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عنٛا
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قواعد ومعايري النشر باجمللة
ؽشفب ِٓ ٘١ئخ اٌزؾش٠ش عٍ ٝاعزخذاَ األعٍٛة اٌعٍّ ٟاألِضلً فل ٟوزبثلخ اٌجؾلٛس ٚاٌذساعلبد اٌزلٟ
رٕؾللش٘بو ٚأاللزا اٌلل ٝاٌز١غلل١ش عٍلل ٝاٌجللبؽضٚ ٓ١اٌمللشاء ٔاِللً ِللٓ اٌغّ١للا االٌزللضاَ ثبٌمٛاعللذ ٚاٌّعللب١٠ش
اٌزبٌ١خ:
٠ )1مش اٌجبؽش وزبث١ب ثاْ ثؾضٗ ٌُ ٠غجك ٔؾشٖ أ ٚأسعٍٗ ٌغٙخ أاشٌٍٕ ٜؾش.
 )2أْ ٠ى ْٛاٌجؾش أ ٚاٌذساعخ فِٛ ٟمٛع ِّب رُعٕ ٝثٗ اٌّغٍخ.
ٕ٠ )3جغ ٝأْ ٠ى ْٛاٌجؾش ِشاععب ِشاععخ ٌغ٠ٛخ عٍّ١خو ٚابٌ١ب ِٓ األاطلبء اٌّطجع١لخو لجلً رمذّ٠لٗ
ٌٍّغٍخ.
٠ )4مذَ اٌجؾش اٌ ٝاداسح اٌّغٍخ ِىزٛثب ثإؽذ ٜاٌٍغز ٓ١اٌعشث١خ أ ٚاالٔغٍ١ض٠خو ِشفمب ثٍّخـ ال ٠ض٠ذ
عٓ ( )300وٍّخو ٔٚغخخ ِؾفٛظخ عٍ ٝلشؿ ؽبعٛة ( )CDلبثال ٌٍمشاءح ٚاٌىزبثخ.
ٍ٠ ) 5زضَ اٌجبؽش ثبألعٍٛة اٌعٍّ ٟاٌّزجا ف ٟوزبثخ اٌّقبدس ٚاٌّشاعا ٚااللزجلبط (ؽغلت اٌّلذاسط
اٌّعشٚفخ) ٚرذسط عّ١ا اٌّشاعا اٌز ٟأؽ١ش اٌٙ١ب ثّزٓ اٌجؾش ٚف ٟلبئّخ اٌّشاعا فلٙٔ ٟب٠لخ اٌجؾلشو
ٚرشرت رشر١جب أثغذ٠بو ٚرار ٟاٌّشاعا اٌعشث١خ أٚال صُ اٌّشاعا األعٕج١خ ثعذ٘ب.

ْيئخ انزحشيــــش
5
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 )6األؽللىبي اٌج١بٔ١للخ ٚاٌخللشائو اٌّشفمللخ ثبٌجؾللش رىللِ ْٛشعللِٛخ أِ ٚقللٛسح رقلل٠ٛشا ٔم١للب ٠غللّؼ
ثٕؾش٘ب عٍِ ٝغبؽخ اٌىزبثخ ثبٌقفؾخوأِب اٌقٛس اٌفٛرٛغشاف١خ فال ٕ٠جغ ٝأْ ٠ض٠ذ عذد٘ب عٍ ٝعؾشو
٠ٚشاع ٝفٙ١ب اٌذلخ ٚاٌٛمٛػ.
٠ )7فنً أال ٠ض٠ذ عذد ففؾبد اٌجؾش عٓ  25ففؾخ.
 )8رى ْٛاٌطجبعخ عٍٚ ٝسق (ِٚ A(4مبط ال ٠ض٠ذ عٓ(12عُ× 21عُ) ثٕٛع اٌخو ( Simplified
ٚ ) Arabicثؾغُ (ٌٍٕ )14ـ ثبٌٕغجخ ٌٍجؾٛس اٌزل ٟرىزلت ثبٌٍغلخ اٌعشث١لخو ٔٚلٛع اٌخلو ( Times
ٚ )New Romanثؾغُ ( )12ثبٌٕغجخ ٌٍجؾٛس اٌز ٟرىزت ثبٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ.
 )9رٛما ا٠٢بد اٌمشآٔ١خ ث ٓ١لٛع ٓ١ص٘شاٚ ٓ٠ٚفمب ٌشعُ اٌّقؾف اٌؾبعٛثٟو ٚرنلجو األؽبد٠لش
ٚأث١بد اٌؾعش ثبٌؾىً.
 )10االٌزضاَ ثبٌّٕٙظ اٌعٍّ ٟف ٟاٌجؾش ٚاٌزٛص١ك.
 )11رعشك اٌجؾٛس اٌّمذِخ اٌ ٝاٌّغٍخ عٍِ ٝمِ ٓ١ّ١زخقق ٓ١ف ٟعش٠خ ربِخو ٚرى ْٛرٛف١برُٙ
ٍِضِخ.
 )12اٌجؾٛس إٌّؾٛسح ف ٟاٌّغٍلخ رىلٍِ ْٛىلب ٌٙلب ثّغلشد رغلٍّٙ١ب ٚال رلشد أفلٌٙٛب اٌل ٝأفلؾبثٙبو
عٛاء ٔؾشد أ ٌُ ٚرٕؾش.
 )13اٌجؾش إٌّؾٛس ف ٟاٌّغٍخ ٠عجش عٓ سأ ٞفبؽجٗو  ٛ٘ٚاٌّغؤٚي عٕٗ أدث١ب ٚلبٔ١ٔٛلبو ٚال ّ٠ضلً
ثبٌنشٚسح سأ ٞاٌّغٍخ.
٠ )14ؾللك ألفللؾبة اٌجؾللٛس ٚاٌذساعللبد اٌّمذِللخ ٌٍّغٍللخ اٌؾقللٛي عٍللٔ ٝغللخخ ٚسل١للخ ٌجؾضللٗ ِللا
لشؿ( )CDثٗ عذد اٌّغٍخ اٌز ٞرٕؾش ف ٗ١ثؾٛصٚ ُٙدساعبر.ُٙ
 ) 15اٌٍغخ اٌعشث١خ ٘ ٟاٌٍغخ األعبع١خ ٌٍّغٍخو ٚرمجً اٌجؾلٛس اٌّىزٛثلخ ثٍغلبد أعٕج١لخ عٍل ٝأْ رىلْٛ
ِمشٔٚخ ثٍّخـ ثبٌٍغخ اٌعشث١خ.
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َ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
َ ْ ْ
ُّ ْ َ
انزتجخ فِ ٙتزكِٛتِ ادلجتذأِ ٔاخلرب ثني انُذٕٚني ٔانجالغٛني

ِّمة:
المقَد َ
ُ

الحم يد ً
ؼ
﵀ الَّذم ىش َّر ى
ىٍ
ً
طفاهي ،يم ىح َّمًد
صى
ىر يسكلًو ىك يم ٍ

أى َّما ىب ٍع يد:

د .ضٛبء جبسى حمًذ

ً ً
ًً
ً ً
ّْ
َّبلـ ىعمىى
الم ىس ى
الع ىربً َّي بًكتىابًو ى
اف ى
الع ًزٍي ًز ،ىك ىش ًرٍي ىعتو اليىاديَّة ،كالصَّبلةي كالس ي
ً ً ً
ًً
ىج ىم ًع ٍي ىف.
ص ٍحبً ًو أ ٍ
بف ىع ٍبدا﵀ ،ىك ىعمىى آلو ىك ى

ت
قى َّد ٍم ى
الن ً
ُّ
حاة

األىلفىاظى أىك أى َّخرتىيا فىًإَّنيا تى ٍحتى ُّؿ م ىك ىانيا تىبعان لًتىرتً ٍيبًيا في المع ىنى ،بً ىشر ًط يخض ً ً
ضكابً ًط
كعيا ل ى
ي
ىٍ
ٍ
ىى ٍ
ٍ
ى
الخ ً
التّْ ً
قاء المَّ ً
طأ.
حف أىك ى

ً
ؼ أىنَّنا بًص ىدًد ً ً ً
ك ًع ٍن ىدما ىنسمع `التَّ ٍقًد ٍيـ كالتَّ ً
الج ٍممى ًة ال ىع ىربًَّي ًة،
أخ ٍي ىر ىن ٍع ًر ي
الحد ٍيث في تىٍرتً ٍي ًب ىع ىناص ًر ي
ى
ى
ٍى ي
ى ى
ى
اض هح ،ك ً
اص ًرىا ك ً
ت ًفعمًَّيةن فىتىرتً ٍيب ع ىن ً
كالجممىةي العربًَّيةي إً َّما ًفعمً َّيةن كًا َّما ً
الف ٍع يؿ يى ىك
ٍ ي ى
اسمَّيةن ،فىًإذا ىك ىان ٍ ٍ
ٍ
ٍ
يٍ
ىى
ى
ت ً
ً
استىكل طى ىرفىا التٍَّرًك ٍي ًب ىككانا يم ىع َّرًف ٍي ًف
اسمَّيةن ىك ٍ
ص ًؿ ،ىكًا َّما إًذا ىك ىان ٍ ٍ
المقى َّد يـ في التٍَّرتً ٍي ًب ىعمىى األى ٍ
ي
ً
ً
اختيمً ى ً
الج ٍممىة ،ىكأىّْيييما تى ٍج ىعمىوي ىخ ىب انر ،فىأى َّما َّ
كف ىفمى ٍـ
ىمعان ،فىقى ٍد ٍ
ص َّد ىر بًو ي
الن ٍح ًكيي ي
ؼ في أىّْيييما يي ٍمك يف أى ٍف تىتى ى
ّّ ً
َّ ً ً
الم ٍبتىدأي ىكالثَّانًي
لممتى ىكمًّْـ ى
ىيتى ىع َّر ي
الخ ىي ىار ،ىكأى ىج يازكا أى ٍف ىي يك ى
كف يكؿ م ٍنييما يى ىك ي
ضكا لمت ٍحد ٍيد ،ىب ٍؿ تىىريككا ي
ً
الب
بلغييف ىب ىحثيكا األى ٍم ىر ىب ٍحثان ًف ٍكرَّيان
يى ىك ى
الم ىؤ َّخ ىر ىخ ىب انر ،ىكلك َّف ى
ى
الخ ىبر ،ىكيي ٍع ًريب ى
المقى َّد ىـ يم ٍبتىدأن ىك ي
كف ي

1
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اؿ الم ىخاطى ًب ،كما ىك األى ٍعر ي ً ً
ً
ًً ً
يف إًلى ىح ً
الج ٍممى ًة الَّم ىذ ٍي ًف يى ىما
ؼ لى ىد ٍيو م ٍف يرٍك ىني ي
ىم ٍنطقَّيان ىدق ٍيقان ،ىناظر ى
ى
ي
ى ى يى
أخير كىك م ىخالىفىةي ع ىن ً
َّ ً
ً
ً
ؼ ك ًم ٍف يىنا يأتًي التَّع ًر ي َّ
اص ًر
عر ي
ؼ بً ًو التَّ ٍق ٍ
ى
ى
ٍ
يؼ الذم يي ى
دي يـ ىكالت ي ى ي ى ي
م ىف ى
الم ىع ًار ى
يو أىف يتىأى َّخر كيتىأى َّخر ما األىص يؿ ًف ً
ًً
ً
السيا ً
يو
صمً ٌي في ّْ
ٍ
ؽ ،فىىيتىقى َّد يـ ىما األى ٍ
التَّرك ٍي ًب تىرتًيبيا األى ٍ
ص يؿ ف ٍ ى ى ى ى ى ى
أىف يتىقى َّدـ ،ك ً
اكـ لمتَّر ً
يب ً
ص ىر ً
الزمان أىك ىغ ٍي ىر
يف ىي ٍختىمً ي
اف التَّرتً ي
ٍ ى ى ى ى
ؼ إًذا ىك ى
تيب األى ٍ
مي ىب ٍي ىف يع ٍن ي
الح ي ٍ
ص ٌ
ص ىن ً
اكـ ً
ً
الزوـ ،فىيك في التَّرتً ً
م ،أى َّما ًفي ىغ ٍي ًر ً
يب ً
ً
البلزًـ
اع ّّي ىن ٍح ًك ّّ
البلزًـ ُّ
الم ٍحفيكظىةي) ىح ه
(الرتٍىبةي ى
يى
اد ي يككف ىش ٍيئان ىغ ٍير مح َّدود ،ك ً
امةه قى ٍد تيفى ّْس ير ذلً ىؾ التَّرتًيبً ،م ٍنيا ىس ٍعي
اب ىع َّ
لكف يى ىن ى
اؾ أى ٍس ىب ه
ى يى
فىىي ىك ي ى ي
ى
صيؿ ىجم ً
العربًَّي ًة إًلى تى ٍح ً
اؿ الحكادث المركرية في منطقة الخمس التَّ ٍع ً
اغ ًة قىٍب ىؿ ك ّْؿ
بير ىك ّْ
الص ىي ى
ىى
ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

ً
ً
ً
ً
الن ٍح ًك في أ ٍىبك ً
بلغ ًة ،فىتى ًج يدهي في يكتي ًب َّ
اب
الب ى
فىًإ َّف التَّ ٍقد ٍي ىـ ىكالتٍَّأخ ٍي ىر ناف ٌذةه يم ٍشتىىرىكةه ىب ٍي ىف عٍم ىمي النَّ ٍح ًك ك ى
ى
كعات ًعٍمًـ المعانًي ،فالتَّ ٍقًد ٍيـ كالتَّأ ً
بلغ ًة في مكض ً
المس ىنًد ك ً ً
ٍخ يير قى ٍد
الب ى
ى ي
الم ٍس ىند إًلى ٍيو ،كتى ًج يدهي في يكتي ًب ى
يٍ
ىى
ي
ي
ُّص ًعٍم ًمي ،كأىثٍبتا ً
ىج ىمعا أى ٍك ىثر ًم ٍف تى ىخص و
صمىةى ال ىعبلقى ًة ىكقي َّكتىيا ىب ٍي ىف َّ
بلغ ًة ،أل َّ
ىف المُّ ىغةى
الب ى
الن ٍح ًك ك ى
ٌ ى ى
ً ً
ً
ماف األى ٍف ىك ًار ك ً
ُّ ً ُّ
ًً
ض بً يد ً
تيٍريج ً
كف
فالم ٍعنى ييتىٍر ىج يـ بالم ىغة ،كالم ىغةي ال تىٍنيى ي
المتىفىاعؿ ،ى
الم ىعاني ،ىكىكسٍيمىةى الب ىناء ي
ى
ً
ً
ً
ىغ ىر ً
ظ ًي ير
اض ىن ٍف ًس ًو ،فىتي ٍ
الم ٍريء بًيا ىع ٍف أ ٍ
كمةه يع ٍرفَّيةه ىرٍم ًزَّيةه ،يي ىعب يّْر ى
الم ىعاني كاألى ٍف ىك ًار ،ىب ٍؿ ى ىي ىم ٍنظي ى
ى
ات ،كىك ًداللىةه عمىى التَّم ُّك ًف كالفىصاح ًة ،كحس ًف التَّص ُّر ً
ً
ً
ؼ في ال ىك ً
بلـ ،فىًإ َّف ىكًا ٍف
ى
الم ىكاى ى
ى ى ىي ٍ
ى
ى
ى
ب في القي ٍد ىر ى ي ى

و
اب الحكادث المركرية في منطقة الخمس التَّرتً ً َّ
اف ذلً ىؾ ىعمىى ًح ىس ً
ض ىعوي
يب الذم ىك ى
ىشيء ،ىكلىك ىك ى
ٍ
اىر ىشجاع ًة العربًيَّ ًة؛ فىًفييا إً ٍق ىداـ عمىى م ىخالى و
ظً
األىَّكليكف لًتىر ً
فة لًقىر ىين وة ًم ٍف
اكيبً ًيـ ،ك ىكذلً ىؾ ًى ىي ًم ٍف ىم ى
ى
ه
ى ى ىى
ي
ارة إًلى ًد و
اعتًمادان عمىى قىرائًف أي ٍخرل ،كصكالن ً
ً
بالع ىب ً
ير ىخ ٍش ىي ًة لى ٍب و
الم ٍعنى ًم ٍف ىغ ً
الالت
سٍ ،
ى
ى
ي ي
ى
قىرائ ًف ى
القيمةي البيانًَّيةي لمتَّ ٍقًد ًيـ كالتَّ ً
ً
ؽ ك ىجم و
أخ ً
بالجائً ًز
ات ىر ى
ىكفىكائً ىد تى ٍج ىعمييا ًع ىب ىارةن ىرًاق ىيةن ىذ ى
ير يم ٍرتىبًطىةه ى
اؿ ،ك ى ى ى
كن و ى ى
اؿ ،كالكعي باستًعمالً ًو في م ً
الح ً
استً ٍع ىمالً ًو ىعمىى كٍف ً
كنةه بً يح ً
كض ًع ًو،
ًم ٍنوي ،ىك ىمريى ى
ضى ى
ؽ يم ٍقتى ى
ٍ ٍ
سف ٍ
ى
ى ى
ى
كاالَّ ىكاف عبثنا ال ًقيمةى لىو كال فىائً ىدةى بؿ ربَّما يؤّْدم إًلى إً ً
ؽ
اض الَّتي تىتىفىتَّ ي
الم ٍعنى ،كاألى ٍغر ي
ى
ى ي
ى ىى
ى
يى
فساد ى
ًً
ديـ كالتَّ ً
ع ٍنيا ى ً
اىػرةي التَّ ٍق ً
قي األى ىس ً
أخ ً
اليب
بعا ثىِّار لً ير ّْ
ى
ير تيبي ي
اءىا ىك ىكثٍىرةى فى ىكائػدىا ،ىك ىككنيا ىم ٍن ن
ّْف ثىىر ى
ظ ى
ً
الب ىي ً
اف.
ىك ٍارتًفىاعيا في ى
أ َِ
الب ْح ِث:
َىم َّي ُة َ

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

النظىرم) ،ك ً
الب ٍحث ىب ٍي ىف يم ٍستى ً
(الجانب َّ
الم ٍستىكل َّ
بلغي
الجانب ى
ى
الن ٍحكم ى
 -1ىي ٍربًطي ىذا ى
كييف ي
الب ٌ
بيقي).
(الجانًب التَّ ٍ
ط ٌ
مكب ًف ٍيياً ،
ث المعانًي الَّتي يٍمجأي ًإلى ٍييا ً ً
يس ً
ض ٍمف ًس ىيا و
ؽ يمتى ىمي وّْز،
 -2يي ٍ
ي
ظ ًي ير ى
الست ٍخداـ ىذا األ ٍ
ٍ
الب ٍح ي ى ى
دد ًمف األىٍل ً
ىقؿ ع و
يرمي ًف ٍي ًو المتى ىكمّْـ ًإلى ًإ ً
فاظ.
الم ٍعنى بأ ً ى
ى
ى
ىٍ
صابة ى
ي ي
ً
اختًيار ّْ ً
َّ
ً
ً ً ً
كقع ىن ٍف ًس ًو.
الم ً
الم ٍعنى الذم ىي ي
 ٍ -3ي
دكر ض ٍمنيا في ى
المناس ىبة إل ٍيصاؿ ى
الص ٍي ىغة ي
ً
و ً و ً
ً
الم ٍعنى ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىخ ٍش ىي ًة لى ٍب و
اعتمادان عمى قىرائً ىف
س ٍ
داـ عمى يمخالىفىة لقرٍي ىنة م ٍف قىرائ ًف ى
 -4اإل ٍق ي
يخرل.
أٍ

ىكنةه بًحس ًف استًع ً
ً ً
 -5لمتَّ ٍقًد ًيـ كالتَّأ ً
ٍخ ً
ير ًق ٍي ىمةه ىب َّ
مالو عمى كفؽ
يانيةه يم ٍرتىبًطىةه ى
بالجائ ًز م ٍنوي ،ىك ٍم ٍر ى ي ٍ ٍ ٍ
اؿ ،كالكعي باستًعمالً ًو في م ً
الح ً
كض ًع ًو.
يم ٍقتىضى ى
ٍ ٍ
ى
ى
الب ْح ِث:
َى َد ُ
أْ
اف َ
الرتٍب ًة بيف المبتى ً
ماىي ً
ياف ً
ؼ الب ً
الخ ىب ًر ،كبما كقىع ًمنيا مخالًفان أليص ً
ث عمى ىب ً
كؿ
اح ي
دأ ك ى
َّة ُّ ى ى ٍ ى ي ٍ
-1أ ٍ
ىف ىيتى ىع َّر ى ى
ي
ي
ى ى ى
التٍَّرتً ٍي ًب َّ
الن ٍحكم.
ث عمى رصًد األ ٍ ً
ؼ الب ً
كد ًة ًلم ىخالىفى ًة ُّ ً ً ً ً
اء
اح ي
-2أ ٍ
ىف ىيتى ىع َّر ى ى
ى ٍ
الرتٍىبة م ٍف خبلؿ ما ىكتىىبوي يعمى ىم ي
الم ٍن يش ى ي
ىى ىداؼ ى
َّ
الببلغ ًة.
الن ٍح ًك ك ى
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داؿ في ُّ ً
س الَّتي ح ىكم ٍ ً
َّة تى ٍقنًٍي ًف َّ ً
ث ىك ٍي ًفي ً
ؼ الب ً
اإل ٍب ً
اىرةى ً
يس ً
ىص ًؿ
اح ي
-3أ ٍ
ىف ىيتى ىع َّر ى ى
الرتٍىبة أل ٍ
الضكابًط كاأل ي
ت ظى ى
ى ى
ظاـ ال ىكمًًـ في المُّ ىغ ًة العربًي ً
الن ً
حاة في تىرتً ٍي ًب نً ً
الرتٍىب ًة ًع ٍن ىد ُّ
َّة.
ِّ
ٍ
ىى
ؼ الب ً
طرفىي ً ً
ص ىر ً
اف يم ٍستىًق ٌبل ًف بًًداللىتىٍي ًيما ،كأ َّ
ث ىعمى أ َّ
ىف ًل يك ّْؿ يم ٍب ىد وؿ
اح ي
-4أ ٍ
ىف ىيتى ىع َّر ى ى
اإل ٍب ىداؿ يع ٍن ي
ىف ى ى
ً ً ً
ً
اإل ٍب ىد ً
اء ك ًظ ٍيفى ًة ً
اؿ.
ى
صبلحَّيةن ىكاممىةن بأ ىىد ى
2

ىي ٍع ىم يد إًلى ىب ىي ً
ؽ ىعمً ٍي ًو
اف ىما اتَّفى ى
تًٍم ىؾ اآلر ً
اء يكيي ىحمّْمييىا؛ ثيَّـ ىي ٍختى يار
ى

الن ٍح ًكي ً
ُّ ً
ً
لمم ىعانًي َّ
الج ٍممى ًة ،كبً يم ٍك ًج ًب ىذا
ضعي ىمك ًاق ىع
َّ
َّة الَّتي تى ٍش ىغمييا ال ىكمً ي
مات في ي
التٍَّرك ٍيبًي لم ىغة ىي ى
خاصةن ى
النظى ًاـ ي يككف بعض تًٍم ىؾ المك ًاق ًع ثابًتان كبعضيا ىغ ٍير ثابً وت ّْ ً
ّْ
ؾ ىم ىعوي في
آخ ىر ىي ٍشتىًر ي
لم ٍكًق وع ى
ىٍ ي
ى ٍ ي ىٍ ي
ي
بالن ٍس ىبة ى
ى
ىعبلقى ًة ًس ىي ًاقَّي وة.
اىتًمامان ٍابتًداء ًمف ًس ٍيبكٍيو أىثٍناء ىك ً
الن ٍح ًكي ً
الرتٍبةي ًمف الظَّك ً
بلم ًو في ً
َّة الَّتي أ ٍىكالىا َّ
اى ًر َّ
باب
ُّكف ٍ
الن ٍح ًكي ى
ك ُّ ى ى
ى
ن ٍ ىى
ىف الح َّد أىف ي يككف ً
ظ َّف كأ ى ً
اؿ الَّتي تي ٍستى ٍعم يؿ كتيٍم ىغى في أى ٍفع ً
األى ٍفع ً
الف ٍع يؿ يم ٍبتىدأن
اؿ( ى
ىخكاتيا) ،ىيقي ٍك يؿ ":أل َّ ى ٍ ى ٍ ى
ى
ى
ى
)
4
(
ً
ام ًؿ ،إً ٍذ استىىن ىد ٍ ً
َّة الع ً
ً
ًً
ً
ً
ىس ىب ًقيَّةي
ص ُّكور بًىنائ ٍّي يى ىك أ ٍ
ٍ
ت ع ٍن ىدهي إًلى تى ى
ص ُّكىراتو في ىنظى ًري ى
إًذاى م ىؿ"  ،ىذا م ٍف تى ى
مرتىب ًة الع ً
ًً
ً
ام ًؿ عمى الم ٍعم ً
الم ٍع يم ٍك ًؿ ًف ٍي ًو،
َّر ً
ب ٍاب يف الس َّ
كؿ ،كىذ ىى ى
اج إًلى القى ٍكؿ ":إً َّف ىم ٍرتىىبةى ى
ىٍ ى ى
العامؿ قىٍب ىؿ ى
ى ي

3
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َّش ٍي ًد ،تى ٍح ًق ٍيؽ :د .مي ًدم الم ٍخ يزك ًمي ،د .إً ٍبر ً
اى ٍيدم (175ق) ،ىدار الرً
ً
ً 1
اى ٍيـ
الع ٍي ًف،أيىبك ىع ٍب ًد الرَّحمف ى
الخمًٍيؿ بف أ ٍ
،كتى يىح ىمدالفىر ٌ
اب ى
ىٍ
ى
ي
ى
ٌ
ً
السَّامرَّائًي ،ب ٍغ ىداد،115 / 8،تىاج العر ً ً
كس ،يم ىح َّمد يم ٍرتىضى ُّ
ام ً
اسةي كتحقيؽ :عمي شيرم ،ىد يار
ى ٌ ى
الزىب ٍي ٌ
دم ،د ىر ى
ي ىي
كس م ٍف ىج ىكاى ًػر القى ي
ُّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كر ،ىب ٍي يركت ،ليٍبىناف1994( ،ـ)،133 /1،م ٍجمع الم ىغة ى ً
اج ىعوي :ىع ٍب يد الك َّىاب السَّيّْد ىعك ً
الف ً
ض
الكس ٍيطي ،ط ،3ر ى
الع ىربيَّة ،ي
ى ىي
ى
ى
الم ٍع ىج يـ ى
ً
َّة ،القى ً
الشرًقي ً
ً
اإل ٍع ى ً َّ
طىب ىعةي األيفى ىسيت بً ىش ًرىك ًة ً
اى ىرة1985(،ـ).37 / 2،
ا﵀
ُّ
الق ٍم ىع ًاكمّْ ،ىم ٍ
الع ًزٍي ًز ى
كمحم يد ىع ٍبد ى
بلنات ٍ
 -2المُّ ىغةي ى ً
تماـ حسَّاف ،ىد يار الثَّقىافى ًةَّ ،
ب1994(،ـ).209 ،
كم ٍبناىػا،دَّ .
الم ٍغ ًر ي
الب ٍي ى
الد يار ى
ض ي
اء ،ى
العربَّيةي ىم ٍعناىػا ى
آف،حسَّاف ،ط،3عالىـ ال يكتي ًب ،القى ً
 -3ينظر البياف في ىركائً ًع القير ً
اى ىرة1430(،ق  2009 -ـ).67 / 1،
ى ي
ً 4
الس ً
ابً ،س ٍيىب ىكٍيو ،أيىبك بً ٍش ًر ىع ٍم يرك بف يعثٍماف ً
بلـ يم ىح َّمد ىى ياركف ،ىد يار ال يكتي ًب ،ىب ٍي يركت(،د.ت)،
بف قىٍنىبر(ت180ىػ) ،تى ٍح ًق ٍيؽ :ىع ٍبد َّ
الكتى ي.120 / 1

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

الم ْنيج  :تىقيكـ ً
ىس ً
ىذه ّْ
صفي ،فىيي ىك
الم ٍن ً
َ َُ
الك ٍ
اسةي عمى أ ى
الد ىر ى
اس ى
ي
يج ى
اختىمىفيكا ًف ٍي ًو ،ثيَّـ ي ً
اؿ في ً ً
ُّ ً ً
اإل ٍب ىد ً
ض ىايا ً
ؼ
كما ٍ
ص ي
ى
الن ىحاة في قى ى
الكظ ٍيفىة ى
ى
طبً ٍيع ًة المُّ ىغ ًة كر ً
كح ًيا.
ب كاألى ٍق ىكل كاألى ٍق ىر ى
ىص ىك ى
األ ٍ
ب إًلى ى ى
ىي
اح ىدةي ًمف رتىب ً
الرتىبةي ك ً
ُّ ً
(العمُّك ك ٍ ً
ات َّ
بلف
تَ ْم ِي ْيدُّ :
ب في ه
الد ىرًج ،كتىىرتَّ ى
ٍ ىى
الم ٍن ًزلىةي ،ك َّ ى
االرتفىاع) :ى
الرتٍىبةي في الم ىغة ي ي
ض ،كتىقيك يؿ رتَّ ي َّ
ً
ُّ
ؼ ًم ىف األ ٍىر ً
لم ٍرتىىبةي:
ىع ىبل يرتٍىبةن ،أىم ىد ىر ىجةن ،ك َّ
ب :ما أى ٍش ىر ى
الرتى ي
ى
بت الش ٍي ىء تىٍرت ٍيبان :أىثٍىبتوي ،كا ى
ً
ىع َّ
ب في ال ًج ىب ً
عن ىد ى ً ً
ً
ب
الجىب ًؿ ،ىك ٍ
"الم ٍرقىىبةي كًى ىي أ ٍ
بلـ التي يي ىرتَّ ى
اؿ كالص ى
المرات ي
ىعمىى ى
الخمٍيؿ ى
ى
َّح ىارل ،كى ىي األ ٍ ي
)
1
(
ً ً ً
الن ٍح ًكَّيةي في االص ًط ً ً
ً
الرتٍىبةي َّ
الم ٍع ىنى
ىما ُّ
كف ك ُّ
باء"  ،أ َّ
العيي ي
ٍ
الرقى ي
ىعمى ٍييا ي
بلح فىتى ٍعني " :ىم ٍكق ىع ال ىكم ىمة ذات ى
ً
َّ
م ّْ
ىصًم ّْي لمتٍَّرًك ٍي ًب ،أىك ًى ىي ىعبلقىةه ىب ٍي ىف يج ٍأزٍىي ًف
الن ٍح ًك ّْ
بالن ٍس ىب ًة ًإلى ىم ٍكًق ًع ىكًم ىم وة أ ٍ
يخرل ىكٍفؽ البًىناء األ ٍ
"()2
ىج ىز ً
اء الس ىّْيا ً
الن ٍح ًكيَّةي ىن ٍك ىع ً
الرتٍىبةي َّ
اف:
اآلخ ًر عمى ىم ٍعناهي  ،ك ُّ
ؽ ،ىي يد ُّؿ يك ُّؿ يم ٍكًق وع ًم ٍنييما ًم ىف ى
يم ىرتَّىب ٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
يخرل
كغ ٍي ير ىم ٍحفي ٍكظى وة ،أ َّ
ىف تىأٍتً ىي إً ٍح ىدل ال ىكمً ىمتىٍي ًف أ َّىكالن كاأل ٍ
ىم ٍحفي ٍكظىةه ى
الم ٍحفي ٍكظىةي فى ًي ىي الَّتي ىيتى ىحتَّيـ أ ٍ
ىما ى
ثانًيان ال الع ٍكس ،كًىي رتٍىبةه في نًظى ًاـ المُّ ىغ ًة كفي ٍ ً ً
الم ٍحفيكظى ًة
الكٍق ًت ىن ٍف ًس ًو ،كأ َّ
ى ى
ى ي
ىما ىغ ٍي ير ى
االست ٍع ىماؿ في ى
فى ًيي رتٍبةه في ّْ ً
ث قي ّْد يـ
االستً ٍع ىما يؿ في يك يج ٍك ًب ىع ٍك ًسيا ،ىن ٍحك :ىحي ى
َّاؾ ا﵀ي ،ىح ٍي ي
ى يى
النظىاـ فىقىط ،كقى ٍد ىي ٍح يك يـ ٍ
ذاؾ ًع ٍن ىد ىخك ً
ظ ًة عمىٍييا ،ىن ٍحك :ىذا أ ً
ًً
ؼ
ىخي ،كًاَّنما ىي يك ٍك يف ىذا أىك ى
بالم ىحافى ى ى
ٍ
الم ٍف يع ٍك يؿ عمى الفىاعؿ ،أىك ي
ى
اع ىد ًة ،أىك األىص ًؿ ،أىك ٍ ً ً
اء م ىخالىفى ًة القى ً
ً
المب ً
كم ٍع ىنى أ َّ
الرتٍىبةى قى ًرٍي ىنةه ًم ٍف
ىف ُّ
ٍ
ٍ
الم ٍعنى ،ى
اختبلؼ ى
س ،أىك اتّْقى ي
)،
3
(
الن ٍح ًكي ً
ً
ىف ىم ٍكًق ىع ال ىكمً ىم ًة ًم ىف ال ىكمً ىم ًة قى ٍد ىي يد ُّؿ عمى ىك ًظ ٍيفىتًيا َّ
ىف ّْ
َّة ىم ٍع ىنى ذلً ىؾ أ َّ
الم ٍعنى أ َّ
اـ
قى ىرائ ًف ى
النظى ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

