث) 6( شكل 
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ً أكبر لفئة الباحثین منھ لفئة الباحثات في مرحلة  وقد شكلت كلیة اآلداب استیعابا
ا في شعبة الدراسات اإلسالمیة بنسبة الدراسات العلیا، لتسجل أقصى معدل لھ

)88.1 .(%  
ماجستیر ( من خالل ذلك یتضح أنھ توجد عالقة بین مستوى الدرجة        
%) 34(فنجد أن فئة الباحثات قد مثلت ) ذكور ، إناث ( وجنس الباحث ) ودكتوراه

من إجمالي أطروحات الماجستیر المجازة، في حین انخفضت النسبة في أطروحات 
من إجمالي %) 66(، وسجلت فئة الذكور نسبة %)9.4(كتوراه لتصل إلى الد

أطروحات الماجستیر المجازة، وترتفع في أطروحات الدكتوراه لتصل إلى 
)90.6.(%  

  :الخالصة
یالحظ من العرض السابق لرصید األطروحات التي أجازتھا كلیة اآلداب     

  :بجامعة الزاویة اآلتي
         بة األولى من حیث حجم األطروحات المجازة احتلت كلیة اآلداب المرت

أطروحة، ویرجع ذلك إلى النشأة المبكرة وكثرة التخصصات، أما فیما ) 724(بــ 
یخص الوحدات األكادیمیة فجاءت شعبة الدراسات اإلسالمیة في المقدمة من حیث 
حجم األطروحات، وإجازة أول أطروحة على مستوى الجامعة، وجاءت 

ات كلھا باللغة الرسمیة للدولة وھي العربیة لغة التدریس والبحث، وقد األطروح
  .      تفوقت فئة الباحثین الذكور على فئة الباحثات اإلناث
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خدمة البحث في ودورھا في المكتبات الجامعیة أقسام الدوریات 
  دراسة مطبقة علي مكتبات جامعة طرابلس العلمي

  
  جمال احمد حواص. ا                                                                                                 

  قسم المكتبات                                                                                                      
  الزاویة - كلیة اآلداب                                                                                                  

  :تمھید
دنیا المطبوعات في عصرنا الحالي  تحتل الدوریات مكانة علمیة خاصة في

الدوریات تشكل العمود  أصبحتالمشھور بعصر انفجار المعلومات وبالتالي 
غیرھا من  منالفقري لمقتنیات معظم المكتبات لما لھا من خصائص تمیزھا 

  .والتي لھا اثر كبیر في تقدم البحث العلمي في اغلب الدول المتقدمة اتالمطبوع
أن كثافة  ىإلمن أوعیة المعلومات  اإلفادةإلى راسات وتشیر معظم الد    

للمعلومات تتجاوز كثافة االعتماد علي  أساسياالعتماد علي الدوریات كمورد 
وقد ،من االھتمامات القرائیة%  50الدوریات بحوالي  تستأثرما عداھا حیث 

الدراسات ان نسبة كبیرة من االستشھادات المرجعیة التي یقتبسھا  أظھرت
  .علماء ھي دوریات علیمة ومطبوعات صادرة عن جمعیات علمیة ال

وذلك  األوعیةالدول المتقدمة تھتم بھذا النوع من  أصبحت األھمیةومن ھذه     
 القتنائھاخاصة بھا في المكتبات ورسم السیاسة واالحتیاجات  أقسامبإنشاء 

 البحث العلمي والتطویر     غراضأوتنظیمھا وحفظھا في ما یخدم 
  ـ :ـ مشكلة الدراسة 1
للدوریات أھمیة كبیرة كمصدر أولي للمعلومات ألنھا تتمیز عن باقـي    

مصادر المعلومات األخرى بحداثة المعلومات وسرعة نشرھا وتجددھا 
باستمرار بفعل طبیعة صـدورھا علي فترات متقاربة وكذلك تنوعھا 

ت التــكنولوجیا ومالحقتھا للتطورات العلمیة وخاصة في مجاال الموضوعي
الحدیثة وبالتالي فھي تشكل المنطلق األساسي للباحثین في مختلف مجاالت 

غلب المكتبات الجامعیة علي تخصیص أالبحث العــلمي ومن ھذه األھمیة تعمل 
ھا ئلطرق اختیارھا واقتنا خاصةورسم سیاسة  لھاوتجھیز أقسام مستقلة 
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من خالل معـــایشة الباحث لواقع و. وتنظیمھا الفني ومدھا بقوة عاملة مؤھلة
المكتبات وأقسامھا بجامعة طرابلس وخبرتھ الشخصیة العملیة والعلمیة في 

ً ھناك قــدم إنمجال المكتبات والمعلومات تبین  ً وضعف ا في نوعیة وكمیة  ا
ً مجموعات ھذه األقسام وقصور فیما تقدمھ من خدمات وعدم استخدامھا  ا

ثة وكذلك الحظ الباحث من خالل اطالعھ علي المعلومـات الحدی التكنولوجی
ل ھذا الموضوع مما استثاره ات الموضوع ان ھناك قلة فیماكتب حویأدب

  .لدراستھ والتعریف بھ ومدى مساھماتھ في البحث العلمي
ھل أقسام  أولھما  :علیھ فإن ھذه الدراسة تحاول اإلجابة علي سؤالین  

التي وضعت من  أھدافھاعلي تحقیق الدوریات بمكتبات جامعة طرابلس قادرة 
الدوریات تلبي احتیاجات المستفیدین  أقسامھل مجموعات  وثانیھماجلھا ؟أ

توصیات تسھم في إلي وذلك للوصول   والباحثین منھا في المجاالت المختلفة ؟
  . تطویر وتحسین الوضع الحالي

  ـ :ـ أھمیة الدراسة 2
م ینل قسطا وافرا من البحث حد الموضوعات الذي لأتتناول ھذه الدراسة 

أقسام الدوریات،علي ووالتحلیل رغم أھمیتھ البالغة في المكتبات الجامعیة وھ
الدوریات تمثل العمود الفقري لمجموعات المكتبة ومن المصادر  أناعتبار 

ً  علي ان ھذا  أبحاثھماألولیة التي یعتمد علیھا الباحثون عند إعداد  العلمیة فضال
  وأشكال وأنواعصادر المعلومات لھ خصائص وممیزات النــــوع من م

 إعطاءوبذلك تحاول ھذه الدراسة . وارتباط ذلك بخصائص مجتمع البـــــاحثین
وبالتالي . صورة واضحة عن ھذا الموضوع والتعریف بھ وبأبعاده وجــــــوانبھ

علي ختار ھذا الموضوع  سعیا للفت انتباه صناع القرار بالجامعة ان الباحث إف
البحث  جامعة طرابلس في خدمة تالدوریات مكتبا أقسامالـــدور الذي تلعبھ 

  .العلمي وتلبیة احتیاجات ورضا المستفیدین والباحثین في ھذه الجامعة
  ـ  :الدراسة أھدافـ  3

  ـ :في األتي تتمثل األھدافتحقیق مجموعة من  إلىتسعى  ھذه الدراسة 
دوریات موضوع الدراسة من حیث الموقع ال ألقسامـ دراسة الوضع الحالي  1

  .والمجموعات والتجھیزات والقوي العاملة  واألثاثوالمبني 
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من اختیار وتزوید  ـ التعرف علي اإلجراءات الفنیة المتبعة في ھذه األقسام 2
 . وفھرسة وتصنیف 

 ـ التعرف علي نوعیة وأشكال الخدمات التي تقدمھا أقسام الدوریات  3
  المعلومات بأقسام الدوریات  ي مدي استخدام تكنولوجیالتعرف علـ ا 4
  ـ :ـ تساؤالت الدراسة 4
الدوریات موضوع الدراسة من حیث الموقع  ألقسامالوضع الحالي وـ ما ھ 1

  .والمجموعات  والقوي العاملة والتجھیزات واألثاثوالمبني 
اء وتنظیم الدوریات في اقتن أقسامتتبعھا  معینة  إجراءات فنیةھل ھناك ـ  2

  مجموعاتھا؟
  نوعیة الخدمات التي تقدمھا أقسام الدوریات موضوع الدراسة؟ ىھ ـ ما 3
  المعلومات بأقسام الدوریات ؟ـ ھل تم استخدام تكنولوجیا 4
  ـ  :ـ المفاھیم والمصطلحات 5

  :المكتبات الجامعیة
لطالب الجامعة  معلوماتداخل الجامعات لتقدیم مصادر الھي مكتبات تنشأ 

الدرجة الجامعیة األولى والدراسات العلیا وكذلك ألعضاء ھیئة  :لي المستویینع
  )1(التدریس  والعاملین في الجامعة وربما تمتد خدماتھا للباحثین خارج الجامعة

  ـ :الدوریات
بأنھا تلك المطبوعات التي تصـــــدر علي فترات  :وعرفتھا منظمة الیونسك

واحد ینظم جمیع حلقاتھا ویشترك في غیر محددة ولھا عنوان ومحددة ا
لي ماال نھایة أي ال یوضع إتصدر  أنویقصد بھا . من الكتـــاب  كثیرٌ تحریرھا 

  )2(.حد معین تقف عنده الدوریة 
ـــ كل ما یصدر علي فتــــــــــــرات منتظمة تتجاوز  :عرفھا معجم اكسفورد 

  )3(  الخ.............. الیوم الواحد كالشھریات والفصلیات 

في أجزاء  علي تعریف الدوریة بأنھا أي مطبوع یصدر إجماعوھناك شبھ 
متتابعة ومتتالیة وعلى فترات منتظمة في العادة وفق فترات زمنیة محددة أ

  .ما النھایة كقاعدة إلىوعلى أساس استمرار 
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  ـ  :بیاناتـ أدوات جمع ال 6
  ـ :يجمع البیانات تمثلت ف أدواتاستعان الباحث بعدد من 

الدوریات  ألقسامالمكتبات للتعرف علي الوضع الحالي  ألمناءوجھ  :ـ االستبیان
  . المكتبات موضوع الدراسةب

ولین عن أقسام الدوریات الستكمال بعض ؤمع المس :ـ المقابلة الشخصیة
  .البیانات التي لم تدرج في االستبیان 

ً الن ھذه الدراسة اعتمد  :ـ الزیارات المیدانیة  ت علي المنھج  المسحي نظرا
تطلب زیارات  میدانیة للمكتبات لتسجیل المالحظـــــــــــات التي تخدم  فاألمر

  .الدراسة
  ـ :ـ المنھج المستخدم 7
وفق لطبیعة ھذه الدراسة اختار الباحث تطبیق المنھج الوصفي التحلیلي الذي   

یــلھا لإلجابة یعتمد علي دراسة حقائق وسمات المجتمع موضوع الدراسة ثم تحل
یستعین في جمع  أن الباحثعلي التساؤالت والخروج بمؤشرات مع المالحظة 

البیانات بمنھج الدراسات المسحیة المیدانیة الذي یھدف الي الحصول علي 
  )4(.معلومات مفصلة ودقیقة عن الوضع الحالي 

  ـ  :ـ مجتمع الدراسة 8
مكـتبات جامعة طرابلس من خالل الزیارات المیدانیة المتكررة للباحث ل

مكتبة، وھذا العدد یمثل مجتمع الدراسة،  ومن خالل ھذه ) 13(وعددھا حوالي 
 إغالقبعض المكتبات ال یوجد بھا أقسام للدوریات وكذلك  أنالزیارات اتضح 

  ).2013عام (الدراسة إجراء ثناءأ )مكتبة العلوم (  بعضھا للصیانة
  :للدوریات وھي أقسام تضمكتبات التي علي المت ن ھذه الدراسة ركزإعلیھ ف 
  )القاطع أ(ـ مكتبة كلیة الطب البشري  1
  )القاطع أ(ـ مكتبة كلیة الھندسة  2
  )القاطع أ(ـ مكتبة كلیة الزراعة  3
  )القاطع أ(ـ مكتبة الدراسات العلیا  4
  )القاطع ب (ـ مكتبة كلیة اآلداب  5
  



 
 

 384 

  
 :للدراسة اإلطار النظري

  -:أھمیة الدوریات :أوالً 
في المكتبات وللدوریات أھمیة كبیرة في مختلف أنواع المكتبات بصورة عامة 

مراكز المعلومات بصورة خاصة ومكتبات البحث وة یالجامعوالمتخصصة 
دور وأھمیة  تذلك تحددبوحیث تشكل العمود الفقري بالنسبة لمجموعاتھا 

  ) 5( : الدوریات في األتي
المتجددة باستمرار بفضل طبیعة المعلومات الحدیثة وتوفر الدوریات  - 1

غیرھا من مصادر وصدورھا على فترات متقاربة، بالمقارنة بالكتب 
 . المعلومات

ً توفر الدوریات كثیر - 2 من المعلومات التي قد ال تجد طریقھا للنشر في  ا
من  كثیرمصادر المعلومات األخرى، مثل المعلومات الحدیثة عن 

تقاریر وخبار األوالمؤتمرات واالكتشافات والمخترعات و المستجدات
 ... غیرھاواألبحاث 

عرض وتعرض الدوریات في أبواب خاصة قد تكون ثابتة في أعدادھا تقییم  - 3
 ً اإلعالنات وتنشر اإلخطارات المھنیة ومصادر المعلومات التي تنشر حدیثا

غیرھا من المعلومات التي تفید المتخصصین في مجال وفرص العمل و
 . اھتمام الدوریة

ً للحوار یتبادل فیھ المتخصصونتع - 4 جھات و تبر صفحات الدوریات مكانا
یتعاونون على التغلب على واآلراء في الموضوعات المختلفة، والنظر 

یقدمون مقترحاتھم لتطویر والصعوبات التي تواجھھم، والعقبات و المشكالت
 . الرقي بالممارسات المھنةوأسالیب العمل 

 ً    -:خصائص الدوریات :ثانیا
 . یقصد بذلك استمراریة صدور الدوریة دون توقفوتابع الصدور، ت - 1
 . ن غیرھا من الدوریاتمسم عنوان یمیزھا االعنوان الممیز، لكل دوریة  - 2



 
 

385                           

ً ممیز - 3 ً رقمیا ً الرقم الممیز، كل عدد یصدر من الدوریة یحمل تحدیدا عن  ا
األعداد األخرى من الكتب، یسھم كل واحد منھم في إبراز موضوع 

 . ة قضیةمناقشوأ
 )  6( . االنتشار الواسع - 4

 ً    -:ممیزات الدوریات :ثالثا
   -:تتمیز الدوریات عن مصادر المعلومات األخرى بعدة ممیزات أھمھا

ما إوما أسبوعیة وإحداثتھا، فالدوریات تصدر وسرعة نشر المعلومات  - 1
 . الخ... ما فصلیةإوشھریة 

دة تغطى معظم التنوع الموضوعي حیث تعالج الدوریات مواضیع متعد - 2
 . جوانب المعرفة البشریة

البحوث المنشورة في كثیر من الدوریات باإلیجاز مقارنة وتمتاز المقاالت  - 3
 . مع غیرھا من مصادر المعرفة كالكتب مثالً 

مستخلصات مما یسھل وظھور بعض الدوریات على شكل كشافات أ - 4
 . الوصول إلى المعلومات المطلوبة

ھذا معناه وجھات نظر متعددة وأفكار ومتعددة  تكتب الدوریات عادة بأقالم - 5
 . مختلفة

محاضر والتقاریر وتحوي الدوریات معلومات ال توجد في غیرھا كاألبحاث  - 6
 . غیر ذلك والمناقشات ورسائل القراء واإلعالنات والمؤتمرات 

 . االكتشافات العلمیةوبث المعلومات وتعتبر الدوریات وسیلة لنشر  - 7
مكانیة قراءتھا في أي إوالمادیة تمتاز بسھولة الحمل وشكلیة من الناحیة ال - 8

 )  7( . مكان مقارنة مع غیرھا من مصادر المعلومات
 ً    - :أنواع الدوریات :رابعا

من وھناك أكثر من أساس متبع في تقسیم الدوریات إلى أنواع مختلفة          
   - :ھذه التقسیمات ما یلي

   :ات حسب الموضوع إلىتقسم الدوریو :الدوریات حسب الموضوع:  1
المقاالت ووھي الدوریات التي تھتم بنشر البحوث  :الدوریات المتخصصة) أ 

المتعمقة في موضوع محدد، ویكتب ھذه البحوث عادة ووالدوریات الدقیقة 
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جملة من المتخصصین في الموضوع، وتمتاز مقاالتھا بعملیتھا وتركیزھا 
 . د علیھا الباحث في كتابة بحثھواحتوائھا على قائمة بالمصادر التي استن

وھي الدوریات التي تھتم بنشر مقاالت وتحقیقات وأخبار  :الدوریات العامة) ب 
مفھوم وموجھ لشرائح ومتنوعة وفي شتى الموضوعات بأسلوب مبسط وعامة 

للمعلومات العامة، وتمتاز مقاالتھا والمجتمع والغرض منھا في الغالب ترفیھي أ
 . وعدم احتوائھا على المصادر البساطةوباإلیجاز 

وتقسم الدوریات حسب فترات الصدور  :الدوریات حسب فترات الصدور : 2
   - :إلى األنواع التالیة

 . وھي الصحف والجرائد الیومیة Dailyالدوریات الیومیة  -
 . ن في األسبوعیوتصدر مرت semi- weeklyالدوریات نصف األسبوعیة  -
 . في الشھر مرات  أربعصدر وت weeklyالدوریات األسبوعیة  -
 .تصدر مرة في الشھرMonthly    الدوریات الشھریة   -
 . وتصدر مرة كل ثالثة أشھر quarterlyالدوریات الفصلیة  -
 . ن في السنةیوتصدر مرت semi-annuallyالدوریات نصف السنویة  -
 . وتصدر مرة  في السنة annuallyالدوریات السنویة  -
وھذه ال یتحدد ظھورھا بفترة  irregularدور الدوریات غیر منتظمة الص -

 . منتظمةوزمنیة محددة أ
تقسم الدوریات حسب جھات الصدور و :الدوریات حسب جھات الصدور: 3

   :إلى
 : الدوریات التجاریة) أ 

الشركات  وتشمل الدوریات التي تصدر عن جھات تجاریة مثل دور النشر و
ً أیكون ھدفواألفراد والمؤسسات اإلعالمیة و إعالمیا وھا الرئیسي تجاریا
ً وأ   . مادیا

  
 : الدوریات غیر التجاریة)ب 

تصدر عادة عن جھات وھي الدوریات التي ال تھدف إلى الربح المادي و
  : تشتملوتجاریة 
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 . الجمعیات العلمیةوالمراكز والمعاھد وعن الجامعات  ةالدوریات الصادر -
 . لفةعن المؤسسات الحكومیة المخت ةالدوریات الصادر -
 )  8(  .الھیئات المھنیةوعن المنظمات  ةالدوریات الصادر -

 ً    :اختیار الدوریات :خامسا
تطویر مجموعات الدوریات عملیة لیست سھلة بسبب طبیعة وتعتبر عملیة بناء 

كثرة مشاكلھا فالخطوة األولى في الحصول على الدوریات ھي والدوریات 
مكتوبة لالختیار تتأثر بعدة وحة التي تنبع من سیاسة واضوعملیة االختیار 

  : عوامل منھا
 .وظائفھا األساسیة وطبیعة أھدافھا ونوع المكتبة  -
 .المیزانیة المخصصة للدوریات  -
 طبیعة حاجتھم للمعلومات وخصائص مجتمع المستفیدین من المكتبة ونوعیة  -
 .القدیمة والمساحة المخصصة لعرض الدوریات الجاریة  -
 )9(.ي القادر على التعامل مع الدوریات مدى توفر الكادر البشر -
  :ھناك عدة أدوات یمكن التعرف من خاللھا على الدوریات منھاو
  periodical directoriesأدلة الدوریات  - 1
  union catalog periodicalsالفھارس الموحد للدوریات  - 2
 indexes and abstractsالمستخلصات والكشافات  - 3
 . بنوك المعلومات وراصد قواعد البیانات المتوافرة في م - 4
 CD - ROOMقواعد البیانات المتوافرة على األقراص المتراصة  - 5
 . شبكة االنترنت  - 6

 ً    - :طرق الحصول على الدوریات :سادسا
 . الشراء من الموردین المحلیین  - 1
 .موزع تھتم مع وكیل أ واالشتراك بالتعامل المباشر مع الناشر أ - 2
 .الدوریات المطلوبة عضویة الجمعیات العلمیة التي تصدر  - 3
 . غیرھم من الھیئات والھدایا من الناشرین  - 4
 . عن طریق الموردین المتخصصین في الدوریات - 5
 . التبادل مع الھیئات الناشرة  - 6
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 ً    -:عرض الدوریات :سابعا
تحرص معظم المكتبات على عرض األعداد الجاریة من الدوریات حتى    

غلب األحیان أن تعرض الدوریات یحدث في أوتكون في متناول أیدي القارئ، 
ھناك ثالثة طرق لترتیب الدوریات الجاریة على حوامل وقبل إعدادھا، 

  : العرض
 . الترتیب ھجائیا بالعنوان - 1
 . مصنفھ - 2
 . في نظام رقمي إذا كان لكل عنوان رقم كودي - 3

إن طرق العرض و ،بعرض دوریاتھا الجاریةوتھتم معظم المكتبات في العالم 
ات المستعملة تحدد بالمساحة والمكان المتوفر والمخصص وأنواع العارض

من أشھر العارضات المستعملة في المكتبات بخاصة ذات و ،لعرض الدوریات
المعدنیة ذات األلواح والمجامیع الكثیرة من الدوریات ھي الدوالیب الخشبیة أ

التي تثبت بشكل مائل من الجھة العلیا من كل رف من رفوف والمتحركة 
لكي تستند  ةینتھي اللوح من الجھة السفلي بمسافة صغیرو ،ب االعتیادیةالدوال

من الممكن رفع ھذا اللوح و ،ھي معروضة بشكل مائلوعلیھا الدوریة 
تضمن ھذه الطریقة عرض األعداد الجاریة وتحریكھ إلى األعلى بسھولة و

ً وحفظ األعداد السابقة للدوریة على الرف خلف اللوح المائل  بشكل واضح تماما
تھیئتھا وتساعد ھذه الطریقة على جمع أعداد السنة الواحدة و. في الوقت ذاتھ 

) 10( . للتجلید 
  

 ً    :استخدام الحاسب في ضبط الدوریات :ثامنا
تعتبر الدوریات من أكثر المواد المكتبیة إثارة للمشكالت في المكتبات     

  :ات ما یليمن المشكالت الخاصة لضبط الدوریومراكز المعلومات و
 .كثرة أعدادھا  - 1
 . تباین تواریخ صدورھا  - 2
 .عن الصدور  تتوقفالتي والدوریات أتغییر عناوین  - 3
 .المنفردة وصعوبة المطالبة باألعداد المتأخرة أ - 4
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ة اشتراكات قمالحوومن ھنا نجد أن حوسبة الدوریات تھدف إلى ضبط      
رغوب فیھا في استخدام من المالمح الرئیسة الموالطلبات القائمة و الدوریات

   -:)11(نظام الدوریات المحوسب ما یلي
 ) االشتراك ( اختیار العناوین المناسبة للشراء  - 1
 .مراسالت التجلید ورسائل المطالبات و) االشتراك ( إعداد طلبات الشراء  - 2
 .ملفات التجدید وضبط االشتراكات  - 3
 . إجراءاتھا وضبط عملیة التجلید  - 4
 . ضبط األمور المالیة  - 5
 .متابعة األعداد المتأخرة من الدوریات  - 6
 .متابعة الدوریات المفقودة  - 7
 . إتاحة الوصول المباشر إلى التفصیالت عن مقتنیات جاریة من الدوریات  - 8
 )12(.عة قوائم تداول الدوریات اطب - 9

   :أقسام الدوریات في المكتبات الجامعیة :"تاسعا
ٌ الدوریات في ھیكلیة المكتبات الج ألقسام       ٌ  امعیة مكانة ن في ابارزت وأھمیة

لبحث العلمي، حیث تقوم كثیر من اتوفیر الدوریات المتخصصة لخدمة 
المكتبات الجامعیة بإفراد قسم خاص للدوریات، ولذلك فإنھا تحتاج إلى معاملة 

ً لوھذا .خاصة    )13(- :يیختلف قسم الدوریات تبعا
 . تخصص المكتبة وأھدافھا ووظائفھا - 1
 . المساحةون حیث البناء حجم المكتبة م - 2
 . المیزانیة المخصصة للدوریات - 3
 .عدد القوى العاملة - 4
 . نوع وشكل الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة التي تقدمھا المكتبة الجامعیة - 5
خصائصھم وطبیعة حاجتھم إلى ونوعیة مجتمع المستفیدین من المكتبة  - 6

 . المعلومات من الدوریات
من الوظائف أھمھا بناء وتنمیة المجموعات أي  مجموعة للمكتبة الجامعیةو     

مجموعات الدوریات التي تخصص لھا  أھمھاتوفیر مصادر المعلومات ومن 
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 ، والتي بدورھا تؤدي عدة وظائف  تنبثق من مھمة المكتبات الجامعیةأقسام
  .   -:نذكرھا في االتي

 . اختیار الدوریات المناسبة من مصادرھا المختلفة  - 1
 . الدوریات االشتراك في  - 2
 .خاصة بھا الفي السجالت المشترك بھا تسجیل الدوریات  - 3
 .متابعة وصول األعداد المختلفة من الدوریات المشترك بھا  - 4
 .الناقصة من الدوریات ومتابعة األعداد المتأخرة  - 5
 . الحصول على األعداد القدیمة من الدوریات  - 6
 .متابعة األمور المالیة المتعلقة بتسدید االشتراكات  - 7
 . إرسال األعداد المختلفة من الدوریات للتجلید  - 8
 . حفظ األعداد المختلفة من الدوریاتوتنظیم وعرض  - 9

 . غیرھاوالمستخلصات وتوفر الكشافات  - 10
القوائم الموحدة واالحتفاظ بأدوات اختیار الدوریات كأدلة الدوریات  - 11

 . غیرھاوالمستخلصات والكشافات وللدوریات 
 البث االنتقائي للمعلومات للمستفیدینوجاریة تقدیم خدمات اإلحاطة ال - 12

 . خاصة فما یتعلق بالدوریاتو
 . تقییم الدوریات - 13
التعاون مع أقسام الدوریات الموجودة في المكتبات الجامعیة األخرى سواء  - 14

 تبادل الدوریاتومن حیث االشتراك أ
   -:اإلطار المیداني للدراسة

  - :بلسواقع أقسام الدوریات بمكتبات جامعة طرا
  ـ :الدوریات أقساممواقع ومباني   - 1
  ـ :أقسام الدوریات موقع 1/1

في تقدیم الخدمات المكتبیة  األساسیةحد المقومات أیمثل موقع المكتبة الجید 
في تردد جمھور المستفیدین  أساسیاحیث یؤثر الموقع تأثیرا  ،بصورة فعالة،

ق على أقسام المكتبة، حیث على المكتبة واالستفادة من مجموعاتھا، وھذا ینطب
  األمریكیةتشیر المعاییر التي وضعتھا اللجنة المشتركة بین جمعیة المكتبات 
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وجمعیة مكتبات البحث  (ACRL)، والتيم1995في تعدیالتھا الصادرة 
  (ALA)والكلیات الجامعیة  

متطلبات نظام الدراسة والبحث وفھم احتیاجات  أننصت في مضمونھا على 
االھتمام بوحدات المكتبة المتفرقة والمتمركزة، كي  أحییتھا قد الطالب وغیر

یكون  وضع موقع المكتبات  أنتقوي عملیة االحتكاك بالمصادر، ومن المھم 
المكتبة  أقسام أكثرمن العقبات التي تواجھ القراء، كما یجب مراعاة وضع  لالً قم

  .بالقرب منھو أاستعماال في مستوى الطابق الرئیسي 
كما  األولمعظم  أقسام الدوریات  تقع في الدور  أنفت الدراسة حیث كش

كلیة الھندسة، كلیة الزراعة، الدراسات (وھي  مكتبات ) 1(یوضحھا  الجدول 
فقط تقع في الدور  الثاني وھي مكتبة  ة، بینما مكتبة واحد)العلیا، وكلیة اآلداب

  ).كلیة الطب البشري (
  الدوریات بالمكتبات أقسامموقع یبین ) 1(جدول رقم 

 موقع أقسام الدوریات
 المكتبات

 الدور األرضي الدور األول الدور الثاني الدور الثالث
مكتبة كلیة الطب  ـ ـ √ 

 البشري
 مكتبة كلیة الھندسة  √ ـ ـ
 مكتبة كلیة الزراعة ـ √ ـ ـ
 مكتبة الدراسات العلیا ـ √  ـ
 *مكتبة كلیة اآلداب ـ √  ـ

 بالقاطع بسابقا بة المركزیة المكت  
الدوریات في مكتبات  أقسامالمعاییر سابقة الذكر فإن مواقع  إلىباإلشارة و

  .بھا تلك المعاییر أوصت ما موضوع الدراسة ال تتطابق مع
 :أقسام الدوریات بانيم 2/ 1 

ال توجد خدمة مكتبیة  بدون مكان مناسب تؤدي فیھ العملیات واالجراءات 
توعب مجموعات ومصادر المعلومات، فضال عن استیعابھ فئات الفنیة، ویس

 المیدانیة كشفت الدراسةھیئة تدریس و وأعضاءالمترددین من طالب وباحثین 
عبارة عن قاعات بأنھا  الدوریات بمكتبات جامعة طرابلس أقساممباني المتعلقة ب
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 مساحة اكبر  أناتضح حیث  ،منھا كل  ىتتفاوت فیما بینھا في  حجم مساحة ف
یلیھا قسم الدوریات و،) 2م 400(بلغت و الطب البشريلیة بمكتبة ك كانت 

، ثم قسم الدوریات بمكتبة ) 2م 250(مساحتھ   بمكتبة كلیة الزراعة حیث بلغت
، بینما مساحة قسم الدوریات بمكتبة )2م98(حیث بلغت مساحتھ ،اآلدابكلیة 

یات بمكتبة الدراسات العلیا مساحة قسم الدور وأخیرا، )2م75( كلیة الھندسة 
   -:التالي) 2 (جدول رقم كما یبینھ  ،)2م 39( بلغت 

  الدوریات بالمكتبات أقساممساحة یبین )  2( جدول رقم 
مقار أقسام الدوریات بمباني المكتبات  أن  أیضاوكشفت الدراسة المیدانیة 

 المبینة في الجدول رقم أھمھاموضوع الدراسة تعاني العدید من العیوب 
بمكتبات جامعة  الدوریات أقساممقار  أن أیضاكشفت الدراسة المیدانیة و):3(

  )3( المبینة في الجدول  أھمھاطرابلس تعاني من العدید من العیوب 
  الدوریات أقسام أماكنیوضح عیوب )  3(جدول رقم 

 عیوب المقار
 المكتبات

 سؤ التھویة ضیق المكان قلة اإلضاءة الطبیعیة عیوب أخري
 مكتبة كلیة الطب البشري √ × × ×
 دسةمكتبة كلیة الھن √ √ √ ×

 مكتبة كلیة الزراعة × × × وجود حشرات وقلة النظافة
 مكتبة الدراسات العلیا × √ √ ×
 مكتبة كلیة اآلداب × × × ×

  :وھذه العیوب ھي
  .ـ سوء التھویة وكان ذلك في مكتبة كلیة الطب البشري ومكتبة كلیة الھندسة 1

 المكتبات المساحة الترتیب النسبي
 مكتبة كلیة الطب البشري 2م 400 1
 مكتبة كلیة الھندسة 2م 75 4
 مكتبة كلیة الزراعة 2250م 2
 مكتبة الدراسات العلیا 2م 39 5
 ابمكتبة كلیة اآلد 2م98 3

 المجموع  
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ومكتبة الدراسات  ـ قلة اإلضاءة الطبیعیة وكان ذلك في مكتبة كلیة الھندسة 2
  .العلیا  

  .كان ذلك في مكتبة كلیة الھندسة ومكتبة الدراسات العلیا  وـ طبیعة المكان  3
كما توجد عیوب اخري من بینھا وجود الحشرات وسوء النظافة وكان ذلك في  

  ).كلیة الزراعة ( مكتبة 
  :األثاث والتجھیزات  - 2

ادیة الالزمة لتقدیم الخدمة یعتبر األثاث والتجھیزات من المقومات الم  
 وأھمیة كبیرة من ناحیة توفیر الراحة والج لألثاث إنالجیدة للمستفیدین، حیث 

، ومن أطوللدخول للمكتبة والبقاء فیھا لمدة على االمناسب الذي یساعد القارئ 
التكییف، الحواسیب، ( األجھزة أمثلة، ومن )الرفوف، المقاعد، المناضد( أھمھا

 واإلضاءةالفرش  إلى، باإلضافة )فیشوفیلم ومیكرومیكر االت تصویر،
  . والتھویة الطبیعیة وغیرھا

  :ـ األثاث 2/1
كشفت الدراسة المیدانیة بخصوص نوعیة األثاث المتوفر بأقسام الدوریات 

  :أن)  4(بالمكتبات موضوع الدراسة كما یبینھا الجدول رقم 
قطعة، حیث تمثل ارفف  ) 530 ( المتوفر بأقسام الدوریات األثاثمجموع 

ً رف ))269(الدوریات العدد االكبر وبلغت  ً مقعد ) 195 ( ، ثم المقاعد بعددا  ا
) 4 (منضدة ثم فھارس الدوریات كاردیكس بعدد ) 60 ( وتلیھا المناضد بعدد

اما فیما یخص . عدد لوحتینب األخیرةوتأتي لوحات االعالنات في المرتبة 
كثر أ أنیبین  )4(والجدول رقممكتبات الكلیات،حسب فالتوزیع النوعي لألثاث 

 ،قطعة)  272(بعدد موجود بمكتبة كلیة الطب البشري  األثاثعدد من قطع 
  . قطعة )17 (عددب األثاثعدد من قطع  بأقلبینما مكتبة كلیة الدراسات العلیا 
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  بأقسام الدوریات المستخدم یوضح فئات األثاث)  4(جدول رقم 
 فئات األثاث

اإلجمالي ترتب  اتالمكتب
 حسب األعلي

 لوحة إعالنات
فھارس الدوریات 

 )كاردیس(
 المقاعد المناضد

ارفف 
 الدوریات

 مكتبة كلیة الطب البشري 200 50 20 1 1 272
 مكتبة كلیة الھندسة 18 70 17 1 1 107
 مكتبة كلیة الزراعة 28 40 10 1 0 79
 مكتبة كلیة الدراسات العلیا 8 5 3 1 0 17
 مكتبة االداب 15 30 10 0 0 55
 اإلجمالي 269 195 60 4 2 530

  :التجھیزات 2/2
الدوریات بالمكتبات موضوع الدراسة كما  أقسام أنكشفت الدراسة المیدانیة 

  :، تضم فئات األجھزة التالیة)5(یظھرھا الجدول رقم 
ددھا حیث بلغ ع،التجھیزات بأقسام الدوریات أنواع أكثریف ھي یـ أجھزة التك

كلیة (عدد من اجھزة التكییف بمكتبة  أكثرتكییف، حیث توفر  أجھزة خمسة
كلیة الطب البشري، كلیة الدراسات (، تلیھا مكتبات ینبعدد جھاز) الزراعة 

لكل منھا، ویتضح ان قسم  واحدتكییف  بعدد جھاز) العلیا، المكتبة المركزیة 
  .تكییف  ال یمتلك أي جھاز مكتبة كلیة الھندسةبالدوریات 

  فئات األجھزة المستخدمة بأقسام الدوریات یبین ) 5(جدول رقم 
 المكتبات فئات األجھزة

  أآلت التصویر أجھزة تكییف ھواتف حواسیب اإلجمالي
 مكتبة كلیة الطب البشري 0 1 0 1 2
 مكتبة كلیة الھندسة 0 0 1 0 1
 مكتبة كلیة الزراعة 1 2 1 1 5
 دراسات العلیامكتبة كلیة ال 0 1 0 0 1
 اآلداب المكتبة 0 1 0 1 2
 اإلجمالي 1 5 2 3 11

، حیث یوجد اكبر ثالثة أجھزةالحواسیب في المرتبة الثانیة بعدد  أجھزةـ تأتي 
حاسوب، تلیھا مكتبة كلیة الطب جھازي عدد منھا بمكتبة كلیة الزراعة بعدد 

أقسام  ثالثةویتضح من الجدول ایضا ان عدد . البشري بجھاز حاسوب واحد
المكتبة والھندسة، كلیة الدراسات العلیا، كلیة  ،كلیة الطب( -ریات بالمكتباتود

  .حواسیب أجھزةال توجد بھا  -)اآلداب
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توفر في  یند جھازالھواتف تأتي  في المرتبة الثالثة بعد أجھزةفي حین ان 
  ). قسمي الدوریات بمكتبتي  كلیة الھندسة، وكلیة الزراعة 

 واحدة لة تصویرآفي المرتبة األخیرة بعدد ) اآلت التصویر( أجھزةوجاءت 
 .السابق مبین في الجدول وكما ھ.بقسم الدوریات بمكتبة كلیة الزراعة توفرت

جمیع  أرضیة أنلمیدانیة تبین من الزیارات ا واإلضاءةما یخص الفرش  في إما
قسم الدوریات بمكتبة  كلیة  ابفرش جید الى حد ما، عد مغطاةاقسام الدوریات 

توفر فیھا تأقسام الدوریات أغلب فإن  اإلضاءةالھندسة ال یوجد بھا فرش، أما 
  .ة والصناعیة یالطبیع اإلضاءة

  : القوي العاملة بأقسام الدوریات  3
مكتبات الجامعیة عامال مھما ومؤثرا في نجاح یعد العنصر البشري في ال   

  .      المكتبة بإعتباره الواجھة الحقیقیة لما تقدمھ من خدمات لمستفیدیھا
ن إجمالي أكشفت الدراسة المیدانیة فیما یخص القوي العاملة بأقسام الدوریات و

 ، وعدد%75إناث بنسبة  ستة موظفین، منھم عدد ثمانیة عدد العاملین بھا
، موزعون على أقسام الدوریات كما ھي %25ذكور بنسبة ومنھم عدد أثنین 

  ):6(مبینھ في  الجدول  التالي رقم
  یوضح عدد القوي العاملة بأقسام الدوریات) 6(جدول رقم 

 الترتیب
 النسبي

 النسبة
 المئویة

 المكتبات عدد العاملین
  ذكور  إناث المجموع

 لبشريمكتبة كلیة الطب ا 1 1 2 25.0%  الثاني
 مكتبة كلیة الھندسة  1 1 %12.5  الثالث
 مكتبة كلیة الزراعة 1 2 3 %37.5  االول
 مكتبة كلیة الدراسات العلیا  1 1 %12.5 الرابع

 المكتبة اآلداب  1 1 %12.5 الخامس
 المجموع 2 6 8 ــ 
 النسبة    100% 

في یاتي  ة یتضح من الجدول السابق ان قسم الدوریات بمكتبة كلیة الزراع
 ، تلیھا مكتبة كلیة%)37.5(موظفین وبنسبة قدرھا  ثالثةالمرتبة األولي بعدد 

، ثم مكتبات كلیة الھندسة، كلیة %25وبنسبة  اثنینب البشري بعددالط
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لكل منھا على % 12.5وبنسبة  ،واحدكلیة اآلداب بعدد موظفوالدراسات العلیا 
  .التوالي

م الدوریات حسب مؤھالتھم العلمیة كما بأقسا وبتوزیع عدد القوى العاملة
، نالحظ تفوق عدد العاملین المؤھلین في مجال سبعةمبین في الجدول رقم وھ

من عدد العاملین % 62.5بنسبة خمسةالمكتبات والمعلومات، وكان عددھم 
، %25وبنسبة  اثنینألقسام الدوریات؛ وتلیھا فئة مؤھالت المتوسطة بعدد 

  % .12.5بنسبة 1بعدد  األخرىلجامعیة المؤھالت ا ةویأتي حمل
 بأقسام الدوریات یوضح مؤھالت القوي العاملة) 7(جدول رقم 

مؤھالت تخصصات  مؤھالت متوسطة
 جامعیة اخري

مؤھالت تخصص 
 مكتبات ومعلومات

 إسم المكتبة

مكتبة كلیة الطب  2 - -
 البشري

 مكتبة كلیة الھندسة 1 - -
 مكتبة كلیة الزراعة 1 - 2
 مكتبة الدراسات العلیا - 1 -
 مكتبة كلیة اآلداب 1 - -
 المجموع 5 1 2
 النسبة 62.5% 12.5% 25%

فیما یتعلق بالدورات التدریبیة التي تحصل علیھا العاملون بأقسام الدوریات ـ 
مكتبات العاملون فیھا تلقوا دورات تدریبیة داخلیة في  ثالثةنالحظ ان ھناك 

كلیة الطب البشري (تطبیقاتھ، وكان ذلك بمكتبات مجال استخدام الحاسوب و
  ). الزراعةكلیة الھندسة، كلیة 

  االختیار والتزوید  - 4
دورھا بكفایة  أداءینبغي على المكتبة الجامعیة لكي تكون قادرة على        

معلومات منھا الدوریات بما یتالءم واحتیاجات  أوعیةتحصل على  أنوفعالیة 
  في التدریس والبحث وخدمة القراء األكادیمیةالبرامج 

ة االختیار بأقسام الدوریات تقع على یولؤمس أنلقد كشفت الدراسة المیدانیة 
على لجنة االختیار بالكلیة التابعة لھا المكتبة، والجدول  والمكتبة غالبا أ أمین
  .ولیة اختیار الدوریاتؤیبین مس) 8(رقم 
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 تیار الدوریاتیوضح مسئولیة عملیة اخ) 8(جدول رقم 
 المكتبات أمین المكتبة خاصة بالكلیة  لجنة

 مكتبة الطب البشري × √
 مكتبة كلیة الھندسة × √
 مكتبة كلیة الزراعة √ ×
 مكتبة كلیة الدراسات العلیا × √
 مكتبة كلیة اآلداب × ×

الدوریات بالمكتبات موضوع  أقسامیتضح من  الجدول أعاله أن أغلب 
باختیار الدوریات لھا لجنة خاصة بالكلیة یشترك فیھا  رؤساء  الدراسة، یقوم

 وأمینھیئة التدریس،  أعضاءمشاركة  إلىالعلمیة بالكلیة، باإلضافة  األقسام
مكتبة الطب البشري، مكتبة كلیة (مكتبة الكلیة، وكان ھذا في ثالث مكتبات 

باختیار عناوین  ، حیث تقوم ھذه اللجنة)الھندسة، ومكتبة كلیة الدراسات العلیا
الدوریات بما یتالءم واحتیاجات برامج التدریس والبحث العلمي، وفي ذات 

عمید الكلیة  إلىبتجمیع ھذه العناوین  وتحویلھا  السیاق  یقوم أمین المكتبة
إدارة المكتبات والنشر (المختصة بالتورید  اإلدارة إلىالعتمادھا وتحویلھ 

بة، بینما في مكتبة كلیة الزراعة یقوم أمین لتوفیر الدوریات المطلو)بالجامعة
المكتبة باختیار احتیاجات الكلیة من الدوریات العلمیة الزراعیة، أما فیما یخص 

 -فإنھا لم یكن لھا أي دور في اختیار الدوریات) بالقاطع ب(مكتبة كلیة اآلداب 
لبت من قد ج) الدراسة إجراءأثناء (ألن مجموع الدوریات الموجودة  بھا حالیا 

من بعض المؤسسات  اإلھداءات وعن طریق  المكتبات والنشر بالجامعة إدارة
  ..المختلفة 

ھذا ویالحظ أن اقتناء الدوریات بجمیع المكتبات رغم انھ كان یتم عن طریق 
 أكثرانھ متوقف منذ  إال، )إدارة المكتبات والنشر بالجامعة(واحدة وھي  إدارة

من خالل الزیارات المیدانیة والمقابالت وتكشف للباحث . من ثالثین سنة
كل المكتبات تتحصل على بعض الدوریات الحدیثة عن طریق  أنالشخصیة 

  . من مؤسسات بحثیة داخلیة،وخارجیة ذات عالقة بتخصصات الكلیات. اإلھداء
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  مجموعات أقسام الدوریات -5
رھا من ن غیمالسمات التي تمیزھا  ىحدإتعتبر مجموعات المكتبة الجامعیة   

المكتبات، فھي االداة الرئیسة التي تعتمد علیھا في تحقیق أھدافھا، فكلما كانت 
المجموعات أكثر كفاءة وكفایة كانت المكتبة اكثر قدرة على اثبات فعالیتھا 

  . وایجابیة وجودھا في المجتمع الذي تخدمھ
  التوزیع العددي 5/1

ك رصیدا من الدوریات الدوریات تمتل أقسام أنكشفت الدراسة المیدانیة 
، موزعة على المكتبات موضوع الدراسة كما )دوریة 3900( المتنوعة یبلغ 

  )9(في الجدول رقم  ةھي مبین
 یوضح رصید مجموعات الدوریات) 9(جدول رقم 

 المكتبات رصید الدوریات النسبة الترتیب النسبي
 مكتبة كلیة الطب البشري 669 17.2% 2
 یة الھندسةمكتبة كل 1736 44.5% 1
 مكتبة كلیة الزراعة 322 8.3% 5
مكتبة كلیة الدراسات  618 15%. 8 3

 العلیا
 المكتبةاآلداب 555 14.2% 4
 المجموع 3900 %100 ـــ

من حیث  األولىمن الجدول السابق یتبین أن مكتبة الھندسة تأتي في المرتبة 
كتبة كلیة م إنفي حین  ،%44.5أي بنسبة  1736مجموع الدوریات بعدد 