()1
َّؿ في أيصكلً ًو (باب التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
مٍمفيكظان ً
المتىأ ّْ
الم ٍحفيكظىةى:
ٍخ ٍي ًر) ُّ
ث فىص ى
بو أىك يمقى َّد انر"  ،ىح ٍي ي
الرتى ى
ي
ي
ىخ ىرةى ى
ب ي
ى
)،
2
(
ىما ٍابف ًجّْن ٍّي في ىخ ً ً ً
كؿ الحر ً
ىك ً
صمى ًة المكصك ًؿ كالتَّكابً ًع كم ٍعم ً
ب ًإلى أ َّ
ىف
ؼ ى
صائصو فى ىذ ىى ى
كغ ٍي ًرىا أ َّ ي
ى
ىٍ
ى ي
ىٍ يٍ
ً
الرتى ًب في تىأ ُّ
كع َّدهي ما ال ىي يج ٍكيز
ظ تًٍم ىؾ ُّ
ًح ٍف ى
ب أٍ
ىف ىي يك ٍك ىف لىيىا يمقىابً هؿ ىم ٍحفي ٍكظه في التَّقى ُّدـ ،ى
ىخ ًرىا ىي ىج ي
()3
لمرتٍىب ًة ًم ٍف أىثىور في ىب ىي ً
الم ٍع ىنى َّ
ب كالتَّ ٍقًد ٍي يـ
الن ٍح ّْ
تى ٍقًد ٍي يموي ،كأىٍل ىم ىح إًلى ما ُّ
كم  ،كقى ٍد ىن ى
اؿ التٍَّرتً ٍي ي
اف ى
ً
ً ً ً
َّ ً ً
ً
الج ٍر ىجانً ّْي في ىدالئً ًؿ ً
استىقىى ًم ٍف ما
اإل ٍع ىج ًاز ،ىح ٍي ي
كالتَّأٍخ ٍي ير ىحظان كاف انر م ٍف ىحد ٍيث ىع ٍبد القىاى ًر ي
ث ٍ
ً
ضرًم ّْي ك ى ً ً ً
ت ً
كع ىنى
بو قىرائً يح ٍاب ًف أىبًي إً ٍس ىح ى
جاد ٍ
ى
كم ٍف أىتىى ىب ٍع ىد يىـ ى
اؽ ى
الح ٍ ى
الخمٍيؿ كس ٍي ىب ىكٍيو كالفىَّراء ،ى
ً
ىف ىؤ ً
كنكا يليقى ّْد يمكا أىك يي ىؤ ّْخ يركا إًالَّ لً ىغ ىر و
بالتَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
يار
كى ىك إً ٍ
الء لى ٍـ ىي يك ي
ض في ينفي ٍكسيـ ،ي
ٍخير؛ أل َّ ي
ظ ي
ً ً،
ً
ً
ً
ؼ عمى
الم ٍن ىب ًع ،كتى ىع َّر ى
الم ىعانًي الَّتي ًى ىي ثً ىم يار ىك ٍ
اء ىع ٍب يد القىاى ًر ٍ
ض ًع ىذه القى ىكاعد فى ىج ى
فاستىقىى م ٍف ىذا ى
ى
ً (،)4
ً
ً
ً
ؽ يطىب ي ً ً
َّـ
يصكًليا ،ثيَّـ ٍان ٍ
ّْف فىكائ ىد التَّ ٍقد ٍيًـ كأ ى
ّْؽ ىذه القىكاع ىد ي
طمى ى ي
كي ىبي ي
أ ي
ىى ّْم ىيتىوي في تى ٍخ ًرٍي ًج ى
الم ىعاني كقىس ى
التَّ ٍقًد ٍيـ ًقسم ٍي ًف – ًقسـ -يقىا يؿ :إًَّنو عمى نًَّي ًة التَّأ ً
ٍخ ٍي ًر ،كذلً ىؾ في يك ّْؿ ىش ٍي وء أى ٍق ىرٍرتوي ىم ىع التَّ ٍقًد ٍيًـ عمى
ي
ٍه ي
ى ٍى
ً
ًً
ً
ً ً َّ
ً ً َّ
ًً
الم ٍف يع ٍك ًؿ
كاف ىعمى ٍيو ،كفي ًج ٍنسو الذم ى
يح ٍكمو الذم ى
الم ٍبتىدأ ،ك ى
الم ٍبتىدأ إذا قى َّد ٍمتىوي عمى ي
كاف ف ٍيو ،ىك ىخ ىب ًر ي
إًذا قى َّدمتىو عمى الفى ً
كم ٍعمي ٍكهـ أ َّ
كع ٍم ىانر) لى ٍـ
(م ٍنطىمً ه
اع ًؿ ،ىن ٍحك :يم ٍنطىمً ه
ؽ ى
ض ىر ى
ؽ ىزٍي هد ،ىك ى
ٍ ي
ىف ي
ب ىع ٍم ىانر ىزٍي هد ،ى
و
ً ً
َّ ً ً
كم ٍرفيكعان بًذلى ىؾ ،ك ىك ٍك ًف ذلً ىؾ ىم ٍرفيكعان
ىي ٍخ يرجا بالت ٍقد ٍيـ ىع َّما كانا ىعمى ٍيو م ٍف ىك ٍك ًف ىذا ىخ ٍب ىر يم ٍبتىدأ ى
َّة التَّأ ً
ىما الَّذم لى ٍيس عمى نًي ً
كم ٍنصكبان ًمف أ ٍ ً ً
ىف تىٍن يق ىؿ
ٍخ ٍي ًر،
ت ،كأ َّ
كما ىي يك ٍك يف إًذا أى َّخ ىر ى
كلكف عمى أ ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى ي
ىجمو ،ى
ً
ً
ً
و
و
َّ
ىف تى ًج ٍي ىء إًلى
الش ٍي ىء ىع ٍف يح ٍكـ إًلى يح ٍكـ ،ىكتى ٍج ىعمىوي بابان ىغ ٍي ىر ىبابًو ،كًا ٍع ىرابان ىغ ٍي ىر إً ٍع ىاربًو؛ ىكذل ىؾ أ ٍ
ًو ً
ً
اآلخ ير ىخ ٍب انر لىوي ،فىتيقى ّْد يـ تى ىارةن ىذا عمى ذاؾ،
كي يك ٍك يف ى
اس ىم ٍي ًف ،ىي ٍحتىم يؿ يك ُّؿ كاحد م ٍنييما أ ٍ
ىف ىي يك ىك ىف يم ٍبتى ىدأن ،ى
ٍ

ً و
الم ٍنطىمً ً
يخرل:
ؽ ،ىح ٍي ي
ؽ ،كأ ٍ
كأ ٍ
الم ٍنطىمً ي
يخرل ذاؾ عمى ىذا ،كمثىاليوي ما تى ٍ
ث ىنقي ٍك يؿ ىم َّرةن  :ىزٍي هد ي
ص ىن يعوي ب ىزٍيد ك ي
ً
ً
ً ً َّ
ً
كاف ىعمىٍي ًو
المنطىمً ي
ؽ ىزٍي هد ،فأ ىىن ى
(الم ٍنطىمؽ) عمى أ ٍ
ىف ىي يك ٍك ىف ىمتٍيرككان عمى يح ٍكمو الذم ى
ت في ذل ىؾ لى ٍـ تيقى ّْدـ ي
ي
و
ً
ظيىير
ىف تىٍن يقمىوي ىع ٍف ىككنً ًو ىخ ٍب ىانر إًلى ىك ٍكنً ًو يم ٍبتى ىدأن ،كأى ٍ
كاف ،ىب ٍؿ عمى أ ٍ
ىم ىع التَّأٍخ ٍي ًر ،فىىي يك ٍك ىف ىخ ٍب ىر يم ٍبتىدأ ىك ىما ى
ً
ً
كاف،
ض ىرٍب ي
ض ىرٍبتيوي ،لى ٍـ تيقى ّْد ٍـ ىزٍيدان عمى أ ٍ
ت ىزٍيدان ،ىكىزٍي هد ى
م ٍف قى ٍكلًنا :ى
ص ٍكبان بالف ٍع ًؿ ىك ىما ى
ىف ىي يك ٍك ىف ىم ٍف يع ٍكالن ىم ٍن ي
الفع ىؿ بًض ًم ٍيرًه ،كتى ٍجعمىو في مك ً
ً
كلكف عمى أىف تىرفىعو ٍ ً ً
الخ ٍب ًر لىوي( ،)5ىكىرىبطى ىب ٍي ىف
ض ًع ى
ٍ
ى ي
ى
ٍ ٍ ىي
باالبت ىداء ،كتى ٍش ىغ ىؿ ٍ
ىٍ

1
ً
ً
يصك يؿ في َّ
الر ىسالى ًة،
الن ٍح ًك أىبك ىب ٍكربف َّ
َّسةي ّْ
الس ار ًج (ت  316ىػ) ،ط ،3تى ٍحق ٍيؽ  :ىع ٍبد ي
الح ىس ٍيف الفى ٍتم ّْي ،يم ىؤس ى
األ يىب ٍي يركت1417(،ق1996-ـ).93 / 1 ،
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2
ص ىدر السَّابًؽ .222 / 2
الم ٍ
ينظر ى3
َّار ،الم ٍكتىبةي ً
الخ ً
اف ابف ًجنّْي (ت392ق) ،تى ٍح ًق ٍيؽ :يم ىح َّمد ىعًمي َّ
طىب ىعةي ىد ًار
الع ٍم ًمَّيةي ،ىم ٍ
النج ً ى ى
صائص ،أىبك الفىتٍ ًح يعثٍ ىم ى
ينظر ى ىٌ
ً ً
ً
صر1376(،ق1957 -ـ).385 / 2 ،
ص ًريَّة ،م ٍ
ال يكتي ًب الم ٍ

يمخيمر ،،ىدار الثَّ ً
 -4ىف ٍمسفىةي ع ٍب ًد القىاى ًػر الجرجانًي ا َّلن ٍح ًكي ً
َّة في ىدالئً ًؿ ً
قافة َّ
شر كالتَّ ً
لمن ً
اإل ٍع ىج ً
كزٍي ًع1983( ،ـ)،
از،د .في ىؤاد ىعمً ٍ
ى ى
ي
يٍ ى ٌ
. 170 ،169
ً
ً
اإل ٍع ً ً
-5ينظر ىدالئًؿ ً
ضكاف َّ
الداية،
ماـ المُّ ىغ ُّ
كم ىع ٍبد القىاى ًػر ي
جاز ،اإل ي
الج ٍر ىجان ٌي(471ىػ أىك 474ىػ) ،،،ط ،1تى ٍحق ٍيؽ  :د .يم ىح َّمد ًر ٍ ى
الداية ،ىدار ً
د .فىايز َّ
الف ٍك ًرً ،د ىم ٍشؽ1428( ،ىػ2007 -ـ).144 ،143 ،
ي

4

كص ٍن ىع وة إً ٍف
ب في ىش ٍي وء ىحتَّى ىي يك ٍك ىف يى ىن ى
صًد إً ٍذ قى ى
اؿ  ":ال ىي يك ٍك يف تىٍرتًٍي ه
اؾ قى ٍ
التٍَّرتً ٍي ًب كالقى ٍ
ص ٍكىروة ى
ص هد إًلى ي
بو ،أىك ثيّْني بالَّذم ثيمّْ ى ً
يخر ،كبًدئ بالَّذم ثيّْني ً
ًً
ًً
ص ٍؿ
لى ٍـ ييقى َّد ٍـ ف ٍيو ما قي ّْد ىـ ،كلى ٍـ يي ىؤ َّخ ٍر ف ٍيو ما أ ّْ ى ي ى
ث بو لى ٍـ تى ٍح ى
ى
ى
ً
َّن ىعةي"(.)1
ُّكىرةي كتًٍم ىؾ الص ٍ
لى ىؾ تٍم ىؾ الص ٍ
الن ٍح ًكييف في التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
كلىـ ي ًج ٍد ع ٍب يد القى ً
ٍخ ٍي ًر ،أىك في ىغ ٍي ًرًه ًم ٍف أ ٍىبك ً
اب َّ
اد َّ
اى ًر أ َّ
الن ٍح ًك
اعتً ىم ى
ىف ٍ
ى
ىٍ ى
ى
ى
الن ٍح ًكي ً
الع ىناي ًة ك ٍ ً ً ً ً
العربً ّْي ىش ٍيئان ي ٍج ًرم م ٍجرل األىص ًؿ ىغ ٍير ً
الم ىعانًي َّ
ىج ًؿ
َّةً ،م ٍف أ ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى
ىى
االىت ىماـ ،كخ ٍد ىمة ى
)،
2
(
االختً ً
ؽ ب ٍيف التَّر ً
ً
التَّ ىغٍم يغ ًؿ في ىم ٍع ًرفى ًة ىدقىائً ً
اؿ ًس ٍي ىب ىكٍيو
بلؼ ىب ٍينًيا قى ى
اك ٍي ًب ىكيك يج ٍكًه ٍ
ؽ ال ىكبلـ ،كالفييرٍك ً ى ى ى
ً
في ىب ً
كانا ىج ًميعان
ىع ىنى ،كًا ٍف ى
ىى ُّـ لىييـ ىك يىـ بًىب ىيانً ًو أ ٍ
اب الفىاع ًؿ " :ىكأَّىنيـ(إًَّنما) ييقى ّْد يم ٍك ىف الَّذم ىب ىي ىانوي أ ى
ً ً (،)3
القاى ًر إًلى أىف يمثّْ ىؿ ً
لذل ىؾ ًمثىاالنً ،م َّما ح ىدا بًع ٍبًد ً
لكنو لىـ ي ٍذ يكر ً
لذل ىؾ بًقى ًكلً ًو
يي ًي َّمانً ًيـ ىكيي ٍعنيان ًيـ"
ى ى
َّ ي ٍ ى ٍ
ٍ يى
(،)4
ً
ً
َّبلـ -
تى ىعالىى{:ؤَؤَتَ فَعَهْتَ ىَرَا تِأنِيَتِنَا يَا إِتْسَاىِيىُ} ال يش ٍبيىةى في أَّىنييـ لى ٍـ ىيقي ٍكليكا ذل ىؾ لىوي  -ىعمى ٍيو الس ي
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1
ؽ .354
ص ىد ير السَّابً ي
الم ٍ
 ى2
ؽ .144
ص ىدر السَّابً ي
الم ٍ
 ينظر ىً 3
ابً ،س ٍيىب ىكٍيو(ت180ىػ).34 / 1،
الكتى ي-4سكرة األ ٍىنبًياء :آية .62
-5سكرة األ ٍىنبًياء :مف اآلية .63
6
ينظردالئًؿ ً
اإل ٍع ً
الج ٍر ىجانً ٌي.148 ،
 ىجاز ،ي
7
ؽ .148
ص ىد ير السَّابً ي
الم ٍ
 -ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

ً
ىف ىكسر األىص ىن ًاـ كاف قى ٍد كقىع ًفعبلن ،كأ ً
كىـ ي ًرٍي يدكف أ ً
كاف ًف ًع يؿ
ٍ
ي ي ى ٍ
ىف ييق َّر بأِّىنوي م ٍنوي ى
ى
ى ى ٍ
ٍ
ىف ييق َّر لىييـ بأ َّ ٍ ى
ً
ال ىكس ًر ،كقى ٍد أى ىشاركا لىو إًلى ً
َّبلـ) في
ت ىى ىذا) ،كقى ى
ت فى ىعٍم ى
الف ٍع ًؿ في قى ٍكلًيـ( :أىأ ٍىن ى
اؿ يى ىك ى
ي ي
ٍ
(عمىٍيو الس ي
(،)5
ً
الجك ً
ت أىك لى ٍـ أى ٍف ىع ٍؿ ،فًإ ٍف
اب :فى ىعٍم ي
الج ىك ي
اف ى
اف التَّ ٍق ًرٍي ير بالف ٍع ًؿ لى ىك ى
اب{ :تَمْ فَعَهَوُ كَثِريُىُىْ} كلى ٍك ىك ى
ىى
ً
ت) ،فىيك ي ًرٍي يد أ ٍىيضان أىف يقىّْرره بأ َّ ً
كاف عمى
ت :أ ىىك لى ٍي ىس إًذا قى ى
اؿ( :أىفى ىعٍم ى
يقٍم ى
يى ي
كاف م ٍنوي ال بأَّىنوي ى
ىف الف ٍع ىؿ ى
ٍ ي ىي
ً ً
ىم فى ٍر ً
الج ٍممى ًة؟ فأ ُّ
الحالى ٍي ًف؟ فًإَّنوي إًذا ى
قاؿ( :أىفى ىعٍم ى
ت) ىفيي ىك ييقىّْريرهي بالف ٍع ًؿ م ٍف ىغ ٍي ًر أ ٍ
ىف يي ىرّْد ىدهي ىب ٍي ىنوي
ؽ ىب ٍي ىف ى
ي
كب ٍيف ىغ ٍي ًرًه ،ككاف ىكبلمو ىكبلـ مػف يكًىـ أىنَّو ال ي ٍد ًرم أ َّ ً ً
ػاؿ
الحقػًٍيقى ًة ،كًاذا قى ى
كاف عمى ى
يي ى ى ٍ ي ي ي ى
ىف ذل ىؾ الف ٍع ىؿ ى
ى
ى ى
الفع ىؿ ب ٍي ىنو كب ٍيف ىغ ٍي ًرًه ،كلىـ ي يكف ًم ٍنو في ً
ً
الف ٍع ًؿ ىن ٍفسو تىىرَّد ىد ،كلى ٍـ ىي يك ٍف
ت فى ىعٍم ى
(أىأ ٍىن ى
ٍ ى ٍ ي
كاف قى ٍد ىرَّد ىد ٍ ى ي ى ى
ت؟) ى
ظ ً
ذل ىؾ ك ً
الفع يؿ أىـ لىـ ي يكف ،بًًداللى ًة أَّىن ىؾ تىقيك يؿ ً
ً
اىهر
الف ٍع يؿ ى
اف ٍ ٍ ٍ ى ٍ
بلـ ىم ٍف ييكًى يـ أَّىنوي ال ىي ٍد ًرم أى ىك ى
ٍ
ىك ي
بلموي ىك ى
()6
ت األىى ًمَّيةي تى ٍقتى ً
ث
ىح ىد ى
كان ٍ
ضي ىم ٍع ىرفىةى ىم ٍف الَّذم أ ٍ
اآلي ًة  ،ىفمى َّما ى
ىم ٍك يج ٍكهد يم ىش هار إًلى ٍي ًو ىك ىما ىأرٍىي ى
ى
ت في ى
الفع ًؿ ،فىيك أ ً ً
ً
ً
ً
تى ٍك ًس ٍير األ ً
ب ىب ىي يانوي،
الم ٍ
ىى ُّـ م ىف الف ٍع ًؿ ،ي
يى ى
طمي ٍك ي
ىص ىناـ قي ّْد ىـ الضَّم ٍي ير في ى
اآلية عمى ٍ
ٍ
ى
كى ىك ى
ً
ً
ً
ً
ً
كج يدكىا يميى َّد ىمةن ف ٍعبلن ،فبل
ىص ىناـ ى
ض ير يىنا قى ًرٍي ىنةي ى
كتى ٍح ي
صد ،إً ٍذ لى َّما ىد ىخميكا عمى األ ٍ
الحاؿ لتى ٍكض ٍي ًح القى ٍ
اع ًؿ؛ كلًذا قي ّْدـ الض ً
اؿ عف تى ٍك ًس ٍي ًرىا أىكقىع أىـ ال ب ٍؿ ي ٍنب ًغي السُّؤا يؿ ع ًف الفى ً
َّم ٍي ير في
ُّؤ ً ى ٍ
ى ى
ى ىى
ىح ى
اجةى إًلى الس ى
ى ى
ى
ً (، )7
ىذ ًه اآلي ًة "تى ٍق ًرٍير بًًفع وؿ قى ٍد كاف ،كًا ٍنكار لىو لًـ ىكاف ،كتىكبًٍي هخ لًفى ً
اآلي ًة ،فاليم ىزةي في ً
اعمً ًو ىعمىٍيو"
ى
ى
ه ي ى ى
ى
ه ٍ
ىٍ
ٍ
صهر يي ٍس ًي يـ في تى ٍم ً
ظيىير ًم ٍف ىذا أ َّ
الم ٍع ىنى ما ىد ىاـ ىش ٍرطان في تى ىحقًُّق ًو ،ىب ٍؿ قى ٍد يي ٍعتى ىم يد
ىف ُّ
كي ٍ
ى
الرتٍىبةى يع ٍن ي
ييز ى
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ىعمى ٍييا في تى ٍم ً
يخرل ،بً ىم ٍعنى أ َّ
ىف قى ًرٍي ىنةى ُّ
الرتٍىب ًة كقى ًرٍي ىنةى
ييزًه كتى يك ٍك يف قى ًرٍي ىنةن ىعمى ٍي ًو إًذا ىغ ىاب ًت القى ىرائً يف األ ٍ
ً ً
اف األ ً
اإل ٍع اربًي ً
العبلمةي ً
ً
العبلم ًة ً
َّة تىتىجا ىذ ىب ً
ضبلن ىع ًف القى ىرائً ًف
اإل ٍع اربًَّيةي ىمثىبلن – فى ٍ
ى
ى
ىىميَّةى ،فإذا يخف ىيت ى ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
يـ في تى ٍم ً
الم ٍعنى ،ىكقى ٍكلًنا
المص ٍي ير إًلى ُّ
الم ّْ
األ ٍ
كص ىار ٍ
يخرل -ى
ت ى ىي ى
الرتٍىبة ،ى
ييز ى
صاح ىبةي األىثىًر ي
كاف ى
 :ضرب مكسى ًع ٍيسى ،فبل يمي يّْز الفى ً
اع ىؿ ًم ىف الم ٍفع ً
ب عمى قى ًط ٍي وع
كؿ ىغ ٍي ير ُّ
الرتٍىب ًة ،فًإذا ىسطا ًذ ٍئ ه
ى ي
ى
ىى ى يٍ ى
يى
ًمف األ ٍ ً
طك فىىيقيك ىؿ( :سطىا ّْ
ب) ال
كف ىذا َّ
ىف يي ىح ّْد ى
الم ٍخبًير أ ٍ
الذ ٍئ ي
ث قى ٍكمان ىي ٍجيىمي ى
ى
ى
الس ٍ ى ٍ
ىغ ىناـ ىمثىبلن ،كأىر ىاد ي
ً
ًً
ّْ
ب ىسطىا)؛ أل َّ
الم ٍخبًير
كى ىك َّ
الس ٍ
الحادث الَّذم ىكقى ىع ي
ييف ى
(الذ ٍئ ي
الم ًي َّـ يىنا تىٍب ي
ط يك ،ال الفىاع يؿ ،كًاذا ىس ىار ي
ىف ي
ط ًك ،ب ٍي ىد أَّىنيـ ي ٍجيميكف الفى ً
اع ىؿ م ٍف يىك؛ فًإنَّوي ييقى ّْدـ ّْ
ب
ككانكا قى ٍد ىعمً يمكا بًًف ٍع ًؿ َّ
إًلى قى ٍكوـ ى
آخ ًرٍي ىف ي
الذ ٍئ ى
الس ٍ ى
ي ى ىٍى
ي
ى ى
الفع ًؿ في ً
ً
ً ً ً
طا) أل ً ً
كيقيك يؿّْ :
المثى ً
اؿ األ َّىك ًؿ يمتىقى ّْد ىمةه عمى يرتٍىب ًة
ب ىس ى
ى
(الذ ٍئ ي
ىىميَّة ىم ٍع ًرفىة ذل ىؾ ع ٍن ىد يىـ ،فىيرتٍىبةي ٍ
ىٍ
اع ًؿ ،كفي ً
الفى ً
المثى ً
الع ٍك يس.
اؿ الثَّانًي ىح ىد ى
ث ى
كبًىناء عمى ما تىقى َّدـ ىنستى ًط ٍيع أىف ىنٍمحظى قى ًرٍي ىنةى ُّ ً
الم ٍع ىنى كالتَّ ٍحمًٍيؿ َّ
م ًع ٍن ىد
ى ٍ ي ٍ ى
الن ٍح ًك ٌ
ن
الرتٍىبة كأىثىىرىا في ى
ُّ ً
ً
ً ً ً
ُّ ً
ىف ّْ
ىف يي ىدلّْميكا عمى أ َّ
ضعي ىمك ًاق ىع خا َّ
صةن
الن ىحاة؛ ألَّىنييـ أ ىىر يادكا م ٍف خبلليا أ ٍ
اـ التٍَّرك ٍيبً َّي لم ىغة ىي ى
النظى ى
ً
ً
ً َّ
الن ى ً
الج ٍممى ًة ،كبً يم ٍك ًج ًب ىذا ّْ
المك ًاق ًع
مم ي
ظاـ ىي يك ٍك يف ىب ٍع ي
ات في ي
ض تٍم ىؾ ى
لمم ىعاني النَّ ٍح ًكيَّة التي تى ٍش ىغمييا ال ىك ى
ى
ؾ معو في عبلقى وة ًسي ًاقي و
ثابًتان كبعضيا ىغ ٍير ثابً وتً ّْ ،
َّة.
لم ٍكًق وع ى
ى
ى
آخ ىر ،ىي ٍشتىًر ي ى ى ي
ىٍ ي
ي
بالن ٍس ىبة ى
ً ً
ً
كقى ٍد ىنَّبو ع ٍب يد القى ً
اى ًر عمى أ ى ً ً ً ً
ؾ
":كج ٍممىةي األ ٍىم ًر أَّىنوي إً ٍعبل يم ى
ىىميَّة التَّ ٍقد ٍيـ لؤل ٍىم ًر كالتٍَّنبً ٍيو ىعمىٍيو قائبلن ي
ى ى
ى

الشيء ب ٍغتىةن ًم ٍث ىؿ إً ٍع ً
بلم ىؾ لىوي ىب ٍع ىد التٍَّنبًٍي ًو ىعمىٍي ًو كالتَّ ٍقًد ىم ًة
َّ ٍ ى ى
في التَّأ ً
اإل ٍح ىك ًاـ ،ك ًم ٍف يىنا قىاليكا  :إً َّف َّ
ٍك ٍيًد ك ً
الش ٍي ىء إًذا

يي ٍذ ىك ىر
ض ىم وار"
ًم ٍف ىغ ٍي ًر تىقى ُّدًـ إً ٍ

امةه
فى ىخ ى

اإل ٍع ً
ىف ذلً ىؾ ىي ٍج ًرم م ٍجرل تى ٍك ًرٍي ًر ً
لىوي؛ أل َّ
بلـ،
ى ى
ً
يض ًمر ثيَّـ فيسّْر ىك ً
ىف
اف ذل ىؾ أى ٍف ىخ ىـ لىوي م ٍف أ ٍ
ى ى
أ ٍ ى

(ً )2
ً
ً
( ،)1ى َّ
اآلي ًة
كدل ىؿ عمى ذل ىؾ بًقى ٍكلًو تى ىعالى{:فَإََِّيَا نَا تَعًَْى انْإَتْصَازُ}  ،فىفي ى
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ؼ كركعةه ،ال ىن ًج يد ًم ٍنيا ىش ٍيئان إًذا يقٍمنا( :إً َّف األ ٍىبصار ال تىعمى)( ،)3كيع يزك ع ٍب يد القى ً
اى ًر أَّىنوي ًم ىف
ى
ىش ىر ه ى ٍ ى
ىٍ
ىى
ٍى
الخ ىً
الشي ًء كتىأ ً
ض ال ىك ً
ىف يي ٍق ىسـ األىمر في تى ٍقًد ٍيًـ َّ
ٍخ ٍي ًرًه ًق ٍس ىم ٍي ًف ،فىيي ٍج ىع يؿ يم ًف ٍيدان في ىب ٍع ً
كغ ٍي ىر يم ًف ٍيود
بلـ ى
ى
طأ أ ٍ
ى ٍي
ٍ
الش ً
ض ،كأىف يعمَّ ىؿ تارةن ً
يخرل بأَّىنوي تىك ًس ىعةه عمى َّ
في ىب ٍع و
اع ًر كال ىكاتً ًب؛ ىحتَّى تىطَّ ًرىد ليذا
بالع ىن ىاي ًة كأ ٍ
ٍ يى
ى
ٍ
(.)4
ىف ًمف ً ً
قىك ًاف ً
الن ًٍ
ُّ
ىف ىي يك ٍك ىف في يج ٍممى ًة َّ
يخرل
يو
كلذاؾ ىس ٍج يعوي؛ ى
ى
تارةن ،كال ىي يد ُّؿ أ ٍ
البع ٍيد أ ٍ
ذاؾ أل َّ ى ى
ظـ ما ىي يدؿ ى
ى
باب (التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ىى ًميَّةى ً
كاف َّ
ؼ ىعمى ٍي ًيـ ىش ٍي هء ًم ٍنوي إًالَّ ىكىد ىر يسكهي،
ٍخ ٍي ًر) ،ىكلى ٍـ ىي ٍخ ى
كف أ ى
ُّكف يي ٍد ًريك ى
الن ٍح ًكي ي
ى
اضع التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ً
ٍخ ٍي ًر م ٍنثيكرةه في يكتيبً ًيـ ،كفي ىكثىٍي ور ًم ٍف أ ٍىبك ً
اب تيىراثًنا َّ
اضكا
الن ٍح ًكمّْ ،ىح ٍي ي
ث أىفى ي
ى ٍى
فى ىمك ي
ؽ القى ً
ًً
ً ً ً ًً
طبً ٍي ً
الم ىعانًي َّ
اع ىد ًة
الن ٍح ًكَّيةي يم ٍستىٍميى ىمةن ًم ٍف تى ٍ
الحًد ٍي ى
اس ي
ى
ث ىع ًف التَّ ٍقد ٍيـ كفىائ ىدتو بً ىما ىيتىىن ى
ب ك ىك ٍك ىف ىذه ى

 -1ىدالئً يؿ ً
اإل ٍع ً
الج ٍر ىجانً ٌي.161،
جاز ي
2
الح ُّج  :مف اآلية .46
 سكرة ى -3ىدالئً يؿ ً
اإل ٍع ً
الج ٍر ىجانً ٌي.161 ،
جاز ،ي
4
ؽ .146
ص ىدر السَّابً ي
الم ٍ
 -ينظر ى