،  وتلیھا %17.2بنسب   669الطب البشري جاءت  في المرتبة الثانیة بعدد 
ً عنوان) 618(مكتبة كلیة الدراسات العلیا بعدد  ثم  ،%)15.8(وبنسبة قدرھا  ا

ً عنوان) 555(مكتبة كلیة اآلداب بعدد  وتأتي مكتبة  ،%)14.2(وبنسبة قدرھا  ا
ً عنوان )322( األخیرةكلیة الزراعة في المرتبة    %).8.3(وبنسبة قدرھا  ا

  :التوزیع الموضوعي لمجموعات الدوریات  5/2
ً للطابع التخصصي للدوریات المقتناة بالمكتبات موضوع الدراسة  نظرا

  لجأ الباحث الى . ولصعوبة توزیع رصید الدوریات علي فروع المعرفة المختلفة
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العلوم اإلنسانیة  توزیع الدوریات وفقا لمجالین رئیسین واسعین وھما مجال
مكتبة كلیة الدراسات العلیات ومكتبة االجتماعیة، وضعت تحتھا كل من والعلوم 

كلیة : صنفت  تحتھ مكتباتوالعلوم البحثة والتطبیقیة،  والمجال ھوكلیة اآلداب؛ 
  ).10(رقم التالي الطب البشري، وكلیة الھندسة كما ھي مبینة في الجدول 

  یع الموضوعي لرصید الدوریاتیوضح التوز) 10(جدول رقم 
 المجال الدوریات النسبة
 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 1173 30.1

  العلوم البحتة والتطبیقیة  2727  69.9%
 المجموع 3900 100%

  

الدوریات في مجاالت العلوم البحتة  عدد أنومن خالل الجدول السابق یتضح 
ریات التي تغطي و، بینما الد%)69.9(بنسبة و) 2727(بلغ عدد والتطبیقیة 

 ةدوریة بنسب) 1173(مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كان عددھا 
ً ھناك توفق أن، أي %)30.1( ً عددی ا ً واضح ا بین المجالین، ویرجع ذلك لطبیعة  ا

في مجال العلوم  الدوریات واھتماماتھا العلمیة، ولتمیز معلوماتھا بالحداثة
  .البحثة والتطبیقیة 

  :التوزیع اللغوي 5/3
الدوریات بالمكتبات موضوع الدراسة متوفرة  أنكشفت الدراسة المیدانیة 

  ):11(،كما یوضحھا الجدول رقم واألجنبیةباللغتین العربیة 
  لرصید الدوریات ويالتوزیع اللغیبین ) 11(جدول رقم 

 التوزیع اللغوي للدوریات الرصید النسبة
 الدوریات العربیة 566 14.5%
 الدوریات االجنبیة 3334 85.5%
 المجموع 3900 100%

ً ھناك تفوق أننالحظ من الجدول السابق  أي  ،)3334 (بعدد األجنبیةللدوریات  ا
 ) 566( عدد  یبلغ عدد الدوریات باللغة العربیة أن، في حین %85.5بنسبة 

  %. 14.5وبنسبة 
ت موضوع أما فیما یخص التوزیع اللغوي لرصید الدوریات على مكتبا

  :یوضحھا) 12(الدراسة، فإن الجدول التالي رقم 
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  التوزیع اللغوي لرصید الدوریات بأقسام الدوریاتیبین  )12(جدول رقم 
إجمالي عدد  النسبة

الدوریات  النسبة الدوریات
الدوریات  النسبة األجنبیة

 المكتبات العربیة

 مكتبة كلیة الطب البشري 9 1.6% 660 19.8% 669 27.86%
 مكتبة كلیة الھندسة -  0.0% 1736 52.1% 1736 9.87%

 مكتبة كلیة الزراعة 42 7.4% 280 8.4% 322 13.41%
 مكتبة كلیة الدراسات العلیا 210 37.1% 408 12.2% 618 25.74%
 المكتبةاآلداب 305 53.9% 250 7.5% 555 23.12%
 المجموع 566 %100 3334 100 3900 ــــ

نجد ان مكتبة كلیة الھندسة تحتل المرتبة األولى ) 12(قم من الجدول السابق ر
تلیھا مكتبة كلیة  ،%52.1(وبنسبة قدرھا ) 1736(في الدوریات االجنبیة بعدد 

مكتبة كلیة الدراسات ثم  ،،%)19.8(بما نسبتھ ) 660(الطب البشري بعدد 
) 280( مكتبة كلیة الزراعة بعدد وتلیھا، %)12.2(وبنسبة  ) 408(العلیا بعدد 

وبنسبة قدرھا ) 250(، واخیرا مكتبة كلیة اآلداب بعدد %)8.4(وبنسبة 
)7.5.(%  

اما بالنسبة للدوریات العربیة تأتي مكتبة كلیة اآلداب في المرتبة األولى بعدد 
) 210(، یلیھا مكتبة كلیة الدراسات العلیا بعدد %)53.9(وبنسبة قدرھا ) 305(

) 42(كلیة الزراعة في المرتبة الثالثة بعدد  ثم مكتبة ،%)37.1(وبنسبة قدرھا 
، وتأتي  مكتبة كلیة الطب البشري في المرتبة الرابعة %)7.4(وبنسبة قدرھا 

،بینما  مكتبة الھندسة ال تمتلك أي %)1.6(دوریات وبنسبة قدرھا )  9( بعدد 
  .دوریات عربیة

  :صید الدوریاتلر لتوزیع الزمنيا 5/4
نیة، وتدوین المالحظات، تبین صعوبة حصر التوزیع من خالل الزیارات المیدا

الزمني للدوریات، ألسباب أھمھا عدم اھتمام وانتظام ھذه المكتبات بتدوین 
تاریخ ورود المجموعات ومن بینھا الدوریات، فضال عن توقف عملیة التزوید 

  . لفترات طویلة
  -:دوریاتالفني لل تنظیملا-6

 وفال قیمة الى مكتبة تخل ، خریطة تحدد معالمھاالمكتبة بال عملیات فنیة كبلد بال
تمھیدا  لألوعیةحیث تتولي اإلعداد والتجھیز  ،العلمیات الفنیة شكالأمن 

علي جمھور المستفیدین وتشمل العملیات الفنیة اإلعداد للفھارس  ا ھلعرض
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ونظم التصنیف المختلفة وما تعده المكتبة من كشافات  شكالھاأو أنواعھابمختلف 
...  األرففستخلصات وقوائم ببلیوغرافیة وطریقة تنظیمھا وعرضھا علي وم

المساعدات الالزمة لتقدیم تلك العملیات جاء اھتمام المكتبات بھنا ومن 
للمستفیدین للوصول إلمكان وجود المواد والمعلومات التي تحتویھا وكذلك 

ت  لكي مع توفیر وتنظیم المجموعاغراض الدراسة والبحث العلمي ألخدمة 
  .  تخدم المستفیدین منھا 

  طرق تسجیل الدوریات  6/1
مكتبات البالدوریات  تسجیلوكشفت الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بطرق 

   -:كاألتي)  13( كما في الجدول رقم موضوع الدراسة 
یبین طریقة تسجیل مجموعات  الدوریات بمكتبات موضوع )13(جدول رقم 

 الدراسة

  یتم تسجیلھا ھجائیا موضوعیا  یا  بعناوینھایتم تسجیلھا ھجائ

  
 المكتبات

 
 

  مكتبة كلیة الطب البشري  ----  √
 
  مكتبة كلیة الھندسة ----  √

 
 مكتبة كلیة الزراعة ----- √

 
 مكتبة كلیة الدراسات العلیا √ ----

 
 المكتبة اآلداب √ ----

عاتھا من ھناك مكتبات تقوم بتسجیل مجمومن الجدول السابق یتبین أن  -
كلیة الطب  :وكان ذلك في مكتبات كل من ،الدوریات ھجائیا بالعنوان

الدراسات العلیا  :أما مكتبات كل من ،كلیة الزراعة –كلیة الھندسة  –البشري
 .:فھي تقوم بتسجیل مجموعات الدوریات بھا موضوعیا–كلیة اآلداب  –

  الدوریات مجموعات  ةفھرس   6/2
 فھرسة مجموعاتھا وفق تقوم بال  الدوریات  أقسامبان  كشفت الدراسة المیدانیة

  تقنیات الفھرسة المعروفة 
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الدوریات  بأقسام) كاردیس ( یما یتعلق بمدى توفر فھرس الدوریات ف أما -
ھا ھذا بالمكتبات یتوافر  اغلبن فإ)  14( كما یتبین من الجدول التالي رقم 

كلیة  -كلیة الطب البشري   - كلیة الھندسة (  الفھرس وكان ذلك في مكتبات
بینما ال یتوافر ھذا الفھرس بمكتبة كلیة  ،)الدراسات العلیا –الزراعة 

 )اآلداب
بمكتبات ) كاردیكس ( یبین مدي توافر فھرس الدوریات )14(جدول رقم 

 موضوع الدراسة

  الدوریات مجموعات تصنیف   6/3 -
لدوریات تصنیف مجموعات اوكشفت الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بطرق 

بمكتبات موضوع الدراسة  بأنھا ال تتبع أي نظام تصنیف من نظم التصانیف 
الطرق حسب  األرففتقوم بترتیب مجموعات الدوریات علي  نماوإ ،المعروفة

  .)15(جدول رقم  التالیة كما یبینھا 
  
  
  
  
  
  

   )كاردیكس( مدي توافر فھرس الدوریات 
 المكتبات

  مكتبة كلیة الطب البشري  √
√ 
  

  كلیة الھندسة مكتبة

 مكتبة كلیة الزراعة  √

 مكتبة كلیة الدراسات العلیا √

 مكتبة اآلداب  ×
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 یبین طریقة ترتیب الدوریات بمكتبات موضوع الدراسة)15(جدول رقم 
   األرففطریقة ترتیب الدوریات علي 

 المكتبات
 
  حسب الموضوع  حسب عناوین الدوریات  ترتیب اخر 

  الطب البشري مكتبة كلیة  ×  √  ×
 
×  

  مكتبة كلیة الھندسة  √ ×

 
× 

 مكتبة كلیة الزراعة × √

 مكتبة الدراسات العلیا √ × ×
 
× 

 اآلداب كلیة مكتبة × √

یتضح من الجدول السابق أن ھناك بعض المكتبات تقوم بترتیب مجموعات  -
كلیة (حسب الموضوع وكان ذلك في مكتبات  األرففالدوریات علي 

بینما باقي المكتبات تقوم بترتیب مجموعاتھا  ،)راسات العلیاالد –الھندسة 
كلیة (حسب العناوین وكان ذلك في مكتبات  األرففمن الدوریات علي 

  )كلیة اآلداب – كلیة الزراعة –الطب البشري 
أقسام الدوریات تتبع نظام األرفف المفتوحة في عرض جمیع  أنمع العلم  -

  وتنظیم وترتیب مجموعاتھا 
  خدمات التي تقدمھا أقسام الدوریات ال – 7

الدوریات بمكتبات  أقسام أن) 16(من خالل جدول رقم المیدانیة كشفت الدراسة 
   -  :الخدمات التالیة مموضوع الدراسة تقد

الدوریات بتقدیم خدمة اإلعارة  أقسامتقوم جمیع  :الداخلیة اإلعارةخدمة  -
خارجیا بناء  إعارتھات یمنع ھذا النوع من المطبوع أنعلي اعتبار  خلیة الدا

 علي اللوائح والتشریعات الدولیة المتعارف علیھا بالخصوص 
تقدم ھذه الخدمة من خالل مكتبة كلیة  :خدمة اإلجابة عن االستفسارات -

  اآلداب فقط 
  من خالل مكتبة كلیة الزراعة  فقط أیضاتقدم ھذه الخدمة  - :خدمة التصویر -
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الخدمة من خالل مكتبة كلیة اآلداب ومكتبة  تقدم ھذه - :خدمة التكشیف -
  الدراسات العلیا فقط

  تقدم ھذه الخدمة من خالل مكتبة كلیة اآلداب فقط :خدمة اإلحاطة الجاریة-
الدوریات بمكتبات موضوع  أقسامیبین الخدمات التي تقدمھا )  16(جدول رقم 

  الدراسة
  

  المكتبات
  نوعیة الخدمات

  اإلحاطة الجاریة  التكشیف  ة عن االستفساراتاإلجاب  اإلعارة الداخلیة

  ×  ×  ×  √  مكتبة كلیة الطب البشري
  ×  ×  ×  √  مكتبة كلیة الھندسة
  ×  ×  ×  √  مكتبة كلیة الزراعة

  ×  √  ×  √  مكتبة الدراسات العلیا
  √  √  √  √  اآلدابكلیة مكتبة 

 استخدام الحاسب اآللي  في أقسام الدوریات  8
یتعلق بمدى استخدام الحاسب اآللي بأقسام  كشفت الدراسة المیدانیة فیما

تمتلك أجھزة  األقسامھذه أن بعض  ،الدوریات بمكتبات موضوع الدراسة
موجودة  وھذه األقسامالسابق ذكر ) 5(كما أشار إلیھا الجدول رقم حاسوب 

 وقد) كلیة اآلداب –كلیة الزراعة  -كلیة الطب البشري ( بمكتبات الكلیات اآلتیة
أي ال یتم ،فقط اإلداريفي الجانب كان م ھذه األجھزة اخدستا أنلوحظ 

   .وتنظیمھا الفني الدوریات  ضبطاستخدامھا في 
  النتائج والتوصیات   9
  النتائج   1/  9
عن  غیاب المسح الشامل ألقسام الدوریات وعدم وجود إحصائیات دقیقة - 1

 محتویات ھذه األقسام
الرواد  عدادأي استیعاب ضیق مباني أقسام الدوریات وعدم قدرتھا عل - 2

 .ومجموعات الدوریات
 .غیاب واضح للدوریات المحلیة بما فیھا الصحف المختلفة - 3
ولین علي إدارة المكتبات علي ؤالقرار بالجامعة والمس متخذيعدم حرص  - 4

بالرغم من أھمیتھا كمصدر للمعلومات  ،اقتناء الدوریات ووجودھا بانتظام
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جدا مقارنة  ضئیلةأن نسبة وجودھا تعد  الإ ،ھیئة التدریس وأعضاءللباحثین 
 .بباقي المجموعات 

التخصص العام والتخصصات الدقیقة للكلیة  ومالت مجموعات الدوریات نح - 5
 .من ملیھا إلشباع الجانب التثقیفي والترفیھي  أكثر

6 -  ُ وعنایة فال  اھتمامالدوریات ما تستحقھ من  اختیارالمكتبات قضیة  ِى وللم ت
كما ال توجد سیاسة مكتوبة لالختیار  ،ار مالئمة وحدیثةتوجد أدوات اختی

 .واالستبعاد 
عدم االھتمام بوضع األسس للتبادل واإلھداء كمصادر مساعدة للحصول  - 7

حیث یالحظ أن اإلھداء ال یشكل  مصدرا یمكن  ،علي الدوریات العلمیة
ال ن انتظام ورود واكتمأل ،االعتماد علیھ كثیرا  في الحصول علي الدوریات

 .المجموعات من الشروط األساسیة التي تراعي عند االقتناء 
ن علي المطالبة بحقھم في توفیر المكتبة لما یحتاجون وال یحرص المستفید - 8

من المستفیدین وخاصة أعضاء  كثیرفي الدوریات وھذا الوضع دفع ب إلیھ
م لھتتیح وتوفر  أخرياستخدام مكتبات  إليھیئة التدریس والباحثین اللجوء 

ً  ،إلیھما یحتاجون  من  مما یقدم  اإلفادةفي تدنى مستوى  وھذا كان سببا رئیسا
 .خدمات بأقسام الدوریات 

اغلب الدوریات المتوافرة حالیا بالمكتبات قدیمة جدا وبعضھا غیر مكتمل  - 9
ان اغلب ھذه  إلي باإلضافةغیر متسلسل   وأحیاناوالمتاح منھا قلیل 

االستمراریة في االشتراك وھذا ور الھام وھالدوریات ال تحافظ علي العنص
 أمالوال یتناسب مع  العلميمع متطلبات برامج البحث  یتالءمالوضع ال 

  - :إليوطموحات الباحثین بالجامعة ویرجع ذلك 
 عدادأ إرسالعلي  اإلھداءبالنسبة للدوریات المھداة عدم حرص جھة   - أ

 .الدوریات بصفة منتظمة 
الستبعادھا  ولضیاعھا أ ماإ ،المفقودة دعداألاصعوبة الحصول علي    - ب

لكثرة استعمالھا وتشویھھا وتفتیت صفحاتھا مع عدم وجود الصیانة وأ
 المستمرة من تجلید وترمیم وحفظ
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مؤسسات المع والدوریات بالجامعة أ أقسامغیاب برامج التعاون بین  – 10
من  ھناك نسبة أنبالرغم من  اإلھداءولغرض التبادل أ ىاألخرالبحثیة 

من بعض المؤسسات والمراكز البحثیة  اإلھداءعن طریق   تأتيالدوریات 
وھذا یتطلب وجود  ،متناثرة  غیر منتظمة عدادأن كان اغلبھا علي ھیئة إو

قواعد تحكم التعاون ویمكن من خاللھا تنسیق التزوید في ھذه المكتبات منعا 
  .للتكرار 

 عدادأ یتناسب مع التدني في نسب الدوریات في جمیع مكتبات ال – 11
ھیئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا  وأعضاءالمستفیدین من طلبة 

ال تلبي احتیاجات  لذین تخدمھم ھذه المكتبات وبذلك فھيوالباحثین ا
 .المستفیدین منھا 

حیث یالحظ ان  ،فھارسھا إعدادلم تلق الدوریات في المكتبات أي اھتمام في  12
في تقوم بعضھا  بتسجیلھا   وإنماجتھا فنیا جمیع المكتبات ال تقوم بمعال

التي یتم فیھا تدوین العناصر الوصفیة ) بكاردیس ( بـبطاقات جاھزة یعرف 
 عدادألواكیفیة الصدور  –للدوریة من مؤلف وعنوان وبیانات النشر 

الدوریات بترتیب مجموعاتھا علي  أقسامتقوم  كما.... المتوفرة وغیرھا 
بعض منھا حسب الموضوع وھناك من یقوم وان ونحسب الع األرفف

حیث نالحظ ان الدوریات المجلدة  ،بترتیبھا عشوائیا دون أي نظام محدد
 . أخريمجلدة في جھة الترتب في جھة وغیر 

ً لوحظ ان ھناك عجز 13 ً كبیر ا الببلیوجرافیة الالزمة لفھرسة  األدواتفي  ا
س الخاصة بالدوریات الفھار إعدادفي  اإلھمالالدوریات وتنظیمھا فنیا وھذا 

كالكشافات ( ضبط وحصر  لمجموعات ھذه الدوریات لعدم وجود أداة مع 
 أصبحتبل  ،ألھمیتھافقدان ھذه الدوریات  إليأدى ) القوائم الببلیوجرافیة  –

في صنادیق وعبئا علي بعض المكتبات حیث نجدھا علي شكل كوم مخزنة أ
 الداعماتحد أدور  عافإض أدي إليمما  ،مضمونھا الال یعرف عددھا و

 .للبحث العلمي  األساسیة
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عدم وجود فھارس موحدة للدوریات في جمیع المكتبات علي الرغم من  14
المكتبات  إليالباحثین  إرشادأھمیتھا في المكتبات الجامعیة والتي تفید في 

 .ن یجدوا فیھا الدوریات التي تحتاجونھا أالتي یمكن 
جمیع أقسام  أن إالالمعلومات تكنولوجیا بالرغم من التطورات الھائلة في  15

 الخدماتوالفنیة أ اإلجراءاتء في امن ذلك التطور سو الدوریات لم تستفیدْ 
 .غیرھا و أ

أقسام الدوریات بمكتبات جامعة طرابلس  أنومن خالل النتائج السابقة تبین لنا 
ا جلھأبناء علي واقعھا الحالي لم تنجح في تحقیق أھدافھا التي وضعت من 

 .تلبي احتیاجات الباحثین والمستفیدین منھا  أنكما لم تستطع 
  التوصیات   2/ 9
ضرورة اھتمام أمناء المكتبات بتأسیس أقسام للدوریات في جمیع مكتبات  - 1

الجامعة والعمل علي  تحسین وتطویر األقسام القائمة من حیث المساحة 
 .ھا المخصصة لھذه األقسام وأثاثھا وتجھیزاتھا والعاملین ب

ضرورة العمل علي وضع سیاسة علمیة الختیار الدوریات واقتنائھا بما  - 2
البحث العلمي بالجامعة وبما یتناسب مع بقیة  غراضأویناسب احتیاجات 

العلمیة لعملیات التبادل  األسسمجموعات المكتبات مع االھتمام بوضع 
 .كمصادر مساعدة في الحصول علي الدوریات  واإلھداء 

 بجامعة طرابلس  تبأقسام الدوریا التزوید التعاوني أسالیب تباعاضرورة  - 3
 .تفادیا للتكرارات  ،المواردوتقسم 

 سأسللدوریات علي  اخطة للضبط الببلیوجراف إعدادفي  اإلسراع - 4
 .القصوى من ھذه الدوریات   لتیسیر مھمة الباحثین من االستفادة ةموضوعی

فھي الركیزة األساسیة لخطط االھتمام بإصدار الفھارس الموحدة للدوریات  - 5
التعاون فیما بین أقسام الدوریات بالمكتبات فضال عن ما تقدمھ من تعریف 

 وفي ذلك توفیر لوقت وجھد الباحثین     ،بمقتنیات عدد من المكتبات المتعاونة
ثر في دعم االقتناء أضرورة تطبیق تكنولوجیا المعلومات لما لھا من  - 6

تاحتھ أھذا باإلضافة إلي ما  ،ف بالدوریاتالتعاوني وتیسیر سبل التعری
تكنولوجیا االتصاالت المعاصرة من تخطى الحواجز الجغرافیة وزیادة 
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مع ضرورة االشتراك في مراصد سرعة طلب الوثائق وتوفیرھا للمستفیدین 
 .وبنوك المعلومات وقواعد البیانات العالمیة

 . تراك فیھاواالش الدوریات االلكترونیةضرورة العمل علي توفیر  - 7
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  مفھومھ ودوره في المجتمع اإلعالم التربوي
  

   إبراھیم محمد سلیمان. أ                                                                                             
  قسم اإلعالم                                                                                                     

  الزاویة -كلیة اآلداب                                                                                               
 :مقدمة

وما یتمیز بھ من تقدم سریع في مجاالت  ،إن طبیعة العصر الذي نعیش فیھ     
وتقدم  في وسائل االتصاالت والتي واكبتھا  ،لوجيالتطور العلمي والتكنو

وانفجار سكاني ھائل مع نھایة القرن  ،الزیادة الھائلة في  المعرفة البشریة
َ أوالذي الماضي  َ معلوماتیا كل ذلك انعكس أثره على  .صبح فیھ العالم مجتمعا