6
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1
ً
الن ٍح ًكيَّة في ىدالئً ًؿ ً
لج ٍر ىجانًي َّ
اإل ٍع ىج ً
،مخيمر.183 ،182 ،
از ٍ
 ينظر ىف ٍم ىسفىة ىع ٍبد القىاى ًػر ا يٌ
 -2ينظر ىدالئًؿ ً
اإل ٍع ً
الج ٍر ىجانً ٌي،143 ،
جاز ،ي
 -3المُّ ىغةي ى ً
تماـ حسَّاف.209،
كم ٍبناىػا ،دَّ .
العربَّيةي ىم ٍعناىػا ى
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الن ٍح ًكي ً
ً ً
ً
َّة في م ٍعظىًـ أ ٍىبك ً
ً
الم ىعانًي َّ
اب
ص ٍكًرًىـ ،فى ٍ
لم ٍقتى ى
ض ىيات يع ي
ي
ضبلن ىع ٍف يجيي ٍكدىـ في تى ٍكج ٍيو ى
ىكٍفقان ي
ى
ت ًف ٍي ًو ع ٍب يد القى ً
ؼ عمى العمًد كاأليس ً َّ
كض ىعيا لىوي ُّ
َّ
الن ىحاةي،
اى ًر ًف ٍي ىما ىب ٍع يد بأىنَّوي ىكٍق ه
الن ٍح ًك ،الَّذم أىثٍىب ى
س التي ى
ى
ي
يى
ً ًً
ً
ً ًً ً
ىف ىي ٍجنً ىي ثً ىم ىارىا  ،فى ىع ىم ىد ىع ٍب يد
استى ى
ط ى
اع أ ٍ
ىكىك ىج ىد يج يذ ٍكىر قىضَّيتو ع ٍن ىد يىـ ،فى ىرىكاىا م ٍف ىي ىنابًٍي ًع ح ٍك ىمتو ىحتَّى ٍ
اى ًر الجرجانًي إًلى أ ٍ ً ً ً
القى ً
م ىع ٍف طى ًرٍي ً
كغ ٍي ًرىا ،كىفٍم ىسفىيا بً ىع ٍقمً ًو َّ
استً ٍع ىمالى ًو
الن ٍح ًك ّْ
الم ىعانًي ى
ؽ ٍ
ىخذ ىذه ى
يٍ ى ٌ
اف بًما ي ىزيّْف القى ً
ً
ّْ ً
ً
اع ىدةى
كيٍم ىب يسيا ثىٍك ي
القىكاع ىد النَّ ٍح ًكَّيةى ى
كم ىعمبلن ل ىما ىي ٍستىٍنبًطيوي م ٍف ىم ىع و ى ي ي
الم ٍعنى ،يم ىك ّْجيان ي
ب ى
الن ٍح ًكَّيةى بًثىكبًيا الَّذم ي ًجب أىف ي يككف لىيا ،ليكسّْع ىدائًرةى المعانًي كي ٍفتىح آفاقان جًد ٍي ىدةن في مجا و
َّ
الت
ىى
ى
ى ى
ى ي ٍ ى ى
يى ى ى ى ى
ٍ
بلغييف ،فىب ىدأى تىس ٍميطي الضَّكًء عمى جمالًي ً
لمنح ًاة كالنُّقَّ ًاد كالب ً
ًً
ىشتَّى ،أىصبح ٍ ً
َّة التَّ ٍقًد ٍيًـ
ى
ى
ت م ٍف ىب ٍعده ىم ٍرتىعان ُّ ى
ٍى ى
ى ى ٍ
ٍ
ت األىسئًمىةي المتىعمّْقىةي بأ ً ً
كالتَّأ ً
ً
كد عمى
كس ىب ًب التَّ ٍقًد ٍيًـ ،كما الفىائً ىدةي الَّتي تى يع ي
ٍخ ٍي ًر ،ك ٍانيىالى ٍ
ى
ٍ
المقى َّدـ ى
ي ى
ىىميَّة ي
ً
ً
ً ً
َّ
ً
ً
ً ً
كسمَّطى َّ
الن ًف ىي
اـ باليى ٍم ىزًة عمى ي
الج ٍممية ىم ىع تىقى ُّدـ ٍ
الم ىعاني م ٍنيا ؟ فى ىسمطى ٍ
االسـ أىك الف ٍعؿ ىب ٍع ىدىا ،ى
ى
االست ٍفيى ى
اؿ المعانًي ًع ٍن ىد تى ٍقًد ٍيًـ الفى ً
اع ًؿ عمى ًف ٍعمً ًو ،أىك الم ٍفع ً
كؿ ىعمى ٍي ًيما ،كفي ذلً ىؾ يكمّْ ًو
تى ىارةن أ ٍ
ى ي
يخرل ،يلي ٍب ًرىز ىج ىم ى ى ى
ً
ً
ً
ً
َّ
الم ٍعنى يم ٍستىًق ٍيمان ،كبذلً ىؾ قى ٍد
ىي ٍستى ٍعم يؿ القىكاع ىد النَّ ٍح ًكَّيةى ى
بلـ ى
صح ٍيحان ك ى
كيٍم ىب يسيا ثى ٍكب ىجد ٍيد ،فى يعد ال ىك ي
ً ً ً
ً
ًً
ً ً
ت أى ٍش ىجا انر ىي ٍستى ًظ ُّؿ في
استى ى
ىص ىب ىح ٍ
ط ى
اع بً ىمكاىبًو أ ٍ
كم ىذه ي
الج يذ ٍكىر م ٍف ىي ىنابًٍي ًع الح ٍك ىمة ع ٍن ىدهي ،ىحتَّى أ ٍ
ٍ
ىف ىي ٍر ى
ً (.)1
ً
ً ّْ
ُّ
الع ىربًيَّة
المتى ىخصّْص ٍي ىف في ىشتَّى فييرٍكًع يعمي ٍكًـ ى
ظميا يكؿ ي
النحويين والب ِ
ُّ ِ
ين َّ
ِ
بلغيين
الم ْبتَ َدأِ و َ
الخ َب ِر َب َ
َ
الرتْ َبة في تَْركيب ُ
احب ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
ً
ًً
الف ٍك ًر الصَّائً ًب
ص ي
الرتبة) ع ٍن ىد ىع ٍبد القىاى ًر ي
الج ٍر ىجان ّْي – ى
تي ىع ُّد د ىر ى
اسةي (التَّ ٍقد ٍيـ كالتَّأٍخ ٍي ًر في ٌ
َّافي – تى ٍجًد ٍيدان؛ ألَّىنو لىـ يرّْدد ما قالىو العمماء فىحسب ب ٍؿ ب ىنى عمى ٍي ًو صرحان ي ٍشي يد بًع ٍبقى ًري ً
الذ ٍى ًف الص ً
ك ّْ
َّة
ي يى ي ىٍ ي ى ى ى
ىٍ ى ى ى ى
ي ٍ يى
ً
ً
ىذا َّ
ىح هد قىٍبمىوي ،ىف ىذ ىك ىر أ ى
َّموي
الريج ًؿ ،فىيي ىك ىق ٍد فىتى ىح أ ٍىبكابان يم ٍغمىقىةن ىكىكلى ىج بًحا انر لى ٍـ ىيم ٍجيا أ ى
ىى ّْم ىيتىوي كفىكائ ىدهي ،ىكقىس ى
ً ً َّ ً
ً
ً ً َّ ً
ً
كىك ىن ٍق يؿ َّ
ً
الش ٍي ًء ًم ٍف يح ٍكوـ إًلى
إلى ىن ٍك ىع ٍي ًف ( :تى ٍقد ٍي هـ عمى نيَّة التأٍخ ٍي ًر ،كتى ٍقد ٍي هـ ال عمى نيَّة التأٍخ ٍي ًر ،ي ى
َّة مفى ّْس انر ل ىك ً
ًً
ً
ً
و
بلم ًو في ىكثً ٍي ور ًم ٍف
استى ٍشيى ىد
ى
يح ٍكـ كتى ٍج ىعمىوي في ىغ ٍي ًر ىبابًو) ،ك ٍ
باآليات كاألى ٍش ىع ًار ى
الع ىربي ي
ً
ً
ً ًً
كدالئً ىؿ
بلغتً ًو ،ى
ىسروار ىع ًظ ٍي ىم وة في ىب ى
الم ىر ىاد ى
ىم ىكاضعو ،فى ىكض ى
َّـ ما اتَّ ىس ىـ بو القير ي
آف ال ىك ًرٍي يـ م ٍف أ ٍ
َّح ي
كجس ى
و
ً
ؼ ً
ىكثً ٍيروة في إً ٍعجازًه ،ىكما بيَّف ما يتَّ ً
بو ّْ
كب ىي و
اف(.)2
ص ي
الع ىربً ُّي م ٍف ىرٍك ىعة ى
ى ى ى ى
ى
الش ٍع ير ى
ى
َّة القىرائً ًف يمثّْ يؿ (التَّ ٍقًد ٍيـ كالتَّأ ً
ً
الحًد ٍي ًث كفي ى ً
الد ٍر ً
ىما في َّ
أ َّ
ٍخ ٍي ير) إً ٍحدل قى ىرائً ًف ا َّلن ٍح ًك (قى ًرٍي ىنةى
س ى
ض ٍكء ىنظى ًري ى ي ى
ي
ىجز ً
ُّ ً
اء السّْيا ً
آلخ ًر عمى
ؽ ىي يد ُّؿ ىم ٍكًقعي يك ٍّؿ ًم ٍنييما ًم ىف ا ى
"عبلقىةه ىب ٍي ىف يج ٍأزٍىي ًف يم ىرتَّىب ٍي ًف ًم ٍف أ ٍ
الرتٍىبة) ،كًى ىي :ى
(،)3
الن ٍح ًكيَّةي ىن ٍك ً
الرتٍىبةي َّ
ت بذلً ىؾ؛ أل َّ
اب النَّ ٍح ًك ُّ
ذلؾ" ك ُّ
ىف ًح ٍفظى
م بً ى
كس ّْم ىي ٍ
ىم ٍعناه ،فىيي ٍع ىر ي
الب ي
ؼ ى
عاف :ىم ٍحفيكظىةه ي
بالن ٍس ىب ًة إًلى ىغ ٍي ًرىا تىقى ُّدمان أىك تىأ ُّ
ت ىم ٍكًق ًع ال ىكمً ىم ًة ّْ
اختًبل يؿ ىذا
ُّ
ىخ انر في التٍَّرًك ٍي ًب ،ك ٍ
الرتٍىب ًة ىي ٍعنًي ثييب ٍك ى
ً
ىف ييؤّْدم إًلى ٍ ً ً
الب ً
ص ًر التٍَّرًك ٍيبًي
اب ا َّلن ٍح ًك ّْ
م إًلى تى ىغي ًُّر ى
لمع ٍن ي
م ي
اختبلؿ التٍَّرك ٍي ًب ،أىك يي ىؤّْد ى
الم ٍكًق ًع إً َّما أ ٍ ى ى
ى
ًً
ًً ً
و
آخر ،كًا ٍعر و
ًً ً
آخ ىر ،كقى ٍد يي ىعب يَّر ىع ٍنوي يىنا بأَّىنوي (تى ٍقًد ٍي هـ ال عمى
اب ى
ى
كًا ٍخراجو م ٍف يح ٍكمو ،كًا ٍع ىاربو إلى يح ٍكـ ى ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

()1
ً و ً
َّة التَّأ ً
نًي ً
ىف تىتىقى َّدـ ًح ٍينان ،كتىتىأ َّ
آخ ىر ىن َّد ًعي
ٍخ ٍي ًر)  ،فأ َّ
ىخ ىر ًح ٍينان ى
ىما إًذا ما ىك ىج ٍدنا ىكم ىمات يي ٍمك يف ًإل ٍح ىداىا أ ٍ
ى
ظ ًاـ المُّ ىغ ًة كفي ٍ ً ً
اب أ َّ
أ َّ
الكٍق ًت ىن ٍف ًس ًو،
ىف ُّ
الم ٍحفي ٍكظىةى يرتٍىبةه في نً ى
الج ىك ي
ىف ىب ٍي ىنيا يرتٍىبةن ،ك ى
الرتٍىبةى ى
االست ٍع ىماؿ في ى
الن ى ً
الم ٍحفي ٍكظى ًة فى ًيي يرتٍىبةه في ّْ
االستً ٍع ىما يؿ بً يك يج ٍك ًب ىع ٍك ًسيا ،ىك ىما في
أ َّ
ظاـ فىقىط ،كقى ٍد ىي ٍح يك يـ ٍ
ىما ىغ ىي ير ى
ى
َّاؾ ا﵀ ،أىك بالمحافىظى ًة عمى ٍييا ،ىن ٍحك :ىذا أ ً
ًً
ًً
ً
ىخي ،كًاَّنما ىي يك ٍك يف
ى
يى
الم ٍف يع ٍكؿ عمى الفىاعؿ ،ىن ٍحك  :ىحي ى ي
تى ٍقد ٍيـ ى
(،)2
اع ىد ًة ،أىك ٍ ً ً
س أىك م ىخالىفى ًة القى ً
ذاؾ ًع ٍن ىد ىخك ً
المب ً
كد أ َّ
ىف ُّ
الرتٍىبةى
ىذا أىك ى
ص ي
ؼ ٍ
الم ٍق ي
الم ٍع ىنى ك ى
اختبلؼ ى
ي
ٍ
الن ٍح ًكي ً
ً
ً
ىف ىم ٍكًق ىع ال ىكمً ىم ًة ًم ىف ال ىكمً ىم ًة قى ٍد ىي يد ُّؿ عمى ىك ًظ ٍيفىتًيا َّ
الم ٍع ىنى أ َّ
ؽ ىب ٍي ىف
َّة ،فالفى ٍر ي
قى ًرٍي ىنةه م ٍف قى ىرائ ًف ى
اختً ً
ً ً
ً
بلؼ ىذا
اـ) ،فى ٍر ه
ب عمى ٍ
اـ ىزٍي هد) ،ى
الم ٍرفي ٍكًع م ىف الف ٍع ًؿ ،كقى ٍد تىىرتَّ ى
ؽ في ىم ٍكًق ًع ٍ
االسـ ى
ك(زٍي هد قى ى
(قى ى
(زٍي هد) في الجممى ًة األيكلى ً
ىم ىش ٍي وء
فاعبلن ،كفي الثَّانًىي ًة يم ٍبتىدأن عمى ًح ٍي ًف لى ٍـ ىيتى ىغي ٍَّر أ ُّ
الم ٍكًق ًع أَّىنوي يج ًع ىؿ ى
يٍ
ٍ
ى
(،)3
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الكاض ًح أ َّ
ىف ُّ
ًف ٍيما ىع ىدا ُّ
الم ٍحفيك ى
ظةى
الم ٍنطي ٍكقىة م ىف ي
الج ٍممىتىٍي ًف فًإذا ى
الرتٍىبة ىب ٍي ىف ى
الرتٍىبةى ى
الع ىناص ًر ى
كاف م ىف ى
ً
الن ٍح ًكمّْ ،فىما با يؿ ُّ ً
الم ٍع ىنى َّ
ىف يي ٍع ىد ىؿ
ضةه أ ٍ
صمي يح أ ٍ
الم ٍحفيكظىة كًى ىي يع ٍر ى
ى ى
تى ٍ
الرتٍىبة ىغ ٍي ًر ى
ىف تى يك ٍك ىف قى ًرٍي ىنةن عمى ى
ً
بًيا عف أىصمًيا إًلى التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
الم ٍع ىنى َّ
م ؟
الن ٍح ًك ّْ
االعتً ىم ي
ٍخ ٍي ًر ،ك ىك ٍي ى
ؼ يي ٍم ًك يف ٍ
ىٍ ٍ
اد ىعمى ٍييا في ىم ٍع ًرفىة ى
الخ ٍبر في ىك ً
الم ٍبتى ىدأى ىمثىبلن كأ َّ
اب عمى ذلً ىؾ أَّىن ىؾ إًذا َّ
بلم ىؾ ،فًإَّن ىؾ تي ٍسنً يد أ ٍىم انر ىم ٍجييكالن
ىخ ٍر ى
قد ٍم ى
الج ىك ي
ك ى
ت ىى
ت ي
كـ معي و ً
ىخب ًار ،كقى ٍد يمحظي أىم انر يتى ىَّ
ب تى ٍقًد ٍيـ الم ٍجي ً
ً
كؿ
طم ي
ٍ ى
كد م ٍف قىٍب يؿ ،كىذا يى ىك األ ٍ
ى ى ي
إلى ىم ٍعمي و ى ٍ ي
ىص يؿ في األ ٍ ى ى
()4
الرتٍب ًة ً
ظ ُّؿ المعميكـ معميكمان كالم ٍنسك ً ً
قىٍب ىؿ ًذ ٍك ًر الم ٍعمي ً
الك ًاقعي أ َّ
"ى ىي
ىف ىك ٍك ىف ُّ ى
ى يٍ ي
كـ ،ثيَّـ ىي ى ى ٍ ي ى ٍ
ى
ب إلى ٍيو ىخ ىب انر ىع ٍنوي  ،ك ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الرتٍىبة بً ىح ىس ًب
ىكاف ح ٍفظي ُّ
ض يح في ُّ
الم ٍحفيك ى
الم ٍحفيك ى
القى ًرٍي ىنةي أ ٍىك ى
اء أ ى
ظة ،ىسك ه
ظة م ٍنوي في ىغ ٍي ًر ى
الرتٍىبة ى
ً ً ً
ً
ض ًمف ىخك ً
ت عمى الفى ٍر ً
المب ً
ؽ
استى ٍدلىٍم ى
ؼ ٍ
ىص ًؿ ،أ ٍىـ ى
س أ ٍىـ ًلرىع ىاية القىاع ىدة؛ ذل ىؾ بأَّىن ىؾ إًذا ٍ
األ ٍ
كاف ى
لع ًار و ٍ ٍ
دأ ،الَّذم ىخبره جممىةه ذات ض ًمي ور يعكيد عمى المبتى ً
اع ًؿ كالمبتى ً
ب ٍيف الفى ً
ؽ يى ىك تىقى ُّد يـ
دأ،
ككاف الفى ٍر ي
يٍ
يٍ
ى
ى ى
ىي ي ي ٍ
ي ى ٍ ى يٍ
)
5
"(
ً
ً
ؽ يي ٍ ً
الم ٍرفيكًع أىك تأ ُّ
الم ٍعنى َّ
الن ٍح ًك ّْ
ص ٍكىرةه
ىخ يرهي ،فًإ َّف ىذا الفى ًار ى
م  ،كالتَّ ٍقد ٍي يـ كالتَّأٍخ ٍي ير ي
صب يح ىد ٍليبلن عمى ى
ى
ً
ًمف صكًر الع يدك ًؿ عف أىص ًؿ الجممى ًة العربًي ً
الج ٍممى ًة" ،كقد يي ٍع ىد يؿ ىع ٍنيا
َّة ،كاألىص يؿ ُّ
الرتبةي ىب ٍي ىف ىع ىناص ًر ي
ٍ يى ي ٍ ى ٍ ٍ
يٍ
ىى
إًلى التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ؽ ً
ٍخ ٍي ًر؛ كذلً ىؾ ل ً
اد ًة ،فًإذا لى ٍـ تىتى ىحقَّ ً
ؽ الفىائً ىدةي ىفمى ٍي ىس يى ى
ادةي
اإلفى ى
ناؾ يج ٍممىةه يم ًف ٍي ىدةه ،كتىتى ىحقَّ ي
ئلفى ى
َّ
ً
ً
ث ال تى يك ٍك يف ُّ
الرتٍىبةي
الم ٍعنى ،ىك ىح ٍي ي
بالقى ىرائً ًف ًح ٍي ىف يي ٍؤ ىم يف ٍ
المب يس ،كال تى ٍقد ٍي ىـ كال تىأٍخ ٍي ىر إًال ىمعى يك ي
ض ٍك ًح ى
ً ً
كً
الج ٍممى ًة"(.)6
ىص يؿ في ي
اج ىبةى الح ٍفظ ،كىذا يى ىك األ ٍ
ص يؿ بًًف ٍكرًة الح ٍي ًز ،إً ٍذ يقىا يؿ بًحس ًب ُّ ً
ناص ًر الجممى ًة تىتَّ ً
الرتٍبةي ب ٍيف ع ً
ص ىرٍي ًف ىكقى ىع في
الرتٍىبة إً َّف أ ى
ي
ى ى
ك ُّ ى ى ى ى
ىٍ
الع ٍن ي
ىح ىد ي
يٍ
ً
اآلخ ًر بً ىح ىس ًب الم ٍف ًظ،
ص ىرٍي ًف في ىحي ًّْز ى
ص ًر ى
اآلخ ًر إً َّما ىحق ٍيقىةن كًا َّما يح ٍكمان ،فًإذا كقى ىع أ ى
الع ٍن ى
ىح يد ي
الع ٍن ي
حي ًّْز ي
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 -1ىدالئً يؿ ً
اإل ٍع ً
الج ٍر ىجانً ٌي.143 ،
جاز ،ي
2
البىياف في ىركائً ًع القير ً
تماـ حسَّاف.67 / 1،
آف ،دَّ .
 ينظر ى3
البىياف في ىركائً ًع القير ً
تماـ حسَّاف.67 /1،
آف ،دَّ .
-ينظر ى

4
بلصة َّ
تماـ حسَّاف ،ط ،3ىعالى يـ ال يكتي ًب1430 ( ،ق2009 -ـ).86،
الن ٍح ًكيَّة ،دَّ .
ينظر يالخ ى
5
اف في ىركائً ًع القير ً
تماـ حسَّاف.67 /1،
آف ،دَّ .
 ىالبىي ي
6
تماـ حسَّاف ،ىعالى يـ ال يكتي ًب1430 (،ق 2009 -ـ).121،
يصك يؿ،دَّ .
 -األ ي

8

كرىا ما يككف ب ٍيف الحر ً
ىحك ً ً
ص ً
ؼ ىك ىم ٍدخكلً ًو ،ىن ٍحك:
في يك ّْؿ األ ٍ
اؿ فىتٍم ىؾ يرتٍىبةه ىم ٍحفي ٍكظىةه ،كأ ى
ىكض يح ي
ى ي ى ى ىٍ
ً
ؼ عٍ و ً
{ؤَثُىَّ إِذَا يَا ًَقَعَ آيَنْتُى}(" ،)1إً ٍذ تىقى َّدم ً
ىف تىتىقى َّد ىـ
ك
)
ـ
ث
(
عمى
ة
ز
م
الي
ت
َّ
ي
ي
ى
طؼ م ٍف ىشأٍنيا أ ٍ
ىي ىح ٍر ي ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
()2
ً
فالرتٍىبةي ىغ ٍي ير ىم ٍحفيكظى وة ،أىم
ىص ًؿ ُّ
ىعمى ىغ ٍي ًرىا"  ،كًاذا كقى ىع في ذل ىؾ ى
الح ٍي ًز يح ٍك ىمان ،أىم ىب ىح ىس ًب األ ٍ
اعي األيسميكبًي ً
الدك ً
ً
ؼ بً ىح ىس ًب َّ
َّة ،ىن ٍحك قىكلً ًو تى ىعالىًَ{:اصْطَنَعْتُكَ نِنَفْسِي اذْىَةْ ؤَتَ ًَؤَخٌُكَ
ىف تىتى ىخمَّ ى
يي ٍمك يف أ ٍ
ٍ
()4
()3
ً
ىخكؾ كقى ٍد اصطىىنعتي ى ً
ييف إًلى
ت كأ ى
ب أ ٍىن ى
تِأيَاتِي }  ،أىم "ا ٍذ ىى ٍ
كاف يم ٍد ىخ يؿ ى
الببلغ ى
ؾ ل ىن ٍفسي"  ،ك ًم ٍف يىنا ى
ٍ ٍ
َّ
و
ً
مكضكًع التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ىى ُّميا :أ ٍىم يف
كان ًت ُّ
ٍخ ٍي ًر ،فًإذا ى
صةى ف ٍييا إًال بً يش ٍرٍكط ،أ ى
الرتٍىبةي ىم ٍحفيكظىةن فبل ير ٍخ ى
ىٍ يٍ
كلكف ً
اؿ كب ٍيف ً
ً
س ،فى ًم ًف المعرك ً
المب ً
َّ
ؼ ىمثىبلن أ َّ
الرتٍىبةى قى ٍد
الف ٍع ًؿ،
ىذه ُّ
ىف ُّ
ٍ
الرتٍىبةى ىم ٍحفيكظىةه ىب ٍي ىف يج ٍممىة ى
الح ً ى ى
ى ٍي ٍ

زَّتِّكُىْ عَظِيىٌ}( ،)9كىك مؤ ّْشر أيسميكبً ّّي يح ُّس معو الس ً
َّامعي أىك القى ًارئي بً ىما يي ىبّْريرهيً ،م ٍف قىبًٍي ًؿ
ىىي
ىي
يى ي ى ه ٍ
و ًًو
ً
ً
التَّىرُّخ ً
ؽ َّ
الن ىحاةي في
الك يج ٍك ًب ،كقى ٍد َّ
فر ى
ص– في إًطى ًار ى
الج ىك ًاز -أىك ًرىع ىاية يش يرٍكط تىٍرك ٍيبيَّة في إطى ًار ي
الرتٍب ًة ،فىقى ٍد ي يككف التَّ ٍقًد ٍيـ أىك التَّأ ً
ً
ً
ًً
الرتٍىب ًة ،ىن ٍحك:
ٍخ ٍي ير في الم ٍف ًظ يد ٍك ىف ُّ
القى ٍك ًؿ بالتَّ ٍقد ٍيـ كالتَّأٍخ ٍي ًر ىب ٍي ىف الم ٍفظ ك ُّ ى
ى ٍي
ي
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1
كنس  :مف اآلية .51
 يي ي2
بلصةي َّ
الن ٍح ًكَّيةي،د .تى َّماـ ىحسَّاف.83 ،
 يالخ ى
 -3سكرة طىو .42 ،41 :
4
بلصةي َّ
الن ٍح ًكَّيةي ،د .تى َّماـ ىحسَّاف.83 ،
 يالخ ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

المب ً
س ىك ىما في قى ٍكلً ًو تى ىعالىى ً{ :يَصْنَعُ انْفُهْكَ ًَكُهًََّا يَسَّ عَهَيْوِ يَألٌ يٍِّ قٌَْيِوِ سَخِسًُاْ}(،)5
تىتى ىخمَّ ي
ؼ ًع ٍن ىد أ ٍىم ًف ٍ
(.)7
ً ()6
ً ً
ً
ً
الفٍم ىؾ
ص ىنعي ي
أىم يكمَّما ىم َّر ىعمى ٍيو ىمؤله م ٍف قى ٍك ًمو ىسخ يركا م ٍنوي  ،ي
كى ىك ىي ٍ
اؿ ُّ ً ً
اإل ٍب ىد ً
ّْد ما ًف ٍييا ًم ٍف م ٍعنى ً
كفي تى ٍقًد ٍي ًرم أ َّ
اؿ ،إً ٍذ إً َّف في ىش ٍغ ًؿ
ص ى
الح ٍي ًز يي ىجس ي
الرتٍىبة بًف ٍك ىرًة ى
ىف اتّْ ى
ى
المكًق ًع بًحس ًب ُّ ً
ؽ ىذا ً
كان ًت
كان ًت ُّ
ظ وة ،أ َّ
الرتٍىبةي ىغ ٍي ىر ىم ٍحفيك ى
كيتى ىحقَّ ي
ىما ًإذا ى
اإل ٍب ىدا يؿ ًإذا ى
الرتٍىبة إً ٍب ىداالن ،ى
ىى
ىٍ
َّ
ً
ً
ً
المب ً
اآلية السَّابًقىة.
ُّ
الرتٍىبةي ىم ٍحفيك ى
ظةن فبل إً ٍب ىد ى
ص؛ أل ٍىم ًف ٍ
س ،ىك ىما ىم َّر في ى
اؿ في ذل ىؾ إًال إًذا كقى ىع التَّىرُّخ ي
ِ
 ِالخ َب ِر:
الم ْبتَ َدأِ َو َ
اإل ْب َدا ُل في ُرتْ َبة ُ
"ىي رتٍبةه في نًظى ًاـ المُّ ىغ ًة فى ٍقط ال في ً ً
ً ً
االستً ٍعم ً
اؿ
إً َّف ُّ
الم ٍحفيكظىة ،ى ي ى
ٍ
است ٍع ىماليا؛ ألَّىنيا في ٍ ى
الرتٍىبةى ىغ ٍي ير ى
ات األيسميكبًي ً
لبلختًبار ً
ث عكيد الض ً
اعًد َّ ً ً
مع َّرضةه لمقىك ً
ث التَّ ٍقًد ٍي يـ
َّم ٍي ًر ،ثيَّـ
َّة ًم ٍف ىح ٍي ي
ٍ ى
يى ى
ٍٍ
الن ٍح ًكيَّة ،م ٍف ىح ٍي ي ى ٍ
ى
)
8
(
ً
ً
ً
ىصمًيا في
ضةه أ ٍ
االست ٍع ىما يؿ بً يك يج ٍك ًب ىع ٍكسيا" ؛ ألىنَّيا يع ٍر ى
ىف يي ٍع ىد ىؿ بيا ىع ٍف أ ٍ
كالتَّأٍخ ٍي ير ،كقى ٍد ىي ٍح يك يـ ٍ
ض الح ً
االت ًح ٍي ىف تى ٍد يعك ُّ
الش يرٍكطي التٍَّرًك ٍيبًَّيةي إًلى ذلً ىؾ ،ىكقى ٍكلً ًو تى ىعالىىًَ{ :فِي ذَنِكُى تَالء يٍِّ
ىب ٍع ً ى

 -5سكرة ى ٍػكد  :مف اآلية.38
6
بلصةي َّ
تماـ حسَّاف.83،
الن ٍح ًكَّيةي  ،دَّ .
 يالخ ى

7
ؽ .83
ص ىدر السَّابً ي
الم ٍ
 ينظر ى8
اف في ىرىكائً ًع القير ً
تماـ حسَّاف.69 ،67،
آف ،دَّ .
 ىالبىي ي

9
ىع ىراؼ 141 :
-سكرة األ ٍ

9

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
لر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ا ُّ

الش ً
ً ً
ً
"لى ىؾ العتٍبى حتَّى تىرضى ،كقى ٍد ي يككف في ُّ ً
(العتٍىبى) في َّ
اىًد السَّابً ً
ؽ،
ٍ ى
يى ى
ى ٍي
الرتٍىبة يد ٍك ىف الم ٍفظ ،ىك يرتٍىبة لى ٍفظ ي
)
1
(
ٍف"  ،كاألىص يؿ ًع ٍن ىد النُّح ًاة تى ٍقًديـ المبتى ً
دأ كتىأ ً
ض ًم ٍي ًر َّ
الشأ ً
الخ ٍب ًر؛"
ٍخ ٍي ير ى
ٍي يٍ
ى
كرتٍىبةن ىك ىما في ى
ٍ
كقى ٍد ىي يك ٍك يف لى ٍفظان ي
الخ ٍب ًر التَّأ ً
ؽ تى ىعمُّقيوي ،فىىي يك ٍك يف ىح ُّ
أل َّ
ٍخ ٍي ىر؛ ألَّىنوي ىم ٍح يك ٍكهـ
ؽ ى
الم ٍبتىدأى ىم ٍح يك ٍكهـ ىعمى ٍي ًو ،فى ىحقُّوي التَّ ٍقًد ٍي ىـ ىليتى ىحقَّ ى
ىف ي
ً ()2
الخ ٍب ًر( ،)3يقيك يؿ ع ٍب يد القى ً
اعمى ٍـ أ َّ
ىف
ىف ىم ٍرتىىبةى ى
كي يج ٍكيز تى ٍقًد ٍي يموي إً ٍف لى ٍـ ييكًى ٍـ ٍابتً ىدائًَّيةى ى
اى ًرٍ ":
الخ ٍب ًر أ ٍ
ىٍ ى
بو"  ،ى
ي يككف بع ىد المبتى ً
كي يج ٍكيز تى ٍقًد ٍي يموي عمى
دأ؛ ألَّىنوي إًذا لى ٍـ يي ٍعمى ٍـ ما يي ٍخ ىب ير ىع ٍنوي لى ٍـ يي ٍستىفى ٍد ًم ىف ى
ى ٍ ى ى ٍ يٍ
الخ ىب ًر ىش ٍي هء  :ى
المبتى ً
بو التَّأ ً
النيَّةي ً
دأ ،كتى يك ٍك يف ّْ
(م ٍنطىمًؽ)
ٍخ ٍي ير ،تىقي ٍك يؿ  :يم ٍنطىمً ه
يٍ
كف ى
ؽ ىزٍي هد ،ىك ى
ض ىرٍبتيوي ىع ٍمهرك ،فىىي يك ي
(ض ىرٍبتيوي) بػ ي
مقى َّدم ٍي ًف في الم ٍف ًظ ،مؤ َّخرٍي ًف في ّْ ً
ىف ىي يك ٍك ىف ىع ٍمهرك يم ٍ
النيَّة؛ كليذا ىج ىاز أ ٍ
ض ىم انر في ى
يى ى
(ض ىرٍبتيوي) ىمعى
ي ى
ً
ت بً ًو التَّأ ً
ّْ
الع ىر ًب
ٍخ ٍي ىر ىع ٍف ىع ٍم ورك لى ٍـ ىي يك ٍف إً ٍ
التَّ ٍقًد ٍيًـ ،ألَّىن ىؾ إًذا ىن ىكٍي ى
ضما انر قىٍب ىؿ الذ ٍك ًر ،كعمى ذل ىؾ قى ٍك يؿ ى
 :تى ًم ٍي ًم ّّي أىنا ،فىػ (أىنا) م ٍبتىدأه ،ك(تى ًم ٍي ًم ّّي) ىخبره ،كىك مقى َّدـ عمى ٍي ًو"( ،)4كل ىكك ًف ً
ظ وة؛
ىذ ًه ُّ
الرتٍىب ًة ىغ ٍي ىر ىم ٍحفيك ى
ىي ي ي ى ي ه ى
ٍ
ي
ً
ّْياقيَّةً
ات الس ً
لبلعتًبار ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ث ال ىمان ىع م ٍف تىأٍخ ٍي ًرًه ،ل ىك ٍك ًف ىذه ُّ
ى
الم ٍبتىدأ ىح ٍي ي
الرتٍىبة خاض ىعةن ٍ
لذلؾ ىج ىاز تىأٍخ ٍي ير ي
)
5
(
ىحمد الفىر ً
الرتٍب ًة أك ي يككف كا ًجبان  ،كيع ُّد ى ً
ً
اى ٍيدمُّ(175ق) أ َّىك ىؿ
يسميكبًيَّة ،ىي يج ٍكيز ىع ٍك يس ُّ ى
ى ٍي
كاأل ٍ
يى
الخمٍي يؿ يب يف أ ٍ ٍ
ً ()6
ضمف ًدراستً ًو لمتَّر ً
كان ٍ ً
ًً
ظيىير أ َّ
اك ٍي ًب
كي ٍ
ىف إً ىش ىارتىوي تًٍم ىؾ ى
صطىمى ًح التَّ ٍقد ٍيـ كالتَّأٍخ ٍي ًر  ،ى
ىم ٍف أى ىش ىار إًلى يم ٍ
ت ٍى ى ى
ً و
و
ٍخ ٍي ًر ،كي ٍحتىًكم ًكتى ً
كب التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
يسمي ً
ىح هد إًلى ٍيياً ،م ٍف
اب س ٍي ىب ىكٍيو عمى لى ٍم ىحات ىببلغيَّة لى ٍـ ىي ٍسبً ٍقوي أ ى
ي
ى
في أ ٍ
ً و
ً
ً
ى ً
ًً
َّف ًس ٍي ىب ىكٍيو أ َّ
ض التَّ ٍقًد ٍيًـ ًع ٍن ىد يىـ
ىف ىغ ىر ى
لم ٍك ي
ض ًكًع التَّ ٍقد ٍيـ كالتَّأٍخ ٍي ًر في ىم ىكاض ىع ىعد ٍي ىدة ،فىقى ٍد ىبي ى
ذلؾ ذ ٍك يرهي ى
بلؿ عر ً
ضب ً
االىتًماـ ،فىيـ يقى ّْدمكف األ ً
بلغ ّّي ،ىنبَّوى ىعمى ٍي ًو ًس ٍي ىبكٍيو ًم ٍف ًخ ً
ض ًو
يى ىك ٍ ى ي ي ي ي ى ى
ىى َّـ ع ٍن ىد يىـ كىذا ىغ ىر ه ى
ىٍ
ى
اسي ً
بالنظى ًر إًلى البً ٍني ًة األىس ً
َّة ،كالقىك يؿ في التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
الن ٍح ًكي ً
لمتَّر ً
ٍخ ٍي ًر ال ىي يك ٍك يف إًالَّ َّ
اك ٍي ًب َّ
َّة الَّتي
ى
ى
ٍ
ً
ً
يي ىح ّْد يدىا ّْ
الج ٍممى ًة ،كذلً ىؾ أ َّ
الرتٍىب ًة
اـ المُّ ىغ ًك ُّ
باع ُّ
الج ٍممى ًة قى ٍد ييٍم ًزيـ بًإتً ً
اء ي
م لتىٍرتًٍي ًب ىعناص ًر بًناء ي
ىف بًىن ى
النظى ي
اضع ،كيتًٍيح الحرَّيةى في ع ىدًـ االٍلتًزًاـ بًيا في مك ً
ً
ذلؾ يكمُّوي يى ىك
كم ىد يار ى
اض ىع أ ٍ
ى
المقىَّرىرًة في ىمك ى ي ي ي
يخرل ،ى
ى
ي
تمؾ مقى َّدمة ًمف تىأ ً
ؽ ،كال يم ًكف القىك يؿ بأ َّ ً ً
َّ
يات السّْيا ً
ٍخ ٍي ور أىك يم ىؤ َّخ ىرة
ض ي
ىف ىذه ال ىكم ىمةى أىك ى ي ى ٍ
كم ٍقتى ى
يٍ ي ٍ
الت ىريابطي ي
ً و َّ
ً
كلمرتٍىب ًة ىد ٍكهر ً
كاف ّْ
بارهز في
كؼ لىيا يى ىك ىغ ٍي ير الَّذم ىن ىراهي ىعمى ٍيياُّ ،
الن ى
الم ٍع ير ي
م ٍف تى ٍقد ٍيـً ،إال ًإذا ى
اـ ى
ظي
ً
ٍخ ٍي ًر ،فالم ٍقصكيد ُّ ً
الرتٍب ًة كالتَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ً
تىماس ًؾ أ ٍ ً
كي ٍن ىب ًغي يىنا التَّ ٍف ًرٍي ي
ؽ ىب ٍي ىف ُّ ى
الج ٍممىة ،ى
ىجزاء ي
ى ي
الم ٍكضعي
بالرتٍىبة ى
ى يٍ
ىخر ع ًف المبتى ً
ىما التَّ ٍقًد ٍيـ أىك التَّأ ً
األ ً
ٍخ ٍي ير فبل ىي يك ٍك يف
دأ ،كأ َّ
ص ًر فىييقىا يؿ إً َّف ى
الخ ىب ىر ىمثىبلن يرتٍىبتيو التَّأ ُّ ي ى ي ٍ
ٍ
لمع ٍن ي
ىصم ُّي ي
ي
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1
بلصةي َّ
تماـ حسَّاف.87 ،86،
الن ٍح ًكَّيةي ،دَّ .
 يالخ ى
ً
ً
ً
ً
 -2ىشرح التَّص ًرٍي ًح عمى التَّك ً
ض ٍي ًحَّ ،
الع ىربًيَّة،
ٍي
الش ٍي يخ ىخالد األ ٍىزىى ًر ٌ
ٍ
م ،،ط ،1تى ٍحق ٍيؽ :يم ىح َّمد ىباسؿ يعييكف السُّكد ،ىد يار إً ٍحىياء ال يكتي ًب ى
ٍ
ىب ٍي يركت ،ليٍبناف1421( ،ق2000 -ـ).213 / 1 ،
3
الب ًف مالًؾ ،ب ً
ًً
ًً
ً ً َّ ً ً
ً ً
ياء ّْ
الدينًبف ىع ًقٍيؿ ،تى ٍح ًق ٍيؽ كتى ٍع ٍميؽ :د .يم ىح َّمد
ى
الم ىساعد عمى تى ٍسيٍيؿ الفى ىكائد ىعمىى كتىاب الت ٍسييؿ ٍ ى
يينظر ىش ٍرح يامؿ برىكات ،ط ،1ىدار ً
ً
الف ٍك ًرً ،د ىم ٍشؽ1402( ،ق– 1982ـ).220 / 1 ،
ىك ى
ي
ً
ً
ً
ً
 -4الم ٍقتى ً
اإل ٍع ً
ات كىزىارًة الثَّقافى ًة ك ً
ص يد في ىش ٍرًح ً
بلـ ،ىد يار
ضا ًح ،ىع ٍبد القاى ًر ي
اإل ٍي ى
الم ٍر ىجاف ،ىم ٍن يش ى
الج ٍر ىجان ٌي ،،تى ٍحق ٍيؽ :د .ىكاظـ ىب ٍحر ى
ي
كر ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
َّ
ً
ً
َّ
الج ٍميكريةي العراقيَّة1982( ،ـ) ،ـ.303 ،302 / 1
الرَّشيد لمنشر ،س ٍمسمىةي يكتيب التراث  ،115ي
5
بلصة َّ
تماـ حسَّاف.109،
الن ٍح ًكيَّة ،دَّ .
ينظر يالخ ى
-6ينظر ً
الكتىابً ،س ٍيىب ىكٍيو.127 / 2،