ام وجعل رجال التربیة والتعلیم یفكرون في استخد ،حیاتنا الفكریة والثقافیة
ولم تعد  .في تطویر التعلیموتكنولوجیا المعلومات وسائل االتصال الجماھیري 

بل بدأت تستخدم الوسائل   ،التربیة الحدیثة تقتصر في تدریسھا على األلفاظ فقط
السمعیة والبصریة التي تعددت وتنوعت نتیجة للتطور العلمي الھائل الذي شمل 

و المصدر الرئیسي للمعرفة بل حیث لم یعد المدرس ھ ،جمیع أوجھ الحیاة
  .أضحى الطالب یجدون مصادر أخرى متمثلة في القنوات الفضائیة المختلفة

َ بین العدید منوالتربیة في العصر ال      َ مشتركا المؤسسات  حالي صارت قاسما
الرادیو، الصحافة، وغیرھا ، االجتماعیة، البیت، المدرسة، المسجد، التلفزیون

 األفراد غرس االتجاھات االجتماعیة والسیاسیة فيمھتمة بكلھا اضحت 
ساسي وایجابي في إحداث تعلم أنھ عنصر أوتنمیتھا، وتنظر إلى المتعلم على 

  )1(. فعال
شیاء ومعارف كان من الصعب أاإلعالم أداة لتعلیم الناس  وأصبح      

یة ولھذا فقد اھتمت الدول النام. الحصول علیھا في مؤسسات التعلیم النظامي
بصفة خاصة بالدور التربوي لوسائل اإلعالم التي أصبحت بالنسبة لألمیین 
َ من التعلیم، وقد أدى تطور وسائل  تعادل المدرسة بالنسبة للذین نالوا قسطا

 َّ َ بأن اإلعالم في ھذا العصر إلى إغراق الناس بالمعلومات، فخل ف انطباعا
 َ إلعالم تعد إحدى المؤسسات كما أن وسائل ا )2(.االنتفاع بالمعرفة أصبح حقا

ولھا وظائف حددھا االعالمیون تتمثل في التثقیف، واألخبار  ،االجتماعیة
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أو  اإلجماعذلك یتحقق وب والتعلیم، والتسلیة، ومساعدة النظام االجتماعي،
ور والترغیب، وال ینكر د ،اإلقناعفراد الشعب الواحد عن طریق أاالتفاق بین 

    )3(.دور المدرسة حتى أنھا تنافسھاتلعب في التربیة، فھي  اإلعالم
تمد المتعلم بكمیات ھائلة من المعارف  بدأت وسائل اإلعالم المختلفة و       

واألسالیب التي تتبعھا المدرسة  ،وبطریقة مشوقة أثرت على طرق التدریس
ً ألذلك  ،لحصول المتعلم على المعرفة ن الوسائل اإلعالمیة قد حشدت كادرا

ً یف وبھذا نرى  ،ومخططو المناھج المدرسیة ،وق كل ما تقدمھ المدرسةمؤھال
وسائل اإلعالم المتطورة قد خلقت تحدیات كبیرة للمدرسة وللفكر التربوي 

   )4( :ینبغي مواجھتھا باآلتي
أن تأخذ المدرسة بوسائل اإلعالم المتطورة في عملیة التدریس مثل استخدام  .1

وأشرطة الخیالة  ،التسجیل المرئي وأشرطة ،اإلذاعة المرئیة التعلیمیة
  .والحاسوب

التعاون بین المدرسة ووسائل األعالم المختلفة بحیث تقدم ھده الوسائل  .2
  .اإلعالمیة ما یخدم تحقیق أھداف التعلیم

جراء البحوث العملیة حول وسائل إأن تساھم المعاھد التربویة والجامعات في  .3
  .تحسین وتطویر طرق االستفادة منھا اإلعالم وأثارھا التعلیمیة والنفسیة بھدف

تھیئة التالمیذ في مراحل التعلیم المختلفة بالخبرات التي تمكنھم من التمیز بین  .4
   .ما  تقدمھ ھذه المؤسسات واختیار أفضلھا

وقد ساعد إدخال التلفزیون في العملیة التربویة في كثبر من المجاالت      
غرض محو االمیة وتقدیم البرامج الثقافیة غلب دول العالم وذلك لأالتربویة وفي 

  .المتنوعة والتدریب على بعض المھن
َ ظھر في أواخر السبعینات من القرن       واإلعالم التربوي مصطلح جدید نسبیا

) الیونسكو(الماضي عندما استخدمتھ المنظمة الدولیة للتربیة والثقافة والعلوم 
معلومات التربویة، وأسالیب توثیقھا للداللة على التطور الذي طرأ على نظم ال

، وامتد لیشمل الواجبات ھوم ھذا المصطلحفثم تطور م. وتصنیفھا، واإلفادة منھا
ھداف العامة ألالتربویة لوسائل اإلعالم العامة، والمتمثلة في السعي لتحقیق ا

    )5(.األخالقیةللتربیة في المجتمع وااللتزام بالقیم 
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كما . خطوة اساسیة باتجاه تحقیق دیمقراطیة تعلیمیةي اإلعالم التربویعد و     
انھ الخطوة االولى نحو إعداد وتحقیق التوجیھ التربوي المھني كمرحلة أولى 

االقتصادي  اإلنماءفي الطریق نحو التربیة المستمرة المتصلة بأسباب 
كما أن اإلعالم التربوي یمكن ان یوجھ التلمیذ نحو تحقیق   )6(واالجتماعي

والذي یكون نتیجة ربط منطقي بین  ختیار الدراسي أو المھني الواقعياال
َ مع  ومیولھ  إمكانیاتھالحاضر والمستقبل، حیث یكون ھذا االختیار متوافقا

واھتماماتھ، إذ أن اإلعالم التربوي عبارة عن صیرورة تعمل على الدفع بالتلمیذ 
حیحة والسلیمة فیما إلى تكوین إطار مرجعي یساعده على اتخاذ القرارات الص

یتعلق بمستقبلھ كلما تطلب االمر ذلك وفي مختلف المراحل الدراسیة التي مر 
التربوي فلسفتھ من فلسفة المجتمع وسیاستھ في  اإلعالمویستمد  )7(.بھا

المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، فعلى المستوى السیاسي نجد أن 
َ من األنظمة السیاسیة تعت مد على أجھزة إعالمھا في تربیة شعوبھا كثیرا

  )8(.وتعلیمھا وإقناعھا بفلسفة النظام السیاسي السائد
مفھوم  ما :التالي األساسيھا تساؤلعلى  باإلجابةمشكلة ھذه الدراسة وتتحدد     

   ؟اإلعالم التربوي وأھدافھ ودوره في المجتمع
التربوي وأھدافھ ودوره في بیان مفھوم اإلعالم الدراسة اھمیة ھذه وتكمن     

اراء  ادة منھ في التعلیم وذلك من خالل استعراضفي المجتمع وأسالیب االستف
  .في ھذا المجالبعض المفكرین ودراساتھم 

  :للتعرف على االتي الدارسةتھدف ھذه و 
 . مفھوم االعالم التربوي  )1(
 .ھداف اإلعالم التربوي ودوره في المجتمعا )2(
 .التربوي التعلیم باإلعالم أسالیب  )3(
 المصادرعلى تي تعتمد الدراسات المكتبیة المن تعد ھذه الدراسة و    

فھمھ ع لغرض بھذا الموضوالقة والدراسات السابقة ذات العوالمراجع، 
  .لھ الرئیسةالمعالم  تحدیدى إلل تحلیلھ وبالتالي الوصووتفسیره و

  :اإلعالم التربوي



 
 

414 

ن نحدد بعض المفاھیم أوي یجدر بنا بدایة وقبل الحدیث عن اإلعالم الترب     
م اإلعالاالتصال، التربوي مثل  باإلعالملبعض العلوم التي لھا عالقة وطیدة 

عالم التربوي والذي یعتبر إلوبالتالي الوصول إلى مفھوم اوالتربیة، والتعلیم، 
  .ساسي لھذه الدراسةألالموضوع ا

  :االتصال
ھ لمفھوم االتصال ویرجع السبب لیس ھناك تعریف واحد شامل ومتفق علی     

َ . في ذلك إلى أن االتصال یتداخل في جمیع مناحي الحیاة كانت اآلراء فإن  وآیا
إنھ أسلوب " األمر ال یخلو من تعاریف شاملة وقریبة من الواقع من ذلك مثالَ 

لتبادل المعاني بین األشخاص من خالل نظام متعارف علیھ أو من خالل 
عملیة اجتماعیة تعتمد على نسق  األساساالتصال في و.)9("إشارات محدودة

، بل كامل من الرموز، ال یتوقف عند حدود اللغة المنطوقة أو المكتوبة فحسب
نسان في موقف معین من خالل إلفعال التي یأتیھا األیمتد إلى مجموعة ا

وبالتالي الخ، ...واللوحات التعبیریةالكلمات واإلشارات والحركات واإلیماءات 
ن مفھوم إ .أبعادهھو عملیة اجتماعیة تعتمد على التفاعل االجتماعي بكل ف

تلك التي . االتصال یشیر إلى المشاركة في المعنى عن طریق رسائل مختلفة
فكار واآلراء والمعلومات واالتجاھات داخل نسق اجتماعي معین ألبھا اتنتقل 
   . طراف مؤثرة ومتأثرةأوبین 

  :اإلعالم
ح من الصعب وضع تعریف محدد بدرجة اصب مدلولھامة اتسع اإلعالم كل     

لھ وذلك التساع ھذا المفھوم وتداخلھ في كثیر من المجاالت، إال أن الباحث 
ھو كافة بأنھ حیث یرى  لمالءمتھ لھذه الدراسة إلعالمل) سمیر(ف یعراختار ت

ألخبار وا الحقائقبكافة  ر النشاط االتصالیة التي تستھدف تزوید الجمھو اوجھ
الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والمشكالت ومجریات االمور 

بما یؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من تحریف بطریقة موضوعیة وبدون 
الشاملة لدى فئات جمھور المتلقین للمادة  واإلحاطة ي واإلدراكالمعرفة والوع

وبما یسھم في  ،ةعالمیة بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعیة الصحیحإلا
 ن الرأي الصائب لدى الجمھور في الوقائع یي العام وتكوالرأتنویر 
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ھي  اإلعالمیةفالعملیة  )10(.والموضوعات والمشكالت المثارة والمطروحة
عملیة اجتماعیة، تشمل كافة نواحي الحیاة في المجتمع ومن تم فإن أبسط 

ومعالجتھا  خبارواأل تعریف لإلعالم ھو فن استقصاء الحقائق والمعلومات
وسع نطاق جماھیري وفي الوقت المالئم من خالل وسائل ونشرھا على أ

  . اإلعالم الحدیثة والمتنوعة
  :التربیة

التربیة : اآلتيتعریفات كثیرة وردت في مؤلفات التربویین نذكر منھا لتربیة ل    
كیف الجھد المقصود الذي یھدف إلى تشرب النشء لعناصر الثقافة والت :ھي

التربیة لیست  معھا والتعدیل فیھا من أجل تحقیق التقدم وھذا یعني وبوضوح أن
َ على المدرسة من خالل التعلیم النظامي داخل جدرانھا، وإنما ھي عملیة  حكرا

والتربیة كما تراھا . یقوم بھا المجتمع ككل سواء داخل المدرسة أو خارجھا
یة الشاملة بكل ابعادھا البشریة المنظمة العربیة للثقافة والعلوم ھي التنم

واإلنسان ھو واالقتصادیة وھي باب الحضارات التكنولوجیة والعلمیة ومفتاحھا 
   )11(. ذلك كلھ وسیلة وغایةر محو

  َ فعال والتأثیرات المختلفة التي تستھدف نمو ألإنھا عملیة تضم ا: وعرفت ایضا
عن طریق  فھالفرد في جمیع جوانب شخصیتھ وتسیر بھ نحو كمال وظائ

من حیث ما تحتاجھ ھذه الوظائف من أنماط سلوك التكیف مع ما یحیط بھ، و
ن التربیة ھي عملیة مستمرة بین اإلنسان إوبالتالي یمكن القول )12(.وقدرات

في نھا عملیة استخراج إلمكانیات الفرد إوالبیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا و
التي  باألھدافجیھ نموه، وتنمیة وعیھ إطاره االجتماعي، وتكوین اتجاھاتھ وتو

   .تسعى الجماعة إلى تحقیقھا
  :التعلیم

التعلیم بأنھ نشاط تواصلي یھدف إلى إثارة دافعیة المتعلم ) المقرم(یعرف      
ت والقرارات التي یتخذھا المعلم أو الطالب في طااوتسھیل التعلم، ویتضمن النش

اسة طرائق التعلیم وتقنیاتھ بشكل ینظم نھ علم یھتم بدرأالموقف التعلیمي، كما 
 )13(.المنشودة األھدافجل تحقیق أب من مرافق التعلم التي یتفاعل معھا الطال

َ ھو تصمیم معقود للمواقف التعلیمیة، وان عملیة التعل یم ھي تلك والتعلیم أیضا
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ي بھا المتعلم في مواقف تعلیمیة وتنمي لدیھ االستعداد العقل العملیة التي یوجھ
خبرات ومعارف ومھارات واتجاھات وقیم تتناسب وقدراتھ  إلكسابوالنفسي 

َ واستعداداتھ، ومن خالل وجوده  َ ومعلما في بیئة تعلیمیة تتضمن محتوى منھجا
   .ووسائل تعلیمیة لتحقیق األھداف التربویة المستھدفة

  :عالم واالتصالإلالعالقة بین ا
مل عن قد تتقاطعان بحیث نجد البعض یستإلى أن ھاتین الكلمتی) دلیو(یشیر      

لكنھ من الخطأ المساواة بین المفھومین ألن االتصال و. حداھما بدل األخرإ
تواصل تفاعلي بالضرورة أما اإلعالم حتى بمعناه الواسع الذي قد یتوفر فیھ رد 

 واألخبارأن اإلعالم یعني أساسا المعطیات  ال یشترط ذلكفالمستقبل  لفع
وإذا كان مفھوم اإلعالم  .االتصال یستلزم الحوار ووجود عالقاتوالمعرفة، و

فاالتصال عبارة في الغالب ) محتوى، حالة، وضعیة(یعبر عادة عن شيء ثابت 
وقد یوصف اإلعالم بأنھ یشكل إحدى وظائف االتصال ). عالقة(عن عملیة 

م دون عالقة ومن ثم فقد یوجد إعال. اإلعالم، التعلیم، الترفیھ: ةالثالث األساسیة
ویبقى الشائع والغالب . اتصالیة ولكن ال یمكن أن یكون ھناك اتصال دون إعالم

  )14(.اإلعالمأن االتصال أعم وأشمل من 
ي أو اعنشرة أخبار، برنامج إذ :أالتجاهكما أن اإلعالم وھو وحید       

ى ینقل معلومة ویھدف إلى التأثیر عل.. .تلفزیوني، أو ملصق، أو مطبوعة الخ
، وال یترك مجاال )لحظة البث األقلعلى (الجمھور ولكنھ ال یتأثر باستجاباتھم 

ذلك ما . رجاع االثر إال بشكل محدود من خالل البرامج واللقاءات المباشرةإل
  )15(.ریمیز االتصال عنھ، فھو یتصف بالموجھة والتفاعل وتبادل التأثی

  :العالقة بین اإلعالم والتربیة
التربوي التخصصي ھو ذلك اإلعالم الذي یحرص على االھتمام اإلعالم        

 األساسیةل عناصر البنیة یة التعلیمیة المختلفة دون أن یھمبجوانب الشبكة التربو
للتربیة، والتي قد یؤدي إھمال أي منھا إلى خلل واضح في عناصر منظومة 

    )  16( .األساسیةالتربیة 
التربوي ھو بیانات صحیحة وقابلة بأن اإلعالم ) Cater Good(یرى     

فرص التدریب والمتطلبات التربویة الحالیة  أنواعلالستخدام تتعلق بجمیع 



 
 

417 

وظروف، ومشكالت الحیاة  ،والمستقبلیة، ویشمل ذلك محتویات المنھج
اإلعالم التربوي یھتم بتوجیھ وسائل ن إومن ھنا یمكن القول  )17(.الطالبیة

  .مر الذي یفید العملیة التربویة والتعلیمیةألویة ااإلعالم نحو واجباتھا الترب
م ااستخد عنویعبر مفھوم اإلعالم التربوي في كثیر من الدراسات التربویة      

وأكثر عددا من وسائل اإلعالم في نقل الرسالة التعلیمیة إلى افاق واسعة 
ر في بعض نھ یعبأالتعلیم المستمر، والتعلیم المفتوح،  كما  أنماطالمتلقین عبر 

الدراسات التربویة االخرى عن تضمین البرامج اإلعالمیة ألھداف وقیم تربویة 
   )18(.والعمل على اتساق وتكامل رسالتي التربیة واالعالم

َ بامتیاز ومن أبرز التطبیقات إ     َ تربویا ن اإلعالم بوسائلھ المختلفة یعد وسطا
ن التربیة واإلعالم یعتبران إ. مرالعملیة في مجال التعلیم عن بعد والتعلیم المست

عملیة واحدة في إطار اسس متشابھة بینھما، ومن خالل اإلعالم التربوي یتم 
وبینھما عالقة قویة التواصل والتفاعل بتوظیف وسائل االتصال وتقنیاتھ الحدیثة 

بناء المجتمع بمختلف شرائحھ عن طریق أنھما یعمالن على خدمة إومتینة حیث 
  .م المختلفةوسائل اإلعال

أن وسائل اإلعالم بأنواعھا المختلفة دخلت في إطار ) أبو معال(ویؤكد      
الوسائل التعلیمیة التي تساعد في تعزیز المناھج الدراسیة، باإلضافة إلى 

  )19(. تعد من الوسائط التربویة الناجحة وأصبحتوظائفھا التثقیفیة، 
َ أداتان ل      زرع القیم لدى المجتمع وإما للتغییر إما والتربیة واإلعالم ھما ایضا

بتعاد عن عادات قدیمة بالیة، إذ تعد التربیة عملیة توجیھ االفراد نحو النمو الل
عملیة توجیھ  أیضاه المجتمع لنفسھ، واإلعالم ابشكل یتمشى والخط الذي ارتض

بتزویدھم بالمعلومات، واألخبار، والحقائق الصحیحة في حدث معین،  األفراد
ن التربیة ألذا یعني أن التربیة واإلعالم لھما وشائج قویة وارضیة مشتركة وھ

    ) 20(.في جوھرھا عملیة اتصال وأن اإلعالم بجوھره ومظھره عملیة اتصال
ن اإلعالم التربوي قد ظھر لیؤكد حقیقة العالقة بین اإلعالم والتعلیم  إ      

ولیؤكد أن التربیة تمارس  الجتماعیة،اولیربط بین التربیة وبین المؤثرات 
تأثیراتھا ال في المدرسة وحدھا ولكن من خالل مؤسسات اجتماعیة كثیرة 

  .)21(أخرىومتعددة وما یوجد فیھا من وسائط ثقافیة 
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  :واإلعالم العالقة بین التعلیم
االجتماعي من جیل إلى جیل  مةألللتعلیم ھو نقل تراث ا األولن الھدف إ     

ھما یھدف إلى تغییر یویتفق التعلیم واإلعالم في أن كل. معرفیةالجوانب ال وتنمیة
نجد  األفضلإلى  یھدف التعلیم إلى تغییر سلوك التلمیذسلوك الفرد، فبینما 

كما أن التعلیم واإلعالم یعتبران . اإلعالم یھدف إلى تغییر سلوك الجماھیر
التي تبنى علیھا  عملیة تفاھم، وعملیة التفاھم ھي العملیة االجتماعیة الواسعة

ن ھناك أرضیة مشتركة بین التعلیم إوبالتالي یمكن القول   )22(. المجتمعات
في بعض جوانبھا عملیة إعالمیة وأن العملیة  التعلیمیةواإلعالم وبأن العملیة 

َ اإلعالمیة  ن اعملیة تربویة، فالتعلیم واإلعالم عنصرفي بعض جوانبھا أیضا
تماعي یجمع بینھما صفة، وھي أن كلیھما عملیة ن من عناصر النظام االجاھام

اتصال تتكون من العناصر االساسیة لھذه العملیة والمتمثلة في المرسل 
  .   والمستقبل، والرسالة، واألداة أو القناة

وبقدر وجود اتفاق بین التعلیم واإلعالم ھناك ایضا بعض الفروق یمكن    
  :في االتي اایجازھ

  لف مراحل تبالتجانس حیث نرى التالمیذ في مخجمھور التعلیم یتمیز
من حیث و ةن من حیث السن والزمن والخبرات السابقیالتعلیم متجانس

 .التحصیل
 جمھور اإلعالم یشمل كل المواطنین أو جزء ً  .منھم ا
  فالتلمیذ مسئول عن نجاحھ أما اإلعالمالتعلیم یتمیز بالمحاسبة على النتائج 

َ في  فلیست ھناك محاسبة أو نتائج برامج على المشاھدة إال نادرا
   .المسابقات

   ن التعلیم یھدف إلى استمرار التراث العلمي، واالجتماعي، واألدبي، إ
والحضاري لألجیال القادمة والمتعاقبة، وتنمیة قدراتھم، ومھاراتھم العقلیة 

ف یھدف إلى التبصیر، والتنویر، واإلقناع لتحقیق التكیفأما اإلعالم . والبدنیة
  .والتفاھم المشترك بین االفراد
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  :مفھوم اإلعالم التربوي
َ حیث تم        یعد مصطلح اإلعالم التربوي من المصطلحات التي ظھرت حدیثا

عالج ولم ی.  كما اسلفنا ذلكاستخدامھ في أواخر السبعینات من القرن الماضي 
ي إال الدولالصعید معالجة واضحة ومباشرة على  موضوع االعالم التربوي 

ن للمؤتمر الدولي والثالثانعقدت الدورة السادسة و ا، عندمم1977في عام 
َ  ،عمال لجنتھا الثانیة على دراسة مشكلة اإلعالمأللتربیة التي ركزت  وطبقا

اتخذ المكتب الدولي للتربیة اإلجراءات الصادرة عن ھذا المؤتمر  71للتوصیة 
حددت التوصیة المشار الیھ مجاالت وقد  )23(. الالزمة لتنمیة اإلعالم التربوي

وتسجیل ونقل االفكار واآلراء  إنتاج: اإلعالم التربوي وحصرتھا في
وغیرھا والفنیة  الثقافیة واألنشطةوالنظریات والحقائق واألنظمة واإلحصائیات 

من المعلومات والبیانات المتصلة بالنظم والعملیة التعلیمیة التي تسھم في 
  )24(.تحسین نوعیة التربیة

بأن اإلعالم التعلیمي ینحصر في الصحف والمجالت التي  )رجب( ویرى     
 باإلضافةتصدر متجھة إلى المعلمین والطالب وغیرھم من العملیة التعلیمیة 

عالم التربوي إلأما مصطلح ا. المسموعة والمرئیة التعلیمیةإلى ذلك البرامج 
  )25(.ةوسائل اإلعالم العامالتربویة لجبات افیشمل الو

َ أوسع وأشمل من ) شرف الدین(ویؤكد       أن اإلعالم التربوي یظل مفھوما
ن مفھوم اإلعالم التعلیمي یصب اھتمامھ على إمفھوم اإلعالم التعلبمي حیث 

نھ یستوعب اإلعالم إالعملیة التعلیمیة بشكل حصري، أما اإلعالم التربوي ف
َ الجا نب التعلیمي واإلعالمي التعلیمي ویركز على دور التربیة متضمنا

التربوي، ویركز اھتمامھ على كل المؤسسات التي یكتسب منھا الفرد مكونات 
أن اإلعالم التربوي یھتم بكل ما ) محمود(ویوضح   )26(.وسلوكھشخصیتھ 

یتعلق بالنواحي التربویة من إعداد وتدریب وتطویر في المناھج والمقررات مع 
مختلفة مباشرة وغیر مباشرة لتحقیق ال وأجھزتھتوظیف وسائل اإلعالم 
  )27(.االھداف التربویة المختلفة

أن اإلعالم التربوي ھو مختلف أنواع مرافق المعلومات إلى ) عبید(ویذھب      
َ في خدمة الطلبة والمعلمین واألساتذة، وأھمھا المكتبات  التي تكون اساسا
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تلفزیونات المدرسیة المدرسیة والوسائل التعلیمیة والمكتبات الجامعیة، وال
اإلعالم ) الضبع(ویفسر  )28(.والمكتبات العمومیة ومراكز التوثیق وغیرھا

نقل المعلومات والمشاھد النقیة من مكان أو زمان آلخر لتحقیق  بأنھالتربوي 
ھداف التربویة عن طریق الكلمة المكتوبة أو المسموعة والمسموعة المرئیة ألا

في حین ترى نوال أنھ استخدام وسائل  )29(.دوریة أو التخیلیة أو المجسمة بصفة
أن اإلعالم التربوي ھو ) الشاعر(ویرى   )30(.التعلیم أھدافاإلعالم في تحقیق 

  )31(.ةالتربوی األھدافتسخیر االمكانات التقنیة في علوم االتصال لخدمة 
 بیة وفنونھا على علومربأنھ العلم الذي یطبق مبادئ الت )الدعلیج(ویعرفھ 

  )32(.االتصال والمعلوماتیة
ویوجد اختالف واضح بین اإلعالمیین والتربویین حول موقع اإلعالم      

بعض الدراسات مثل دراسة  أشارتالتربوي من علوم  اإلعالم والتربیة، حیث 
التربوي ینتمي إلى الدراسات  اإلعالم أنإلى ) م 1996ثروت كامل (

مصطف رجب ( مثل دراسة اإلعالمیة، في حین رأت دراسات أخرى 
َ  أصولقرب ما یكون إلى مجال أأن اإلعالم التربوي ) م1989 التربیة، وتحدیدا

فلسفة التربیة، وذلك الن اإلعالم التربوي یطرح العالقة بین اإلعالم والتربیة 
  . عالمإلمن زاویة االلتزام التربوي تجاه محتوى الرسائل اإلعالمیة لوسائل ا

لسنا في حاجة لمعرفة لمن تكون تبعیة ھذا  انأنق یرى الباحث وفي ھذا السیا     
المؤسسات التربویة في  أم التربیة بقدر حاجتنا إلى تكاثف جھود إلعالمل ،العلم

وحب الوطن والوالء   اإلسالم،المجتمع للمساھمة في تربیة النشء على مبادئ 
كذلك مساعدة . المعاییر والقیم الخلقیة وتأسیس لدیھ القدوة المثالیة لھ، واكسابھ

على فھم حقوقھم وواجباتھم، واحترام أآلخر، ونقل تراث االمة من جیل  األفراد
التي  من القیم والمبادئ الحسنة ھاإلى جیل وتنمیة الجوانب المعرفیة وغیر

ومساعدتھ على  ،میةتساھم في تشكیل سلوك اإلنسان القادر على تحقیق التن
       . .تحقیق أھدافھ

تعریف یتضح أنھ ال یوجد لإلعالم التربوي ومن خالل التعریفات السابقة      
كبیرة بین ھذه محدد لإلعالم التربوي یتفق علیھ الجمیع بل ھناك اختالفات 

َ وشامالَ ولعل السبب في ذلك یرجع أالتعریفات بحیث  صبح ھذا المفھوم واسعا
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ثة ھذا العلم واتساع مفھومھ وتداخلھ في بعض العلوم األخرى، وكذلك إلى حدا
  .إلى الخلفیة العلمیة للباحثین

ویرى الباحث أن مفھوم اإلعالم التربوي قد تطور بتطور تكنولوجیا      
صبح اوسع من ذي قبل حیث یمكن ان یكون مفھومھ أاالتصال واإلعالم وبأنھ 

ضائیة مرئیة أو مسموعة، والصحف والمجالت تبثھ القنوات الف كل ما: كاالتي
من برامج ومعلومات تفید العملیة  ..)الفیس، التویتر( المقروءة، واإلعالم الجدید

وبھذا التعریف أصبحت كل ھذه  .التربویة والتعلیمیة لدى جمیع شرائح المجتمع
  .تربوياالدوات االتصالیة في خدمة العملیة التربویة طالما تقدم المفید للجانب ال

  :اھداف اإلعالم التربوي
مجموعة من االھداف لإلعالم التربوي یمكن تلخیصھا ) الضبع(لقد حدد      

   )33(:في التالي
 غرس روح العمل الثقافي. 
 غرس وتنمیة القیم االجتماعیة السلیمة في نفوس االفراد. 
 یة القضایا التربو يتبنو.تحصین المواطن من الغزو الثقافي الضار بالمجتمع

 َ  .والمنھجیة ومعالجتھا إعالمیا
 استخدام اإلعالم التربوي لخدمة المناھج الدراسیة وتبسیطھا. 
 عالم ووظائفھإلتوعیة افراد المجتمع بأھمیة ا. 
 التركیز على التنمیة الشاملة والمتوازیة لألطفال والشباب. 
  ترشید عملیة التعرض لوسائل اإلعالم من خالل تنمیة الفكر االتصالي

 .فكر النقديوال
 زیادة الوعي اإلعالمي وتنمیة المھارات اإلعالمیة. 
  بإصدارات صحفیة وإذاعیة بصفة تنمیة الممارسات اإلعالمیة المتنوعة

 .دوریة
  توضیح األسالیب التربویة الحدیثة ألفراد المجتمع من خالل أجھزة اإلعالم

 .بصفة مستمرة
  اإلذاعي، والسینمائيالصحفي، و(إكساب الشباب مھارت العمل اإلعالمي.( 
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العامة لإلعالم التربوي تتمثل في  األھدافمجموعة من ) رجب(كما حدد 
  )34(:اآلتي

 .تأكید االلتزام الخلقي والتربوي في محتوى وسائل االعالم )1(
 .إلى تحقیق الضبط االجتماعي عن طریق اإلقناع االتجاه )2(
 .االرتقاء بجمیع مجاالت المعرفة اإلنسانیة )3(
 .ادة فیما یتعلق باألنشطة التعلیمیةتبني برامج ج )4(
 .اإلسھام في التنمیة الشاملة )5(
 .برامج الترفیة والتسلیة ىاالرتقاء بمستو )6(

   )35(:یرى عبد السمیع أن أھداف اإلعالم التربوي تتمثل فیما یليفي حین 
 طفالألغرس القیم والمبادئ والمفاھیم الدینیة واإلیمانیة في نفوس ا. 
 ربوي والوطني بین الطلبة والمعلمیننشر وتعمیق الوعي الت. 
 المساھمة في حل المشكالت في المجتمع وفي مقدمتھا محو االمیة. 
 ربط المؤسسات التعلیمیة مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة االسرة. 
  وما تعبر عنھ وسائل اإلعالم ونقلھ للمدرسینقیاس اتجاھات الرأي العام. 
 توثیق العالقة بین المھتمین بشؤون ا َ َ وثقافیا  .لتربیة فكریا
 تأكید احترام العمل الیدوي لدى جمیع الطالب وأھمیة التعلیم الفني. 

  :دور اإلعالم التربوي
  .التربویة داخل المجتمع تلإلعالم التربوي دور كبیر في خدمة المؤسسا     

ر اإلعالم التربوي في مجال التربیة والتعلیم نلخص منھا دو) السید(وقد حدد 
  )36(:اآلتي

التبصیر بالمشكالت التي تواجھ التعلیم، وخدمة برامج التعلیم النظامیة  )1(
  .وغیر النظامیة

  .مساعدة الطالب على اختیار تخصصاتھم الدراسیة )2(
تشجیع مھارات االبتكار ومواھب االبداع بین التالمیذ من خالل برامج  )3(

  .معدة لھذا الغرض
  .لیمیة الناجحةتسلیط الضوء على التجارب التع )4(
  .ألفضل أسالیب التربیة، والرفع من قدر المعلم واالھتمام بھتوجیھ الوالدین  )5(
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  .التوعیة بأھمیة المرافق العامة وبحسن استخدامھا والمحافظة علیھا )6(
  .تعریف المواطنین بحقوقھم وواجباتھم )7(
  .المحافظة على التراث الوطني واالھتمام بھ )8(
  .مات والمعارف الخاصة بالدراسة والبحوث التربویةنشر المعلو )9(
التمسك بالقیم الخلقیة واإلنسانیة للمجتمع، والدعوة المستمرة لالرتقاء  )10(

  .بمستوى    الذوق العام ولغة التخاطب واحترام الرأي اآلخر
  .حث المواطنین على حسن أداء الواجب وإتقان العمل )11(
التربوي وتعدد مجاالتھ الحیویة ذات ارتباط  أن شمولیة برامج اإلعالم) 12(

وثیق باألھداف التربویة واإلعالمیة ومن خاللھا تلتقي التربیة واإلعالم لتحقیق 
   )37(.التربیة والتعلیم بفاعلیة أھداف

  :اسالیب التعلیم في االعالم التربوي
  :لتعلیم الذاتيا_ أوالَ 

على ذاتھ  باالعتماد ،قوم المتعلمیستخدم ھذا البرنامج بدیال للمعلم حیث ی      
ً لمیولھ لیكتسب المعلومات والمعارف والمھارات بصورة مستقلة عن  وتبعا

النشاط الذي یتم عن طریق المتعلمین بتعلیم "ذلك ألن التعلیم الذاتي ھو  ،المعلم
أو أي مواد تعلیمیة أخرى لتحقیق  ،أنفسھم بأنفسھم عن طریق التعلیم المبرمج

  )38(.دون تدخل المدرس أھداف واضحة
دوات للتعلیم تساعده على فھم أن المتعلم بحاجة ماسة إلى إواستنادا لما سبق ف

  .الحقائق واستعراض المعلومات والتعامل معھا
ویظل التلفزیون من أھم الوسائل التي لھا قدرة على تھیئة الخبرات التعلیمیة      

استخدام أشرطة التسجیل المرئي لمثل ھذا األسلوب من التعلیم نظرا إلمكانیة 
التي تساعد المتعلم على أن یدرس وفق قدراتھ الذھنیة وأن یقرر متى وأین یبدأ 

  .وبالتالي القضاء على مشكلة الفروق الفردیة بین المتعلمین ) 39(.ومتى ینتھي
 َ   :التعلم عن بعد_ ثانیا

وقادر  ھو نظام یعمل على إیصال العلم والمعرفة  إلى كل فرد راغب فیھ
  .علیھ مھما بعدت المسافة الجغرافیة التي تفصل بینھ وبین المؤسسة التعلیمیة

  :والغرض من التعلیم عن بعد ھو اآلتي
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   إزالة محدودیة الوقت الزماني والمكاني في إیصال فرص التعلیم لمن
  .یرغب في ذلك على اختالف األعمار والمستویات

  الطالب غیر قادرة على  تقدیم خدمات تعلیمیة لشریحة معینة من
  .المشاركة في التعلیم من خالل أنظمة التعلیم العادیة

  والرفع من  ،في اكتساب مھارات جدیدة ،تقدیم تربیة مستمرة للكبار
ھذا النوع من التعلیم البد من األخذ  وإلنجاح  )40( .مستوى مؤھالتھم العلمیة

درسیة واإلذاعة الم ،لةبوسائل االتصال الحدیثة كالمطبوعات عن طریق المراس
ق أھداف التي تعد وتصمم وتنتج برامج تعلیمیة وف واستخدام التلفزیون التعلیمي

، وتربویة مھیأة لھذا وفلسفة الجامعة المفتوحة، بواسطة كوادر فنیة، وتعلیمیة
  .الغرض

 َ   :)البرنامج العام(التعلیم عبر الدوائر المفتوحة _ ثالثا
حیث یتم التصویر بواسطة ) األستودیو(ة الرئیسة یبدأ اإلرسال من المحط     

آلة التصویر  ویصحبھا القط الصوت، ومن تم تمر اإلشارة الضوئیة والصوتیة 
بأنظمة التحكم فتتحول إلى إشارات إذاعیة بینما تقوم أجھزة أخرى إلرسالھا 

وفي المقابل ھناك أجھزة استقبال تلتقط ھذه الموجات  ،عبر موجات من األثیر
وبھ یتم  ،فتتحول داخل الجھاز إلى صوت وصورة) اإلرسال الھوائي(اسطة بو

  )41(.اإلرسال العام
في شتى المجاالت  ،من خالل اإلرسال العام برامج متنوعة ویقدم التلفزیون  

والتي  ،تجمع في مضامینھا بین التعلیم والترفیھ والتسلیة وتعدیل في السلوك
   .تعود بالنفع والفائدة على الفرد

زود مشاھدیھ بموضوعات توسع مداركھم وبالتالي فإن ھذا الجھاز ی    
وتجعلھم یظھرون في مجتمعھم  على درجة مقبولة من الثقافة في شتى فروع 

  .)42(المعرفة 
  :البرامج إلى األنواع اآلتیة 1960وقد صنفت منظمة الیونسكو سنة 

اسات البرمجیة الحدیثة األخبار والترفیھ والتثقیف والبرامج الخاصة أما الدر
  :)43(التي أجریت في سبعینات القرن العشرین فقسمت البرامج على النحو التالي
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والبرامج  ،والتعلیقات وبرامج المناسبات ،كنشرة األخبار اإلخباریةالبرامج  )1(
  .والریاضیة ،الخاصة

  .اإلعالنات بأنواعھا  المختلفة )2(
التعلیم الرسمي الخاص بالمدارس أو التعلیم البرامج التعلیمیة المتمثلة في  )3(

  .غیر الرسمي كبرامج األطفال والشباب وتعلیم الكبار
والفكاھة  ،والدراما ،البرامج الترفیھیة مثل برامج المنوعات والموسیقى )4(

  .والمسلسالت واأللعاب المختلفة
ر البرامج الفنیة واألدبیة والعلمیة وتشمل الموسیقى والغناء والشع )5(

  .واألدب والعلم ،والرقص
  .البرامج الموجھة للفئات التي تمثلھا األقلیات)6(
   ،والزراعة ،والطفل ،ةأالبرامج الخاصة بالجماھیر النوعیة مثل برامج المر)7(

   .والشباب وغیرھا
 َ   :دوائر المغلقةالالتعلیم عبر _ رابعا

ورة بواسطة الدوائر المغلقة عبارة عن  نظام یعمل على نقل الصوت والص
الكامیرا عبر األسالك إلى جھاز العرض في قاعة أو معھد آخر غیر المكان 

   .المحاضرة أو التجربةفیھ الذي تتم 
وبالتالي فأن عملیة نقل واستقبال البرنامج تتم عن طریق التوصیل ولیس بالبث 
حیث تتوافر فرض معرفة أثرھا ونتائجھا وردود أفعالھا لدى المتعلمین وبذلك 

   .توافر قدر مناسب من التغذیة الراجعة التي تؤدي إلى التحكم في البرامجی
من الدول وفي مجاالت  كثیرإن الدوائر المرئیة المغلقة ینتشر استخدامھا في 

  :مختلفة وخاصة في مجال التعلیم ومن استخداماتھا اآلتي
  .نقل المحاضرات والندوات العلمیة إلى أكبر عدد ممكن من المشاھدین -
صویر العملیات الجراحیة ونقلھا بشكل مباشر وغیر مباشر إلى قاعة ت -

  .التدریس
نقل التجارب العلمیة التي تجري في المختبرات من قبل خبراء إلى عدد   -

  كبیر من المشاھدین 
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تصویر العملیات الجراحیة ونقلھا مباشرة وغیر مباشرة إلى قاعات   -
  .التدریس

  .ء الخدمةتنفیذ برامج تدریب المعلمین أثنا  -
  .تساھم في حل مشكلة النقص في الكفاءات المتخصصة  -

 َ   :اإلذاعة المدرسیة_ خامسا
أضحت اإلذاعة المدرسیة جزءا ال یتجزأ من مرافق المدرسة الحدیثة،           
َ في خدمة العملیة التعلیمیةوتلعب  َ ھاما من خالل العدید من  والتربویة دورا

  :ياالھداف وذلك على النحو التال
  بالغھم بالتعلیمات التسھل إلدارة المدرسة االتصال بالعاملین والطالب

 .والقرارات الخاصة بالعملیة التعلیمیة
  داة مھمة في تنظیم طوابیر الصباح وفي فترة أتعد االذاعة المدرسیة

الفقرات والمنوعات الثقافیة والفنیة  بعضاالستراحة الطالبیة حیث تقدم 
  . والمسابقات الفكریة

 َ   :التلفزیون التعلیمي_ سادسا
في نشر العلم والمعرفة في  الھامةدوات ألیعد التلفزیون التعلیمي من ا      

ان تنتقل خبرة القلة من المعلمین العصر الحدیث حیث یمكن عن طریقھ 
والخبراء واألساتذة المتمیزین إلى اعداد كبیرة من التالمیذ والطالب في مراحل 

    . تعلیمیة مختلفة
من دول العالم منذ  كثیرفي التعلیم في  التلفزیونلقد بدأت استخدامات       

لدى الدول األخرى  ، ثم انتشر ھذا االستخدامالماضيالخمسینیات من القرن 
 والفوائد ما فاقت السلبیات وساعدإلیجابیات ا"من  وذلك لما قدمھ التلفزیون

ثر من السابق مما أدى إلى األفراد في تعدیل سلوكھم وربطھم بمجتمعاتھم أك
ً اكتسابھم أنماط من السلوك المعتدل الذي حقق األھداف التربویة  وأصلحأقوى  ا

  )44(."المطلوبة 
  :)45(إلى األتي التلفزیونوتنقسم البرامج التعلیمیة عن طریق 

عبء التثقیف والتعلیم بالكامل  وفیھ یتحمل التلفزیون :التعلیم الكلي والشامل )1
  .ة بجھة أخرىدون االستعان
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من % 70بنسبة  وفیھ یقوم التلفزیون بتقدیم برامجھ :التعلیم األساسي  )2
متابعة مدرس % 30بینما تترك النسبة الباقیة  ،المعلومات الخاصة بالدرس

الفصل الذي یقدم الدرس ویعطي التدریبات التطبیقیة ویقوم بالمناقشة واإلجابة 
  .عن استفسارات وأسئلة الطالب

حیث یتحمل ) التعلیم األساسي(وبرامجھا على عكس برامج  :ثانويالتعلیم ال )3
أي أن العبء  ،من المعلومات  الخاصة بالمدرس%)70(مدرس الفصل نسبة

%) 30(بتقدیم في حین یقوم التلفزیون  ،لالفص قع على عاتق مدرسیكبر األ
من المعلومات متمثلة في عرض األفالم العلمیة عن تجارب والمؤیدة لكالم 

في الفترة  التلفزیون یبثھاكما توجد برامج تعلیمیة مدرسیة  .مدرس وشرحھال
الصباحیة وتلتقطھا المدارس في قاعات الدرس وفق جداول خاصة تتیح 

ً عن  .للمدرسین النماذج واألنماط التي یریدون إیصالھا إلى عقلیة الطالب فضال
مختلف المراحل  ذلك ھناك برامج تعلیمیة منھجیة تھدف إلى تقویة الطالب في

واللغة العربیة  ،والعلوم ،كالریاضیات الحدیثة ،الدراسیة وفي مواد مختارة
  .واللغات األجنبیة

متاز بعدة مزایا نذكر منھا التلفزیون ی بأنتجعلنا نؤكد  إن مثل ھذه الوظائف 
  :)46(آالتي
  بین الصوت والصورة والحركة األمر الذي یساعد على  یجمع التلفزیون

  .المواضیع إلى الواقع   تقریب 
 إمكانیة استخدام  أكثر من وسیلة تعلیمیة في الموضوع الواحد. 
   من الطرق التعلیمیة في التدریس مثل المحاضرة كثیرإمكانیة استخدام

 .حل المشكالت ،شةالمناق
  ،م عن وكذلك التعلی إمكانیة استخدام التلفزیون في برامج الجامعة المفتوحة

 .بعد
 سمح للمتعلم بالجلوس في الصفوف األولى التي تتیح لھ متابعة  التلفزیون ی

ً وبدون أي عناء أو  الدروس ومشاھدة التجارب الدقیقة والصورة مقربة جدا
 .كد
   اإمكانیة التغلب على مشكلة نقص ً ً عالیا  .لمعلمین المؤھلین تأھیال
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 ن م متاز بھعرض وتقدیم الصورة وذلك لما ی على عنصر التشویق في اعتماده
 .سوم المتحركة في تبسیط المعلومات، الرتقنیات حدیثة مثل الخدع المتلفزة

  الن ذلك  سرس والمدرَّ ر الوقت والجھد أثناء عملیة التعلیم والتعلم للمدَّ وفی
البرنامج المرئي الذي ال تزید مدة عرضھ عن ثالثین دقیقة یستطیع استیعاب 

اج المتعلم ساعات طویلة مادة علمیة مكتوبة على عدد من الصفحات یحت
ً جیدإأما  المدرس فانھ یقوم بأعداد درسھ  ،لقراءتھا ً عدادا ثم یسجلھ على  ا

شریط مرئي ثم یقوم  بعرضھ على التالمیذ وبالتالي یوفر الوقت لمناقشة 
 .تالمیذه وتقییم طریقتھ في التدریس

  ة والمشاھد أیضا بالفوریة في تقدیم المعارض والتجارب العلمییمتاز التلفزیون
و التجارب العملیة مثل مشاھدة طلبة الطب لبعض العملیات الجراحیة أ ،الحیة
 .جرائھاإأثناء 

 والمخصصات التي تنفق على التعلیم قل كلفة بالمقارنة بمجمل الرواتبأ ،
 .العادي 

 ن كانت في مناطق إحتى و ،عةلمناطق شاس رسال المتلفزإمكانیة تغطیة اإل
ساعد على إیصال الدروس إلى األماكن البعیدة وتغطیة ، األمر الذي ینائیة