11

اسي ً
بالنظى ًر إًلى البً ٍني ًة األىس ً
إًالَّ َّ
ضى في الّْنظى ًاـ المُّ ىغ ًكمّّْْ ،
َّة( ،)1كىذا ال ىي ٍعنًي أ َّ
اـ يى ىك
ىف يىنا ى
ؾ فى ٍك ى
ى
ى
فالنظى ي
الخارًجَّيةي أىك الظَّ ً
البً ٍنيةي األىس ً
ىما البًىن ي ُّ ً
ً
اى ًرَّيةي ّْ
لمن ًظ ًاـ ،كًى ىي الَّتي
ُّكير
ت ،كأ َّ
اسَّيةي ،ثابً ه
ى
ى
اء الم ىغكمُّ "،فىيي ىك الص ى
ناؾ بً ٍنيةن أىس ً
تىتى ىغي يَّر كتىتى ىح َّك يؿ ،لى ٍكال أ َّ
ؾ
يير ًم ٍف فى ٍكًقيا ،فالتَّ ىح ُّر ي
اسَّيةن ثابًتىةن لى ىما أ ٍىم ىك ىف التَّ ىح ُّر ي
ىف يى ى ى ى
ؾ كالتَّ ٍغ ي
َّ ً ()2
م ال ي يككف إًالَّ
ًٍ ً
َّ ً
ىس ً
الرتٍىبةى َّ
َّـ ُّ
س
ق
د
ق
ك
،
اس الثابًت"
الن ىحاةي ُّ
الن ٍح ًكَّيةى
ى
ى
ٍ
ى
الخ ًارًج ُّي الظاى ًر ُّ ى ٍ ي
باالعت ىماد عمى األ ى
ى
ً
قسميف :
إًلى
ِ
َص ِل) :
ام األ ْ
أَُ -رتْ َب ٌة َم ْحفُوظَ ٌة ُو ُجوباً ( ا ْلت َز ُ
ً
ً َّ
ب َّ
يي ٍم ًكيننا القى ٍك ىؿ بأ َّ
الخ ٍب ًر
الم ٍبتىدأي عمى ى
اد تىتًَّف ي
الع ىربً ّْي تى ىك ي
ىف يكتي ى
الن ٍح ًك ى
المكاض ًع التي ىيتىقى َّد يـ ف ٍييا ي
ؽ عمى ى

يك يجكبان كًى ىي
ث ي يككف يك ّّؿ ًمف المبتى ً
ً
ؼ اٍلتًب ً
ً
الخبً ًر ىم ٍع ًرفىةن أىك ىن ًك ىرةن
دأ ك ى
اس ًو ى
ٍ يٍ
الم ٍبتىدأ ىخ ٍك ى ى
-1ىي ًج ي
بالخ ٍب ًر ،ىح ٍي ي ى ٍ ي
ب تى ٍقد ٍي يـ ي
ً
صالًحةن ً
ض يؿ
ىخ ى
اآلخ ًر ،ىن ٍحك :ىزٍي هد أ ي
ىح ىد يىما ىع ًف ى
ض يؿ م ٍن ىؾ أى ٍف ى
كؾ ،كأى ٍف ى
لج ٍعميا يم ٍبتىدأن ،كال قى ًرٍي ىنةى تي ىمي يّْز أ ى
ى ى ى
ىذيف الج ٍأزٍىي ًف ً
الخ ىب ًر في ىذا كىن ٍح ًكًه؛ أل َّ
ٌن ًم ٍف
ىف يكبل
كز تى ٍقًد ٍي يـ ى
ًمّْني ،كال ىي يج ي
صال هح أل ٍ
ىف يي ٍخ ىب ىر ىع ٍنوي
ً ي
ى
ًً ً ً
بلؼ ما إًذا كاف معو قى ًرٍي ىنةه ى َّ ً
باآلخ ًر ،بً ًخ ً
ً
ؼ أيىبك
كس ى
ى
ى ىىي
المتىقى ّْدـ ،ىن ٍحك :أيىبك يي ي
جاز الت ٍقد ٍي يـ لمعٍمـ ب ىخ ىب ًريَّة ي
ً
كـ أ َّ
ؼ بًأىبي ىحنيًفىةى،
كس ى
كز تىقى ُّد يـ ى
ىحنًيفىةى ،فىىي يج ي
الخ ىب ًر ي
الم ىر ىاد تى ٍشبً ٍيوي أىبًي يي ي
كى ىك (أيىبك ىحن ٍيفىةى)؛ ألَّىنوي ىم ٍعمي ه
ىف ي
ً
ؼ ،فى ىزك ً
الخ ىب ًر أىك تىأ ُّ
المب ً
ىخ ًرًه.
س يي ًج ٍي يز تىقى ُّد ىـ ى
كس ى
اؿ ٍ
ال تى ٍشبً ٍيوى أىبًي ىحنيفىةى بًأىبًي يي ي
اعمييا ض ًمير مستىتًر يعكيد عمى المبتى ً
الخبر جممىةن ًفعمًَّيةن ،ف ً
ىف ىيٍمتىبً ىس
دأ ،ىح ٍي ي
ث يي ىخ ي
يٍ
اؼ أ ٍ
-2أ ٍ
ىف ىي يك ى
كف ى ى ي ي ٍ ٍ
ى ٍه ي ٍ ه ى ي ٍ
الفع ًؿ ً
ً ً
ً ً
ً
ًً
كفاعمً ًو ىخ ٍب ير
ب تىتى ىح َّر ي
ؾ ،ي
اـ ،كال ىك ىكاك ي
الم ىك َّكىنةي م ىف ٍ
فالج ٍممىةي الف ٍعمَّيةي ي
ي
الم ٍبتىدأى بالفاعؿ ،ىن ٍحك :ىزٍي هد قى ى
المبتى ً
اكب) ً
ً
ً
فاعمى ٍي ًف ،ىم ىع أىنَّنا
اـ ىزٍي هد ،ىكتىتى ىح َّر ي
لكاف ى
دأ ،ىفمى ٍك تىقى َّد ىـ ى
يٍ
(زٍي هد ىكال ىك ىك ي
ؾ ال ىككاك ي
ب ،ى
الخ ىب ير كيقٍمنا :قى ى
باب المبتى ً
ين ًرٍي يد يىما م ٍبتى ىدأ ٍىي ًف ،كلىٍيس في ال ىك ً
الخ ىب ًر ،ىب ٍؿ ًم ٍف
دأ ك ى
بلـ ما ىي ٍك ًش ي
كف ًم ٍف ً ي ٍ
ؼ ٍ
المب ىس ،كال ىي يك ي
ى
ي
ً
ً
ً
ً ً
لض ًم ٍي ور ً
كز تى ٍقًد ٍي يموي ،ىن ٍحك :قى ٍد
باروز ،فبل لى ٍب ىس ًف ٍي ًو فىىي يج ي
كاف الف ٍع يؿ راف ىعان ى
باب الف ٍع ًؿ كالفىاع ًؿ ،ىفمى ٍك ى
ً ً
ك(الن ٍج ىم ً
الن ٍج ىم ً
َّ
اءا َّ
اف) يم ٍبتىدأه ،كال لى ٍب ىس ًف ٍي ًو؛ يلك يجكًد
اءا) ىخ ىب انر يمقى َّدمان،
فالج ٍممىةي الف ٍعمَّيةي (أ ى
اف ،ي
أ ى
ىض ى
ىض ى
ً
ً
الض ً
(الن ٍج ىم ً
َّم ٍي ًر ً
كف َّ
اف) يم ٍبتىدأن ال ىغ ٍي ىر؛
كى ىك(أىلً ي
ب أٍ
البارًز ي
ؼ االثٍن ٍي ًف) ،كًا ٍع ىريابوي فاعبلنّْ ،مما أ ٍىك ىج ى
ىف ىي يك ى
()3

:

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

اى ور ،ىن ٍحك  :ىزٍي هد قىاـ أىبكه ،ى َّ ً
سـ ظى ً
س ،ىكذا لىك كاف ً
ال و
المب ً
قاـ
الف ٍع يؿ رًافعان ٍ
أل ٍىم ًف ٍ
ٍ ى
ى يي
جاز الت ٍقد ٍي يـ ،فىىنقيك يؿ :ى
الفعمًَّيةي (قاـ أىبكه) ىخب انر متىقى ّْدمان؛ ال ٍشتًمالًيا عمى ض ًمي ور يعكيد عمى المبتى ً
ً
دأ
يٍ
ب ي
أيىبكهي ىزٍي هد ،فىتي ٍع ىر ي
الج ٍممىةي ٍ
ى ٍ ى يٍ
ى
ى يي ى ي

2
ؽ .138
ص ىد ير السَّابً ي
الم ٍ
 ىً
ًً
ً
ً
َّة ً ً
ىلفي ً
الؾ إًلى أ ً
 -3أىكضح المس ً
لم ىح َّمد يم ٍحيي ّْ
صً
الح ًم ًيد،
الد ٍي ًف ىع ٍبد ى
ار ٌ
ابف ىمالؾٍ ،ابف ى ىشاـ األ ٍىن ى
ٍ ىي ىى
م(761ق) ،ىك ىم ىعوي ع َّدةي السَّالؾ ،ي
ً
ً
ً
ً
ص ًريَّة ىب ٍي يركت ،206 / 1 ،ك ىش ٍريح ٍاب ًف عقيؿ ،ابف ىعقيؿ ،تى ٍحق ٍيؽ :يم ٍحيي ّْ
الح ٍميد،
ىم ٍن يش ىا
الد ٍي ًف ىع ٍبد ى
الع ٍ
الم ٍكتىىبة ى
كر ت :ى
الصحَّار ك يشرىكاه ،القى ً
اث ،ىدار ًمصر لمطّْ ً
،دار التُّر ً
اى ىرة1400( ،ىػ1980 -ـ)،146،147 /1،ك ىش ٍريح
كدة َّ
باعة ،ىس ًع ٍيد ىج ى
ٍ
ى ى
ي
ط 20ى ي
الع ٍم ًمي ً
الد ٍي ًف ،ىدار ال يكتي ًب ً
التَّص ًرٍي ًح،األ ٍىزىى ًرم،214 ،213 / 1،كاليمع ،السَّي ً
ىح ىمد ىش ٍمس ّْ
َّة ،ىب ٍي يركت،
كط ٌي ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :أ ٍ
ي
ٌ
ٍ
ي
ىٍ ي
ً
َّ
الم ىع ً
ارؼ ،القىاى ىرة (1991ـ).492 / 1،
ليٍبىناف1418(،ق1998 -ـ)،330 /1 ،كالن ٍح يك الكافي ،ىعبَّاس ىح ىسف ،ط ،10ىد يار ى
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1
ّْ
شر كالتَّكزٍي ًع ،القى ً
ً
ً
باع ًة ك َّ
الن ً
اى ىرة2003( ،ـ)،
اسة ىع ٍبد المطيؼ ،ىد يار ىغ ًرٍيب لمط ى
 ينظر بًىناء يالع ىربًيَّة ،د .يم ىح َّمد ىح ىم ى
الج ٍممىة ى
.93

(زٍيد) ،فىرجكعي الض ً
(زٍيد) ىدلًٍي هؿ عمى أَّىنيا يمتىأ ّْ
ىخ ىرةه في التٍَّرتً ٍي ًب الم ٍف ًظ ّْي فىقىط ،يد ٍك ىف
َّم ٍي ير إًلى ىكمً ىم ًة ى
ى
يي
(.)1
التٍَّرتً ٍي ًب ً
(الرتٍىبةى)
الم ىس َّمى ُّ
اإل ٍع ىر ّْ
ابي ،ي
اد الض ً
ً
َّ
َّم ٍي ير عمى
الخ ىب ير ى
لع ى
ىف ىي يك ٍك ىف ى
،ن ٍحك :ىزٍي هد ٍ
طمىبان ى
-3أ ٍ
اض ًربوي ك ىزٍي هد ىىبل ى
ض ىرٍبتىوي ،ىفمى ٍك تىقى َّد ىـ الف ٍع يؿ ى
يمتىأ ّْ
الرتٍىب ًة.
ىخ ور في الم ٍف ًظ ك ُّ
ً
اء ،ىن ٍحك :مف ي ٍن ً
الخبر م ٍقركنان بالفى ً
ؼ
ب ىح ٍذ ي
ص ،فىًإ ٍف تىقى َّد ىـ ى
-4أ ٍ
الخ ىب ير ىك ىج ى
ص ٍحني فى يم ٍخم ه
ىٍ ى ى
ىف ىي يك ٍك ىف ى ى ي ى ي
ً
ً
الفى ً
ىف ىيتىقى َّدـ عمى َّ
اء؛ أل َّ
الش ٍر ًط.
ت لً ًش ٍب ًو ى
اء ىد ىخمى ٍ
لمجزاء أ ٍ
بالج ىزاء ،كأٌىنى ى
الخ ىب ًر ى
ىف الفى ى
ى
صك انر بًإَّنما ،ىن ٍحك قىكلً ًو تعالى{:إًَََِّا ؤَتَ َرِيسٌ}( ،)2أىك بًإالَّ ،ىن ٍحك قىكلً ًو ىع َّز
ىف ىي يك ٍك ىف ى
-5أ ٍ
الخ ىب ير ىم ٍح ي

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

()3
ص ير.
الخ ىب ىرٍي ًف ( ىنًذ هيرك ىر يسك هؿ) ىك ٍي ال ىي يز ى
كز تى ٍقًد ٍي يـ ى
كج َّؿ{:يُحًََّدٌ إِالَّ زَسٌُلٌ}  ،فبل ىي يج ي
كؿ ى
ى
الح ٍ
بلـ ،كأ ً
ً ً
ىف ي يككف الم ٍبتىدأي لىو ص ٍدر ال ىك ً
ض يؿ؟ ك َّ
الش ٍر ًط ،ىن ٍحك :ىمف
االست ٍفياـ ،ىن ٍحك :أىيُّييـ أى ٍف ى
ىس ىماء ٍ
ٍ
ي ى ى
-6أ ٍ ى ى ي
ًً
يقيـ أىقيـ معو ،كما التَّعجبًي ً
ب يخميقى ىؾ ! ،كالم ى ً ً
بلـ ىم ٍف في
ّْة ،ىن ٍحك :ما أى ٍ
ط ىي ى
ىي
ى ٍ ٍ ىىي
ي
ضاؼ إلى أىحدىما ،ىن ٍحك :يغ ي
االبتً ً
ً ًً
كد يخك ًؿ ً
كض ًم ٍي ًر َّ
َّ
الشأ ً
داء،
"ى ىك ىزٍي هد يم ٍن ى
طًم ه
الـ ٍ
ٍف ،ىن ٍحك :ي
بلـ ىم ٍف ىيقي ٍـ أىقي ٍـ ىم ىعوي ،ى
ؽ ،ي ٍ
الد ًار ،كم ٍثمو :يغ ي
الخب ًر فمً يككنًيا م ىزحمىقىةن ًمف المبتى ً
الن ً
دأ؛ يلد يخ ٍك ًؿ أ ىىد ًاة التَّ ٍك ًك ٍيًد َّ
اس ىخ ًة،
ىن ٍحك  :لى ىزٍي هد قائً هـ ،فًإذا ىد ىخمى ٍ
ى يٍ
ي ٍ
ت عمى ى ى
"()4
ً ً
اى ًة ٍ ً ً
كل ىكر ً
َّدارةي في ال ىك ً
بلـ ،ىن ٍحك قىكًل ًو تىعالى:
االبت ىداء بً يم ىؤ َّك ىد ٍي ًف  ،أىك أ ٍ
ىف ىي يك ٍك ىف يم ٍشبيان ل ىما لىوي الص ى ى
ى
اؿ ً
ً
{ًَانهَّرَاٌَ يَإْتِيَاَِيَا يِنكُىْ فَأذًُىًَُا} ( ،)5الم ٍبتى ىدأي ىنا "م ىشبَّوه باسًـ َّ ً
استً ٍق ىب ً
الف ٍع ًؿ الَّذم
لع يمك ًمو ،ك ٍ
ٍ
الش ٍرط ي
ي ي
ي

ً
الجك ً
اب"(.)6
اء في ى
ىب ٍع ىدهي ،ىك ٍكينوي ىس ىببان؛ كليذا ىد ىخمىت الفى ي
الخ ىب ًر ىك ىما تى ٍد يخ يؿ في ى ى
()7
كن ٍحك :ىكٍي هؿ ًل ىزٍيود.
اء ،ىكقى ٍكلً ًو تى ىعالى{:سَهَاوٌ عَهَيْكَ}  ،ى
-7أ ٍ
الم ٍبتى ىدأي يد ىع ن
ىف ىي يك ٍك ىف ي
ىما ىزٍي هد فى ىعالً هـ؛ أل َّ
ىما).
اء ال تىمً ىي (أ َّ
الم ٍبتى ىدأي ىب ٍع ىد (أ َّ
ىم ى
-8أ ٍ
ىف الفى ى
ا)،ن ٍحك  :أ ٌ
ىف ىي يك ٍك ىف ي
ً
كفي تى ٍقًد ٍيرم أ َّ ً
اإل ٍب ىد ً
ت ًف ٍك ًرة ً
اؿ؛ إ ٍذ
الم ٍبتى ىدًأ بً يك يج ٍك ًب تى ٍقًد ٍي ًم ًو عمى ى
الخ ىب ًر ال ىي ٍن ىد ًريج تى ٍح ى ى
ىف ح ٍفظى يرتٍىبة ي
ض ًع الجممى ًة االس ًمَّي ًة ،كىك أ ً
ً
ًً
الخ ىبر،
الم ٍبتى ىدأي أ َّىكالن ثيَّـ ى
ىص ًؿ ىك ٍ
يى ٍ
ٍ
ال يع يد ٍك ىؿ ف ٍيو ل ىك ٍكنًو يمطىابًقان أل ٍ
يٍ
ىف ىيأٍت ىي ي
الفاع ًؿ ،ك ً
ؽ ًمف ً
ً
اظ األ ً
ض األىلفى ً
الج ٍممى ًة يد ٍك ىف ىب ٍع و
 -1الرُّتٍىبة تى ٍج ىع يؿ ىلب ٍع ً
الفاع يؿ
ىسىب ي
ؽ ًم ىف ى
ىسىبقَّيةى في ي
ىسىب ي ى
الخىب ًر ،كالف ٍع يؿ أ ٍ
فالم ٍبتىدأي أ ٍ
ٍ
ض ،ي
ً
ؽ ًم ىف الم ٍف يع ً
َّح في
كؿ ،كىكذا ،كقى ٍد تى يك ٍك يف ىنا ى
ىسىب ي
ىص ًؿ أىحيانان عمى ىح ٍس ًب ما يى ىك يم ىكض ه
ىس ه
لم ىخالىفىة ىذا األ ٍ
ؾأٍ
أٍ
باب ي
ى
مك ً
اض ًع َّ
حسف.494 / 1 ،
يا،الن ٍح يك الكافي ىعبَّاسى ى
ى
 -2سكرة يى ٍكد  :مف اآلية .12
3
ً
اف  :مف اآلية .144
 -سكرة آ يؿ ع ٍمر ى

العدد 10

دالمط ٍي ً
ىعارٍي ًبٍ ،ابف ًى ىشاـ األ ٍىنصارمّْ(761ىػ) ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :د .ع ٍب ً
 -4يم ٍغنًي المبً ٍي ًب ىع ٍف يكتي ًب األ ً
الخ ًط ٍي ًب ،ال يك ىكٍيت(،
ؼ يم ىح َّم ًد ى
ى
1421ق2000-ـ).253 / 3

5
ّْساء  :مف اآلية .16
سكرة الن ٍ6
الد ٍي ًف طى ً
ارم(761ق) ،212 / 1 ،كالمعاقىبةي في نًظى ًاـ المُّ ىغ ًة العربًي ً
ً
ً ً
َّة ،د .ىك ًحيد ّْ
اىر،
يى ى
أ ٍىك ىصًٌ
الم ىسالؾٍ ،ابف ى ىشاـ األ ٍىن ى
ىى
ض يح ى
ّْ
ً
الن ٍش ًرً ،
اع ًة ك َّ
اإل ٍس ىك ٍن ىد ًريَّة.203 ،
الكفىاء ل يد ٍنىيا الطىب ى
(2006ـ) ،ط ،1ىد يار ى
 -7سكرة ىم ٍرىيـ  :مف اآلية .47

12

ىذه القىك ً
اف ما ي ٍخرج ًمف ً
ً ً ً ً
ؼ ًمف كر ً
اء ىع ٍر ً
الم ٍبتى ىدًأ ىلب ىي ً
ث
اعًد؛ بً ىح ٍي ي
ى يي ٍ
ى
ككاف اليى ٍد ي ٍ ى ى
ض يك يج ٍكب ح ٍفظ يرتٍىبة ي
ى
اإل ٍب ىدا يؿ بً ىش ٍغ ًؿ المكًق ًع ،إًذا أ ً
ض مك ً
ؽ ًف ٍييا ً
المب يس ًع ٍن ىد
اض ًعيا ىع ٍك يس ُّ
الرتٍىب ًة ،فىىيتى ىحقَّ ي
ىم ىف ٍ
ىٍ
ىي يج ٍكيز في ىب ٍع ً ى
ً
كد القى ًرٍي ىن ًة أىك ً
ً
ؼ) ،ىلزك ً
ً ً
ك يج ً
المب ً
اؿ
كس ى
عام ًؿ إً ىازلى ًة ٍ
المتىقى ّْدـ (أيىبك ىحنيفىةى أيىبك يي ي
س ،ىكما ىكىرىد في المثىاؿ ي
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىص ىؿ القاع ىدة يي ً
الٌ ٍمب ً
الرٍغـ م ٍف أ َّ
ؼ
س بًقى ًرٍي ىنة الحاؿ ،عمى ُّ
الخ ىب ًر ىخ ٍك ى
الم ٍبتىدأ كتىأٍخ ٍي ىر ى
كج ي
ىف أ ٍ
ب تى ٍقد ٍي ىـ ي
َّ
ياف في ىدرج ًة التَّع ًرٍي ً
اس ًو ً
اٍلتًب ً
ؼ ً
ث ىي ٍستىًك ً
ص ًؿ
ضافى ًة،
ى
بو ،ىح ٍي ي
باإل ى
ىى
ى
كبذلؾ يي ىع ُّد يع يدكالن ىغ ٍي ىر يمط ًرود ىع ٍف أى ٍ
ٍ
ث يجكيز  :قاـ أىبكه ىزٍي هد ،ل ىكك ًف الض ً
ً ً ً
َّم ٍي ًر ىج ًاريان عمى
ىك ٍ
ى يي
ٍ
قاـ أيىبكهي ،ىح ٍي ي ى ي ٍ
ض ًع القاع ىدة ،كم ٍثميوي  :ىزٍي هد ى
كى ىك أىالَّ ىي يع ٍكىد عمى يمتىأ ّْ
ىخ ور لى ٍفظان ىكيرتٍىبةن ،كالٌ ٍمب يس ىزائً هؿ.
ىص ًؿ ،ي
األ ٍ
(الع ُدو ُل َع ِن األ ِ
َصل) :
وس ٌة ُو ُجوباً ُ
بُ -رتْ َب ٌة َم ْع ُك َ

قدًـ المبتى ً
َّة الَّتي تى ٍقتى ً
ظي ً
ً ً
الخب ًر مع ٍ ً ً
ُّكىرتىٍي ًف( ،)1ك َّ
دأ كتىأ ُّ
ضي
الدالئً ًؿ الم ٍف ٍ
فيتى ُّ ي ٍ
الم ٍكقؼ في الص ٍ
اختبلؼ ى
ىخ ًر ى ى ى ى
الخب ًر عمى المبتى ً
دأً ،ى ىي(:)2
يٍ
تىقى َّد ىـ ى ى
أىف ي يككف الم ٍبتىدأي ىن ًكرةن لى ٍيس لىيا مس ّْكغه في ٍ ً ً
جار
ؼ أىك ّّ
الخ ىب ير ظى ٍر ه
الخ ىب ًر ،ك ى
ب تىقى ُّد يـ ى
االبتداء ىك ىج ى
يى
ى ى
ٍ ى ٍى ي
الخ ىب ًر يىنا ك ً
كر ،ىن ٍحكً :ع ٍن ىد ىؾ ىما هؿ ،كفي َّ
االس ىم ً
ب ،فىي ىذ ً
(ما هؿ ىك
ام ىأرىةه ،فىتى ٍقًد ٍي يـ ى
اج ه
اف ٍ
كم ٍج ير ه
الد ًار ٍ
اف ى
ى
َّ ً
ً
ً
)كبلىما مرفيكعه ٍ ً ً
ً
الم ٍج ً
ركر قىٍبميـ المذيف يىما
كمكضعييما التَّ ٍقد ٍي يـ ىعمى الظرؼ ك ى
ام ىأرىةه ي ى ٍ
ٍ
الج ًار ك ى
باالبت ىداء ،ى
َّ
ً
ً
ً
ً
ىخ ىبر ً
اف ىع ٍنييما ،إًال أ َّ
كنييما ىنك ىرتىٍي ًف ،ىكلى ٍي ىس
ىف ىمانعان ىم ىن ىع م ٍف ذل ىؾ ىحتَّى ال تيقى ّْدميا ىعمى ٍييما ،ىك يى ىك ىك ي
ً
الغر ً ً
ً
ًً
الم ٍبتى ىدأي
ض م ٍف ىذا التَّ ٍقد ٍيـ ،كًاَّنما ييسأ يؿ ىع ٍف ىس ىب ًب تى ٍقد ٍيرًه ًإذا ى
أل ٍىم ور ىببلغ ٍّي ،كال يي ٍسأى يؿ ىع ًف ى ى
كاف ى

ً
ىف يي ٍبتى ىدأى
صال ىحان أل ٍ
ى
بالم ٍك يس ٍكىرًة،
اليى ٍم ىزةى ى

الخب ًر إًذا ًخ ٍي ى ً
ً
ً
بو ،ىن ٍحك :في َّ
اس أ َّ
الم ٍفتي ٍك ىحةى
ىخ ى
الد ًار أ ي
ب تى ٍقد ٍي يـ ى ى
كؾ ،ىكىي ًج ي
ؼ اٍلت ىب ي
ىف ى
ىن ٍحكً :ع ٍنًدم أَّىن ىؾ ً
فاض هؿ؛ إً ٍذ لى ٍك أ ّْ
الخ ىب ًر
ب ىع ىد يـ تى ٍقًد ٍيًـ ى
بالم ٍك يس ٍكى ًرة ،ىكىي ًج ي
يخ ىر الٍلتىىب ىس ى

13
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ً
صفَّى ،د .م ىح َّمد ًع ٍيد ،م ٍكتىىبةي َّ
َّ -1
ض التٍَّرًك ٍي ًب في ًش ٍع ًر يعبيدا﵀ ً
بف قىٍيس
الشىبا ًب ،القىاى ىرة1994(،ـ)  ،229ىعك ًار ي
الم ى
ى
ي
الن ٍح يك ي
الدراس ً
امعةي أ ّْيـ القيرل بًم َّكة الم ىكر ً ً
ً
ات
َّمة ،ق ٍس يـ ّْ ى ى
ىمؿ ىم ٍنسي ىعايض الخديدم  -دراسة ىن ٍح ًكيَّةً -ر ىسالىةي ىما ًج ٍستير ،ىج ى
ي ى
ى
الرُّقيات ،أ ى
حك كالصَّر ً
الن ً
الع ىربًيَّة ،فى ٍرعي المُّ ىغ ًة ك َّ
ؼ1428(،ق1429 -ق).108 ،
العميا ى
ي
ٍ
2
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
صري ًح عمى
ابف ىعقيؿ،151 / 1 ،كأ ٍىك ى
 ىش ٍريح ٍابف عقيؿ ،يم(761ق)،212 / 1 ،ك ىش ٍريح الت ٍ
صار ٌ
الم ىسالؾٍ ،ابف ى ىشاـ األ ٍىن ى
ض يح ى
الن ٍح ًك،د .فى ً
ً
ً
،كم ىعانًي َّ
كطي،332 / 1،ك َّ
اضؿ
التَّ ٍكض ٍي ًح،األ ٍىزىى ًر ٌ
الن ٍح يك الكافي ،ىعبَّاس ىح ىسف 501 / 1 ،ى
م ،218 / 1كالوى ٍمعي،السيَّي ٌ
اب ،القى ً
صىناع ًة ً
اشر :ىش ًرىكةي العاتً ًؾ لً ً
ائي ،طً َّ ،2
الكتى ً
اى ىرة1423( ،ق2003-ـ).140 /1 ،
صالًح السَّامر ُّ
ى
ى
ى
الن ي