 . قاعدة عریضة منھا
 والمختبرات العلمیة في بعض  ،إمكانیة عالج مشكلة نقص المواد التعلیمیة

  .المدارس
ن إیمكن القول  ل ھذا  العرض السریع للتلفزیون ومزایاهومن خال      

تساعد على مواجھة مشكالت ن أمن شانھا  ،التي امتاز بھا اإلمكانیات الھائلة
وقلت فیھ  ،عداد المتعلمین في الفصول الدراسیةأالتعلیم في زمن ازدحمت فیھ 

أي   ما إنھك .أعداد المدرسین واألبنیة المدرسیة والوسائل التعلیمیة المختلفة
عرضھ من المنھج الدراسي وذلك من خالل ما یدعم ن یأالتلفزیون، یمكن 

میة في مجال اللغة والعلوم والریاضیات ودروس تعلی ،تجارب علمیة
ن یتعلم المتعلم بصورة أساعد على وبالتالي فھو ی ،ا والتاریخ وغیرھاوالجغرافی

 .ى مع قدراتھن یتفاعل مع البیئة التعلیمیة ألنھ سیشبع حاجاتھ ویتمشأو ،أفضل
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قدم للمدرس الفرصة الممتازة لكي یؤدي واجبھ التربوي فھو ی ،ومن جانب أخر
ً وفعاالن یكأو،تعلیمي بصورة اسھلوال ً ومقننا   .ون نشاطھ منظما
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  :الھوامش
منشورات الجامعة : طرابلس(إبراھیم أبوفروة، االدارة المدرسیة،  )1( 

  28ص)م1993المفتوحة، 
منشورات، جامعة : بنغازي(السید احمد مصطفى، اإلعالم المتخصص،  )2(

  87ص ) م1997بنغازي،
المكتبة العصریة : بیروت(سات في التربیة اإلعالمیة،درا ،محمد منیر )3(

  .6ص)م1995للطباعة والنشر،
دار : الكویت(حسین الطوبجي، وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم، )4(

  .51ص)م1978العلم،
متاح على موقع ـ تعریفھ، -محمد عطیة أبوفودة، اإلعالم التربوي مفھومھ)5(

  . م25/8/2008ألدبیة والثقافیة، تاریخ االتاحة منتدیات الوزیر التعلیمیة وا
: القاھرة(مصطفى رجب، اإلعالم التربوي في مصر واقعھ ومشكالتھ،  )6(

  .17ص ) م1989الھیئة المصریة العامة للكتاب،
 إسماعیل األعور، واقع االعالم التربوي في مؤسسات التعلیم بالجزائر،) 7(

معة الجزائر، كلیة اآلداب والعلوم جا: ورقلة(  رسالة ماجستیر غیر منشورة
   27ص) م2004/2005،اإلنسانیة

دار : عمان(احمد اسماعیل، اإلعالم التربوي ودوره في التعلیم والتربیة،) 8(
  .67ص)م2008كنوز المعرفة للنشر،

   .83مصدر سابق، ص ’ السید احمد مصطفى )9(
ي االتصال مصطفى بن محمد فالتة، المدخل إلى التقنیات الحدیثة ف )10(

  . 44ص ) م1995جامعة الملك، : الریاض(3والتعلیم، ط
: القاھرة(اإلعالم واالتصال بالجماھیر والرأي العام، سمیر محمد حسین، )11(

  22.ص) م1993عالم الكتب،
الدار : طرابلس(محمد ھاشم الفالوقي، اتجاھات حدیثة في التربیة، )12(

  .8ص )م1987الجماھیریة للنشر، 
دار : عمان( الرشدان و نعیم جعنیني، المدخل إلى التربیة والتعلیم،عبدهللا) 13(

  .14ص )م1997 الشروق للنشر والتوزیع،
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جامعة الجبل : غریان(سعد المقرم، مدخل إلى استراتیجیات التدریس،  )14(
  18ص ) م2012الغربي، 

دار الفجر : القاھرة(وسائلھ،_نظریاتھ_فضیل دلیو، االتصال مفاھیمھ )15(
  .18ص ) م2003نشر والتوزیع،لل
  12محمد منیر، مصدر سابق، ص )16(
منشورات : طلرابلس(محمد شرف الدین، مدخل إلى اإلعالم المتخصص،  )17(

،َ   .87ص)م2008اللجنة الشعبیة العامة للثقافة واإلعالم سابقا
  .8ص  مصطفى رجب، مصدر سابق، )18(
  .35إسماعیل األعور، مصدر سابق، ص )19(
دار الشروق : عمان(اثر وسائل اإلعالم على الطفل، ابو معال،الفتاح  عبد )20(

  .158ص ، )م1990للنشر، 
اإلعالم التربوي في تحقیق االمن الفكري لدى  اسھام زید بن زاید احمد، )21(

طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر 
  . 56، ص )ه1429جامعة ام القرى،: مكة(منشورة،

  .17مصطفى رجب، مصدر سابق، ص  )22(
  .47إسماعیل األعور، مصدر سابق، ص )23(
  .7مصطفى رجب، مصدر سابق، ص  )24(
  . 81مصدر سابق، ص ’ السید احمد مصطفى )25(
  .8مصطفى رجب، مصدر سابق، ص  )26(
  .81مصدر سابق، ص محمد شرف الدین،  )27(
، )م1990دار النھضة، : القاھرة(، محمود أدھم، اإلعالم في مصر القدیمة )28(

  . 26ص 
عالم التربوي في مصطفى رجب، اإلعالم التربوي عبد العزیز عبید، اإل) 29(
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  الال واقع في كتابات الطاھر بن جلون
  الخیاطمحمد زھرة . أ                                                                                              

  ةالفرنسیاللغة قسم                                                                                                
  الزاویة -اآلداب كلیة                                                                                              

 
Résumé : 
Notre travail sera consacré à l’étude du fantastique chez 
l’écrivain magrébin de langue française Tahar Ben Jelloun. 
Car c’est aujourd’hui, plus  qu’étonnant de constater que 
rares sont les critiques ou chercheurs qui ont étudié ou 
même évoqué cet aspect fantastique de l’œuvre de Ben 
Jelloun . 
 Nous avons commencé notre travail par jeter la lumière sur 
l’histoire de la littérature magrébine de langue française, et 
la place primordiale qu’elle occupe dans la seine littéraire 
mondiale. 
Cette étude est menée sur trois textes de Ben Jelloun, à 
savoir la prière de l’absent, l’enfant de sable, et La nuit 
sacrée . Ce choix n’est pas arbitraire , au vu de l’étendue de 
l’œuvre de l’auteur ,mais ces trois titres répondent au mieux 
à notre travail, sur le plan fantastique et la représentation de 
l’irréel. 
        Le Maghreb après l’influence de la culture arabe a été 
marqué par son contact avec l’occident , car sa vision du 
monde et ses habitudes ont été bouleversées, même si 
certaines données géopolitiques sont restées telles quelles, il 
s’est tout de même opéré une certaine interférence culturelle 
. 



  الال واقع في كتابات الطاھر بن جلون
  

435                            

        Aujourd’hui, bien après les indépendances, nul ne peut 
ignorer l’impact de la civilisation occidentale sur les 
sociétés colonisées, et cela aussi bien sur le plan linguistique 
que social. Le colonisateur, faut-il le rappeler, avait deux 
desseins principaux : assimiler les « indigènes » (mission 
civilisatrice ) et exploiter les ressources des pays colonisés . 
        Une telle politique, dans le Maghreb, ne s’est pas 
opérée sans heurts. Le maitre et le dominé ont longtemps 
vécu à couteaux tirés, une crise permanente s’est instaurée 
entre eux . 
Face à cette situation, des Maghrébins se sont mis à écrire et 
c’est en quelque sorte vers les années 1945, l’éclosion de la 
littérature maghrébine d’expression française, qui reste donc 
inséparable du phénomène colonial , c’est dans cette 
perspective que Jean Déjeux écrit qu’ « on devait 
s’apercevoir assez vite qu’il s’agissait d’une littérature de 
dévoilement, de contestation et bientôt une littérature 
nationale de combat »(1). 
       Les premiers romans maghrébins sont caractérisés par 
leur contenu folklorique . Ils sont surtout axés sur la 
description minutieuse de la vie quotidienne . « Ce type de 
roman , selon Abdelkébir Khatibi ,correspond sur le plan 
politique à la période de l’expansion de l’impérialisme et 
sur le plan scientifique au développement des sciences 
sociales en particulier de l’ethnologie en tant qu’étude des 
cultures du monde colonisé et des sociétés archaïques »(2) 
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        La littérature maghrébine d’expression française est 
aujourd’hui plus que jamais présente sur la scène littéraire 
mondiale . Elle est d’autant plus prolifique que des prix lui 
sont décernés à travers le monde (Tahar Ben Jelloun, Kateb 
Yacine, rachid Mimouni , etc  ) et elle murit de jour en jour . 
Dans le cas marocain , elle semble être « dans l’état actuel 
des choses ,une brèche respiratoire, elle charrie des thèmes 
que les écrivains d’expression arabe taisent pour des raisons 
morales et religieuses »(3) 
        L’ailleurs évoqué par Tahar Ben Jelloun est en quelque 
sorte un ailleurs embrayeur qui lui permet de rendre compte 
du réel et de l’imaginaire du terroir dans un langage 
somptueux.  
c’est ainsi qu’au merveilleux oriental, il semble associer le 
fantastique qu’il a hérité de ses prédécesseurs d’ailleurs . Et 
à un certain endroit, les deux genres sont si emmêlés qu’il 
est impossible de les dissocier . Cependant, c’est le 
fantastique qui domine largement, Ben Jelloun lui donne un 
cachet personnel, comme au reste, tous les auteurs 
fantastiques . 
Le fantastique prend la couleur de sa terre d’origine , ses 
fonctions et son contenu ne sont ni statiques ni rigides 
comme la « table kantienne des catégories » , mais elles 
s’interprètent suivant les sphères culturelles . 
C’est de ce genre et ces corollaires que relève l’univers 
imaginaire de Tahar Ben Jelloun dans la prière de l’absent , 
l’enfant de sable et la nuit sacrée . 
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La prière de l’absent est une œuvre entièrement fantastique, 
qui prend même par endroits, des allures de récit fantastique 
classique . 
Quand à L’enfant de sable et La nuit sacrée , le fantastique 
ne s’étend pas à tout l’univers romanesque , il est 
intermittent et surtout mental, psychologique , comme dans 
la plupart des récits d’Edgard Poe . 
L’enfant de sable et La nuit sacrée sont essentiellement des 
textes de l’intériorité,  du rêve et de l’imagination . C’est 
l’ensemble de ces notions qui leur donnent leur beauté, et 
surtout leur cachet fantastique .          
On ne peut étudier le champ du fantastique sans évoquer le 
merveilleux et l’étrange, selon Todorov. « on ne peut exclure 
d’un examen du fantastique le merveilleux et l’étrange , 
genres avec lesquels il se chevauche » (5) 
En prenant appui sur ces univers fantastiques , nous nous 
sommes demandé s’il n’existe pas un inconscient du texte 
Jellounien ? existe-t-il un au-delà du texte ? 
Nous avons utilisé dans ce travail l’approche 
psychanalytique . Approche à laquelle Ben Jelloun semble 
se prêter aisément. Parce qu’elle est la traduction d’un 
inconscient soit collectif, soit individuel. Mais aussi, comme 
l’a si bien dit J.Bellemin Noel , « les mots de tous les jours 
assemblés d’une certaine manière acquièrent le pouvoir de 
suggérer l’imprévisible, l’inconnu, et les écrivains sont des 
hommes qui, en écrivant, parlent à leur insu de choses qu’à 
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la lettre « ils ne savent pas. »(6) Une œuvre n’est rien d’autre 
que le foyer de l’inconscient.  
La psychanalyse est donc un domaine qui nous a permis 
d’explorer les fantasmes, les désirs et les retombées des 
traumas subis par les personnages, voir de comprendre 
certains mécanismes de la société arabe (inconscient 
collectif). 
L’objectif fondamental de la psychanalyse  est de ramener à 
la surface de la conscience tout ce qui a été refoulé , celle-ci 
est une opération de « dé liaison », elle « sort le texte de son 
sillon »(7), le met à nu en s’appuyant sur le rôle de 
l’inconscient dans la génération de l’œuvre , Or on constate 
que chez Ben Jelloun , l’inconscient est dans plusieurs cas à 
la base de la production du fantastique . Il est l’embrayeur 
du récit .    
 Nous allons procéder donc dans ce travail à des 
applications psychanalytiques sur son œuvre, en prenant 
pour matériaux de base les travaux effectués par Sigmund 
Freud, qui restent à notre avis, plus que jamais en vigueur. 
on a essayé de trouver une signification aux motifs 
fantastiques et psychanaliques dans l’univers imaginaire de 
Ben Jelloun . 
Ces thèmes nous ont permis de corroborer la « fantasticité » 
de son œuvre, car il s’agit, selon nos investigations, de 
motifs constants que l’on rencontre dans la littérature 
fantastique. Ils figurent parmi les motifs récurrents  du 
fantastique et ils sont liés à l’inconscient.  
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 Nous nous attacherons à démontrer que le fantastique 
Jellounien s’est déplacé du dehors vers l’intérieur, c’est à 
travers les rêves et l’imagination des personnages qu’il se 
produit . Ce déplacement vers le dedans est essentiellement 
dû au fait que dans le rêve et dans l’imagination tout est 
permis. Dans le premier, l’inconscient subvertit le réel et le 
rend méconnaissable . 
Dans le second, le personnage crée les images les plus 
insolites, en se laissant guider par son imagination. Une 
manière d’échapper au réel. Le fantastique devient ainsi une 
descente vers les sous-sols de l’inconscient. 
Cet engouement  pour l’au-dedans dénote surtout le 
caractère moderne du fantastique Jellounien , aujourd’hui le 
fantastique n’a pas besoin de recourir au monstre ou au 
surnaturel, etc, pour naitre , mais il se cantonne dans la 
plupart des cas à l’univers intérieur des personnages. D’où 
l’applicabilité évidente de la psychanalyse aux textes de Ben 
Jelloun .           
La littérature fantastique est caractérisée par des motifs 
constants. On retrouve quasiment les mêmes types sous tous 
les cieux, au point que Jorge Luis Borges constate que «  
certains thèmes se répètent toujours . J’ai pu vérifier (…) 
que les textes même s’ils viennent d’époques et de pays 
différents, reprennent toujours les mêmes thèmes. »(8) 

Chez Ben Jelloun, nous sommes en face d’un univers 
fantastique tantôt construit par les personnages eux-mêmes, 
tantôt inventé par le narrateur-(témoin) . 
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Le lecteur assiste à un va- et- vient entre le dedans et le 
dehors, entre le rêve et la réalité (déréalisée) . Les motifs se 
chevauchent, s’entremêlent pour finalement engendrer un 
univers mental et onirique dans lequel personnages et 
lecteur se retrouvent. Cependant, tout ne se limite pas à ce 
monde intérieur .Quelquefois, le quotidien est investi par le 
surnaturel. 
Celui-ci, sans être consubstantiel au fantastique, occupe une 
place prépondérante dans l’œuvre de Ben Jelloun. Il est 
symbole de rupture avec un réel trop présent, trop lourd et 
répétitif . Il est transgression de la loi qui régit le quotidien . 
      Si dans plusieurs textes fantastiques français « le passage 
de l’univers normal à l’univers fantastique se fait par 
l’intermédiaire de la musique »(9). Dans l’univers Jellounien 
l’apparition du surnaturel requiert un long protocole : on 
assiste à une propédeutique qui s’actualise dans des paroles 
prémonitoires ou dans des signes cosmiques . 
Ces éléments sont les prodromes d’un évènement inquiétant 
et étrange . c’est l’ « unheimlich » ou l’inquiétante étrangeté 
de Freud , qui s’exprime par la peur, l’angoisse et l’effroi (10) 
Dans la prière de l’absent, c’est le narrateur lui-même qui 
annonce l’évènement insolite qui doit se produire après 
qu’on eu donné un nom à un nouveau né : 
Ainsi cet enfant a été conçu pour être élu   selon le nom,     
    symbolique. Elu pour une vie tracée, pour un destin qui  
    avance déjà vers la pierre, l’herbe, l’arbre magique et le 
 cimetière .  
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(La prière … p . 28) 
 Cette séquence capitale dans le déroulement ultérieur de 
l’histoire est marquée par une certaine poéticité qu’on peut 
appréhender au niveau des figures utilisées. 
L’anaphore « élu » , repris deux fois, dénote une insistance 
sur l’événement à venir et en annonce la solennité et le 
caractère grandiose. C’est pourquoi la profération de ces 
mots revêt une tournure lyrique ; comme quoi l’étrange a 
des rapports très étroits avec la poésie, celle-ci fonctionne 
comme un élément catalyseur. 
Par ailleurs, l’énumération de toutes les composantes 
originelles du récit (pierre, herbe, cimetière . )finit par attirer 
l’attention du lecteur par sa gradation .  
Ainsi donc, le cimetière, l’herbe , l’arbre et la pierre sont les 
éléments essentiels de l’aventure insolite qui surviendra par 
la suite. A travers eux se dégagent des symboles sexuels que 
nous éluciderons par les travaux de Freud de G. Durant et 
Mircéa Eliade. 
Le phallus est symbolisé par la pierre et l’herbe, alors que 
l’organe sexuel féminin peut se lire à travers le cimetière et 
l’arbre . Selon Freud, « l’appareil génital de la femme est 
représenté symboliquement par tous les objets dont la 
caractéristique consiste en ce qu’ils circonscrivent une 
cavité dans laquelle quelque chose peut être logé »(11) 
On constate que ces deux éléments répondent parfaitement à 
ce critère. Le cimetière est naturellement un espace de 
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conservation. Il recèle des morts qui sont susceptibles d’être 
des sortes de fœtus logés dans le ventre de la terre. 
     Le cimetière est ainsi symboliquement assimilé à la 
femme, la terre joue également le même rôle. Mircéa Eliade 
écrit avec pertinence que « l’image de la Terre recouvre 
parfaitement celle de la Mère … la formation de l’embryon 
et l’enfantement répètent l’acte grandiose de la naissance de 
l’humanité, conçue comme une émersion de la plus 
profonde caverne-matrice chtonienne » (12) 

On remarque que ce rapprochement entre la femme et la 
terre existe dans la plupart des cultures agraires, même dans 
les cultures les plus « évoluées ». 
Le Coran dit à ce sujet : « Vos femmes sont pour vous 
comme des champs »(13) 
Le symbole est en réalité pris en charge par un imaginaire 
collectif dont le travail a commencé depuis les temps 
primitifs. C’est-à-dire que cet imaginaire, tel que l’a dégagé 
Jung, n’est pas le résultat d’une expérience individuelle, 
mais il s’agit par contre d’un acquis, d’un « héritage 
commun de toute l’humanité »(14) 

 Entre le rêve et la réalité : 
L’être jellounien est pris dans un « tangage » entre 
l’imaginaire et le réel . Il n’arrive point à se situer . Le rêve 
est vécu comme le réel ,et vice-versa .L’onirique et le vécu 
sont confondus. Borges remarquera que , «  dans le 
fantastique, cette amalgame du rêve et du quotidien est 
probablement le thème le plus riche »(15). 
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C’est ajoute-t-il , « l’interférence des deux notions qui 
constitue le thème fantastique » (16)    
 Le personnage Jellounien est la plupart du temps un être 
désaxé, ayant perdu le contact avec la réalité immédiate à 
cause, sans aucun doute, de ses troubles psychiques.  
Chez Ben jelloun, il arrive qu’une réalité soit prise pour un 
rêve, la scène vue est si proche de l’irréel que le personnage 
est tenté de la ranger dans l’illusion. Ainsi au cours de leur 
voyage, Yamna et ses compagnons ont fait une halte dans 
un village étrange appelé « village de l’attente ». Il s’agit 
d’individus-révoltés contre la Nature et Dieu, parce que 
dans un tremblement de terre , à Agadir, ils ont eu à perdre 
des êtres ou des objets chers . 
Cette épisode est vécue comme un rêve ou une situation 
imaginée : 
 Il croyaient avoir inventé ou rêvé le village de l’attente, ils               
 pensaient l’avoir imaginé à l’aide de quelques ingrédients  
 pour échapper à l’ennui et à l’embarras … (La prière de  
 l’absent . p.218) 
 Sindibad  a eu la même attitude après la naissance de 
l’enfant : 
Il se peut que se soit des visions … nous sommes victimes  
 d’hallucinations … ( La prière de l’absent. p. 51) 
L’événement sort de l’ordinaire. La causalité est fantastique 
est si forte que le personnage transforme l’événement en 
rêve ou en vision . Aucune relation n’appartient à première 
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vue entre la cause et l’effet. Car l’événement est à 
considérer comme étant d’origine ouranienne . 
Ce genre de confusion est très rare, sa réalisation doit 
éventuellement provenir du dernier seuil du sommeil, qui 
semble être « un terrain favorable à la confusion des images 
du rêve avec celle de la réalité »( 17) 
Pour peu qu’on analyse cette confusion, on se rendra 
compte qu’elle est intrinsèque aux personnages Jellouniens 
mêmes. Yamna et Sindibad sont des mystiques, des 
méditatifs . Or de pareilles personnes sont plus inclinés à la 
confusion que les êtres dits « anodins ». Si l’on en croit P. 
Saintyves,  « ils n’apportent plus qu’une attention imparfaite 
aux indications de leurs sens et à la valeur objective des 
images qui s’offrent à eux dans la veille et le sommeil »(18) 

C’est peut-être que cette raison que Borges demande à ce 
qu’on inclut les visions des mystiques musulmans dans la 
littérature fantastique (19).Car le mysticisme est une forme de 
hiatus d’avec le monde alentour. Zahra le notifie bien au 
consul quand elle déclare dans une argumentation 
philosophique : 
 Moi j’ai renoncé, je suis une renoncée dans le sens 
 mystique, un peu comme Al Hallaj. 
………………………………………………………… 
  Je suis en rupture avec le monde …( La nuit sacrée…p.83) 
Mais le cas le plus fréquent est celui dans lequel le 
personnage est incapable de dire s’il a rêvé ou vécu un 
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événement bien déterminé. Dans son journal, Ahmed-Zahra 
écrit qu’on se baignant , 
Un homme est venu, il a traversé la brume et l’espace et a         
 posé sa main sur mon visage en sueur. (l’enfant de … p.95) 
et plus tard, dans une lettre adressée à son correspondant 
anonyme, elle informe celui-ci qu’elle est encore sous le 
choc du rêve : « Etait-ce un rêve ? est-il réellement venu ?-
l’homme qu’elle croit avoir vu-(l’enfant de sable. p.96) 
cette hésitation entre le rêve et la réalité s’explique par 
l’étrangeté de l’événement . L’homme du rêve est entrain de 
voler. Or cette locomotion aérienne, ce mouvement ouranien 
n’est pas le propre de l’homme. Il ya là un principe 
d’individuation, car le personnage du rêve présente une 
différence fondamentale par rapport aux êtres normaux. 
L’événement a quelque chose de merveilleux, dans la 
mesure ou le vol, en tant que « désir anthropologique inné 
de l’homme » est considéré comme thème merveilleux. Ce 
désir de voler, d’aller plus haut et de s’arracher de la Terre, 
nous le retrouvons dans « les rêves et la magie »(20). C’est 
pourquoi il est omniprésent dans la figuration de l’art 
Islamique. 
Aussi, Zahra ne sait-elle comment prendre le rapt dont elle a 
été l’objet après l’enterrement du père : 
 Etait-ce une apparition, une image, un morceau de rêve , un 
laps de           
temps échappé à la vingt-septième nuit. (La nuit sacrée. p. 
95) 
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Cet enlèvement ainsi que nous l’avons évoqué, ressemble à 
ceux que l’on rencontre dans les contes merveilleux 
« classiques », c'est-à-dire le moment où un antihéros 
kidnappe la princesse. Au reste cette analogie est corroborée 
par les propos mêmes de Zahra : 
 Je fus enlevée comme dans les contes anciens.(La nuit … 
p.38) 
Mais ici nous sommes en face d’une imbrication du 
fantastique et du merveilleux. 
Car l’introversion du rêve et de la réalité est classée parmi 
les thèmes fantastiques(20) 
Cette osmose est la preuve irréfutable que le fantastique est 
le fantastique est loin d’être un genre autonome. Au dire de 
Todorov, « il est à la limite du merveilleux et de 
l’étrange »(21) 
L’incapacité du personnage de se situer entre le rêve et la 
réalité n’intervient que lorsque  survient un fait étrange qui 
bouleverse la conscience. Avec les événements étranges ou 
« décousus », il parvient difficilement à se situer dans le 
temps. Zahra a connu un tel état quand elle a passé une nuit 
dans le village des enfants : 
En me réveillant le matin, j’étais incapable de faire la 
différence  
 entre les rêves et les visions. (La nuit sacrée .p.44) 
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un personnage pour qui le réel 
et l’imaginaire sont une même entité. Il les a réduits au 
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même dénominateur depuis que son corps a été dévié de sa 
trajectoire : 
 J’avais décidé de renoncer à distinguer le réel de 
l’imaginaire… 
 (La nuit sacrée .p. 44 ) 
Cet aveu montre bel et bien que Zahra est un psychotique, 
car, chez elle, il y a rupture entre matière et esprit. Un tel 
état était considéré au 19ème comme le tout premier stigmate 
de la folie. (22) 

De même que «  l’homme primitif »croit aux histoires 
extraordinaires, à certain contes, de même le troubadour 
aveugle prend ses rêves pour des réalités. Le premier évolue 
dans un « monde (… ) où les puissances invisibles 
interviennent constamment dans le cours des phénomènes, 
où rien n’est donc impossible au point de vue physique »(23), 
tandis que le second se meut dans un univers onirique qui 
est en fait, la transposition d’une réalité qu’il porte dans son 
inconscient. Il s’agit là, à notre avis, d’une forme de 
merveilleux individuel sous-tendu par les processus 
primaires . 
C’est pour ainsi souligner que le merveilleux – tout comme 
le fantastique – change perpétuellement de forme (24). Il se 
renouvelle, s’élargit, se rétrécit au grés du temps et de 
l’espace. 
En réalité, ainsi que l’a si bien dit ben jelloun lui-même, à 
propos de La nuit sacrée, « tout se mélange … A tel point 
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qu’on ne sait plus si l’héroïne est entrain de rêver sa vie ou 
elle l’a vécue » (25) 
Ces propos de l’auteur s’applique à La prière de l’absent et à 
L’Enfant de sable aussi, romans dans lesquels à la fin, rêver 
c’est vivre , vivre c’est rêver . Il est impossible de faire la 
distinction entre les deux . 
Conclusion : 
     Au terme de cette recherche consacrée aux motifs 
fantastiques, force est de constater que la thématique 
fantastique jellounienne est peu ou prou une reprise des 
motifs fantastiques classiques . Mais il innove au niveau de 
l’esthétique. Car dès l’instant qu’un thème quelconque est 
exploité dans un milieu bien déterminé, il épouse sa couleur. 
C’est pourquoi nous n’hésitons pas à parler d’un fantastique 
magrébin. 
Par ailleurs, considérer le surnaturel comme un motif 
pourrait paraitre insolite dans une étude sur le fantastique, 
nous sommes partis du simple fait que, aujourd’hui, en ce 
début de siècle, il ne suffit plus de faire intervenir le 
surnaturel pour créer le fantastique qui dort aujourd’hui 
dans les gestes anodins et incongrus. Mais ce constat ne 
veut point dire que nous sous-estimons sa place dans 
l’œuvre de Ben jelloun     
   Il est même indispensable dans le déclenchement du récit, 
et il fait constamment appel aux processus primaires. Car il 
est inséparable de la psyché individuelle et collective .  
   



  الال واقع في كتابات الطاھر بن جلون
  

449                            

      
 Références : 
 
(1)  Jean Déjeux, Littérature magrébine de langue française, 

Ed. Naaman, 1977, p. 12 
(2)  Abdelkébir khatibi, Le roman magrébin, SMER Rabat, 

1970, p.28 
(3) Lahcen Mouzouni, Le roman marocain de langue 

française, Publisud,1987, p. 26 
(4) Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature 

fantastique, Seuil, 1970, p.49 
(5)  Jean-Bellemin Noel, Psychanalise et littérature, PUF, 

Paris, 1978, p.7 
(6)  André Green, La déliaison, LITTERATURE no 3, p.38 
(7) Maria Esther Vàzguez, Borges : Images, dialogues et 

souvenirs, seuil, p.123 
(8)  Max Milner, Le diable dans la littérature française, José 

Corti, pp.473-474 
(9) Sigmund Freud, Essais de psychanalyse appliquée, 

Gallimard, 1933, p.163 
(10) Freud, Introduction à la psychanalyse, Petite 

bibliothèque , Payot, p.14 
(11) Mircéa Eliade, Mythes, rêves, et mystères, 

Gallimard,p.225 
(12) Cité par M.Eliade, op.cit. ,p.247 
(13) Coran , Sourate El Bakara , aya :221.d’après kaloun 



  زھرة الخیاطي. أ                                                                           
  

                         450 

(14) Edward Glover, Feud ou Jung ?, PUF, Paris, 1954 , 
p.14 

(15) J. B. Noel, op.cit. ,p.81 
(16) Cité par M.E. Vàzguez, op.cit . ,p.123 
(17) Pierre Saintyves, En marge de la légende dorée, Ed. 

Laffont, 1987, p.510 
(18) Id. Ib. 
(19) M.E . Vàzguez, op. cit . ,p.130 
(20) Roger Caillois, op.cit . , p. 38 
(21) Vladimir Propp, Morphologie du conte, Seuil, 1970, 

p. 47 
(22) T . Todorov , op.cit., p.121 
(23) Lucien Levy-bruhl, La mythologie primitive, PUF, 

1963 , p. 289 
(24) Marc Soriano, Les contes de Perrault, Gallimar, 1977, 

p.289 
(25)  Interview in JEUNE AFRIQUE, no1394. 

 
   
 

    
 
 
 
 
 
       



  مثلة الشعبیة الفرنسیة واللیبیة في تعلیم اللغة الفرنسیةألأدماج أ
 

                          451 

 أدماج األمثلة الشعبیة الفرنسیة واللیبیة في تعلیم اللغة الفرنسیة
                                        

                                                                                                                                                 
  ادم جمعة حسن مسال. د                                                                                             
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Introduction 
     Le point que nous distinguons dans ce parcours 
scientifique est L'intégration de proverbes dans 
l'enseignement/apprentissage du FLE en Libye. Nous nous 
proposons d'étudier l'importance d'utiliser des proverbes 
français et libyens afin d'améliorer les conditions 
d'apprentissage du français langue étrangère en Libye, c'est-
à-dire d'explorer la coté culturelle de la vie quotidienne de 
l'apprenant libyen. Commencer à enrichir les méthodes 
actuellement utilisées en Libye par des contenus culturels 
locales qui pourraient attirer l'attention des apprenants à 
l'enseignement/apprentissage du FLE, voire faciliter la 
compréhension et l'acquisition des cours en utilisant les 
proverbes français et libyens comme un moyen valorisant 
l'échange des informations aux apprenants de FLE. 
     Si, en Libye comme ailleurs, le choix d'étudier la langue 
française procède de motivations diverses, politique, 
économique, sociale et/ou scientifique, il apparaît toutefois 
qu’un apprenant libyen recherche soit un « plus » 
linguistique ou culturel, soit une prise de conscience 
identitaire. Cette quête est héritée de l’Histoire, de la 



  سالم ادم جمعة حسن. د                                                                   
 

452                          

mémoire collective libyenne, et constitue aussi un défi dans 
la mesure où, pour mieux défendre son identité, l’apprenant 
Libyen devra s’ouvrir, tout au long de son apprentissage, à 
la langue-culture étrangère, qui servira de 
référence.Comment, alors, peut-il y avoir avantage pour 
l’apprenant Libyen en situation d'apprentissage de français 
langue étrangère à exploiter la langue-culture d'origine? 
     C'est dans cette vision que nous allons orienter notre 
étude selon la façon  suivante:d'abord, nous exposons les 
principaux éléments traitants la cercle de ce genre 
d'enseignement: définir le terme de la culture et de 
l'interculturelle, ensuite,nous élaborerons ultérieurement un 
cadre théorique de référence qui sera basé sur deux notions 
essentielles : celle de méthodologie de langue étrangère, 
perspective interculturelle et celle de situation d'apprenants. 
     Ce cadre de référence nous aidera non seulement à 
préciser les définitions et la terminologie dont nous nous 
servirons mais aussi à encadrer l'expérimentation et mettre 
en valeur l'importance d'utiliser les proverbes dans le  
systèmeéducatifd'enseignement/apprentissage de FLE dans 
ce pays. 
Enseignement/apprentissage de FLE et perspective 
culturelle: 
     Nous préconisons donc un programme d'étude  qui veille 
à concilier langues- cultures maternelle et étrangère, une 
approche interculturelle qui vise à faciliter la formation de 
françaispar des éléments cultureles bien connus chez 
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l'apprenant libyen. De ce fait, l'utilisation des proverbes 
libyens pourrait répondre/déterminer ces besoins 
pédagogiques. C'est dans ce sens que M. De Carl1o (1998 
:57)1 propose d'observer au moins trois critères lors du 
choix ou de la mise en place du matériel de classe :  
(- La pertinence, pour vérifier s'il contient au moins un 
élémentdéjà connu par l'élève, s'il peut lui suggérer quelque 
chosed'« autre » ou éveiller une connaissance par 
contiguïté; 
- La performativité, pour déterminer les limites de 
tempsimparti, prévoir le degré de participation et la qualité 
de laréception ; 
- L'exploitabilité, afin d'établir jusqu'où aller dans la 
propositiondes activités, en tenant compte de la variété des 
exercices, de l'utilité à intérieur du programme, de la 
motivation desélèves.) 
Puisque la culture sert en général à connaître l'autre et à se  
connaître soi-même, la prise de conscience et la valorisation 
de sa propre identité culturelle devrait amener à un 
sentiment de sympathie envers l'étranger, que chacun 
reconnaît comme membre de la société humaine, au-delà de 
son « étrangeté ». D'où l'importance de trouver un équilibre 
entre les deux langues-cultures d'origine et étrangère et ce, 
nécessite d'entreprendre une démarche interculturelle. La 
diversité culturelle englobe les deux langues-cultures et 
cette vision-là qui serait mieux appropriée pour dépasser un 

                                                             
1Carlo De M., L'interculturel, Clé International, 1998  
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nombre important de handicaps dus à la confrontation des 
deux langues-cultures en apparence très opposées. Elargir 
l'aspect culturel dans les méthodes actuellement utilisées en 
Libye jusqu'à qu'elles couvrent l'aspectculturel de contexte 
sociale libyen, cette démarche pourrait répondre aux 
besoins pédagogiques actuellement appliqués dans presque 
le monde entier. L'apprenant quand il étudie la langue 
française en introduisant sa culture dans une partie 
importante aux méthodesfrançaises. Cette opération non 
seulement lui facilite l'apprentissage mais, elle lui donne 
l'assurance et la confiance de bien s'intéresser à la langue 
française et de tout ce qu'il apprend, étant donné qu'il est en 
contacte à sa culture, il apprend sur le vif, avec 
enthousiasme. 
La culture:  
     La culture est un élément principale dans 
l'enseignement/apprentissage de FLE. La plupart des 
experts pédagogiques mettent en évidence son rôle dans 
tous les étapes de la formation des langues étrangères.  
"Définition de culture:2 
Etymologie3 : du latin cultura, culture, agriculture, dérivé du 
verbe colere, habiter,cultiver. La culture est l'ensemble des 
connaissances, des savoir-faire, des traditions, des 
coutumes, propres à un groupe humain, à une civilisation. 
Elle se transmet socialement, de génération en génération et 

                                                             
3http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interculturalite.htm  
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non par l'héritage génétique, et conditionne en grande partie 
les comportements individuels. La culture englobe de très 
larges aspects de la vie en société : techniques utilisées, 
mœurs, morale, mode de vie, système de valeurs, 
croyances, rites religieux, organisation de la famille et des 
communautés villageoises, habillement… 
Exemples : culture occidentale, culture d'entreprise…On 
distingue généralement trois grandes formes de 
manifestation de la culture: l'art, le langage et la technique. 
Au niveau individuel, la culture est l'ensemble des 
connaissances acquises par un être humain, son instruction, 
son savoir". 
     Par conséquent, il est évident que l'aspect culturel joue 
un rôle primordiale en couvrant presque la plupart de la vie 
privée de l'apprenant, ainsi, utiliser cet aspect dans 
l'enseignement/apprentissage du FLE aide l'apprenant de 
cette langue à mieux comprendre et réduit la durée de 
l'explication des  sujets dans la classe. Dès que le professeur 
est proche de la culture de l'apprenant les cours seront 
faciles à exécuter. Tous les cours qui sont en situation 
d'abonnement directe avec le contexte culturel de 
l'apprenant auront plus d'avantage à être bien saisis, soit 
pour la durée de l'explication pour l'enseignant ou soit par la 
compréhension pour l'étudiant.Pour ces raisons et d'autres,  
issu notre proposition indique que les méthodes 
actuellement appliquées donnent une espace à la culture de 
l'apprenant. 
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Intercultralité: 
Définition d'interculturalité 
     Le terme de l'interculralité est apparue comme 
unélément principale sans lequelle  l'opération 
d'apprentissage n'aurait pas le succès de s'exécuter. De cette 
raison, nous définissons ce terme afin de savoir ses 
influences sur le domaine de FLE: Etymologie4: de 
interculturel, composé du latin inter, entre, parmi, avec un 
sens de réciprocité et deculturel, issu du latin cultura, 
culture, agriculture, dérivé du verbe colere, habiter,cultiver. 
L'interculturalité est l'ensemble des relations et interactions 
entre des cultures différentes, générées par des rencontres 
ou des confrontations, qualifiées d'interculturelles. 
Impliquant des échanges réciproques, elle est fondée sur le 
dialogue, le respect mutuel et le souci de préserver l'identité 
culturelle de chacun. L'interculturalité peut prendre des 
formes plus ou moins intenses, et constitue une expérience 
souvent enrichissante. Avec ou sans la barrière de la langue 
qui peut être un obstacle aux échanges, ces rencontres avec 
l'Autre sont aussi l'occasion d'une réflexion sur soi-même et 
sur le monde et peuvent être à l'origine du métissage 
culturel. 
     Apres avoir exposer certains aspects de l'intercultralite, il 
est claire que le programme de proverbe vise chez 

                                                             
4http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interculturalite.htm  
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l'apprenant libyen la promotion d'une compétence 
interculturelle lui permettant non seulement d'interpréter et 
de mettre en relation des langues-cultures distinctes mais 
aussi de comprendre des variations socialement différentes 
d'une culture à une autre. Ce qui permettrait de mieux gérer 
les difficultés et les entraves propres au domaine de 
l'interculturel, comme le précise Dr. Gaouaou Manaa5'' 
     'La didactique du FLE s’efforce de préparer l’apprenant 
à des interactions multiples et à prendre conscience de 
l’existence d’autres groupes sociaux, d’autres peuples, 
d’autres cultures. Voulant lui faire acquérir des 
compétences interculturelles, elle le prépare à des 
interactions multiples. L’apprenant du FLE est appelé 
aujourd’hui à acquérir des compétences qui se manifestent 
dans l’interaction sociale. Cette interaction opère 
constamment une mise en adéquation entre l’objectif 
linguistique et l’objectif culturel'' 
     De  même que le développement de proverbes dans le 
système de FLE assure la réciprocité culturelle c'est-à-dire 
qu'un individu en train d'apprendre une langue étrangère 
mobilise non seulement des connaissances culturelles de sa 
culture- langue maternelle et des compréhensions de la 
culture-langue étrangère, mais, il ne cesse pas d'apprendre 

                                                             
5Dr. GaouaouManaa, La quête d'une nouvelle approche avec les 
autres cultures, Synergies Algérie n4, 2009pp. 209-216.la quête 
d’une nouvelle approche avec les autres cultures  
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une culture nouvelle, des modes de vivre, comprendre les 
comportements individuels, augmenter son capital de 
connaissances et d’informations nouvelles, il serait plonger 
dans une immense dimension, celle de l'interculturel. 
Méthodologies de langue étrangère, perspective 
interculturelle: 
      Il est indispensable de tenir compte dela formation de la 
conception, de l'attitude et de l'efficacité de l'apprentissage 
d'une langue étrangère lors  de  la  mise  en 
 place  d'une méthode d'enseignement/apprentissage 
de langue. La présence de deux cultures- maternelle et 
étrangère- favorise une démarche interculturelle capable 
d'équilibrer l'implication de ces deux cultures dans la 
constitution d'une méthodologie quelconque. Choisir et 
préciser des contenus linguistico-culturels, en vue  
d'enseignement/apprentissage d'une langue-culture 
étrangère, est en effet une entreprise minutieuse dépendant 
à la fois des finalités visées, du public et ses spécificités tant 
sociale, linguistique que culturelle, de la philosophie 
éducative et idéologique dominante dans la société cible, 
des traditions didactiques et des théories de référence. A la 
présence dechaque verbe utilisé dans l'apprentissage va 
tracer bien sur un héritage culturelle soit de la culture de 
l'apprenant ou celle de la langue cible à apprendre qui font 
par leursponctualités un métissage culturel souple qui va 
orienter l'esprit et la vision vers des perspectives 
clairesdéterminentcette opérationpédagogique de la 
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formation de FLE.Avec les proverbes on voyage d'une 
société à l'autre, proposer une grille ou des critères qui 
soient universels ou locales ; mieux vaut donc de relativiser 
ces critères et de leur assigner une flexibilité susceptible de 
favoriser la particularité de tout public-apprenant.  
Objectifs d'utiliser les proverbes  libyens et français: 
     Les objectifs de cette recherche peuvent être résumés 
comme effectuer des démarches pédagogiques qui aident à
  l'amélioration de l'enseignement/ apprentissage du 
français en Libye; 
Mettre en évidence des programmes éducatifs bien 
expérimentés d'une approche interculturelledans 
l'enseignement/ apprentissage du FLE ;  
Fournir des outils  pédagogiques susceptibles de valoriser 
la pénétrationdu contexte culturel libyen dans 
l'enseignement/ apprentissage du FLE. 
Situatio
net 
public  
     D'abord, la création d'un programme pédagogique 
d'enseignement/apprentissage de FLE se compose de 
certains sélection de proverbes français et libyens. En 
d'autres termes, l'animation d'un recueil de proverbes 
connus en France et d'autres en Libye, ce genre 
d'apprentissage adapté au niveau niveau A2 (niveau 
"intermédiaire". L'utilisation des proverbes aide les 
apprenants à bien comprendre toutes les formations et les 
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cours, notamment les matières de compétences orale et 
écrit. Etant donné que les proverbes aident a faire les 
descriptions usuelles dans la vie quotidienne de l'apprenant 
surtout,à l'animation de conversations simples. De plus,  
utiliser ces locutions qui sont riches du sens dans des divers 
aspects culturels de la société et comprendre des phrases 
isolées par exemple pourraient simplifier l' acquisation de 
francais, comme  par exemble: les informations 
personnelles, shopping, travail, famille.. pouvoir 
communiquer lors d'activités simples et courantes ne 
nécessitant qu'un ensemble de renseignements élémentaires 
sur des sujets familiers. Ainsi que, pouvoir décrire 
l'environnement vécu, et évoquer des sujets répondants aux 
besoins immédiats de l'apprenant. De ce fait, il est possible 
d'établir des comparaisons en travaillant sur les deux 
aspects culturels de ces proverbes français et libyens, 
autrement que, des types de locutions qui contiennent des 
nouvelles, contes, récits, récits de vie, et extraits 
autobiographiques, ces locutions ont été composées et 
echangées d'une génération à une autre, ce sont comme des 
souvenirs qui font partie de la mémoire collective de la 
société libyenne. C'est pourquoi, il est possible de  mettre 
d’autres idées en parallèle, afin de comparer ces proverbes 
dans plusieurs sociétés, comme le précise Olga 
Théophanous6, 

                                                             
6Théophanous, « Le proverbe comme entre-deux : 
Aspects linguistiques et interculturels »Collès etal., 
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'' le proverbe est un type de texte qui incarne bien un double 

mouvement entre l'identité et l'universalité ''. 
Egalement, ce programme d'étude pourrait comprendre 
aussi,  (le niveau intermédiaire et avancé). 
Outils de programme: 
    Les propositions pédagogiques sont des esquisses qui 
demandent une organisation administrative et également au 
niveau des contenus. D'abord, il faut respecter un principe 
de comparabilité entre langue-culture maternelle et 
étrangère ; c'est-à-dire qu'à chaque proverbe en langue-
culture française devrait correspondre un autre en langue-
culture maternelle. C'est dans ce sens que l'on pourrait 
présenter un contenu de cours qui veille non seulement à 
préserver l'authenticité de la langue- culture étrangère mais 
qui, en plus, mette en valeur la langue-culture maternelle.  
     De fait, les processus de comparaison, d'analogie, de 
contact, de complémentarité et  d'interaction  entre         
      cultures  sont  rendus opérationnels grâce à la prise en 
compte de différentes connaissances et acquis préalables en 
langue-culture maternelle lors de la mise en place d'une 
méthode de FLE à inspiration interculturelle. D'ailleurs, les 
éléments choisis comme support pédagogique devraient, 
autant que possible, être exploitables dans au moins à un 

                                                                                                                                               
Didactique du FLE et de l'interculturel, E.M.E., 2007, pp. 
109-  
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triple but : linguistique, culturel, communicatif et 
interculturel, de même qu'ils devraient être adaptés ou 
adaptables aux différents aspects de la spécificité du public 
destinataire. Ce programme serait destiné à un public 
adolescent, niveau B1, selon les caractères suivants: 
Programmes  Linguistiques: 
• Enrichir le vocabulaire des apprenants.  
• Observer la structure des proverbes et les traits /thèmes 
communs. 
Mettre en pratique les compétences linguistiques des 
apprenants en  
utilisant le texte littéraire comme ressource pédagogique. 
Cet objectif  
linguistique pourrait être :  
-Analyser le/les discours du conteur,  
-Etudier le vocabulaire culturellement chargé en arabe et 
en  
français,  
-Utiliser et réutiliser les adjectifs qualificatifs,  
-Etudier les formules et les expressions d'opinion,  
-Argumenter, donner son avis et apprécier,  
-Utiliser la coordination, la conjonction, les phrase 
simple et  
complexe, les conjonctions de la cause et de la 
conséquence.  
-Travailler sur la dimension textuelle : les chaînes de 
référence,  
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anaphores et pronoms et les temps verbaux. 
 