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

قدـ أىك يؤ َّخر ع ًف المرتىبً ًط ً
َّة ىغ ٍي ًر م ٍحفيكظى ًة ُّ ً
الن ٍح ًكي ً
ناؾ ىع ىد هد ًم ىف األ ٍىبك ً
ص ُّح أ ٍ َّ
اب َّ
بو،
يى ى
يى ى ى
الرتٍىبة فىىي ي
يٍ
ى
ىف يي ى
ك ًم ٍنيا باب (المبتى ً
فالم ٍبتىدأي ىمثىبلن يي َّ
كمما يي ىع َّك يؿ ىعمىٍي ًو في
الخ ىب ًرّْ ،
كي ىؤ َّخ ير في يرتٍىبتً ًو ىع ًف ى
دأ ك ى
ي يٍ
قد يـ ي
الخ ىب ًر) ،ي
ىخر المبتى ً
دأ إًذا ك ًج ىد في ال ىكمًًـ ىدالئً هؿ لى ٍف ًظَّيةه تقىتٍ ً
ً ًً
ضي تىقى ُّد ىـ
ب تىقى ُّد يـ ى
الخ ىب ًر كتىأ ّْ ي ي ٍ
الم ٍع ىنى ،فىىي ًج ي
تى ٍحد ٍيدىما ى
ي
ىخر المبتى ً
الدالئً يؿ ،ع ٍكس التَّرتًٍي ًب في الجممى ًة االس ًمي ً
تمؾ َّ
َّة
دأ،
بأف تي ىحتّْ ىـ ى
ى
ى
الخ ىب ًر أىك تى ٍقتىضي تىأ ُّ ى ي ٍ
كذلؾ ٍ
ٍ
ى ى ٍ
يٍ
ىف ىيتىأ َّ
الخ ىب ير إًالَّ يم َّ
كاف األ ٍىم ير
 ًح ٍي ىنئًوذ ال يي ٍستى ٍع ىم يؿ ىداىةن ال يب َّد أ ٍ
كب ى
قدمان ،ى
الم ٍبتىدأي – تى ىمامان ىك ىما ى
ىخ ىر ي

()1
َّ ً
َّ ً
الن ًكرةى قى ٍد ك ً
َّ
َّ
ىف
أل
؛
في ىن ٍحكًَ{:ؤَجَمٌ يُّسًًّى عِندَهُ}
صفى ٍ
كاف الظاى ير في الظ ٍرؼ أَّىنوي
بم ىس َّمى ،فى ى
ى
ت ي
ي
ىخبر ال ً
صفىةه.
ىه
ً
َّ
كب القىص ًر الب ً
يسمي ً
ب تى ٍقًد ٍيـ ى ً
بلغي -لى ٍفظىان،
ى
-1ىي ًج ي
ٍ
الم ٍبتى ىدأ بػ(إًال) أىك (إًَّنما) -في أ ٍ
الخ ىب ًر إذا ا ٍقتىىرىف ي
ي
ىى يؿ ،أىك معنى ،ىن ٍحك :إًَّنما ًع ٍن ىد ىؾ ىزٍي هد ،فبل يجكيز تىأ ً
الخ ىب ًر كتى ٍقًد ٍي يـ
ٍخ ٍي ير ى
الب ٍي ًت إًالَّ األ ٍ
ىن ٍحك :ما في ى
ى يٍ
ىٍ ن
ً ً
المر ياد.
الم ٍ
كي ٍختىمً ي
كب ،ى
طمي ي
الم ٍبتىدأ؛ ل ىك ٍي ىبل ىي ٍختى َّؿ ى
الح ٍ
ؼ ي
ص ير ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
االست ٍفيىاـ،
َّد ىارةي في يج ٍممىتو ،فبل ىيص ُّح تىأٍخ ٍي يرهي ،ك ًم َّما لىوي الص ى
لمخ ىب ًر الص ى
ىف ىي يك ٍك ىف ى
-2أ ٍ
ىس ىماء ٍ
َّد ىارةي كأ ٍ
ؼ الحا يؿ؟ أىك مضافان إًلى ما ي ًجب تى ً
ً
ىم ىي ٍكوـ
صبً ٍي ىحةى أ ّْ
ي ى
ىن ٍحك :أ ٍىي ىف ىزٍي هد؟ ،ىك ىك ٍي ى ى
ى ي ٍ
صد ٍي يرهي في ال ىكبلـ ،ىن ٍحك :ن
ىسفىير ىؾ.
ً
ض يمتى ىعمّْ ً
ض ًم ٍي ور ىي يع ٍكيد عمى ىب ٍع ً
الخ ىب ًر عمى
ب تى ٍقًد ٍي يـ ى
ؽ ى
-3أ ٍ
الخ ىب ًر ،ىك ىج ى
الم ٍبتىدأي يم ٍشتىمبلن عمى ى
ىف ىي يك ٍك ىف ي
()2
ً
ً
ً
الخب ًر(عمىى يقمي و ً َّ
اء
الم ٍبتىدأ ،ىكقى ٍكلًو تى ىعالىى{:ؤَوْ عَهَى قُهٌُبٍ ؤَقْفَانُيَا}  ،ال ىي يج ٍكيز تىأٍخ ٍي ير ى ى ى
كب) ل ىئبل تى يع ٍكىد اليى ي
ي

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

صمىةي بالمبتى ً
المتَّ ً
دأ (أى ٍقفىالييا) عمى ( يقمي و
كب) ىكًىي يمتىأ ّْ
الرتٍىب ًة.
ىخ ىرةه في الم ٍف ًظ ك ُّ
يٍ
ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
الخ ىب ير ىداالٌن عمى ما يي ٍفيى يـ بالتَّ ٍقد ٍيًـ ،كال يي ٍفيى يـ بالتَّأٍخ ٍي ًر ،ىن ٍحك :﵀ ىد ُّر ىؾ ىعالمان ،ىفمى ٍك أ ّْ
يخ ىر
ىف ىي يك ٍك ىف ى
-4أ ٍ
ً
ً
ً
ً
الكٍق ًع في
ىف ىي يك ٍك ىف ى
ى
الخ ىب ير لى ٍـ يي ٍفيى ٍـ م ٍنوي ىم ٍع ىنى التَّ ىع يج ًب الَّذم يي ٍفيى يـ م ٍنوي التَّ ٍقد ٍي يـ ،أىك أ ٍ
الخ ىب ير يم ىؤّْديان إلى ى
َّ ً
بارعه ،كال يجكيز القىك يؿ  :أَّىن ىؾ ً ً ً ً
احتًم ً
لى ٍب و
س ،ىن ٍحك ً :ع ٍنًدم أَّىنؾ ً
اؿ
بارعه ع ٍندم ،ل ىك ٍك ًف التأٍخ ٍي ًر ىس ىببان في ٍ ى
ٍ
ى يٍ
ىف) الم ٍفتي ً
س في ى ً
ً
كب ٍي ىف (إً َّف) الم ٍك يس ً
ً
المب ً
الن ً
الم ىش َّد ىد ًة ُّ
الم ىش َّد ىد ًة
ٍ
كف ،ى
الخٍمط ىب ٍي ىف (أ َّ ى ى
ى ى
كرة اليى ٍم ىزة ي
كحة اليى ٍم ىزة ي
ىف) الم ٍفتي ً
احتًم ً
ً
اؿ لى ٍب و
الن ً
ُّ
الم ىش َّد ىد ًة الَّتي ىم ٍعناىا التٍَّك ًك ٍي يد،
س ى
آخ ىر أى ٍقكل ىب ٍي ىف (أ َّ ى ى
كف ،ى
كحة اليى ٍم ىزة ي
كس ىببان في ٍ ى
ً
ص ىد ور ،ك(أ َّ
ؾ
ىف) الَّتي بً ىم ٍعنى (لى ىع َّؿ)
كىذه ىم ىع ىم ٍع يمكلىٍييا يج ٍممىةه فبل تي ٍس ىب ي
كتي ٍس ىب ي
ؾ ىم ىع ىم ٍع يمكلىٍييا بً ىم ٍ
اب ب ٍيف الم ٍفرًد ك ً
ً ً
ص ىد ور م ٍفرود ،كفى ٍر ه ً
الم ٍع ىنى ىب ٍي ىف التٍَّك ًك ٍيًد
ي
ىم ىعييما بً ىم ٍ
ؽ ىكب ٍيهر في اإل ٍع ىر ى ى ي ى
الج ٍممىة كفي ى
يى ى
َّ
ككتىابةن كمعنى؛ بًسب ًب تىأ ً
لمبس م ٍحتىمبلن لى ٍفظان ً
الخ ىب ًر ىفمي ٍك تىقى َّد ىـ
ٍخ ٍي ًر ى
ى ى ٍ ن ىى
كالتَّىرّْجي أىك الظ ّْف ،كبًيذا ى
ص ىار ا ٍ ي ي ى
المب يس.
المتىىن ىع ٍ
ٍ
ِ
الم ْبتَ َدأِ َج َوا ازً :
يم َ
الخ َب ِر عمى ُ
تَ ْقد ُ
الخب ًر "أىف ي يككف بع ىد المبتى ً
دأ؛ أل َّ
كـ
كـ ىعمى ٍي ًو ،ك ى
ٍ ى ٍ ى ى ٍ يٍ
ىص يؿ في ى ى
األ ٍ
الخ ىب ىر يى ىك ى
الم ٍبتىدأى يى ىك ى
ىف ي
الم ٍح يك ي
الم ٍح يك ي
"()3
اؿ لممبتى ً
دأ في التٍَّرتً ٍي ًب
الخ ىب ًر ىش ٍي هء ،ى
بً ًو  ،ىكما أَّىنوي إًذا لى ٍـ ييعمى ٍـ ما يي ٍخ ىب ير ىع ٍنوي لى ٍـ يي ٍستىفى ٍد ًم ىف ى
فالخ ىب ير تى و ي ٍ
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 -1سكرة األ ٍىن ىعاـ  :مف اآلية .2
 -2سكرة يم ىح َّمد  :مف اآلية .24
3
ً
ً
ً
اإل ٍعر ً
اب ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :د.
المفى َّ
الح ىسيف ي
،ص ٍدر األىفاضؿ ،القىاسـ بف ي
ص ٍن ىعة ى
ص ًؿ في ى
الخ ىك ىارٍزًم ٌي (555ق617-ق) ً ،ى
 ىش ٍريح يالغ ً
رب ً
َّحمف ً
ىع ٍبد الر ً
بلمي ،ىب ٍي يركت ،ليٍبىناف (1990ـ).263 / 1،
اإل ٍس ّْ
العثىٍي ًم ٍيف ،ىد يار ى
بف سميماف ي

14

ً
ت ً
َّد ًة ًم ٍف ًقب ًؿ ُّ ً
الصكرًة األ ً
ً
ىذه ُّ
-1
الم ىجرى
كرةى
ىكان ٍ
اء أ ى
ص ٍكىرةى ى
ى
حاب) :ى
ص ي
النحاة ىسك ه
ٍ
(االست ٍ
ٍ
الح ٍرؼ أىـ ي
كرةي ي
البقى ي
صى
الص ى
اء عمى ُّ ى
ىصميَّة ي
ً
ً
الصكًر األ ً
ً
ككؿ ص و ً
ً ً
الجممى ًةُّ ،
ص ً
حاب يى ىك
الك ٍ
ض ًع ،ى
االست ٍ
كع ٍك يس ٍ
الم ىجرَّدة تي ىس َّمى أ ٍ
ٍ
ال ىكم ىمة أىـ ي
كرةى ي ٍ
ي ى
صى
ىصميَّة ي
ىص ىؿ ى
كرة م ٍف ىذه ُّ ى
ً
ً
ً
ً
الع يدك يؿ ع ًف األىص ًؿ،الم ٍقتى ً
ص يد في ىش ٍرًح ً
ات ىكىزىارًة
كر ي
ضا ًح ،ىع ٍب يد القاى ًر ،ي
اإل ٍي ى
ى
ي
الم ٍر ىجاف ،ىم ٍن يش ى
الج ٍر ىجان ّْي ،تى ٍحق ٍيؽ :د .ىكاظـ ىب ٍحر ى
ٍ ي
العراقيَّة1982(،ـ) ،302 /1،أىكضح المس ً
يكرَّيةي ً
شرً ،س ٍم ًسمىةي يكتي ًب التُّر ً
بلـ ،ىدار الر ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
الؾٍ ،ابف
م
الج
،
اث
لمن
َّشيد
ع
اإل
ك
ة
ف
قا
الثَّ ى
ٍ
ٍ ىي ىى
يٍ
ي
َّد ٍ ً
ً
ط ًر َّ
صً
صً
م تى ٍح ًق ٍيؽ :يم ىح َّمد
م(761ق)( ،د.ت)( ،206 /1،ق،)761ك ىش ٍريح قى ٍ
كب ّْؿ الص ى
الن ىدل ى
ار ٌ
ار ٌ
ل،ابف ى ىشاـ األ ٍىن ى
ى ىشاـً األ ٍىن ى

3
كطي.333 / 1،
اليمع،السيُّي ُّ
– ينظر ٍ
4
بلغي ً
الك ٍجي ًة الب ً
الش ًرٍي ي ً
كم َّ
َّة،دً .عُّز ّْ
ث َّ
الد ً
يف ىعمًي السَّيد ،ط ،1ىد يار قى أرى ،ىب ٍي يركت1404( ،ق1984 -ـ)،
النىب ُّ
الح ًد ٍي ي
ؼ م ىف ً ى ى
 ى.140
5
طميكب ،الطَّ ٍبعةي األيكلى ،ىدار ً
كث ب ً
الف ٍك ًر َّ
شر كالتَّ ً
لمن ً
كزٍي ًع1987(،ـ).41،
دم ٍ
بلغَّيةه،د .أ ٍ
 يب يح ه ىى
ي
ىح ىم ى

15
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ً
ً
تماـ حسَّاف.62،
يصكؿ،دَّ .
الم ٍع ًرفىة ،ىب ٍي يركت ،ليٍبىناف ،92األ ي
ىخ ٍير طي ٍع ىمة ىحمىب ٌي ،ىد يار ى
الن ٍح ًك كالص ً
المسالؾٍ ،ابف ًى ىش ًاـ،216 / 1 ،كال ىك ً
ً
اإل ٍعر ً
امؿ في َّ
ىح ىمدقىىبش ،ط ،2ىد يار ال ًجٍيؿ،
 -2ينظر أىكضح
اب ،أ ٍ
ٍ
َّرؼ ك ً ى
ىب ٍي يركت ،ليٍبىناف1979(،ـ).99 ،

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

ً (،)1
ً
ً
ىص ًؿ) فيما فيًق ىد ًف ٍي ًو
ىصؿ)
كز تى ٍقًد ٍي يـ ى
كي يج ي
ى
ص ىح ي
الم ٍبتىدأ (ال يع يدك يؿ ىع ًف األ ٍ
اب األ ٍ
(است ٍ
ٍ
الخ ىب ًر عمى ي
ً
الغالًب ،كيج ي ً
،ن ٍحك :السَّحاب ب ىخار ،فىيتىرج ً
م ً
ب التَّ ٍقًد ٍيًـ ى
ىص ًؿ ي
كى ىك ى ي ى ي
ى ي ي ه ىى ي
كج ي
الم ٍبتىدأ عمى األ ٍ
كز تىأٍخ ٍي يرهي
َّح تى ٍقد ٍي يـ ي
ي
)
2
(
لعًدًـ المانً ًع  ،كًاذا عمًـ ما ي ًجب ًف ٍي ًو تىأ ً
الخ ىب ًر كما ىي ٍم ىنعي ،يعمً ىـ أ َّ
كز ًف ٍي ًو التَّ ٍقًد ٍي يـ
اىما ىي يج ي
ٍخ ٍي ير ى
ىف ما ىع ىد ي
يى ى ي
ى
ى
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ضم ٍي ىرهي ،أىك يم ٍشتىمبلن ىعمى ٍيو ،أىك
كاف ى
لم ٍبتىدأ أىك ىسب ىَّبوي ،أىك ناصبان ى
الخ ىب ير رافعان ى
اء ى
كالتَّأٍخ ٍي ير ،ىس ىك ه
ضم ٍي انر ي
ً
يض ٍي ى ً ً
عمى ض ًم ٍي ًر ما أ ً
ض ًم ٍي ور يمبلبً ً
الخ ىب ير
الخ ىب ًر ،فىقى ٍد ىي ٍرفىعي ى
س ى
الم ٍبتىدأي يم ٍشتىم هؿ عمى ى
ى
ؼ إلى ٍيو ،أىك ي
ض ًمير المبتى ً
ناصبان ً
دأ ،ىن ٍحك :قائًـ ىزٍي هد ،أىك سبَّبو ،ىن ٍحك :قائًـ أىبكه ىزٍي هد ،أك ً
ى ٍى يٍ
ض ىرٍبتيوي
ضم ٍي ىرهي ،ىن ٍحك :ى
ى
ى ىي
ه ي
ه
ً ً
يض ٍي ى ً ً
ىزٍي هد ،أىك م ٍشتى ًمبلن عمى ٍي ًو ،ىن ٍحك :في ىد ًارًه ىزٍي هد ،أىك عمى ض ًم ٍي ًر ما أ ً
اـ
ى
ى
ي
ؼ إلى ٍيو ،ىن ٍحك :في ىد ًاره ق ىي ي
ً
و
و
ض ًم ٍي ور ييبلبً يس ى
الم ٍبتىدأي يم ٍشتىمبلن عمى ى
ىزٍيد ،أىك في ىد ًارًه ىع ٍب يد ىزٍيد ،أك إًذا ى
الخ ىب ىر ،ىن ٍحك :ىزٍيدان أيىبكهي
كاف ي
ب(.)3
ض ًار ه
ض ىر ى
ب ،أىك ىزٍيدان أيىبكهي ى
ى
بلـ بًم ٍقتىضى الب ى ً
ً
ً
ادةى التَّرتًٍي ًب -يىك" :تى ٍقًد ٍيـ ج ٍزوء ًمف ال ىك ً
ىف
بلغة ىحقُّوي أ ٍ
ي ى ى
ي ي
ى
كىكذا فًإ َّف التَّ ٍقد ٍي ىـ كالتَّأٍخ ٍي ىر -إً ىع ى ٍ
ى
اعًد"( ،)4كىذا يعنًي ":تى ٍغيير لًبًٍني ًة التَّر ً
العاـ في القىك ً
اك ٍي ًب
ص ًؿ
ّْ
ه ى
ىٍ
ىيتىأى َّخ ىر في التٍَّرتً ٍي ًب بً يم ٍقتىضى األى ٍ
ى
َّ ً
ً ً
طمىقى وة"( ،)5كًى ىي
ص ًؿ يي ٍك ًسيبيا يح ٍريَّةن ىكًرقَّةن،
الح ًرَّيةى ىغ ٍي ير يم ٍ
كلكف ىذه ي
األى ىساسيَّة أك يى ىك يع يدك هؿ ىع ًف األى ٍ
ً ً
ً
ت ٍ ً ً ُّ
ىص ىح ً
اب َّ
الن ٍح ًك
ضايا التَّ ٍقًد ٍي ًر النَّ ٍح ًك ّْ
م الَّتي ىح ًظ ىي ٍ
م ٍف قى ى
باىت ىماـ الم ىغ ًك ى
ييف يم ٍن يذ ىع ٍيد س ٍي ىب ىكٍيو ،كحتَّى أ ٍ
ىف الجممىةى ًىي ًعبارةه عف تىر ً
ً
الج ٍممىةي
اك ٍي وب ليا ىب ٍن ىيةه يم ىعيَّ ىنةه بً ىح ٍي ي
ى ىى ىٍ
كف ي
ث تى يك ي
التَّ ٍح ًكيم َّي لى ىدل التَّ ٍح ًك ى
يمييف؛ أل َّ ي ٍ
ً
ً
االس ًمَّيةي اس ًمَّيةن أىك ًفعًمَّيةن تىبعان ى ً
ص ىار في ىغ ٍي ًر
ب ي
لبنائيا ،أىم أَّىنيا تيص ٍي ي
ى
ٍ
ٍ
ٍ
الج ٍممىتىٍي ًف ،فىىن ًج يد فاعبلن ى
كخب انر قى ٍد قي ّْدـ عمى المبتى ً
ضَّيةى تى يدكر حك ىؿ ًم ٍحكرٍي ًف أىس ً
ىذ ًه القى ً
دأ كىكذا ،لذلً ىؾ ىن ًج يد ً
ً ًً
اسي ً
يف
يٍ
ىم ٍكضعو ،ى ى
ى
ىى
ي ىٍ
ى
ً
ًً
ً
ً
ص ًؿ بًتى ىغّْي ًر ال ىكمً ىم ًة ىع ٍف ىمكانًيا،
يير في ىذه البًٍن ىية أىك يع يدك هؿ ىع ًف األى ٍ
يى ىما :التَّ ٍقد ٍي يـ كالتٍَّأخ ٍي ير ،ك يى ىك تى ٍغ ه
ً
ً
ً ً
ً
ً
ً ً ً
ً
الحّْرَّي ًة في تىٍرًؾ
الم ٍف ىردات ىن ٍكعان م ىف ي
كىذا التَّ ىح ُّك يؿ في أى ىماك ًف ال ىكم ىمات داخ يؿ بً ٍن ىية ي
الج ٍممىة ،يي ٍعطي تٍم ىؾ ي
اك ىنيا في األىص ًؿ ،ىغ ٍير أ َّ ً ً
ت أىم ً
ً
ً
أىم ً
اكنًيا ك ي ً
ت
الحّْرَّيةى لى ٍي ىس ٍ
ىف ىذه ي
ٍ
ى
الحميكؿ في أى ىماك ىف أي ٍخرل ،ى ىي لىٍي ىس ٍ ى
ى

ىذ ًه المُّ ىغ ًة كقىك ً
بلـ كأى ٍخطىاء ال تى ٍقب يؿ بًيا مقىاييس ً
ً
ً
ث إًرباكان في ال ىك ً
اع يدىا،
يم ٍ
ى
طمىقىةن أىك ىع ٍشكائَّيةن ،تي ٍحد ي ٍ ى
ى ي
ن
ى
(ً ً )1
ً ًً
ً ًً
ً
اف ذلً ىؾ ًم ٍف ًخ ً
ض
الج ٍممىةي بًيا ىب ٍع ي
الم ٍد ىر ىسة تٍمم ٍي هذ يم ٍجتى ًي هد"  ،ىذه ي
بلؿ ي
ي
كي ٍمك يف ىب ىي ي
الج ٍممىة اآلت ىية" :في ى
ضي قىك ً
ىذ ًه الجممى ًة حسبما تى ٍقتى ً
يير ،كًاذا كاف لىنا أىف ين ًع ٍي ىد تىرتًٍيب ً
ىجكانً ًب التَّ ٍغ ً
اع يد َّ
صٍمنا
ٍ
ي ٍ ى ٍى
ٍ ى
ى
الن ٍح ًك ،ىح ى
عمى الجممى ًة :تًٍم ًمي هذ م ٍجتى ًي هد في الم ٍدرس ًة ،فىًفي الجممى ًة األيكلى تى ٍقًد ٍيـ كتىأ ً
الخ ىب ير (في
ٍخ ٍيهر ،ىح ٍي ي
ث قي ّْد ىـ ى
ى ىى
يٍ
يٍ
ه
ي
(جار كمجرك انر) ،كالمبتى ً
و
غ ذلً ىؾ ىككف ى ً
ً ًً
ً
دأ ىن ًك ىرةن.
كس َّك ى
يٍ
ٍى
الم ٍبتىدأ (تٍمم ٍي هذ) ،ى
الخ ىب ًر ش ٍبوى يج ٍممىة َّان ى ٍ ي
الم ٍد ىر ىسة) عمى ي
ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

اإل ٍب ىد ى ً
ٍخ ٍير) ،يرجّْح الب ً
ً
ً
ك ًمف ًخ ً ً
ىف ً
ث أ َّ
ؽ–
اح ي
ىف ىيتى ىحقَّ ى
اؿ يي ٍمك يف أ ٍ
ٍ
بلؿ الم ٍح ىكىرٍي ًف السَّابًقى ٍي ًف (التَّ ٍقد ٍي يـ ،كالتَّأ ي ي ى ي ى
تىجاك انز -في رتٍب ًة المبتى ً
ً
َّ
الخ ىب ًر ًم ٍف ىجانًىب ً
الخ ىب ًر،
الم ٍبتىدأي ىم ىح َّؿ ى
دأ ك ى
ي ى يٍ
صبلحَّيةي أ ٍ
يف :أ ى
ىح يد يىما ى
ىف ىي يحؿ ي
ىي
ً
الخب ًر (في الم ٍدرس ًة) – في ً
ً
ً
ً
المثى ً
َّ
اؿ السَّابً ً
ؽ-
ك ى
الم ٍف ىرىدة ،ىك يحميك ًؿ ى ى
الم ٍبتىدأ داخ ىؿ ي
ى ىى
الج ٍممىة ي
الخ ٍب ير ىم ىحؿ ي
كؿ المبتى ً
ً
ً ًً
َّ
الم ٍد ىر ىس ًة) في ىذٍي ًؿ
دأ (تًٍم ًم ٍي هذ) ىم ىح َّؿ ى
كحمي ً ي ٍ
الج ٍممىة ،ي
ص ٍد ًر ي
الم ٍبتىدأ (تٍمم ٍي هذ) في ى
الخ ىب ًر(في ى
ىم ىحؿ ي
ً
ً
صً
اآلخ ًر في ىب ىي ً
كد.
ضافىير ىم ىع ىد ٍكًر ى
الج ٍممىة ،ك يك ّّؿ م ٍنييما أ َّىدل ىد ٍك انر ىيتى ى
ي
الم ٍق ي
الم ٍع ىنى ى
اف ى
الخبر ىنا ح َّؿ مح َّؿ المبتى ً
الد ٍي ًف طى ً
كال ىيرل ىك ًح ٍي يد ّْ
اى ًر أ َّ
دأ كأ َّىدل ىد ٍكىرهي تى ىمامان ًع ٍن ىدما قي ّْد ىـ ىعمى ٍي ًو،
يٍ
ىف ى ى ى ي ى ى ى
اآلخ ًر – في إًطى ًار التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
ً
ٍخ ٍي ًر -عمى ىب ىي ً
اف
ضافىير ىم ىع ىد ٍكًر ى
كًاَّنما أ َّىدل يك ّّؿ م ٍنييما ىد ٍك انر ىيتى ى
ً ()2
َّة التَّأ ً
ىما إًذا كاف التَّ ٍقًد ٍيـ ال عمى نًي ً
ىف التَّ ٍقًد ٍيـ ىنا عمى نًي ً
المعنى؛ ً
كذل ىؾ أل َّ
ٍخ ٍي ًر ىكقى ٍك ًؿ
َّة التَّأ
ٍخ ٍي ًر  ،أ َّ
ى ي
ى
ىٍ
ي
و
ً
ً
ً
(ً )3
طمً ً
ث لى ٍـ
الم ٍن ى
الم ٍن ى
الم ٍن ى
ؽ ،ىح ٍي ي
طمً ي
طمً ي
ؽ ىزٍي هد"  ،فاإل ٍب ىدا يؿ يىنا ىغ ٍي ير كاق وع ىب ٍي ىف ىزٍيد ك ي
ؽ ،ك ي
ىع ٍبد القىاى ًر ":ىزٍي هد ي
ً
ً
ً ً َّ
ً
كف ىخ ىب انر
(الم ٍنطىمً ى
ؽ) عمى أ ٍ
كاف ىعمى ٍيو ىم ىع التَّأٍخ ٍي ًر ،فىىي يك ي
كف ىمتٍيرككان عمى يح ٍكمو الذم ى
ىف ىي يك ى
ينقى ّْدـ ي
ً
ً
ً
ً
الع ٍك يس ،كالثَّانًي ًم ٍف
كاف ،ىب ٍؿ عمى أ ٍ
لمم ٍبتىدأ ىك ىما ى
ىف ىن ٍن يقمىوي م ٍف ىك ٍكنًو ىخ ىب انر إًلى ىك ٍكنًو يم ٍبتىدأن ،ك ىكذا ى
ي
اؿ في رتٍب ًة المبتى ً
اإل ٍب ىد ً
ؽ ً
جانًىبي تى ٍح ًق ٍي ً
الم ٍبتىدأي) تى يح ُّؿ
الخ ٍب ًر ،ىح ٍي ي
الب ًس ٍيطىةى ى
دأ ك ى
ي ى يٍ
الج ٍممىةى ى
ث إً َّف ي
(الخ ىب ير  +ي
داخ ىؿ ً
يخرل ب ًس ٍيطىةه ًىي) :الم ٍبتىدأي  +ال ىخبر) ،كتيؤّْدم ىدكرىا ً
الع ىب ً
يخرل،
الج ىم ًؿ األ ٍ
ارة أىك ىب ٍي ىف ي
ىم ىح َّؿ أ ٍ ى
ى
ى
ٍى
ىي
ي
ى
داخ ىؿ الجممى ًة الم ٍفرىد ًة ،كالثَّانًي إً ٍب ىدا هؿ (جممىةه لجممى وة) ً
ىف الجانًب األ َّىك ىؿ إً ٍب ىدا هؿ (م ٍفرهد لم ٍفرود) ً
داخ ىؿ
أىم أ َّ ى ى
يٍ يٍ
يٍ
يى
يى يى
ً
الع ىب ً
ارة أىك الس ىّْيا ً
ؽ.
ى
الخاتمة
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ً
مد ً
ً
﵀ الذم بً ً ً ً
منح مف أ ً
الب ً
فتح
الح ي
ياف ،كعمى ما ى
ىسباب ى
الصال ىحات ،كحمدان ﵀ عمى ما ى
ى
نعمتو تىت ٌـ ٌ
ى
ً ً
مف أىبك ً
ً
لمعالميف.
اب
رحمة ى
َّبلـ عمى ىرسكؿ ا﵀ المبعكث ى
التبياف ،كالصَّبلةي كالس ي
ً
ىىـ َّ
عد أىف َّ
كصمت إًلييا
بإتماـ ىذا البحث،
عمي
لخص أ َّ
مف ا﵀ي َّ
النتَ ِائ ِج التي تى
ىب ى
ي
ي
يطيب لي أىف أي ى
كىي:
ى
ً
ً
ً
َّ
التأكيد عمى أ َّ
قؼ
حك ىنبعه ال
-1
ؽ ،كفيو ال ىكثير الذم ىيستح ٌ
نتك ى
يف ىيتدفٌ ي
ي
ىف ٌ
كمع ه
ي
ينضب ،ى
ؽ أىف ى
الن ى
ًعنده بالب ً
حث كالدراس ًة كالتٌ ً
أمؿ.
ي ى
ى

1
ار ً
ً
ً
الن ٍق ًد َّ
ضايا َّ
الم ىع ً
ؼ1985( ،ـ)299 ،
الن ٍح ًك ّْ
 قى ىد.م ٍح يمكد سميماف ،ىياقيكت ،ىد يار ى
الم ٍح ىدث ٍي ىف ،ى
م ىب ٍي ىف القي ىدماء ك ي
2
الد ٍيف طى ً
الم ىعاقىىبة،د .ىكحيد ّْ
اىر.206 ،
 ينظر يً -3دالئً يؿ ً
اإل ٍع ً
جاني.144،
الج ٍر ُّ
جاز ،ي

16

اميا ىكالدر ً
استنتاج أىح ىك ً
عار ً
ستف ي ً
النحكيةى تى ً
الم ً
اسةى َّ
غكي ًة
ؼ األيخرل في
ً
اسات المُّ ٌ
ى
 -2إً َّف الدر ى
يد م ىف ى
بلغي ًة.
الب ٌ
كى
اى ًر المُّ ىغكي ً
ٍخ ٍي ًر ًمف أىى ّْـ الظَّك ً
اىرةى التَّ ٍقًد ٍيًـ كالتَّأ ً
-3إً َّف ظى ً
كنتىيا
َّة الَّتي أى ٍك ىس ىب ًت المُّ ىغة يم ير ى
ٍ ى
ى
ى

اعيَّتىيا ،فى ًيي تىسمح لممتى ىكمًّْـ أىف يتىح َّر ىؾ بًح ًري و
كطىك ً
الم ٍحفيكظىة.
َّة يمتى ىخ ًطَّيان ُّ
ي
ٍ ى ى
الرتىب ى
ى ٍى ي ي
ى ى
يختًيا ًفي التَّرًك ٍي ًب تى ٍكتى ًسب أىى ًميَّتىيا ًم َّما تي ىش ّْكميو ًمف عبلقى و
-4إً َّف الم ٍفظىةى ً
ات
الم ٍب ىدلىةى ًم ٍف أ ٍ
ي ى
ي ٍ ى
ى
ٍ
الجد ٍي ىدةى ي
ىم ىع ىما قىٍبمىيىا ك ىما ىب ٍع ىدىا في الس ىّْيا ً
ؽ المُّ ىغ ًكمّْ.
ى
كم األ ً
ً
ؽ ال ىك ً
ً
كب ىع ٍنوي في ًس ىيا ً
بلـ.
ص ًر المُّ ىغ ّْ
ىصم ّْي ىك ىما ىيين ي
-5التٍَّرك ٍي يز ىعمىى ىع ىدـ ى
ٍ
الع ٍن ي
الج ٍم ًع ىب ٍي ىف ي
وختاماً أدعو ا﵀ تعالى أن أكون موفقاً في عممي ىذا ،وأن يوفقنا جميعاً لما ُي ِح ُب ُو ويرضاهُ،
الحمد ِ
﵀ في األُولى واآلخرِة.
و ُ