 
Programmes Culturels: 
 Cet objectif culturel, visant à faire surgir les 
représentations culturelles de part et d'autre, pourrait être 
basé, selon la nature et le contenu du proverbe,  
sur :  
-La famille  
-Les relations homme/femme et parents/enfants  
-Les aspects juridiques ou  religieux (jurisprudences) 
les relations interindividuelle, la vie en société,  
-Les cérémonies : la naissance, le baptême, le mariage, 
etc.  
-Les aspects de la vie quotidienne  
-Les normes et codes sociaux  
-Les grandes fêtes et manifestations nationales  
-Les rituels d'invitation, de réception, de fêtes, de 
célébration de réussite, de mariage, de promotion, 
d'anniversaires, etc.  
Programmes Communicatifs: 
     Mettre d’autres idées en parallèle, afin de savoir le 
fonctionnement de proverbe et son utilisation dans la vie 
quotidienne. La  discussion  de différents phénomènes,        
     aspects, représentations, etc. en liaison avec le « 
message » que véhicule le proverbe et en rapport avec la 
culture-langue de l'apprenant et la culture-langue 
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étrangère. De même, exprimer des sentiments concernant 
 la  préférence, l'encouragement, l'admiration, 
l'enthousiasme, etc.  
     A travers ce parcours scientifique, les significations 
des proverbes français se perçoivent également dans les 
caractéristiques de la culture de l'apprenant, voire, il est 
possible qu'un proverbe peut engendrer plusieurs 
synonymes dans différentes langues.  
     Au cours de cette situation d’apprentissage, les élèves 
découvrent le sens puis les aspects formels de proverbes 
de différentes langues ensuite, les cultures et explorer la 
variété des de toutes ces notions. 
Programme d'activité:  
      D'abord, pour mettre en terme nos travaux et en 
pratique, les proverbes français et libyen pourront mettre 
en évidence la culture de la langue française c'est-a-dire 
l'utilisation de ces proverbes dans plusieurs disciplines 
de la vie quotidienne rends l'enseignement/apprentissage 
de français plus fine voire très efficace, comme elle 
précise,  Martin Cotin (2008 :357), nous pouvons 
prendre appui sur « des sujets comme la rue, la 
nourriture, le transport, le paysage, etc. sont 
approchables en recourant à la photo, l'art, le graphisme, 
la TV ». Ensuite, nous montrerons la possibilité de 
l'exploitation de ces proverbes en classe de langue en 
faisant intervenir des variables culturelles.  

                                                             
7Martin Cotin (2008 :357),  
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     Toutes les catégories des proverbes sont possibles et 
se prêtent à un  
traitement dans une approche interculturelle : la nature, 
l'Homme, le voyage, conditions et milieux sociaux, les 
relations humaines, la nourriture, logique des actions, 
etc.  
Nous proposons un ensemble de proverbes à titre 
illustratif dans les deux collections suivantes :  
C’est en forgeant qu’on devient 8forgeron. 
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. 
Qui ne risque rien n’a rien. 
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
L’habit ne fait pas le moine. 
Rira bien qui rira le dernier. 
Vouloir, c’est pouvoir. 
Point de nouvelles, bonnes nouvelles. 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. 
L’appétit vient en mangeant. 
Charité bien ordonnée commence par soi-même. 
Après la pluie, le beau temps. 
La nuit, tous les chats sont gris. 
On reconnaît l’arbre à ses fruits. 
Mieux vaut tard que jamais. 
Qui sème le vent récolte la tempête. 

                                                             
8Les proverbes à travers le monde 46 pages © ÉL1O5D/4iL6 Mai 
2006  
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Un de perdu, dix de retrouvés. 
Il n’y a pas de fumée sans feu. 
Les bons comptes font les bons amis. 
Proverbes en français9 
« À bon chat, bon rat » animal  
« À cheval donné, on ne regarde pas la bride » animal  

 « Après la pluie le 
beau temps » météo  
 « Qui fait le malin tombe dans 
le ravin » morale  
 « Qui part à la chasse, perd sa 
place » conduite  
 « Qui vole un œuf, vole 
un bœuf » animal  
 « Rira bien qui rira le 
dernier » conduite  
 « Tel père, 
tel fils » 
famille  
 « Une hirondelle ne fait pas le 

                                                             
9Cf.Montreynaud F., Pierron A., Suzzoni F., Dictionnaire de 
proverbes et dictons, Le Robert, 1993.  
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printemps » animal  
 « Celui qui roule doucement n'a pas tort, celui qui  
 
oule vite aura des  
remord
s. » 
condui
te 
 « Vouloir, c'est 
pouvoir.» conduite  
 « On ne vend pas la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué » animal  
 « Quand le chat n'est pas là, les souris 
dansent » animal. 
Voir le livre (Musrati Mustafa, Les 
proverbes populaires libyens, ) 
Proverbes en Libye 10 

 أسأل عن الجـــــــــار قبل الدار
 « Cherche le voisin avant la 

maison » morale  
Lorsque l'on cherche une maison à acheter ou à louer, il 
faut avant tout se  
renseigner de celui qui deviendra son voisin. Un 
mauvais voisin peut transformer une maison paradis 
en un enfer.  

                                                             
10Musrati Mustafa, Les proverbes populaires 
libyens, Tripoli, Al-dar Jamahiriya, 2000.  
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فى الشعیر حمره و جرایھ و  ماتاكلش  
« Rouge et rapide mais ne mange 

d'orge » conduite  
Il s'agit d'un cheval doté des deux qualités 

suprêmes : « rouge » et  
« rapide », mais hélas ne peut pas manger d'orge 

parce qu'il coûte cher. Le  
proverbe dit d'une personne qui aimerait avoir une 

« belle chose » sans faire suffisamment des efforts et 
dépenser pour l'avoir.  

 أسأل مجرب و ما تسألش طبیب
 « Demande à celui qui a déjà couru l'expérience et 

ne demande à un  
médecin » morale  

Lorsque l'on est malade, on peut aller chez le médecin 
mais mieux vaut  

encore de demander à quelqu'un qui a déjà eu la 
même maladie. Le proverbe dit pour quelqu'un qui fait 
face à un problème mais ne sait pas comment en sortir, il 
incite à demander conseil auprès des personnes qui ont 
déjà eu l'expérience avec le même problème. 

 غاب القط العب یا فار
 « Lorsque le chat est absent, le rat joue librement » 
animal  
Dit d'une personne (un subordonné) qui fait ce qui lui 
plait lorsqu'une autre (de puissant) n'est plus présente.  

 اللى فات مات
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« Ce qui est passé est mort » morale  
Dit à une personne qui vit dans les remords du passé 
pour l'inciter à penser à l'avenir au lieu de pleurer ou de 
se torturer à cause de quelque chosée qui est déjà passé. 
Se dit spécialement pour quelqu'un à cause d'un 
différend au passé est en mauvais terme avec une autre 
personne.  

 كل بالد و عزاھا
« A chaque pays, sa façon de condoléance » 

conduite  
Dit de quelqu'un qui agit différemment de ce qui est de 
coutume dans  

une société donnée et dans un contexte social 
précis ; il faut donc interpréter cette maladresse comme 
une façon d'agir, dans un contexte pareil, propre à la 
société à laquelle appartient cette personne.  

 اللىیستنى خیر من اللى یتمنى
« Celui qui attend est meilleur que celui qui espère » 
morale  
Pour dire il vaut mieux faire des efforts et être patient 
pour obtenir  

quelque chose que d'espérer sans bouger et sans 
patience.  

 ید وحده ما تصفقش
« Une main seule n'applaudit pas » morale. 
Proverbe relativement universel incitant à la solidarité et 
à la coopération  
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 اللي یشیل قربھ تقطر علي ضھرة

 
« Celui qui tient une « girba55 » au-dessus de son dos 
goutte sur lui» conduite. 

Pour dire toute personne est responsable de ses 
propres actes, aucune autre personne n'en partage la 
responsabilité. 

فى عوج رقبتھ الجمل ما یشوف ش  
« Le dromadaire ne voit pas que son cou est tordu 

» animal/ conduite. Dit d'une personne qui ne voit que 
les torts des autres alors que lui-même en a tellement. 

En effet, il est possible de travailler sur des 
proverbes libyens par des diverses manières. Traduire 
des proverbes soit mot à mot, ou soit par l'interprétation 
du sens puis expliquer le sens pour qu'il soit 
compréhensible en français, ensuite, entrainer les 
apprenants afin qu'ils puissent différencier entre la forme 
et le continue. Jouer sur les différences sens de chaque 
proverbe est une étape importante pour maitriser la 
traduction. Ainsi que, le bon savoir de la différence 
culturelle entre la langue cible et la langue maternelle, 
est une démarche nécessaire. L'enseignant doit rendre 
compte de ces points/éléments culturelles et 
linguistiques, sinon, l'apprenant se trouve dans une 
situation ambigüe et il n'arrive pas à distinguer le bon 
sens. 
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Nous exposons certains proverbes libyens qui 
pourraient attirer la passion des apprenants, ainsi, pour 
motiver leurs désirs en utilisant quelques origines 
culturelles venants de leur héritage sociale et de leur vie 
vécue. La traduction de ces proverbes est à mot à mot, 
comme une première étape, puis il y aura, une 
interprétation au niveau de sens, si la traduction aurait 
des significations compréhensibles en français, sinon, 
l'enseignant doit passer à la traduction de sens pour que 
le proverbe soit visible en français et en arabe pour les 
proverbes français. Nous limitons nos traductions à mot 
à mot: 

 . الفار الزرباز من سعد القطوس *11
La souris qui bouge, est une chance au chat 

 اللي واخذ على طعامك ، وین یشبحك یجوع
Celui qui aime tes nourritures, quand il t'aura vu,  il 

aura faim. 
جابوھّلھ عروس.... ما یحّبھا شبح   

Il ne l'aime guère la voir ils la font venir pour une 
épouse. 

12اللي یحب روحھ ، یقعد بروحھ  
Celui qui n'aime que soi, resterait tout seul 

 حوت یأكل حوت وقلیل الجھد یموت
 Les poissons se mangent entre eux, et celui qui a 

moins d'effort mourra  

                                                             
11http://www.lakii.com/vb/a-42/a-322746/  
12http://www.lakii.com/vb/a-42/a-322746/  
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تشیان مرتھ ویضیق حوشھ - اللىیكثرو فلوسھ   
Celui qui ses argents augmentent, sa femme se laide et 

sa maison diminue. 
 الربیع من فم الباب یبان

Le printemps se voit de l'entrée de la porte 
 ضحك الجمل فى عمره مرة انفلق شاربھ

Une fois que le chameau a ri ses lèvres sont déchirées. 
 یا مزوق من بره شنو حالك من داخل

Ayant peint à l’extérieur, quel est ton état àl'intérieur. 
13البقر یجزواعام   

L'an quand on rase tond les vaches 
 على قد بساطك مد رجلیك

Selon ton tapis tends tes pieds 
 اطول من لیلة بال عشى

Plus longue serait une nuit sans sans dîner 
 كل شاة معلقة من كراعھا

Chaque brebis est attachée par sa patte   
و ال تنھاھم على ما یدیرو.... ال تدیر دیرھم   

Ne fais pas comme leurs actes, et de ne pas les 
déconseiller de ce qu'ils font 

 خانب وفى ایده شمعھ
Un voleur portant en sa main une bougie  

 .شاوره وماتعباش علیھ
Consulte-le et ne compte pas sur lui 

 كل اید تمسح علي وجھھا
Toute main efface sur son face. 

                                                             
13http://www.lakii.com/vb/a-42/a-322746/  
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 .كل سفرة اتعلمكاحداقة
Chaque voyage tu t'enseigne une intelligence 

 المتغطىباالیام عریان
Celui que se couvre par les jours,  est nu.  

 14..كّبـر خبزك ینباع
Grandis tes pains, ils se seront vendus  

 زیتنا في دقیقنا
Nos huiles dans nos farines 

 اش حالك یاجارى انت افادارك و نفدارى
Bonjour mon voisin, tu es chez toi et moi je suis chez 

moi 
 اللىمایقتل یسمن

 Ce qui ne tue pas, nous fait grossir 
 أسأل عن الجـــــــــار قبل الدار

 Cherche le voisin avant l'habitation 
 القرش األبیض ینفع في الیوم األسود

 Le sous blanc serait utile au jour noir  
 اللي ما یاكل بیده ما یشبع

Celui qui ne mange pas par son Sueur ne se comble 
jamais * 

 *اللي ما یعرف الصقر یشویھ
Celui qui ne connait pas l'aigle, il le grille 

15لواديیاحھا فاصو ھي ھنا  
Elle est (ici) -ci et ses échos à la vallée 

                                                             
14http://www.lakii.com/vb/a-42/a-322746/  

 و216و43وو19و8ص  -2004الطيب على الشريفو من االمثال الشعبية و الحكم فى ليبيا .د 15
388  
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 أتغرب واكذب
On s'exile et on ment16 

 الباب اللي ایجیك منھ الریح سده وستریح
Ferme la porte d'où vient le vent et sois tranquille 

 اللي خــــــــــــاف سلم
Celui qui a eu peur se sauver 

حمل شوكھاللي یبي الورد یت  
Celui qui veut les fleurs supporte ses épines    

 !!.باب النجارمخلو
La porte de menuisier est toujours arrachée   

17تشوف مصایب الناس تھون علیك مصیبتك  
Lorsque tu vois les malheurs des gens, les tiens seront 

réduits. 
Voir le livre de Al taieb, De certains proverbes 
populaires et des raisons libyens, 2004, p, 8, 19, 35, 43, 
216,388. Et les sitographies, http://www.lakii.com/vb/a-
42/a-3227  
Activité 1: 
     Cette activité encourage l'apprenant a bien 
comprendre et savoir les significations de chaque 
proverbe au fur et à mesure, l'étudiant pourrait 
dessiner des limites de sens de chaque proverbe 
d'une coté et il essaie de créer des relations qui 
pourraient s'exister entre autres d'une autre côté. En 
fait, dans ce repérage, nous pourrions réaliser cet 

                                                             
16http://www.lakii.com/vb/a-42/a-322746/  

 وو388و 35ووو19و8ص  -2004الطيب على الشريفو من االمثال الشعبية و الحكم فى ليبيا .د 17 17
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objectif :   
Essayez de trouver la bonne signification des 
proverbes suivants : 
 
 
proverbe 

 
signification 

 
corrigée 

1- Après 
la 
pluie, 
le 
beau 
temps
. 

a- Pour dire toute personne est 
responsable de ses propres actes, 
aucune  

autre personne n'en partage la 
responsabilité.  

 
1 I 

2-« Celui qui 
attend est 
meilleur que 
celui qui 
espère » . 

 

b- Dit d'une personne (un subordonné) qui 
fait ce qui lui plait lorsqu'une autre (de 
puissant) n'est plus présente.  

 
2 F 

3.- « Cherche le 
voisin avant la 
maison »  
 

c- Proverbe relativement universel incitant à 
la solidarité et à la coopération.  

 
3 E 

4- « Lorsque 
le chat est 
absent, le 
rat joue 
librement ».  

d- C’est la volonté qui nous permet de 
réussir. 

 
4 B 

5- « Celui qui 
tient une « 
girba» au 
dessus de la 
tête goutte 
sur lui »  

 

e- Lorsque l'on cherche une maison à 
acheter ou à louer, il faut avant tout se 
renseigner de celui qui deviendra son 
voisin. 

 
 
5 A 
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6- « Une main 
seule 
n'applaudit 
pas » . 

 

f- Pour dire il vaut mieux faire des efforts 
et être patient pour obtenir quelque chose 
que d'espérer sans bouger et sans 
patience.  

 
 
6 C 

7- Vouloir 
c’est 
pouvoir. 

i- Le 
bonheur succède souvent au malheur. 

 
7 D 

 
Activité 2: 
Regroupez les proverbes suivants par trait et/où thème 
commun. Puis essayez de trouver la bonne 
signification: 

1-  « Plus le cœur grandit, moins les paroles sont 
utiles» amour 

2- «Bons nageurs sont à la fin noyés 
»  La nature humaine. 

3- « Après la pluie le 
beau temps » météo  

4-  « Qui fait le malin tombe 
dans le ravin » morale  

5-  «Une main lave l’autre»  
morale 

6-  « Qui vole un œuf, 
vole un bœuf » animal  

7-  « Rira bien qui rira 
le dernier » conduite  

8-  « Tel 
père, tel 
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fils » 
famille  

9-  « Une hirondelle ne fait pas 
le printemps » animal  

10-  « Celui qui roule doucement n'a pas tort, 
celui qui roule vite aura des  

remor
ds. » 
condu
ite 
 

  
 

Conduite 
 

Animal 
 

Famille 
 

Morale 
 

Meteo 
 

La 
nature 

humaine 

 
Amour 

 
Corrigée 

 
Conduite 
 

 
Animal 
 

 
Famille 

 
Morale 

 
Météo 

 
La nature 
humaine 

 
Amour 

7 – 10 6- 9 8 4 3 2 1 
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Activité 318: 
     Egalement, nous pourrions réaliser d'autre repérages, 
comme celui que nous avons élu d'une série des travaux sur 
le net (adresse au-dessous)  ou il  y aurait divers activités 
qui pourraient déterminer notre objectif de recherche, ainsi 
que celle-ci, qui se concentre à l'utilisation diverse d'un sujet 
ou d'un mot: 
Autour du mot –amour 
Questions: 
1) Le cœur des amoureux s'enflamme et 
__________________ d'amour. 
[ ]brûle 
[ ]sèche 
[ ]casse 
2) Arthur et Isabelle s'aiment beaucoup. Ils 
__________________ le parfait amour. 
[ ]trouvent 
[ ]filent 
[ ]cherchent 
3) Bernard est un homme juste. Il __________________ la 
justice. 
[ ]méprise 
[ ]déteste 
[ ]aime 
4) N'osant lui avouer, Ferdinand __________________ d' 

                                                             
18http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison

=_expression_  
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amour platonique pour Madeleine. 
[ ]languit 
[ ]meurt 
[ ]fleurit 
5) Cécile est très romantique. Elle __________________ 
toujours du grand amour. 
[ ]tombe 
[ ]file 
[ ]rêve 
6) L'adolescence est la période privilégiée pour voir 
__________________ le premier amour. 
[ ]s'éveiller 
[ ]s'endormir 
[ ]s'éloigner 
 
7) On dit que l'amour n'a pas d'âge et qu'il est 
__________________. 
[ ]muet 
[ ]sourd 
[ ]aveugle 
8) L'amour pour son __________________ est à la base 
d'une vie charitable. 
[ ]prochain 
[ ]lointain 
[ ]voisin 
9) Antoine est très nerveux. Il va __________________ son 
amour à Diane. 
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[ ]déclamer 
[ ]déclarer 
[ ]réciter 
10) Pour l'amour du __________________, donnez-moi une 
aumône, demandait le mendiant. 
[ ]démon 
[ ]ciel 
[ ]paradis 
REPONSES: 
1. brûle 
2. filent 
3. aime 
4. languit 
5. rêve 
6. s'éveiller 
7. aveugle 
8. prochain 
9. déclarer 
10. ciel 
Quatriè
me 
activité  
      Les apprenants peuvent travailler en petits groupes 
sur la rédaction d'un commentaire portant sur la 
comparaison ou la confrontation de deux proverbes 
français et libyen. Ensuite, chacun des groupes peut, sous 
le pilotage de l'enseignant, exposer ce qu'il aura écrit 
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devant les autres. On peut envisager des discussions et 
des commentaires sur les différentes productions écrites.  
Conclusion:         

     En somme,  cet approfondissement de l'intégration de 
proverbes français et libyens dans le programme 
d'enseignement/apprentissage du FLE en Libye est une 
démarche pourrait soutenir les situations d'apprentissage 
du FLE dans les universités libyennes. Il est devenu très 
claire de mettre l'accent sur l'importance de prise en 
compte à la fois de la culture maternelle et de la culture 
étrangère par la mise en place d'un programme ou d'une 
méthode d'enseignement/ apprentissage de FLE 
représentant des thèmes vécues de  l'environnement 
social de l'apprenant. Egalement, il est nécessairement 
important d'appuyer sur le fait que l'apprentissage de la 
langue française ne se substitue pas à des valeurs et à 
des composantes culturelles propres à l'apprenant, Mais 
il faudrait concevoir tout programme 
d'enseignement/apprentissage doit interpréter une 
perspective de réciprocité entre les deux cultures 
concernées.   L'utilisation des  proverbes consiste d'une 
part à remettre en question du choix et de l'usage 
traditionnel dans la vie quotidienne, et d'autre part, 
apprendre à repérer les procédés linguistiques et 
iconiques des stéréotypes. Prendre conscience de sa 
propre culture maternelle est aussi important que la 
culture des autres, enfin, cette relation de réciprocité et 
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d'égalité  pourraient enrichir voire améliorer les 
conditions d'enseignement/apprentissage de FLE en 
Libye. Ce travail est un des débats sur l'importance de la 
pénétration de la culture de toutes ses formes à 
l'enseignement/apprentissage de FLE. Il est évident que 
ce point a été traité par un nombre important ou presque 
la majorité des chercheurs de FLE dans le monde entier.  
Etant donné que chaque pays a une personnalité 
spécifique culturelle, je considère que les enseignants de 
FLE de chaque pays se chargent à qualifier les 
particularités culturelles et sociaux de leurs sociétés, 
voire, doivent traiter en déterminant les méthodes de 
FLE afin que le français soit accessible pour tous les 
éléments participants dans (à) l'opération d'apprentissage 
de cette langue. Enfin, cette étude n'était qu'un bas vers 
d'autres recherches qui vise à favoriser l'enseignement de 
FLE en Libye. 
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