ص ِادر َوالمر ِ
اجعُ
الم َ ُ َ َ
َ

.5
.6
.7
.8

.10
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.9

(1987ـ).
ّْ
ً
ً
الن ً
باع ًة ك َّ
شر
اسة ،ىد يار ىغ ًرٍيب لمط ى
اء ي
الع ىربًيَّة ،د .يم ىح َّمد ىع ٍبد المطيؼ ىح ىم ى
الج ٍممىة ى
بًىن ي
كالتَّكزٍي ًع ،القى ً
اى ىرة2003( ،ـ).
تماـ حسَّاف ،ط ،3عالىـ ال يكتي ًب ،القى ً
اف في ىركائً ًع القير ً
اى ىرة1430(،ق -
آف،دَّ .
ى
الب ىي ي
ى ي
 2009ـ).
ً
تىاج العر ً ً
كس ،يم ىح َّمد يم ٍرتىضى ُّ
ام ً
اسةي كتى ٍح ٍقيؽ :ىعمًي
الزىب ٍي ٌ
دم ،د ىر ى
ي ىي
كس م ٍف ىج ىكاى ًػر القى ي
شيرم ،ىدار ً
الف ً
كر ،ىب ٍي يركت ،ليٍب ىناف (1994ـ).
ي
بلغي ً
الك ٍجي ًة الب ً
الش ًرٍي ي ً
كم َّ
الد ً
َّة ،دً .ع ُّز ّْ
ث َّ
يف ىعمًي السَّيد ،ط ،1ىد يار
الن ىب ُّ
الحًد ٍي ي
ؼ م ىف ً ى ى
ى
قى أرى ،ىب ٍي يركت1404(،ق1984 -ـ).
الخ ً
النج ً
ص،أىبك الفىتٍ ًح يعثٍ ىماف بف ًجّْني (392ق) ،تى ٍح ًق ٍيؽ  :يم ىح َّمد ىعمًي َّ
َّار،
صائ ي
ى ى
ٌ
ً ً
ً
الم ٍكتىبةي ً
صر1376(،ق1957 -ـ).
العٍم ًمَّيةي ،ىم ٍ
ى ى
ص ًريَّة ،م ٍ
ط ىب ىعةي ىد ًار ال يكتي ًب الم ٍ
بلصةي َّ
،عالى يـ ال يكتي ًب1430 (،ق2009 -ـ).
الن ٍح ًكَّيةي ،دَّ .
ي
تماـ حسَّاف ،ط 3ى
الخ ى

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

آن ال َك ِرْي ُم برواية حفص عن عاصم.
القُ ْر ُ
تماـ حسَّاف ،ىعالى يـ ال يكتي ًب1430 (،ق 2009 -ـ).
.1
يصك يؿ ،دَّ .
األ ي
ً
يصك يؿ في َّ
الح ىس ٍيف
.2
الن ٍح ًك،أىبك ىب ٍكربف َّ
السراج(ت  316ىػ)،ط ،3تى ٍحق ٍيؽ  :ىع ٍبد ي
األ ي
ً
الر ىسالى ًة ،ىب ٍي يركت(1417ق1996-ـ).
َّسة ّْ
الفى ٍتم ٌي ،يم ىؤس ى
ًً
ً
ًً
ابف مالً ٍ ً ً
ً ً
لم ىح َّمد
.3
أ ٍىك ى
ص ًار ٌ
ؾ،ابف ى ىشاـ األ ٍىن ى
م ،ىك ىم ىعوي ع َّدةي السَّالؾ ،ي
الم ىسالؾ ،إلى أىلفيَّة ً ى
ض يح ى
ً
يم ٍحيي ّْ
ص ًريَّة ،ىب ٍي يركت( ،د.ت).
الح ًم ًيد (761ق) ،ىم ٍن يش ىا
الد ٍي ًف ىع ٍبد ى
الع ٍ
الم ٍكتىىبة ى
كرت :ى
طميكب ،الطَّ ٍبعةي األيكلى ،ىدار ً
كث ب ً
شر كالتَّ ً
لمن ً
الف ٍك ًر َّ
كزٍي ًع،
.4
ىح ىمد ىم ٍ
بلغَّيةه ،د .أ ٍ
يب يح ه ى
ى
ي

.11

اإل ٍع ً ً
ىدالئً يؿ ً
الج ٍر ىجانً ٌي(471ىػ أىك 474ىػ) ،ط،1
ماـ المُّ ىغ ُّ
كم ىع ٍبد القىاى ًػر ي
جاز ،اإل ي
الداية ،،ىدار ً
ً
الداية ،د .فىايز َّ
ضكاف َّ
الف ٍك ًرً ،د ىم ٍشؽ1428( ،ىػ-
ي
تى ٍحق ٍيؽ  :د .يم ىح َّمد ًر ٍ ى
2007ـ).
الد ٍي ًف ع ٍبًد الحم ًيد  ،ىدار التُّر ً
ً
ً
اث،
ىش ٍريح ٍاب ًف عقيؿ ،ابف ىعقيؿ ،ط ،20تى ٍحق ٍيؽ :يم ٍحيي ّْ ى
ىٍ
كدة الصَّحَّار ك يشرىكاه ،القى ً
ىدار ًمصر لمطّْ ً
اى ىرة(1400ىػ1980 -ـ).
باعة ،ىس ًع ٍيد ىج ى
ٍ
ى ى
لش ٍي يخ ىخالًد األ ٍىزى ًرم ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :مح َّمد ب ً
ىشرح التَّص ًرٍي ًح عمى التَّك ً
ض ٍي ًح ،ا َّ
اسؿ يعييكف
يى ى
ٍي
ٍ
ى ٌ
ٍ
ً
الع ىربًيَّة ،ىب ٍي يركت ،ليٍبناف1421( ،ق2000 -ـ).
السُّكد ،ىد يار إً ٍح ىياء ال يكتي ًب ى
الب ًف مالًؾ ،ب ً
ًً
ًً
ً ً َّ ً ً
ً ً
ياء ّْ
الدينًبف
ى
الم ىساعد عمى تى ٍسيٍيؿ الفى ىكائد ىعمىى كتىاب الت ٍسييؿ ٍ ى
ىش ٍريح ي
امؿ برىكات ،ىدار ً
ً
ً
ً
الف ٍك ًرً ،د ىم ٍشؽ1402( ،ق–
ىعقٍيؿ ،ط ،1تى ٍحق ٍيؽ كتى ٍع ٍميؽ :د .يم ىح َّمد ىك ى
ي

.15

ً
ً
ً
اإل ٍعر ً
ص ٍن ىع ًة ً
الخ ىك ىارٍزًم ٌي
الح ىسيف ي
ص ٍدر األىفاضؿ القىاسـ بف ي
اب ،ى
المفىصَّؿ في ى
ى
ىش ٍريح ي
الغ ً
حمف ً
الر ً
رب
(555ق617-ق) ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :د .ىع ٍبد َّ
العثىٍي ًم ٍيف ،ىد يار ى
بف سميماف ي
ً
بلمي ،ىب ٍي يركت ،ليٍب ىناف1990( ،ـ).
اإل ٍس ّْ
ط ًر َّ
َّدلٍ ،ابف ًى ىشاـ( ،ق ،)761تى ٍح ًق ٍيؽ :يم ىح َّمد ىخ ٍير طي ٍع ىمة
ىش ٍريح قى ٍ
كب ّْؿ الص ى
الن ىدل ى
ً
الم ٍع ًرفى ًة ،ىب ٍي يركت ،ليٍب ىناف (د.ت).
ىحمىب ٌي ،ىد يار ى
ض التٍَّرًك ٍي ًب في ًش ٍع ًر يعبيدا﵀ ً
ىمؿ ىم ٍنسي
بف قىٍيس ُّ
ىعك ًار ي
الرقيات  -دراسة ىن ٍح ًكيَّة -أ ى
الدر ً
ً ً
ً
ً َّ
ً
العميا
اسات ي
الم ىك َّرىمة ،ق ٍس يـ ّْ ى ى
ىعايضً ،ر ىسالىةي ىماج ٍستير ،ىجام ىعةي أ ّْيـ القيرل ب ىمكة ي
حك كالصَّر ً
الع ىربًيَّة ،فى ٍرعي المُّ ىغ ًة كالنَّ ً
ؼ1428( ،ق1429 -ق).
ى
ٍ
الن ٍح ًكي ً
ً
َّة في ىدالئً ًؿ ً
الج ٍر ىجانًي َّ
مخيمر ،ىد يار
اإل ٍع ىج ًاز د .في ىؤاد ىعمًي ٍ
ىفٍم ىسفىةي ىع ٍبد القىاى ًػر ي
ٌ
الثَّ ً
شر كالتَّ ً
لمن ً
قافة َّ
كزٍي ًع1983(،ـ).
ماء كالم ٍح ىدثً ٍيف د.م ٍحمكد سميماف ياقيكت ،ىدار المع ًار ً
م ب ٍيف القي ىد ً
ضايا النَّ ٍقًد َّ
ؼ،
ى
قى ى
الن ٍح ًك ّْ ى ى
ي ىى
ى ى ي
ي

.12
.13
.14

ب ال ُم ْب َتدَ ِأ َو َ
الر ْت َبة فًِ َت ْر ِك ٌْ ِ
الخبر َبٌنَ ال َّن ْحوٌٌن وال َبالغٌٌن
ُّ

.16
.17

.18
.19
.20
.21
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.22
.23

1982ـ).

(1985ـ).
ال ىك ً
ىحمد قىىبش ،ط ،2ىدار ً
الن ٍح ًك كالص ً ً ً
ام يؿ في َّ
الجٍيؿ ،ىب ٍي يركت ،ليٍب ىناف،
ٍ
ي
َّرؼ كاإل ٍع ىراب ،أ ٍ ى
(1979ـ).
الكتى ً
ً
بف قى ٍنبر (ت180ىػ) تى ٍح ًق ٍيؽ :ع ٍبد الس ً
َّبلـ
ى
ماف ً ى
ي
اب،س ٍي ىب ىكٍيو،أيىبك بً ٍش ًر ىع ٍم يرك بف يعثٍ ى
يم ىح َّمد ىى ياركف ،ىد يار ال يكتي ًب ،ىب ٍي يركت ( ،د.ت).
ً
ً
دم (175ق)(،د.ت) ،،ىد يار
الع ٍي ًف،أيىبك ىع ٍبًد َّ
الرحمف ى
الخًمٍي ًؿ بف أ ٍ
كتى ي
ىح ىمد الفىراى ٍي ٌ
اب ى
ً ً
ً
ً
َّ ً ً
ً
َّام َّرائً ٌي ،ىب ٍغ ىداد (د.ت).
الم ٍخ يزكم ٌي ،د .إ ٍب ىراى ٍيـ الس ى
الرش ٍيد ،تى ٍحق ٍيؽ :د .ىم ٍيدم ى
المُّ ىغةي ى ً
تماـ حسَّاف ،ىد يار الثَّقىافى ًةَّ ،
اء،
كم ٍبناىػا ،دَّ .
الب ٍي ى
الد يار ى
ض ي
العربَّيةي ىم ٍعناىػا ى
ب1994(،ـ).
الم ٍغ ًر ي
ى
18

.24
.25
.26

.27
.28

.30
.31

ُّ ْ َ
َ ْ ْ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
َ
ت ادلجتذ ِأ ٔاخلرب ثني انُذٕٚني ٔانجالغٛني
انزتجخ ِف ٙتزكِِ ٛ

.29

ّْ
ً
ً
المعاقىبةي في نًظى ًاـ المُّ ىغ ًة العربًي ً
َّة ،د .ىك ًحيد ّْ
اع ًة
الكفىاء ل يد ٍن ىيا الط ىب ى
يى ى
ىى
الد ٍي ًف طىاىر ،ط ،1ىد يار ى
الن ٍش ًرً ،
ك َّ
اإل ٍس ىك ٍن ىد ًريَّة2006( ،ـ).
اشر :ىش ًرىكةي ً ً ً ً
ً
ً
ىم ىعانًي َّ
اع ًة
صالًح السَّامر ُّ
العاتؾ لص ىن ى
ى
الن ٍح ًك ،د .فىاضؿ ،ى
ائي ،ط ،2النَّ ي
اب ،القى ً
ً
الكتى ً
اى ىرة1423( ،ق2003-ـ).
ض ً
ً
ُّ ً
المعجـ ً
اج ىعوي  :ىع ٍب يد الك َّى ً
اب السَّيًّْد ىعك ً
ا﵀
الع ىربًيَّة ،ط ،3ر ى
الكس ٍيطي ،ىم ٍج ىمعي الم ىغة ى
ى
ى
ي ٍ ىي ى
الشرًقي ً
ً
اإل ٍع ى ً َّ
ط ىب ىعةي األيفى ىسيت بً ىش ًرىك ًة ً
َّة،
ُّ
م ،ىم ٍ
الع ًزٍي ًز ى
القٍم ىع ًاك ٌ
كمحم يد ىع ٍبد ى
بلنات ٍ
القى ً
اى ىرة1985(،ـ).
ً
يم ٍغنًي المبً ٍي ًب ىع ٍف يكتي ًب األ ً
م(761ىػ) ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :د.
ىعارٍي ًب ،ا ٍبف ى ىشاـ األ ٍىنصار ٌ
دالمط ٍي ً
ع ٍب ً
الخ ًط ٍي ًب ،ال يك ىكٍيت1421(،ق2000-ـ).
ؼ يم ىح َّمًد ى
ى
ً
ً
ً
ً
الم ٍقتى ً
ص يد في ىش ٍرًح ً
الم ٍر ىجاف،
ض ً
،ع ٍب يد القاى ًر ي
اح ى
اإل ٍي ى
الج ٍر ىجان ٌي ،تى ٍحق ٍيؽ :د .ىكاظـ ىب ٍحر ى
ي
شرً ،سٍم ًسمىةي يكتي ًب التُّر ً
الر ً
اإل ٍع ً
ات كىزارًة الثَّقافى ًة ك ً
لمن ً
شيد َّ
اث ،115
بلـ ،ىد يار َّ
كر ي ى ى
ىم ٍن يش ى
يكرَّيةي ً
الج ٍم ً
العراقيَّة1982( ،ـ).
ي
اب ،القى ً
صفَّى ،د .م ىح َّمد ًع ٍيد ،م ٍكتىىبةي َّ
الش ىب ً
َّ
اى ىرة1994( ،ـ).
الم ى
ى
ي
الن ٍح يك ي
الن ٍحك الك ًافي،عبَّاس حسف ،ط ،10ىدار المع ًارؼ ،القى ً
اى ىرة1991(،ـ).
ى
ي ىى
ىى
ى ي ى
العٍم ًمي ً
الد ٍي ًف ،ىدار ال يكتي ًب ً
اليمع ،السَّي ً
ىح ىمد ىش ٍمس ّْ
َّة ،ىب ٍي يركت،
كط ٌي ،ط ،1تى ٍح ًق ٍيؽ :أ ٍ
ي
ي
ىٍ ي
ليٍب ىناف(1418ق1998 -ـ).
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انصٕرح انشعزٚخ يف دٕٚاٌ انجٛبٌ

د .مشس ٙعجذ انغُ ٙدعٕة

*

مقدمة
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،كبو نستعيف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا

محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف .

أما بعد:

و
فمقد حظي أدب المشرؽ بدرس ك و
ضاؼ  ،لـ يمقو صنكه في المغرب العربي  ،كفي
اؼ كتحميؿ
القطر الميبي عمى كجو الخصكص  ،كذلؾ ما حذا بي إلى التفكير في دراسة األدب الميبي .

فأخذت أبحث في أعبلمو عمف أكجو لو العناية كأخصو بالدرس  ،كأعبلـ ليبيا المغمكركف

إلي الدكتكر المرحكـ الفاضؿ (محمد
كثيركف  ،كنتاجيـ المطمكر قد يككف غزي انر  ،ككاف أقربيـ ٌ
عمي في رسالة الماجستير  ،كنيؿ مف عممو
مصطفى صكفية) فيك مف بمدم زليتف كقد أشرؼ ٌ

كأدبو طبلب كمية المغة العربية في أغمب الجامعات الميبية ،كليس االنتماء الكطني ىك الدافع ليذا

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

البحث  ،بؿ إف الرغبة في استكشاؼ القيمة األدبية ليذا الشاعر دفعتني إلى البحث في تفاصيؿ
شعره نتاج ىذه الحياة يحذكني في ذلؾ ثقتي في األىمية العممية التي يكتسبيا الكشؼ عف

مكاطف الشاعرية في شعر أم شاعر  ،كالتعريؼ بو كبحياتو الحافمة بالنشاط العممي  ،كما ىك

الشأف في حياة الشاعر(محمد مصطفى صكفية ) .
ىذا عف دكاعي البحث  ،أما أىدافو فمف أىميا

 محاكلة االرتقاء ػ مف خبلؿ الدراسة كالتحميؿ ػ بأدب ىذه البيئة إلى أدب (البيئتيف الشاميةكالمصرية) .
 محاكلة إظيار المعالـ المطمكسة  ،كاجبلء الغمكض الذم يكتنؼ األدب الميبي بخاصة . محالة إنصاؼ عمـ مف أعبلـ الشعر العربي الميبي الحديث  ،كقمـ مف أقبلـ األدب المغمكرةالتي حاكلت أف تجدد في أدب ىذه البيئة بعامة كفي األدب الميبي بخاصة .
-

سد ركف مف األركاف الشاغرة في المكتبة العربية .
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كمف العناصر التقميدية في مقدمات البحث أف يتطرؽ الباحثكف إلى سرد الصعكبات التي

كاجيتيـ في اثناء البحث  ،فيطنبكف في ذكرىا ككأنيـ يكتشفكف جديدان لـ يككنكا يتكقعكنو عند
بداية البحث  ،إذ مف الجائز ػ بؿ مف المفركض ػ في نظرىـ أف يتـ البحث دكف صعكبات أك

عراقيؿ .

أنا ال أذكر الصعكبات ال ألنني لـ أتعرض إلييا بؿ عمى العكس تمامان  ،فإف دراسة ىذه

الشخصية يعد جديدان (بك انر) لـ يدرس سابقان ػ فيما أعمـ ػ .

أما المنيج الذم تكخيتو في ىذا العمؿ فقد اخترت أف أجعمو منيجان يشمؿ الدراسة التي تفيد مف

المناىج النقدية الحديثة المعتمدة عمى الكشؼ كالتحميؿ .

فطبقت ذلؾ في دراسة الديكاف الشعرم (لمحمد مصطفى صكفية )  ،كقد أعقبت ىذا البحث

بخاتمة بينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث .
()1

الصكرة الشعرية في ديكاف البياف

()2

قديما رأل الجاحظ أف الشعر نفسو "صناعة كضرب مف النسج كجنس مف التصكير"
مفيوم الصورة الشعرية

ذىنو مف خياالت  ،كيستخدـ في تشكيميا كؿ ما لديو مف إمكانات إبداعية كمعرفية بغرض تكليد
صكرة مشحكنة بمشاىد الحياة كتجاربيا بما فييا مف نجاح أك فشؿ  ،كفرح أك حزف كما يتخمميا

حيا نابضا بالحياة كفنا معب ار
مف مشاعر كأحاسيس كما يصحبيا مف معاف كأفكار ليحكليا أدبا ٌ
كمؤث ار ،حتى يخمؽ صكرة تكحي إلى النفس بشتى اإليحاءات ،تؤثر فييا بمختمؼ المؤثرات

،فتنطبع في األذىاف كتستقر في األعماؽ ".فالصكرة األدبية ىي تمؾ الظبلؿ كاأللكاف التي
تخمعيا الصياغة عمى األفكار كالمشاعر كىي الطريؽ الذم يسمكو الشاعر كاألديب لعرض أفكاره

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

ميما مف عناصر بناء القصيدة الشعرية ،فيي أداة فاعمة يستخدميا
تعد الصكرة عنص ار ٌ
الشاعر لتكضيح لغتو الشعرية مف خبلؿ ما يبدعو مف صكر يضمنيا شعره ،لتجسد ما يدكر في

عرضا أدبيا مؤث ار ،فيو طرافة كمتعة كاثارة"(.)3

كالصكرة طاقة متجددة تمنح النص الشعرم مناخا يشعرنا بالتئاـ المغة كالفكر في إطار مكحد تمقي

مف خبللو الركح الشاعرة ظبلليا لتمنح المحسكسات حضك ار فنيا ،فتبعث فييا الحياة كالحركة
كالحيكية ،فإذا ما مضت الصكرة كانقضت كأغمضت دكنيا الجفكف تبقى حية ماثمة بجممتيا في

()1

البي ػػاف ديػ ػكاف ش ػػعر لم ػػدكتكر الم رح ػػكـ  :محم ػػد مص ػػطفى ص ػػكفية  ،م ػػف إص ػػدارات مجم ػػس الثقاف ػػة الع ػػاـ بميبي ػػا س ػػنة

طبع في دار قباء الحديثة بالقاىرة سنة 2008ـ.

()2الحيكاف ،لمجاحظ .130/2:

( )3الصكرة األدبية في القراف الكريـ ،صبلح الديف عبد التكاب،ص.10-9 :
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2008ـ.يػػأتي الػػديكاف فػػي ( )160صػػفحة متكسػػطة الحجػػـ ،شػػمؿ(  )160عن ػكاف قصػػيدة ،ليسػػت بالطكيمػػة كال بالقصػػيرة ،

الفكر كالكجداف تييـ بيا النفكس كتنفعؿ ليا المشاعر كاألحاسيس(،)1فيي "حمة قشيبة تحرؾ فينا
أكتار الطرب"(.)2

كتسعى الصكرة الفنية إلى تجسيد تجربة الفناف ،كبمكرة رؤاه ،كتعميؽ إحساسو باألشياء ،كتساعده

عمى تمثؿ مكضكعو تمثبل حسيا  ،كما تساعده عمى التكاصؿ مع العالـ الخارجي كاالتحاد بو
؛ألنيا تجسد المفيكـ  ،كتشخص المعنكم ،فيككف ليا الدكر الكبير في اإلسياـ عف رؤية الشاعر

لمكاقع ،فتصكر مشاعره كأفكاره كتحمؿ أصالتو(.)3
وظيفة الصورة الشعرية :

لمصكرة الشعرية عدة كظائؼ منيا :
 الكظيفة األكلى :اإلفصاح عف تجربة الشاعر ،فالصكرة الشعرية ،إذ تمثؿ تجربة الشاعر ،إنما
()4

تمثؿ أفكاره

كعكاطفو ،كحتى أحاسيسو التجريدية  .فأفكار الشاعر كعكاطفو تبقى جامدة ال قيمة

ليا ،ما لـ تتبمكر في صكرة  .فالصكرة ىي الكسيمة الفنية الكحيدة التي تترجـ العالـ الداخمي
لمفناف المتجسد في األفكار كالعكاطؼ

()5

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

 الكظيفة الثانية لمصكرة الشعرية ،كىي إيصاؿ التجربة إلى اآلخريف يقكؿ أحمد الشايب في
ذلؾ " :كىذه الكسائؿ التي يحاكؿ بيا األديب نقؿ فكرتو كعاطفتو معا إلى المتمقي أك سامعيو
تدعى الصكرة األدبية"(.)6فالصكرة ىي " الكسيمة الفنية الجكىرية لنقؿ التجربة"(.)7
 الكظيفة الثالثة :تؤدم الصكرة دك ار ميما في الشعر إذ ىي تكضح كتكشؼ المعنى كتبثو في
نفس المتمقي ،مف خبلؿ دكرىا الجمالي المنبث في النص الشعرم ،فتمكف الناقد مف استظيار
مظاىر التفرد لمشاعر كتبياف المبلمح المميزة ألسمكبو ،كبيذا تصبح الصكرة الشعرية كسيمة نقدية
لدراسة اإلبداع الشعرم(.(8

()1

ينظر :دراسات في الشعر المعاصر ،شكقي ضيؼ ،ص239:

()2

أسرار الببلغة  ،عبد القاىر الجرجاني ،ص.298:

()4

ينظر:المصدرنفسو ،ص.7

()3الصكرة الفنية كالنقد الببلغي ،جابر عصفكر ،ص.7:
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()5

ينظر :مدارس النقد األدبي الحديث،محمد عبد المنعـ خفاجة  ،ص.167

()7

النقد األدبي الحديث  ،محمد غنيمي ىبلؿ ص.442:

()6

()8

أصكؿ النقد األدبي لمشايب ص.242:

ينظر:الصكرة الفنية كالنقد الببلغي  ،جابر عصفكر ،ص.382:
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 الكظيفة ال اربعة :تحقؽ الصكرة كظيفتيا الرئيسة في تعميؽ نظرتنا إلى الحياة كالكاقع ،كاف
كانت الصكرة شكبل يجسد الكاقع في الفف؛ فأنيا تفكؽ ىذا الكاقع بالتأثير فينا ،عف طريؽ نقمنا
عمى أجنحتيا إلى عالـ جديد ،نشعر فيو بم ٌذة جمالية غير مألكفة .إف المتعة التي تكفرىا لنا
الصكرة ال يستطيع الكاقع نفسو أف يكفرىا لنا .كبيذا فإف المتعة الفنية تعد إحدل أىـ كظائؼ
()1

الصكرة الشعرية ،كبيذا أيضا تصبح الصكرة أكثر صدقا ككاقعية مف الكاقع ذاتو.

ألف "الصكرة

الفنية تركيبة عقمية تنتمي في جكىرىا إلى عالـ الفكرة أكثر مف انتمائيا إلى عالـ الكاقع"(.)2
مكضكعات الصكرة الشعرية في ديكاف البياف

تتجمى قكة الشعر في الصكرة التي تعبر عف التجارب الذاتية التي عايشيا الشاعر في حياتو

 ،كتعبر عف حالتو النفسية كشعكره بكضكح ،لذا سنتدرج في التعرؼ عمى المكضكعات التي
تشكمت فييا الصكرة الشعرية ،كمف ثـ الكصكؿ لممعاني التي تكحي بيا الصكرة كما فييا مف قيـ

جمالية كفنية.

إف مكضكعات الحياة اليكمية التي يتدخؿ ذكؽ الشاعر كذاتو في تشكمييا مكضكعات ألفيا
كخبرىا  ،كبالتالي قاـ ببناء صكرىا عمى أساس االستجابة العاطفية لما في النفس مف نكازع

فكرية كشعرية مختمفة.

كمكضكعات الحياة اليكمية ذات جكانب متعددة ،منيا ما يتعمؽ بأشياء اإلنساف :كالطعاـ،

كالشراب ،كالممبس كالمسكف ،كمنيا ما يتعمؽ بأشياء الشاعر كاىتمامو كذكرل األشياء ،كمنيا ما

يتعمؽ بالمجتمع كبعض الظكاىر االجتماعية.

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

 المكضكع األكؿ :الحياة اليكمية

 من موضوعات الحياة اليومية التي جاءت في شعر بن صوفية:
المكاف  :مف خبلؿ استقراء بسيط كأكلي لعناكيف القصائد في ديكاف البياف نجد االىتماـ الكاضح
لمعالـ المكاف لدل بف صكفية(مف كحي الريؼ ،البيت السعيد ،مف كحي المسجد ،خاطرة بحرية
،منتدل زليتف ،الدكحة المخضمة الفنانة)

البيت السعيد

()3

()1
()2

ينظر:األسس الجمالية في النقد العربي،عزالديف إسماعيؿ  ،ص.365 :

تفسير النفسي لؤلدب ،عزالديف اسماعيؿ  ،ص.66

( )3ينظر :ديكاف البياف ص.49:
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رعػػي ا﵀ لي نعمي حباىا بفضمو

***

مف العمـ كاألكالد أك ربة الفضػػؿ

تككف
المػمبس :كمف مكضكعات الحياة اليكمية المباس ،نجد مقطكعة شعرية بعنكاف(عباءتي) ٌ
صكرة رائعة لمتراث الفني ،فمف يق أر ىذه األبيات يحس بأف الشاعر قد سبر مشاعره بكؿ ما ىك

حكلو مف أشياء يتحفنا بيا  ،حيث يقكؿ:
عباءتي جميمة

خيكطيا مف ذىب

 الموضوع الثاني :اإلنسان

***
***

صنعتيا أصيمة

محكمة فتيمة(.)1

حفؿ ديكاف البياف بصكر شتى كاف مكضكعيا اإلنساف فقد اىتـ الشاعر بتصكير اإلنساف الذم
كاف يتصؿ بو أشد اتصاؿ لؤلفراد الذيف عايشيـ ككاف ليـ أثر كبير في حياتو كسمككو ،مف مثؿ

شيكخو الذيف تمقى تعميمو عمى أيدييـ كأصدقائو كزمبلئو في مراحؿ دراستو كالتدريس الجامعي ،
حتى إف الشاعر لـ يغفؿ عف ذكر بعض الشخصيات التي مرت في حياتو ككانت ليا مكاقؼ
عظيمة معو ،كىذه بعض النماذج الشعرية:
كفػػاء

()2

كفاء في الحياة كفي الممات

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

عمرت مجالسا لمعمـ حيا
ٌ
قضيت بيا مف األعكاـ عم ار

***

لعمرك أبيؾ مف عظـ الصفات

***

فتى عمـ كأستاذ الثقاة

كتمحيص المسائؿ كاف دكما

***

تقمب صعبيا ظي ار لبطف

***

طريقؾ يرٍدتىوي بخطى الثبات
إلى أف أصبحت متجميات

تحؿ عكيص مشكمو بصبر

***
***

ففي عمـ كفي أدب عظيـ

***

نشرت العمـ جيبل بعد جيؿ

***

سكنت جكارىا بعد الممات
تنكء بو عظيـ الراسيات

جمست معا بيف اليداة
غدت أفكاجو متتاليات

ٌبيف الشاعر شيخو الفاضؿ (مخزكـ مفتاح الشحكمي) بيذه الصكرة المميئة باألسى المكحية
بمشاعر الفقد ،فصكر عطاءه في مجالس العمـ كغكصو في عكيص المسائؿ بركح مميئة بالصبر
يتحسر معو لفقد مف اتصؼ بيذه
كاألناة كأبدع في رسـ ىذه الشخصية حتى جعؿ السامع
ٌ
الصفات.

العدد 10

يفكت عمينا الشاعر رسـ صكرة الصديؽ كرفيؽ أياـ الدراسة بأف قدـ لنا قصيدة تحمؿ
كال ٌ
عنكاف(ذكريات التنسى)حيث أمتع المتمقي بأف نقمو في جك قصيدة مميئة بذكريات "تحكي رحمة

()1
()2

ينظر :ديكاف البياف ص.29،30
ينظر :المصدر نفسو كالصفحة.
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رفاؽ عمى درب العمـ ضميـ قمب سميـ كىدؼ شريؼ ،في رحاب كتاب ا﵀ بدءا كغاية
كنياية"(.)1

()2

ذكريات التنسى

مع رفيؽ مف رفقاء العمـ األستاذ الدكتكر:عبد السبلـ محمكد أبك ناجى
أبا ناجي أبا ناجي

سبلـ اسمؾ الباىي

تعطؼ لي لحيظات

***

أخى العبلمة الباجي

***

أناجي قمبؾ الناجي

كمحمكد لذم حاجي

***

كأنظر كتأمؿ ىذه المقطكعة الشعرية كالتي ضمنيا إحدل الشخصيات التي التقى بيا الشاعر،

كقد صكر لنا المقاء بيف مريض كطبيبو في صكرة فنية رائعة التصكير ،ضمنيا صفات جميمة
لمطبيب كختميا بالدعاء لو :
حكيـ العيكف

()3

عبد الفتاح القيكاجي

حكيـ لمعيكف يداه سحر

*** تحساف العيكف بكؿ رفؽ

لو كىب اإللو العمـ فضبل

*** كىيأه ألسباب الترقي

ىك الفتاح يفتح بالعطايا

*** لمف عرؼ اإللو بكؿ صدؽ

فأنت العبد لمفتاح فاىنأ

*** بما أكالؾ مف عمـ كحذؽ

كأكرمو بأخبلؽ كديف

رعتؾ عناية البارم بعػيف

*** فأنعـ بالمعمـ كالمرقي

*** تعكد بربيا مف شر خمؽ

كقد عني بتصكير المرأة في شعره فقدـ صكرة لمزكجة كاالبنة عندما أعجب بعباءة صنعتاىا لو

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

فتجعؿ يأسيا أمبل كتجمك

*** غشاكتيا بتدبير كحذؽ

فأبدل إعجابو بصنيعتييما كقاؿ فييما أبياتا ظريفة تداعب المشاعر في رقة ،كاليؾ ىذه األبيات

:

عباءتي تدفئني

*** في الميمة الطكيمة

كريمتي تصنعيا

*** كالتقؿ مميمة

كأميا تصحبيا

*** في رحمة طكيمة

كبسمة تعمكىما

()4

*** ككممة جممية
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( )1ديكاف البياف ،ص .128،129
()2
()3

المصر نفسو  ،ص.125:

المصدر نفسو  ،ص.114:

()4ديكاف البياف،ص.50:
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كيبدك أف صكرة المرأة في الشعر ،تنطمؽ مف ذلؾ اإلحساس أك اإلدراؾ األكلى بجماؿ المرأة

كصفاتيا الحسية كما تضمنتيا قصيدة بعنكاف حسناء ،حيث قاؿ فييا شاعرنا:
بعيف مياة كمقمة ظبي

كجيد غزاؿ إذا ما التفتت

()1

*** إذا األنس آنسيا مف حبيب
*** كرنة خطك بشي لعكب

كنجد الشاعر يتخذ منحى آخر في تصكير اإلنساف كىك التصكير بالسمكؾ بدال مف التصكير
باألشخاص  ،كأكثر ما يظير ىذا التصكير عند تناكلو لمقيـ االجتماعية التي يتحمى بيا أبناء

كطنو الميبي كشعبو العربي ،ككذلؾ عند تعرضو لخصكمو كأعدائو  ،ككاف مجاؿ الحديث عنيـ
ينتمي إلى مف يتصفكف بو مف صفات دكف التعرض لذكاتيـ .

كاليؾ بعض األبيات الشعرية :

()2

تحية لشعب فمسطيف في عيد ثكرتو الخامس كالعشريف
أال فمتحيكا يا شباب البطكلة

*** شباب فمسطيف فرع الرجكلة

فصارت حجارتو في يديو

*** سبلحا قكيا كنا ار صؤكلو

بني العرب ىبكا لنصرة شعب

*** أراد الحياة فحطـ ليمو

شبعنا كبلما شبعنا كعكدا

*** فما حرر الشعب غير البطكلة

شبابا تصدل لظمـ كقير

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

ُّ
تيد كيانا دخيبل بأرض
كمزقو ليعانؽ صبحا

نداء الشباب

()3

*** فداىا األلى لـ تخنيـ بطكلو
*** يطارد جند الفمكؿ اليزيمة

زىرة العمر كأىؿ الفطف

*** فتية األمة درع الكطف

يا شباب العرب ىيا لمعبل

*** انيضكا لبكا نداء الكطف

يا شباب العرب ىبكا لمعبل

*** حققكا مجد كعز الكطف

يا شاب العرب ىبكا كاسمعكا

*** نصح ذم رأم مصيب فطف

قادة في كؿ منحى لمحياة

*** عجمت عيدانكـ ال تنثني

كدعكا ما يغضب ا﵀ كما

أنتـ اليكـ شباب ،كغدا
إنو العمـ طريؽ لمحياة
كلتكف أمتكـ عػزيزة
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()1

*** كغدر عدك كمكر كحيمو

*** يدع األكطاف رىف اإلحف

*** ستككنكف رجاؿ الكطف

ني
*** فردكا مكرده فيك ى ّّ
*** عزة النفس بعز الكطف

المصدر نفسو  ،ص.102:

( )2المصدر نفسو ،ص.36:

( )3ديكاف البياف  ،ص.55،56:
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انطكت األبيات السابقة باختبلؼ القصائد التي انتمت إلييا عمى صكر شتى لئلنساف كما يجمع
ىذه الصكر أنيا تخاطب الصفات أكثر مف الذكات فيرسـ الشاب الفمسطيني في صكرة الرجؿ

البطؿ كاىب نفسو لكطنو .كفي قصيدتو نداء الشباب يرسـ صكرة الشباب العربي الذم يؤمميا في
أبناء شعبو ،ككذلؾ يرسـ لنا طريقو في تحصيؿ النجاح كتحقيؽ العمى كما يصبكف إليو مف مجد.

ككما قدـ صكرة عف أبناء الكطف الشرفاء قاـ برسـ صكرة لمعمبلء كالخكنة ممف تخاذلكا مع

المستعمر ضد أبناء كطنيـ ،فصكرىـ مطأطئ الرؤكس كعبلمات الخزم ظاىرة عمى كجكىيـ مف
أثر فعمتيـ الشنعاء ،حتى إنو نسبيـ إلى ىذا المستعمر ،كىي صكرة معنكية في غاية التنكيؿ بيـ

،فممو ذر الشاعر.

()1

حفيد المتطمينيف

أال ذلت رقاب الخانعيػ ػػف

كبئس الغدر بالكطف المػفدل

سعى الباغي ككاف السعي ش ار

*** كبئست فعمة المتطمينين ػػا
*** بأركاح اليداة األكرمين ػػا

*** كشر السعي ما يخزم الجبينا

لشخص سيئ الخمؽ أساء معاممتو كالتي جاءت في قصيدة بعنكاف (عتؿ) :
()2

عتؿ

حياة المرء بيف رضا ككره

*** كبيف حياة سمـ أك نضاؿ

جيكؿ قد تتطاكؿ في ىياج

*** بتمتمة كقبح في المقاؿ

فبل نظر يريؾ الحسف منو

*** كال أدب يزيف مع الرجاؿ

سكء طكالع األياـ تأتي

تجمع سيئ األكصاؼ فيو

*** بما يؤذيؾ مف خمؽ الميالي

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

كانظر إلى ىذه الصكرة المتكاممة في المقاؿ كالحاؿ يرسميا الشاعر

*** دمامة خمقو ككسكؼ باؿ

لقد حمؿ العنكاف سمة اإلفصاح عف مضمكف القصيدة ،فالعتؿ ىك الشخص "الجافي الخمؽ
المئيـ"(،)3كبدأت القصيدة بمقدمة تمييدية رائعة ،تتحدث عف رضا اإلنساف كسخطو لما يمقاه في
ىذه الحياة  ،اتخذ منيا الشاعر منطمقا لمكقفو الساخط لما لقيو مف سكء معاممة مف أحد

األشخاص ،فصكره لنا في صكرة تشمئز النفكس منيا كتنفر الطباع السميمة مف أفعالو.

()3

تيذيب المغة ،األزىرم،مادة :ع ت ؿ .

()2
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كما يميز ىذه الصكرة أف المتتبع لمقصيدة يجد عنصر الحركة حاض ار في التصكير مف مثؿ

(ىياج ،تمتـ . )....،حيث منح القصيدة شحنة مف الصكر المفعمة بالحيكية كالحركة ،كنأل بيا
عف الرتابة حيف حرص عمى أف يكصؿ لممتمقي صكرة مستيجنة مميئة بالحركة الزاخرة؛ ليترؾ

انطباع النفس القمقة عند الممتقى ليسمط الضكء عمى بشاعة الصكرة كخاصة أنيا في معرض
اليجاء.


الموضوع الثالث الحيوان

لـ يتفرد الحيكاف بصكر كاممة مثؿ باقي المكاضيع األخرل التي جاءت في الديكاف ،كلعؿ ذلؾ
راجع إلى تكظيؼ الحيكاف كاتخاذه مصد ار لرسـ الصكرة الكصفية كبناء المشاىد التي أسيـ في
بناء مكضكعات أخرل مف مثؿ :رسـ صكرة لئلنساف الخصـ  ،ففي قصيدتو التي بعنكاف:

( القزـ كالعمبلؽ) نجد صكرة القنفذ مشبيا أسافؿ الناس بو(:)1

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

كمف العجائب كالعجائب جمة

*** كما يستثيرؾ أف ترل أمثاليػا

كاذا رأيت السػػافميف قنافذا

*** فاعجب كال تعجب غدكا أشكاليا

يتيدجكف كىػػـ حثالى خمب

*** ال يفقيكف مف الحياة جماليػػا

فقد صكر خصمو بعدـ امتبلكو لمصفات الجسدية التي تؤىمو لمبطكلة ،فيك قزـ قنفذ جاىؿ

...فجعمو عمى ىذه الصكرة ليطابؽ بيف أفعالو الدنيئة كصفاتو الجسدية التي ال تمفت االنتباه.

كالمضمكف نفسو تحممو ىذه األبيات في قصيدتو المعنكنة بػ" ال في الجماؿ أبيض كال في
()2

الرجاؿ خميفة"

يقكلكف في بيض الجماؿ مذمة

***

كيحسف فعؿ المرء إف كاف كادعا

***

كذلؾ شاىدناه ينفش ريشو

***

خميفو
كأقبح أفعاؿ الرجاؿ
ٍ
خميفو
كاف كأف محاال فذاؾ
ٍ

كفي طبعو خبث يضر أليفو

كمف ذلؾ أيضا تشبيو الخائف بالذئب كما جاء في األبيات اآلتية :
()3

الجاني المسعكر



أييا الجاني تميؿ

***

انتظر سكء النياية

فغدكت اليكـ ذئبا

***

خائنا تمؾ الرعاية

الموضوع الرابع :الطبيعة :
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إف الطبيعة مف أكثر مصادر التصكير عند صكفية  ،فقد استميـ الشاعر منيا صكره ككظؼ
ميزاتيا ك عناصرىا ك ىيأتييا في تشكيؿ الصكرة عنده  ،كلعؿ مف أىـ عناصر الطبيعة التي
كظفيا صكفية في شعره تمؾ التي تتصؿ بالنكر ،ك اإلشراؽ  ،فأغمب الصكر التي كظفيا انبنت

عمى مصادر النكر  ،مثؿ  :الشمس في قكؿ :
كفجرت مف نبع الحياة حقيقة

أك البدر في قكلو :

كعاشؽ طمكع البدر في عميائو

***

كالشمس لـ تحجب ك لـ تتبرقع

()1

()2

*** فالبدر ال يسمك بغير تماـ

كمنيا ما انبنى عمى مظاىر ىذه المصادر مثؿ اإلشراؽ ،ك الشركؽ ،أك النكر ،أك اإلنارة  ،انظر

قكلو

()3

رزقت براعة صنعة ك تألؽ

*** نكر العيكف بممسيا يتكقد

يا أييا الشير الكريـ تحية

*** مف كؿ قمب نكره بؾ يشرؽ

أك قكلو :

()4

قكلو:

سعرت نار تمظى
ٌ

*** أحرقت فيؾ الحشايا

()5

ك لـ يكف حظ ىذا الصنؼ األخير كثي انر  ،فالنكر مكازم لمخمؽ ك الحياة  ،أما النار فمرادفة

لميبلؾ ك المكت  ،ك قصيدة صكفية تتجو إلى التصكير إلى الحياة ك أسبابيا  ،أكثر مف اتجاىيا
إلى المكت ك دكاعيو  ،ك أكثر مصادر النكر المعتمدة عند الشاعر (الشمس)  ،لذا نجد في
ديكانو قصيدة لمشمس  ،كمطمعيا

*** أحمى الجماؿ تراه عند طمعتيا

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

ك منيا ما قاـ عمى العنصر الثاني المبلزـ لمنكر ،كىك النار  ،ك الح اررة  ،ك اإلحراؽ  ،انظر

()6

الشمس لمككف ٌأـ في فضائميا
نرل الشاعر يتفنف في التعبير عف النكر بأساليب متنكعة  ،مما يشع في النص صكرة اإلشراؽ ،
ك التؤللؤ  ،فينتقؿ ذلؾ إلى نفس القارئ إحساسان نكرانيان متبلئمان مع المضاميف الركحية التي
يحكييا النص  ،ك في ذلؾ تكفيؽ لمشاعر  ،الذم نجح في رسـ المشيد المغكم .

( )1المصدر نفسو  ،ص.92:

()4

المصدر نفسو  ،ص.81:

()6

المصدر نفسو  ،ص.79:
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كليس (الشمس ك البدر ) المصدريف الكحيديف مف عناصر الطبيعة التي استخدميا الشاعر

كسائؿ يشكؿ منيا صكرة حافمة بأنكاع ( النبات  ،األزىار  ،النخيؿ  ،الثمار  ،الماء ) ففي كصفو
ليدكء الريؼ نجد لو حضكر مكثؼ لعناصر الطبيعة  ،فكأننا بيا تتزاحـ في النص الشعرم لتعبر
عف فرط جماؿ كركعة المزرعة مما يجعمو ييب تمؾ الطبيعة في مزرعتو مف عناصر اإلغناء ما
يؤكد ارتباطو الحميـ بأرض كطنو  ،فمنتأمؿ قكلو :
في ىدكء الريؼ ال ضكضاء المدف

***

تطرب النفس كتشدك باألغف

في زىكر برياض غانيػ ػ ػة

في رماؿ ذات حقؼ ى ػ ػادئ

***
***

في نخيؿ زانيا طمع حس ػف

زقزقات الطير إما ط ػ ػربت

***

نغمات العكد أك ىي أغػ ػف

***

غادة ىيفاء في مغنى حسػف

تذكر البارم بما في صنع ػ ػو

***

ماؤؾ العذب ركل لػ ػي غمتي

***

نسمات الريح إف مرت بػ ػو

***

فنف األشجار قد شاىدت ػ ػو

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

انت ياريؼ ربيع دائ ػ ػ ػـ

***

()1

مف بديع الصنع في ذاؾ الفنف
عجز الغادة يبدكا إف سك ػف
كركل األرض كقد زاف الفنف
أحدثت فيو مف المحف الحسف

انت مغنى الناس في كؿ زمف

كيمكف رصد تتطكر عناصر الصكرة المعنكية  ،ك النفسية ،ك العنصر التشكيمي الحسي .

ففي ىذا النص نممس إلى جانب الحضكر المكثؼ لعناصر الطبيعة حضكر قكيان لنفس

الشاعر كعالمو الداخمي  ،فبل شؾ أف الصكرة في ىذا النص مرتكزة عمى تناغـ ذات الشاعر
عمى ما يضفيو عمى عناصر الطبيعة  ،فيي انعكاس لرؤية الشاعر ك مشاعره الجياشة  ،فقد

كفؽ في التشكيؿ الجمالي البصرم  .حيث قدـ لنا صكرة عريضة ليذا الريؼ  ،عمد فييا إلى
مراكمة األكصاؼ بحيث تظير تفاصيؿ ىذه المزرعة مف زىكر ك رياض ك رماؿ ذات حقؼ
ىادئ  ،مشخصان كؿ ذلؾ في صكرة بديعة تجعؿ مف الطبيعة الجامدة في األصؿ عناصر حركة
تضفي عمى الصكرة حيكية داخمية  ،فيشكؿ المستكل المعنكم مف سمسمة مف الجماليات إضافة

إلى الجماليات التي يقدميا النص مف خبلؿ لغتو الشعرية .

ك قد شغمت مظاىر الطبيعة المختمفة برياضيا  ،ك أزىارىا  ،ك طيكرىا المغردة  ،حيز في

شعر صكفية  ،فترجمتيا أحاسيسو فنان شعريان يعكس رفاىية حسو  ،ك مف ذلؾ قكلو :
كتشدك الطير تغريدان
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كقكلو في نص آخر :
()1

*** فبل يقمقو األسر

المصدر نفسو  ،ص25-24:

( )2المصدر نفسو  ،ص.58:
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()2

مف مغرب العرب يشدك بمبؿ غرد

()1

*** في دكحة الشرؽ باآلداب ك الحكـ

ىذه األمثمة تكشؼ عف ربط الشاعر الطير بالجانب الصكتي  ،حيث جاء الطير مقترنان بفعؿ

الغناء أك الشذك.

ك في ذلؾ تأكيد عمى أىمية الجانب التشكيمي الحسي ك تناغمو مع الجانب الصكتي اإليقاعي

 ،مما يعكس إلى جانب االقتدار الفني لمشاعر نفسيتو المتفاعمة لعالمو الداخمي المتمتع بيذه
المباىج ك المتذكؽ لمذة الحياة .
()2

خػػاطرة بحرية

جميؿ أييا البح ػػر

***

بأف يشدك بؾ الشعر

كأف تيفك لؾ النفس

***

فبل يحجبيا سػػتر

***

جماؿ الككف كالسحر

كأف ينسيؾ القمػػب

***

كيحنك حكلؾ العمر

كيبدك مف لياليػؾ

ففيؾ الشكؽ معنػاه

***
***

معاف دكنيا الحصر

يصمي المكج لمبارم

فصكت ىديرؾ العالي

***
***

صبلة كميا شكػر

كفي صمتؾ إف تسكف

صحبت الناس مف قدـ

***
***

نشيد كمو س ػػر

فكـ قكـ بأعتاب ػػؾ

***

قد عاشكا كقد مركا

***

كيركييا لؾ البػحر

كفيؾ يسبح الفػكر

أىازيج بيا سحػر

فبل ىجر كال غػدر

ككـ العبتيـ يكمػػا

***

كاف أرعبيػػا ( ّّ
مد)

لقد شابت شكاطيؾ

***
***

ييدم ركعيا (جزر)
ٌ
كما شيبؾ الدىػػر

تجمت حكمة البارم

***

فقد صمى ليا الفػكر

أفانيف يؤدييػ ػػا

بأمكاج ككـ يس ٌػركا

لمبحر ،كالمؤثر الذم ىاج عاطفة الشاعر ،كأثار في نفسو دكاعي اإلعجاب ىك ىذا المشيد
()1
()2

ديكاف البياف  ،ص.57:
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أكد التكقؼ عند ىذه القصيدة كما انطكت عمييا مف لغة شعرية كصكر فنية رائعة التي يرسميا

المصدر نفسو  ،ص.111:

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

كأف يسمك بؾ الحب

***

كيبدك مف معانيػؾ

كيزىك حكلؾ الزىر

الحسي الذم ممؾ عميو مشاعره ،حتى إنو أراد أف ينقؿ ىذا الباعث لممتمقي كيشركو في
االستمتاع الذم داخمو مف أثر جماؿ البحر فالركعة الفنية التي تمؤل جكانب الصكرة مردىا إلى
ىذا التناسب الذم يفيض بو شعكر الشاعر كركحو حتى إنو ظؿ يستطرد في ذكر تفاصيؿ صكرة

البحر ليشبع حاستو الفنية كيعمؽ النظرة.

كقد فاضت الصكرة بالحياة كالحركة كالتجسيـ مظيرة جانب فنو العالي كحسو المرىؼ بربطو كؿ

شيء جميؿ فيك(سكف لمقمب ،كالنفس تيفك لو كالحب يسمك بو ،كىك جماؿ الككف كسحره
،كصكت ىديره أىازيجو مترنمة)....فأخرج لنا ىذه الممسات المكحية مف خبلؿ التأمؿ في

الطبيعة.

 الموضوع الخامس :الثقافة
لقد غنيت التجربة الشعرية عند صكفية بالركافد الثقافية التي تتيح لمشاعر مزيدا مف الثراء المغكم،
كالبياني ،كالفني التصكيرم  ،كتتكزع ىذه المصادر في شعره أىميا القرآف الكريـ  ،كيميو التككيف

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

أساسي في التككيف الثقافي  ،كالمتأمؿ في قصائد البياف يممس لمقرآف
دكر
العممي  ،فممقرآف الكريـ ه
ه
حضك انر قكيا يكاد يشكؿ مادة النص .
كسنكتفي بذكر شاىد منيا؛ عمى بياف حسف التكظيؼ لمفظ القرآني  ،أك أسمكبو ،أك معناه ،
()1

:

ففي قصيدة " البياف " يقكؿ
كحي الس ً
ػاء فى ٍيػ ٌػك ىم ٍكًريدهي
َّماء ىك ىع ي
ى ي ى
ً
بصكت مف جبللتػػو
المنادم
ىنػادل ي

( ىأ
اقر) فكاف دليؿ الكحي غايتػ ػػوي
ما أعظـ الكحي في عمػػـ كم و
كعظة
ي

و
قصص  -إف شئت  -أك و
خبر
اقرأه في

الرتى ًب
*** فىيى ٍؿ تى ىػرل ىش ىػرفان ىي ٍعميػػكهي فػي ُّ
ُّبح في اآلفػػا ً
الحجب
*** قد أ ٍش ىر ى
ؽك ي
ؽ الص ي
ىدم العقكؿ كمحػػك الشػ ّْ
ػؾ كالريب
***
ي
ي
*** فػي كػؿ و
فف تػرل يأتيػػؾ بالعػجب
*** تجد في ػػو عظمان فػػي اآلم ك ً
األدب

فقد ضمف الشاعر صدر بيتو األكؿ قكلو تعالى   :ككذلؾ أكحينا إليؾ ركحا مف أمرنا

 الشكرل /اآلية  ،49:مصك ار بذلؾ منزلة القرآف العظيمة كقيمتو الرفيعة  ،كقد جاء عجز البيت
مبينا كمفصبل ىذا المعنى بما يقرره في النفكس ،ككيؼ أشرؽ الككف بنزكؿ
كالشطر الثاني ٌ
القرآف ،ككممة ( اق أر ) في قكلو تعالى :اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ  العمؽ  /اآلية ، 1 :فيي
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الخٍم ً
ؽ  ،ككأف غاية
ككيؼ ىذا الرابط العجيب بيف القراءة ك ى
دليؿ عمى ىدم العقكؿ كمحك الشؾٌ ،
و
بشكؿ باروع صكره الكحي الرباني ،الذم
الخمؽ ىي المعرفة ،كذلؾ ينقؿ ػ عمى مستكل التصكير ػ
فحكاه معجزةن في اآلم كاألدب  ،يركم قصصا كأساطير كأخبار ،كبو مف الببلغة كالفصاحة ال

)(1

ديكاف البياف  ،ص.61
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تكجد في أم ً
ىحسف القَّ
ً
إليؾ
ص
كتاب آخر ،مف قكؿ تعالى  :ىن ٍح يف ىنقي ُّ
صص بما أكحينا ى
ى
عميؾ أ ى
ىذا القرآف  يكسؼ  /اآلية. 3 :
الشاىد يبرز صمة شعر صكفية بالقرآف الكريـ  ،مما جعؿ شعره مميئان بألفاظ القرآف ،
ىذا
ي
كخيالو مشحكنان بصكره كمعانيو  ،غير أف تككينو الثقافي لـ يقتصر عمى القرآف كعمكمو  ،بؿ

يمتد إلى مباحث أخرل ثقافية تشكؿ كسائؿ تنيؿ منيا الصكرة الشعرية عنده .

احد مف ىذه المناىؿ  ،كيتجمى حضكر الت ارث العربي في تكظيؼ
كاألدب العربي ك ه
الشخصيات األدبية كالعربية  ،فمننظر قكلو في:1
ب قد يى ًرعكا
الع ٍر ى
فأدرؾ الغرب أف ي
فيذا البيت أشار إلى شخصية عربية لشاعر كبطؿ في الجاىمية عنترة بف شداد  ،مستميما
*** يدعكف عنترة لؤلمر الذم انتظ ار

قكلو عندما قاؿ :

*** أشطاف بئر في لباف األدىـ

يدعكف عنترة كالرماح يُ كأنيا
مكظفان ىذه الشخصية ضمف النسؽ الشعرم باقتدار كانسياب  ،كلننظر قكلو:

()2

*** في الشرؽ كالغرب في أذىاننا ذكرل

كطني مما يدؿ عمى حضكر الرمكز العربية في الخياؿ الشعرم  ،مما يسيؿ استدعائيا بانسياب

كاضح .

كليس استدعاء األعبلـ كالشخصيات الكجو الكحيد لتأثر صكفية باألدب العربي  ،بؿ نجد في

شعره أصداء كاضحة منو  ،فتراه متحدثان عف الحضارات كعف صحائؼ التاريخ في قكلو :
حيث الحضارات كالتاريخ قد

كمرة ذاك انر مجد األمة في قكلو :

*** معالـ المجد تحكي العجب كالعب ار

()4

مبادئ الديف في شرؽ يعز بيا

*** كأمة العرب حيث النكر قد ظي ار

رباط الفتح ىبل تذكريف

()5

أك متحدثان عف انتصاراتيا في سمسمة أحداث تاريخية يقكؿ :

)(1

كتقتحـ المخاطر ال تبالي

***
***

أشاكس غالبكا البحر اقتحاما

فقد نادل بصكت الحؽ جند

***

كراء البحر يدعك األناما

) )2المصدر نفسو  ،ص . 45
()3

()5

المصدر نفسو  ،ص.110-109:

()4

فباإلقداـ حققت المراما
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ديكاف البياف ،ص 44

محمد صكفية  ،الديكاف  ،ص.44:

()3

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

غدكا مثبل
سيؼ
كسعد كمكسى قد ي
ي
ي
في ىذا البيت إحالة عمى أبطاؿ مشيكريف في التاريخ العربي  ،كقد كظفيـ ضمف سياؽ معنكم
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ففي غرناطة األمجاد قصر

***

حكل لمعمـ فنان كانتظاما

كلمزىراء كالزاىي نظاما

***

يحاكي ما بو الشرؽ استقاما

كقرطبة اليداية إذ أشعت

***

منارتيا فما أبقت ظبلما

مما تقدـ يتضح أف األدب العربي قد شكؿ معينان خصبان يستقي منو الصكرة كالتعابير كاأللفاظ في
قصائد كثيرة تؤرخ لشخصيات كمعارؾ عربية قديمة أياـ الفتكحات اإلسبلمية  ،أك حديثة  ،تحكي

عف الغزك اإلستعمارم  ،مما ييب لو تنكعان كثراء تستفيد منو الصكرة الشعرية.

ككثي ار ما يرشد إلى معرفة المبدع إلى عممو كالى ما ىك فيو مف ثقافة ،كباالطبلع عمى ديكاف
البياف نجد الشاعر في غير محفؿ يبرز طابع الثقافة اإلسبلمية ،مف خبلؿ عدة جكانب :رسمو
صكرة لممساجد في قصيدتو مف كحي المسجد
صرح مف البنياف صار مشيدا

()1

*** بيت اإللو بعكنو بمغ المدل

كتناكؿ صكرة الناس في الحرـ المكي في قصيدتو التي بعنكاف:

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

في رحاب ا﵀ في البيت الحراـ

*** أعيف الحفظ سيارل ال تناـ

كاىتدت لؾ البرايا كدعػػت

*** ضارعات بيف ركف كمقػاـ.

تسبح األركاح في أنػ ػكاره

*** أذىبت أنكاره كؿ ظػػبلـ

كمف مثؿ قصيدتو نفحات مف شير الصياـ ،كفي ذكرل المكلد النبكم
()2

نفحات مف شير الصياـ

رمضاف شير فيضو يتدفػؽ

*** كالمسؾ فػكاح ذكػػى يعبػؽ

فيو التجمي لئللو فميم ػػو

*** كنياره كالككف ك ػػكف مشرؽ

شير كريـ أشرقت أن ػكاره

*** يضفي عمى الككف الجماؿ كيغدؽ

تحيا نفكس المؤمنيف بميمػو

*** كبحضره البارم تمػػكذ كتعشؽ

في ليمة القدر العظيـ نزكلو

*** أعظـ بيا كبفضمو ال يمح ػػؽ.

أحيى المغرب األقصى سبلما

*** أحييو مشكقا مستيام ػػا

ىدير األطمسي الطامي تيػد

*** ىدير الجند خيركما كبلمػػا

تتمك كتابا أحكمت آيات ػػو
()3

رباط الفتح

رباط الفتح ى ػػبل تذكريف
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()1

المصدر نفسو  ،ص.51:

()3

المصدر نفسو ص.109:
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فقامت دكلة اإلسبلـ دىػ ار

*** كأسست الحضارة كالسبلمػا

ففي غرناطة األمجاد قصر

*** حكا لمعمـ فنا كانتظام ػػا

كقرطبة اليداية إذ أشعػت

*** منارتيا فما أبقت ظبلم ػػا.

كنجد الشاعر متنقبل بيف البمداف العربية يستكمؿ تعممو فيك يربطنا بما عيدناه مف العمماء قديما
كىـ يرككف رحبلىـ في طمب العمـ فإذا ما جمعنا أشعاره التي يتحدث فييا عف رحمتو في طمب

العمـ تصكر في أذىاننا الشاعر كىك عبلمة يطمب العمـ مف صغره كاليؾ ىذه األبيات مف قصيدة

(ذكريات التنسى) ككيؼ تصكر رحمة الشاعر في طمب العمـ :
ففي الباز تآخينػا

()1

*** لترتيػػؿ بإدالج

كفي األسمر تحمقنا

*** لشيخ غير لجبلج

كفي البيضاء حققنا

*** طمكحات لمعراج

جمعنا
كفي جغبكب ٌ

*** سباؽ بيف أفكاج

غدكنا نحك غايات

*** ألقاب كذم تاج

كفي أزىر لمعػرب

تختص ىذه الدراسة بمعرفة الرؤية الفنية لدل(بف صكفية)لما حكلو ،كلما كانت الصكرة الشعرية
تفضي بنا لمكقكؼ عمى التجارب الشعكرية التي تكمف في النفس الشاعرة ،كاف البحث في

المكضكعات التي تشكمت فييا الصكرة الشعرية كالمصادر التي أسيمت في بناء الصكرة الشعرية
تمح في نفس الشاعر ،كال ريب في أنيا معاف قد
الطريؽ األنجح إلى معرفة المعاني التي كانت ٌ
خبرىا كعايشيا مف خبلؿ بيئتو ،فتقكدنا إلى معرفة القيـ كالجمالية التي تنطكم عمييا رؤل

الشاعر كفكره.

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

روافد الصورة الشعرية

*** كلئلسبلـ كىاج

 التجربة الشخصية
فالمشاىدات الخاصة اليكمية التي يمر بيا األديب ،كالتي أصبحت جزءا مف حياتو ،تبقى تراكده

في كؿ حيف ،كال تنفؾ عف خيالو لحظة ،ككمما اتسعت ىذه التجارب كتعددت ،كمما ازدادت
الصكر التي تترامى إلى ذىنو ،كتتكارد إلى خكاطره ،فيستحضرىا ؛ليشكؿ بيا أعمالو األدبية
كيبرز جماليا كترتبط الصكرة الشعرية بتجربة الشاعر ،لتجسد فكرة أك عاطفة،كىي ذات صمة

()1المصدر نفسو ص125:
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قكية بالمشاعر التي تسيطر عمى القصيدة ،كتصبح جزءا منيا ،كتتآزر مع بقية األجزاء األخرل؛

لتنقؿ لنا التجربة كاممة  ،كىذه التجربة نجدىا متجسدة في قصيدة بعنكاف صراع الحياة حممت
صكرة لمشيد أثار إعجاب الشاعر فيجسده في أبيات رائعة :

صراع الحياة(.)1

طيراف في جك السماء تخاصما

*** كؿ أراد لنفسو أف يغنمػ ػػا

فإليؾ مشيد ما رأيت كصغتو

*** شع ار بو تجد البياف محكم ػػا

فرفعت طرفي ناظ ار ماذا أرل

*** فإذا العقاب ك يا لو! ما أألمػػا

ييفك عمى ذاؾ الغراب بمخمب

*** كبمنقر أبدل سبلحا صارمػػا

بينا أنا في غفمة إذ شدنػػي

نفض الغراب جناحو متأىبػا

*** صكت مف األجكاء أضحى مميما

*** كمنازال ذاؾ العقاب َّ
كبغم ػػا
كؿ أراد الفكز ثـ المغنم ػػا

كتتنازعا شر القتاؿ كشؤمػو

اتخذ الشاعر مف صكرة الطائريف كسيمة لنقؿ تجربتو ،كبث مف خبلؿ ذلؾ خبرتو في الحياة ،
كصكر لنا نظرة عميقة لمككف  ،كأثبت لنا بأف إحساسو بالككف كركحو يغاير إحساس الشخص

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

العادم ،أف لو القدرة عمى اختيار األلفاظ كمدلكالتيا بمغة شعرية راقية برع مف خبلليا في التعبير
عما يريده في حياتو النفسية الداخمية مف مشاعر كأحاسيس.

 الخيال
الخياؿ لفظة متداكلة في األدب شعره كنثره  ،كىك لصيؽ لؤلدب ،كيكاد يككف الزمة مف لكازمو.

فالخياؿ الشعرم أك الخياؿ الذم يصنع الصكر الشعرية ينيض بميمة التعبير عف المعاني تعبي ار
جديدا مبتك ار غير مألكؼ لمسامع رغبة التأثير فيو.

كيمعب الخياؿ الدكر األبرز في تركيب الصكرة كتشكيميا ،فيقكـ األديب بتركيب الصكرة القديمة

،كيؤلؼ بينيا في صكر جديدة مبتكرة ،كيتكقؼ جماؿ الصكرة في ىذه الحالة عمى طبيعة الشاعر

العقمية كسعة خيالو ،كتشكيؿ الصكرة الشعرية ،يتطمب مف الشاعر الخركج عف المنطؽ المألكؼ
في أثناء عرض أفكاره ،كالمجكء إلى الخياؿ غير المركض ،فالخياؿ ىك الذم يخمؽ الصكر

الشعرية كيجسدىا ،مف خبلؿ فكره المتقد ،كمبلحظتو الدقيقة(.)2

كتعد الصكرة الفنية بالنسبة إلى العمؿ الفني مجالو الحيكم الذم ينمك فيو ،فيي تصير الكممات

التي تبدك خارج النص متناقضة أك متباعدة ،كتجعميا كحدة متباينة متكاممة ذا مناخ منسجـ،
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كأبعاد متناغمة ،كألف الصكرة تركز عمى الخياؿ ،فيي تجمع بيف األشياء التي ال تجتمع في

()1
()2

المصدر نفسو  ،ص.64:
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الكاقع ،كتكحد بيف أشياء متناقضة ،كتقرب بيف أشياء متباعدة ،كتقكـ عمى إخصاب المغة عف
طريؽ تمقيح الكممات كصيرىا ضمف السياؽ .

لقد كاف لمتحكؿ الجدرم في مفيكـ الخياؿ كأثره في الصكرة الشعرية عمى يد الفيمسكؼ األلماني

(كانت) أثره الكبير في إعطاء الخياؿ القيمة األكلى في مقياس العمؿ األدبي حتى قيؿ عف
الخياؿ بأنو عبارة عف التفكير بالصكرة في معانييا الجمالية  ،كاالبتكارية  ،كاالستعانة عمى جبلء
مقكمات ىذه الصكرة بالطبيعة كمشاىدة بالتجربة كأصالتيا كالصياغة كجكدة سبكيا(،)1

كقد لعب الخياؿ في تشكيؿ العديد مف الصكر في شعر بف صكفيو ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ
ىاذيف البيتاف في قصيدة بعنكاف (الدكحة المخضمة الفينانة)( ،)2قاؿ فييما:

ىذم مفاخرىـ ىذم مآثرىـ***تستنطؽ العجـ غير النطؽ بالكمـ

يرل محاسنيا األعمى كيذكرىا ***أىؿ الجحكد كأىؿ الصـ كالبكـ

فقد رسـ الشاعر في ىذيف البيتيف صكرة ذات كسائؿ تشخيصية أضافت إلى الشعر ركنقا كجماال
مستندة لعنصر الخياؿ.

فالشاعر في ىذه الحالة منتفع بتجارب غيره ،فكثرة اطبلع الشاعر عمى أعماؿ اآلخريف  ،ككثرة

قراءتو الشعرية ،تزيد مف حصيمتو الفنية ،كيصبح لديو كـ كبير مف تجارب اآلخريف ،يكظفو في
أعمالو الشعرية ،كىك بذلؾ يككف ناقبل كمحاكيا ليس إال  ،كتككف ىذه الصكر خالية مف اإلبداع
كالتجديد ،فيي مجرد إعادة لصكر قديمة ،كىذا ما نص عميو الشاعر بعينو عندما ذكر بيتان مف

الشعر ألبى حسف األنبارم مف قصيدة يرثي بيا أبا طاىر بف بقية كزير (عزالدكلة) :
()3

عمك في الحياة كالممات

*** لحؽ أنت إحدل المعجزات

كفاء في الحياة كفي الممات

*** لعمرك أبيؾ مف عظـ الصفات

فكاف مميمو في قصيدتو التي رثى بيا شيخو الفاضؿ بالصكرة نفسيا ،حيث قاؿ :

()4

كنجد الشاعر في أبيات أخرل مف قصيدة(أييا الساقي)يستكحي صكرة
مما جاء ففي القرآف الكريـ قػاؿ تعػػالى:مثى يؿ اٍلجَّن ًة الَّتًي ك ًع ىد اٍلمتَّقيكف ًفييا أ ٍىنيار ًمف م و
اء
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
ً
ً
و
ً
ً
َّ
و
آس وف كأ ٍىنيار ًم ٍف لىىب وف لىـ ىيتى ىغيَّر طى ٍعموي كأ ٍىنيار م ٍف ىخم ور لىذة ل َّ
صفِّى
مش ًاربً ى
يف ىكأ ٍىنيى هار م ٍف ىع ىسؿ يم ى
ي ى ىه
ى ىه
ٍ
ٍ
ٍ

()2

ديكاف البياف  ،ص .111:
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()1

ينظر  :النقد التطبيقي كالمكازنات،محمد الصادؽ عفيفي .140،

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

النقل والقراءة

َّ
ً
ًفييا ًمف يك ّْؿ الثَّمر ً
ات ىك ىم ٍغ ًف ىرةه ًم ٍف ىرّْب ًي ٍـ ىك ىم ٍف يى ىك ىخالً هد ًفي َّ
اء يى ٍـ
ى ٍ
يما فىقىط ىع أ ٍىم ىع ى
الن ًار ىك يسقيكا ىم ن
ىى
اء ىحم ن
)1(ىي الصكرة عينيا التي نجدىا في األبيات اآلتية :
()2

أييا الساقػػي تمطؼ

***

بكؤكس مف لبف

ككؤكس مػػف رحيؽ

***

لذة لممتقيف

***

كعد فياض المنف

ككؤكس م ػػف نمير

***

ككؤكس مف مجاج الػنػ

***

فاسقنييا كأعػ ػػدىا

***

عدة التق ػػكل حكاىا

أشكال الصورة ومستوياتيا

عذب غير أسف

ػػحؿ تصفك ال تمف
ال تممني لف أمؿ

 الصورة الببلغية  :يقكـ جانب كبير مف الصكر الشعرية عمى أسس ببلغية ،مف تشبيو
كاستعارة كمجاز ككناية كمف تقديـ كتأخير ،كفصؿ ككصؿ ،كغيرىا ،كىذه األبيات أمثمة كاضحة
عمى الصكرة الببلغية كتنكعيا في شعر بف صكفية

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

مف عاش في رغـ التراب بأنفو

*** ال يرتقي قمـ الجباؿ كال ليػػا

كالبدر يزىك كالنجػ ػكـ تحفو

*** أكرـ بمف طمب العبل كسعى ليا

()4

األياـ كاإلنساف

ال تأمف حسف كداعتيا

***

فالغدر بدا مف شيمت ػيا

كاليكـ لنا أضحت أفعى

***

تتسقي مف سـ نكاقعي ػا

كانت باألمس لنػا أما

***

()3

تعطي مف تحسف مراضعيا

 الصورة التشخيصية  :كنعني بيا مف الناحية الفنية إكساب الجماد كما في حكمو مف نباتات
كأشجار كحجارة كمياه ،كغيرىا بعض صفات األشخاص فتنبض فييا الحياة ،كتعطي شعك ار
بالنمك كالحركة كاالستمرار ،مما يجعؿ الصكرة متقدة كمتجددة ،ليا أيلفيا كجماليا كأثيرىا في
المتمقي.
كتسعى الصكرة الفنية إلى تجسيد تجربة الفناف ،كبمكرة رؤاه ،كتعميؽ إحساسو باألشياء ،كتساعده
عمى تمثؿ مكضكعو تمثبل حسيا ،كما تساعد عمى التكاصؿ مع العالـ الخارجي كاالتحاد بو ؛
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ألنيا تتجسد المفيكـ ،كتشخص المعنكم كتعكد ىذه البراعة عمى قدرة الشاعر عمى التشخيص
بكصفو عنص ار رئيسا في عممية التصكير الشعرم  .إذف فالصكرة األدبية ما ىي إال تجسيـ

لمعكاطؼ الكجدانية كاألفكار التجريدية ،كالخكاطر النفسية كالمشاىد الطبيعية حسية كانت أـ
خيالية(.)1

الشمس لمككف أـ في فضائيا

 الصورة الحسية
قكس قزح

*** أحمى الجماؿ تراه عند طمتعيا(.)2

()3

ألكف الطيؼ

ألكف طيؼ رأيناىا مكشحػػة

*** بيف الجباؿ كما كنا عيدناى ػػا

إال عشية يكـ شمسو خفتػػت

*** عند المساء لتكسك مف محياىػػا

جباؿ سيناء في ألكانيا ظيرت

*** تحكي الشمكخ كتحكي عمؽ مبناىا

فف تراه كصنع محكـ ظيػرت

*** آثاره جؿ مف أنشا كس ػكاىػا

ىي الطبيعة سر ا﵀ أكدعيػا

*** تمؾ الصحارل كفي إحكاـ مرساىا

الطيؼ)لما تكصؿ إلى تشكيؿ الصكر الحسية البصرية .كابف صكفيو حيف استخدـ ىذه الكسائؿ
الحسية في لكحتو كحدد بكاسطتيا مقكمات الصكرة فما ذلؾ إال أف األلكاف ىي الكسيمة الفذة التي
ساعدت ىذه الصكرة الحسية حيف تعايشت في لكحتو عمى نقؿ الشعكر كالفكرة فجعمت مف األثر

الحسي عنص ار ال يغيب عف الصكرة  ،إذ أف الحس ىك كسيمة إدراؾ اإلنساف لمعالـ المحيط بو.
 الصورة الوجدانية

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

لقد فاضت الصكرة بيذه الممسات المكحية ذات المؤثرات البصرية إذ لكال استخداـ المكف (ألكاف

تمؾ الصكرة التي تعتمد العاطفة كاالنفعاؿ في مؤثراتيا كبكاعثيا ،فيي الشعكر المستقر في

الكجداف ،فالكممة المعبرة تعد لبنة قكية مف مقكمات الصكرة(،)4كالتي تجسدىا قصيدة لمشاعر
()5

بعنكاف أمي

فينطمؽ لسانو منشدان بمغة رقيقة عذبة كصكر كجدانية مرىفة ،حيث يقكؿ :

حنانؾ أمي مف فقدت لفقدىػػا

حناف يفكؽ الكصؼ ليس كمثمو

*** حنانا كحبا صافيا متج ػػددا
*** حناف أراني عشتو متف ػػردا

( )2ديكاف البياف  ،ص.79:

( )3المصدر نفسو  ،ص.88:

( )4ينظر :النقد التطبيقي كالمكازنات ص.155 :
()5

ديكاف البياف  ،ص.154:
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()1ينظر :أصكؿ النقد األدبي ،أحمد الشايب ،ص 142:كمما بعدىا.

لقد ضمني قمب رحيـ بحبيػا

*** سعدت بو طكؿ الحياة مػػرددا

حنانؾ أمي كيؼ أحيا بغي ػره

*** إذا ما رمى الدىر السياـ فسددا

كمف لي بقمب عشت دى ار بدفئو

*** أركح كأغدك ال أرل العيش أنكدا

رحيـ عطكؼ يعشؽ الحب مذىبا

*** يرل حبو لمخير فرضا مؤكػػدا

عمى نبضو أكتار قمبي تناغػمت

*** لتعزؼ ألحاف الحياة كتنشػػدا

حنانؾ أمي ما عرفت لحبػػيا

*** مثيبل إذا ما الحب قيس كعػددا

تحمؿ القصيدة شحنات كبيرة مف الحب كالكجد صاغيا الشاعر بمغة معبرة عف بكح شديد عما
يدكر في خمد الشاعر مف أفكار كرؤيا كحمـ ،فصاغ لنا عبلقة كجدانية شعكرية ىدفيا إببلغنا

المكانة التي تحتميا األـ مف نفس الشاعر ككجدانو .
 الصورة الرمزية

إف العبلقة بيف الرمز كالصكرة عبلقة تفاعؿ ضمف جدلية التأثر كالتأثير ،فالصكرة ىي الرحـ

الدافئ الذم ينمك فيو الرمز ،كتزيد خصكصيتو ،كقد يككف الرمز كممة أك عبارة أك صكرة ،أك

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

شخصية أك مكانان يحتكم في داخمو عمى أكثر مف داللة ،إف استخداـ الرمز في الشعر أمر
حساس جدان ،كأم خطأ يحدث في ذلؾ االستخداـ يعطؿ الرمز ،كيبطؿ فاعمية الصكرة ،كمف ثـ

قكة النص التأثيرية في المتمقي "كاألدب الرمزم محاكلة مف األديب لئلفصاح عف العكاطؼ
المكبكتة في أعماؽ النفس البشرية ،كايحاء صكر مف العقؿ الباطف إلى قارئو مستعينا في ذلؾ
بجرس األلفاظ كايقاع الكزف كتركيب الجمؿ ،كمعانييا الدقيقة"

()1

 ،كفي ضكء ما سبؽ لؾ أييا

القارئ أف تتأمؿ ىذا البيت:

الشمس

()2

الشمس لمككف أـ في فضائيا

*** أحمى الجماؿ تراه عند طمعتيا

ىكذا كمف خبلؿ سردنا لمصكرة الشعرية عند شاعرنا بف صكفيو في ديكانو البياف تـ تشخيص

مبلمح التدرج في عرض مفيكـ الصكرة مف حيث الكظيفة ك المكضكعات كركافد الصكرة الشعرية
المتمثمة في التجربة الشخصية لمشاعر ك الخياؿ ك النقؿ ك القراءات أك في أشكاؿ الصكرة ك
مستكياتيا الخمس الببلغية ك التشخيصية ك الحسية
كالكجدانية ك الرمزية .

العدد 10

()1
()2

مدارس النقد األدبي الحديث :محمد عبد المنعـ خفاجي  ،ص.167

ديكاف البياف  ،ص.79:
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كالمتأمؿ في سرديات ديكاف البياف تظير لو شخصية الشاعر بكضكح مف خبلؿ إشراؽ الصكرة

الشعرية عنده ك تمكنو مف السيطرة عمى المظاىر التطريزية لمصكرة الشعرية دكف الكقكع في
مخالفات الصياغات التي تشكب جبلء الصكرة ك صفائيا .

الخاتمة :

لقد تـ ليذا البحث الكقكؼ عمى أىـ ما يميز (محمد مصطفى صكفية) شاع انر ،كالتعرؼ عمى

أىـ الخصائص المميزة لشاعريتو مف خبلؿ ما تناكلتو في ىذا البحث مف خصائص فنية  ،ككما

التزـ البحث بالمصطمحات العممية التي استقاىا مف الببلغة العربية كذلؾ خبلؿ دراسة عناصر

ال صكرة  ،كما تـ رد كؿ ىذه المصطمحات إلى مرجعيتيا كتكثيقيا  ،لتككف النتائج المتكصؿ إلييا
مبنية عمى أسس عممية كمنيجية  ،كقد كانت النتائج المتكصؿ إلييا فيما يتصؿ بشعر صكفية

عمى النحك التالي :

أكالن  :أف منيج شاعرنا كانت عمى النيج التقميدم ػ الشعر الجاىمي ػ كغيره مف الشعراء .

ثانيان  :إف الصكرة في شعر صكفية غالبان مستكحاة مف القرآف الكريـ كالتراث العربي القديـ لدرجة

اقتباسيما كالتماىي معيما .
شخصية الفقيو العالـ .

رابعان  :كثي انر ما يؤكد شاعرنا ( صكفية ) في الصكرة الشعرية عنده عمى الجانب التشكيمي

الحسي كتناغمو مع الجانب الصكتي اإليقاعي  ،مما يعكس إلى جانب االقتدار الفني لمشاعر

نفسيتو المتفاعمة لعالمو الداخمي .

خامسان  :يتضح مف خبلؿ ىذا البحث أف [ الخياؿ الشعرم ] عند صكفية كسيمة لبمكرة الكاقع في
شكؿ اسمى كتكضح المعاني في صيغة أسنى  ،يتقصد في ذلؾ التنكيع التصكيرم كاإليقاعي

باستخداـ المغة ،مستندان إلى ( كحي الخياؿ ) كليس ىذا معناه تجاكز الكاقع كالعدكؿ عف الحقيقة

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

ثالثان  :إف الصكرة الشعرية عند صكفية مشحكنة غالبان بمضاميف أخبلقية كدينية تتضح فييا

كلكنو كسيمة لمتعبير عنيما بقكة ال تخمك مف جماؿ كتأثير.

المصادر والمراجع

 -1أسرار الببلغة ؛ المؤلؼ :عبد القاىر الجرجاني،المحقؽ :محمكد شاكر أبك فير؛ حالة
الفيرسة :غير مفيرس؛ الناشر :مكتبة الخانجي؛ سنة النشر1991 :ـ؛ عدد المجمدات:
1؛ رقـ الطبعة.1 :

الفكر العربي،الطبعة الثالثة 1974 -ـ.
41

العدد 10

 -2األسس الجمالية في النقد العربي عرض كتفسير كمقارنة  -د .عز الديف إسماعيؿ .دار

 -3أصكؿ النقد األدبي .تأليؼ  :أحمد الشايب .الناشر مكتبة النيضة المصرية .الطبعة
العاشرة .القاىرة.
 -4البياف ديكاف شعر ف محمد مصطفى صكفية  ،الناشر مجمس الثقافة العاـ ليبيا 2008ـ
طبع دار قباء الحديثة بمصر .
 -5التفسير النفسي لؤلدب .تأليؼ  :دكتكر عز الديف اسماعيؿ .الناشر  :مكتب غريب.
الطبعة الرابعة
 -6تيذيب المغة المؤلؼ :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر (المتكفى:
370ىػ )المحقؽ :محمد عكض مرعب الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت
الطبعة :األكلى2001 ،ـ عدد األجزاء.8 :
 -7الحيكاف ،المؤلؼ :الجاحظ ،المحقؽ :عبد السبلـ ىاركف؛ الناشر :مصطفى البابي

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان

الحمبي؛ سنة النشر1965 – 1384 :ـ؛ عدد المجمدات8 :؛ رقـ الطبعة.2 :
 -8دراسات في الشعر المعاصر ،شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ  ،مصر مكتبة الدراسات
األدبية ،ط1959 ،2ـ.
 -9الشعر العربي المعاصر :ركائعو كمدخؿ لقراءتو ،الطاىر احمد مكي،مؤسسة المعارؼ
لمطباعة كالنشر.1986 ،
-10

الصكرة األدبية في القرآف الكريـ المؤلؼ  :صبلح الديف عبد التكاب الناشر :

الشركة العالمية المصرية العالمية لمنشر  -لكنجاف سنة النشر  1995 :ـ عدد
المجمدات .1 :
-11

الصكرة الفنية في التراث النقدمكالببلغي .تأليؼ  :جابر عصفكر .المركز

الثقافي العربي .الطبعة الثالثة 1992 -ـ
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-12

مدارس النقد األدبي الحديث .تأليؼ  :محمد عبد المنعـ خفاجي .الدار المصرية

المبنانية .الطبعة األكلى .1416-1995 .القاىرة.
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-13

النقد التطبيقي كالمكازنات .تأليؼ  :محمد الصادؽ عفيفي .الناشر مكتبة

الخانجي .القاىرة – 1978ـ.
-14

النقد األدبي الحديث تأليؼ  :محمد غنيمي ىبلؿ مكتبة نيضة مصر

القاىرة2013ـ.
-15

يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر؛ المؤلؼ :عبد الممؾ الثعالبي النيسابكرم

أبك منصكر؛ المحقؽ :مفيد محمد قميحة؛ الناشر :دار الكتب العممية؛ سنة النشر:
1983 - 1403؛ عدد المجمدات5 :؛ رقـ الطبعة.1 :

الصورة الشعرٌة فً دٌوان البٌان
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ثالغخ انسجع يف انقزآٌ انكزٚى ثني اجلٕاس ٔادلُع

أ.جنالء عجذانغفبر انتٕميٙ

المقدمة :

*

السجع مف األساليب التي يمجأ إلييا األدباء ؛ ليحققكا الغايات التي يرجكىا مف كراء كتاباتيـ ،

كىك في الكقت نفسو يستثير الشكؽ في نفس القارئ كالسامع  ،فيجد كؿ منيما المتعة الفنية التي

يصؿ إلييا بعد البحث كالتأمؿ كاإلدراؾ  ،كىك شعر العربية الثاني ،خصت بو الفصحى دكف

غيرىا ،يستريح إليو الشاعر المطبكع ،كيرسؿ فيو الكاتب المتفنف خيالو ،كيسمك بو أحيانان عما فاتو

مف القدرة عمى صياغة الشعر فييا ،مف ىنا اخترت ىذا البحث ؛ لرغبتي في التمييز بيف السجع
كالفاصمة في القرآف الكريـ  ،كاألسباب التي دعت العمماء إلى التمييز بينيما  ،كاالطبلع عمى

آراء العمماء الحريصيف عمى لغتنا العربية  ،كاثبات ىذا النكع مف البديع فييا ،كالرد عمى الذيف
يذمكنو كينكركنو .

كنظ انر ألىمية ىذا المكضكع التي تكمف في جرس مكسيقاه  ،كايقاعو الذم يجدب انتباه السامع ،

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

كتأثير ككضكحان كيساعد عمى ترسيخ الفكرة ؛فقد استعمؿ بكثرة في القرآف
كيجعؿ لمتعبير قكة
ان

الكريـ  ،كالحديث النبكم الشريؼ  ،كالحكـ كاألمثاؿ .

مف أجؿ ذلؾ ييدؼ البحث إلى التمييز بيف الفاصمة كالسجع في القرآف الكريـ مف خبلؿ أقكاؿ
العمماء المتخصصيف في ىذا المجاؿ  ،ككذلؾ التأكيد عمى أف الرسكؿ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ

لـ يحارب السجع  ،كانما حارب سجع الكياف؛ َّ
ألف التكمؼ في سجعيـ ظاىر فاش  ،كذلؾ
التأكيد عمى أف القرآف الكريـ لـ يرد فيو إال السجع المحمكد  ،لعمكه في الفصاحة كالببلغة ،

مف أجؿ ىذا كذاؾ حاكلت جمع بعض ما تكصؿ إليو العمماء في أبحاثيـ حياؿ ىذا الفف ،
كعرض آرائيـ  ،كقد قسمت ىذا البحث إلى مقدمة  ،كثبلثة مطالب كخاتمة  ،تناكلت في

المطمب األكؿ  :تعريؼ السجع لغة كاصطبلحان  ،كأقساـ السجع  ،كتعريؼ الفاصمة كأنكاعيا،
كفي المطمب الثاني :السجع المحمكد كالسجع المدمكـ  ،كفي المطمب الثالث :آراء كاشكاليات

حكؿ السجع في القرآف الكريـ  ،كمف ىنا أردت أف أكتب حكؿ السجع ؛ ألنو مف الكسائؿ التي

يستعيف بيا األديب؛ إلظيار مشاعره  ،كعكاطفو  ،كيككف رائعان إذا كاف قميبلن كمؤديان لممعنى  ،أما
و
حينئذ مذمكمان.
إذا جاء كثي انر كمتكمفان فإنو يفقد جمالو  ،كتأثيره كيككف
المطمب األول:

العدد 10

تعريؼ السجع لغة كاصطبلحان كبياف أقسامو :
*
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سجع ،
تعريفو في المغة :كممة السجع بمعنى :الكبلـ المقفى ،كالجمع أى ٍس ىجاع كأى ىسا ًج ٍيع  ،ككبلـ يم ٌ
و
بكبلـ لو فكاصؿ كفكاصؿ ال ٌشعر يمقىفٌ نى غير مكزكف،
سج ىع المتكمٌـ في كبلمو ،إذا تكمٌـ
كيقاؿ  :ى
ت صكتىيا عمى طر و
الحمامةي  ،أك َّ
يقة كاحدة (.)1
سج ىعت
ى
كيقاؿ  :ى
الناقةي ىس ٍجعػان ،إذا ىرَّد ىد ٍ ى ٍ
ى
تعريفو في االصطبلح:
"ىك عمـ يبحث في طرؽ تعييف الكبلـ  ،كتزييف األلفاظ كالمعاني بألكاف بديعة مف الجماؿ المفظي

،أك المعنى  ،كسمي بديعان ؛ ألنو لـ يكف معركفان قبؿ كضعو "(")2كىك كبلـ مف النتر لو فكاصؿ
()3
م كاحد متشابو"
كفكاصؿ الشعر  ،مقفى غير مكزكف  ،كالنثر
ٌ
المسجع ما كانت فقراتو ذات ىرًك ٌ

كقكؿ الثعالبي ":مف أطاع غضبو  ،أضاع أدبو  ،كمف أصمح فاسده  ،أرغـ حاسده  .كمثؿ :
"مف صدؽ في مقالو  ،زاد في جمالو  ،كمف داـ كسمو خاب أممو  ،كمف أسرع في الجكاب ،

أخطأ الصكاب"(.)4

أقسام السجع :

تتعرض ليا اٍل يج ىمؿ المسجكعة في المٌساف العربي  ،كفيما
مع النظر في االحتماالت العقمية التي ٌ
بيانيا:
يمي ي

ط ٌرؼ :كىك ما اختمفت فاصمتاه في الكزف ،كاتفقتا في التقفية( ،)5نحك قكلو ػ تعالى
الم ى
أكالن :السجع ي
()6
ار)
ط ىك ىا
ط ىك نا
كف لًمَّ ًو ىكقى نا
ار ( ، )14ككممتا ( :ىكقىا ار)( ،أى ٍ
ار ( )13ىكقى ٍد ىخمىقى يك ٍـ أى ٍ
ػ   :ىما لى يك ٍـ ىال تىٍريج ى
مختمفتاف في الكزف ،متفقتاف في الحرؼ األخير.
َّج ىعتىٍيف متفقةن في أكزانيا كفي
المرصَّع :ىك أف تككف األلفاظ المتقابمة في الس ٍ
ثانيان  :السجع ي
()7
عز كج ٌؿ ػ  :إً َّف إًلىٍي ىنا
أع ىج ًازىا ،أم :في الحرؼ األخير مف ك ٌؿ متقابميف فييا مثؿ قكؿ ا﵀ ػ ٌ
ٍ
)
8
(
ً ً
بلحظي فيو االتفاؽ في
إً ىي ىابيي ٍـ ( )25ثيَّـ إً َّف ىعمىٍي ىنا ًح ىس ىابيي ٍـ (، )26
فالتقاب يؿ في ىكم ىمات الفقرتيف يي ى
ي
ً
إف  -إًلى ٍي ىنا  -إً ىي ىابيي ٍـ – ثـ َّ
أما كممة (ثيَّـ )
األكزاف  ،كفي الحرؼ األخيرٌ .
إف ػ ىعمىٍي ىنا ػ ح ىس ىابيي ٍـ ٌ ،
1

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

يقسـ العمماء السجع إلى ثبلثة أنكاع ىداىـ إلييا كاقع األمثمة التي نظركا في شرحيا كتحميميا،

ػ لساف العرب البف منظكر ،تحقيؽ  :عبد ا﵀ عمي الكبير  ،كمحمد أحمد حسب ا﵀  ،ك ىاشـ محمد الشاذلي  ،دار

المعارؼ  ،القاىرة .1944/3،

 2ػ سر الفصاحة ،تأليؼ  :أبي محمد عبدا﵀ بف محمد بف سعيد ابف سناف الخفاجي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت

1402ىػ 1982ـ  ،ص. 13
3ػ سر الفصاحة ص. 14
5

ػ ػ المصدر نفسو ص.362

6

ػ ػ سكرة نكح اآليتاف.14 ،13 :

8

ػ سكرة الغاشية اآليتاف .26 ،25 :

7ػ ػ الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا ،تأليؼ عبد الرحمف الميداني ،الطبعة ببل تاريخ ،ص.842

45

العدد 10

4ػ المصدر السابؽ ص. 14

اع بًجك ً
اى ًر
األ ٍ
ىس ىج ى ى ى
اتٌفا ً
ؽ في األكزاف

فيي بمثابة المشترؾ بيف الفقرتيف ،كمثؿ ذلؾ أيضانقكؿ الحريرم":فىيي ىك ىي ٍ
ط ىبعي
ً ()1
ً
ً
تقاب يؿ
ىس ىم ى
اع بً ىزىكا ًج ًر ىك ٍعظ ٍو" التقابؿ في كممات ىىاتيف الف ٍقرتىٍيف ي
لى ٍفظ ٍو ،ى
كي ٍق ىرعي األ ٍ
ً
ً
اع ػ ىبزكاجػ ًر ػ
كفي الحرؼ األخير فيك :ىي ٍ
ىس ىمػ ى
ىس ىجػ ى
اع ػ بً ىجكاىػ ًر ػمى ٍفظػ ٍو  ،ك ىيقػٍىرع ػ األ ٍ
ط ىبعي ػ األ ٍ
ً
ً
تصنُّع الجناس الناقص(.)2
ىك ٍعظػ ػ ٍو  ،ي
كيبلى ىحظي فييما مع التٍَّرصيع ،ى
ثالثان :السجع المتكازم  :كىك ما اتفقت فيو الفقرتاف في الكزف كالتقفية ،نحك قكلو تعالى:
ً ً
ً
صفنا ( )3( )2الختبلؼ المرسبلت ،كالعاصفات كزنان فقط
ىكاٍل يم ٍر ىس ىبلت يع ٍرفنا ( )1فىاٍل ىعاصفىات ىع ٍ
حسد الناطؽ كالصامت ،كىمؾ الحاسد كالشامت ػ الختبلؼ ما عدا الصَّامت كالشامت:
كنحك:
ى
تقفية فقط.

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

" كاألسجاع مبنية عمى يسككف أكاخرىا ،كأحسف السجع ما تساكت فقرهي "( ،)4نحك قكؿ الرسكؿ ػ
َّ
الحث عػمى ً
التحذير مف
اإلنفاؽ ف ػي الخير ،ك
المتضم ًف
عميػو الصبلة كالسبلـ ػ في دع ػائو
ّْ
ى
()5
ً
بابنًو" :المَّيي َّـ إً ٍف
ىع ًط يم ٍم ًسكان تمفان"  ،كقكؿ أعرابي ذىب السٍَّي يؿ ٍ
ىع ًط يم ٍن ًفقان ىخمىفان ،ىكأ ٍ
اإلمساؾ" :المَّيي َّـ أ ٍ
ت"( ،)6ثـ ما طالت فقرتو الثانية ،نحك قكلو تعالى :ىك َّ
الن ٍجًـ إً ىذا
ت ،فىًإَّن ىؾ ى
طالى ىما قى ٍد ىعافى ٍي ى
ت قى ٍد أٍىبمى ٍي ى
يك ٍن ى
ىكل ( )1ما ض َّؿ ص ً
احيب يك ٍـ ىك ىما ىغ ىكل ( ،)7( )2ثـ ما طالت ثالثتو ،نحك قكلو تعالىَّ :
الن ًار
ى ى
ى
ىى
()8
ىذ ً
ات اٍلكقي ً
كد ( ، )6كال يحسف عكسو؛ ألف السامع ينتظر إلى مقدار
كد ( )5إً ٍذ يى ٍـ ىعمى ٍييىا قي يع ه
ى
األكؿ ،فإذا انقطع دكنيف أشبو العثار(.)9
كال يحسف السجع إال إذا كانت المفردات رشيقة ،كاأللفاظ خدـ المعاني كدلٌت كؿ مف

القرينتيف عمى معنى غير ما دلٌت عميو األخرل ،كحينئذ يككف حمية ظاىرة في الكبلـ(.)10

1

ػ ػ مقامات الحريرم ،تأليؼ :أبك محمد القاسـ بف عمي الحريرم  ،مطبعة المعارؼ ،بيركت  1873 ،ـ  ،ص.19

3

ػ سكرة المرسبلت اآليتاف .2 ،1 :

 2ػػينظر الببلغة العربية  ،تأليؼ :عبد الرحمف بف حسف ىحىبَّن ىكة الميداني الدمشقي  ،دار القمـ ،دمشؽ ،بيركت  ،الطبعة:
األكلى 1416 ،ىػ  1996 -ـ . 503/ 2 ،
4

ػ جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،تأليؼ :أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي ،ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ :د.

5

ػ أخرجو مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ،في الزكاة في باب المنفؽ

6

ػ صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،تأليؼ  :أحمد بف عمي القمقشندم ،تحقيؽ :يكسؼ عمي طكيؿ ،دار الفكر ػ دمشؽ،

7

ػ سكرة النجـ اآليتاف .2 ،1:

يكسؼ الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيركت ،ص.331

كالممسؾ ،رقـ الحديث  ،1010دار إحياء التراث العربي – بيركت ػ .700/2
الطبعة األكلى 1987ـ.303 /2 ،
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8

ػ سكرة البركج اآليتاف .6،5 :

9ػ جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،ص.331

 10ػ جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،ص. 331
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كال يستحسف السجع أيضان إال إذا جاء عفكان ،خاليان مف التكمؼ  ،كالتصنع ،كمف ثـ ال تجد لبميغ

كبلمان يخمك منو ،كما ال تخمك منو سكرة مف القرآف كاف قصرت(.)1

كيرل ابف األثير أف السجع":إذا كاف محمكالن عمى الطبع غير متكمَّؼ  ،فإنو يجيء في غاية

الحسف ،كىك أعمى درجات الكبلـ ،كاذا تييأ لمكاتب أف يأتي بو في كتابتو كميا عمى ىذه
الشريطة  ،فإنػو يكػكف قػد مػمؾ رقػ ػاب الكمًـ ،يستػعبد كرائػميا ،كيستػكلد عقائميا ،كفي مثؿ ذلؾ

فميتنافس المتنافسكف  ،كعف مقامو فميتقاعس المتقاعسكف" .

()2

كقد جعؿ ابف األثير لمكبلـ المسجكع أربع شرائط(:)3

"األكلى :اختيار مفردات األلفاظ عمى أف تككف األلفاظ المسجكعو حمكة حادة طنانو رنانة ال غثو

كال باردة.

الثانية :اختيار التركيب كىك االعتداؿ في مقاطع الكبلـ .

عميو أختيا "( .)4كاستشيد ابف األثير عمى ذلؾ بكثير مف األمثمة ،فمف ذلؾ ما كتبو مف كتاب

يتضمف العناية ببعض الناس كىك" :الكريـ مف أكجب لسائمو حقان،كجعؿ ككاذب آمالو صدقان ،

ككاف خرؽ العطايا منو خمقان  ،كلـ ير بيف ذممو  ،كبيف رحمو فرقان.)5(" ...
تعريف الفاصمة:
اختمؼ العمماء في تعريؼ الفاصمة القرآنية .

فقاؿ القاضي أبك بكر ":الفكاصؿ حركؼ متشاكمة في المقاطع ،يقع بيا إفياـ المعاني كفييا
()6

ببلغة "

()7

كقاؿ الزركشي " :الفاصمة كممة آخر اآلية كقافية الشعر كقرينة السجع "
ككذا قاؿ ابف منظكر  ":الفكاصؿ أكاخر اآليات في كتاب ا﵀ "

()1

2

ػ ػ المثؿ السائرالبف األثير  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبدالحميد  ،المكتبة العصرية  -بيركت 1995 ،ـ.213/1 ،

3

ػ ػ ينظر :المصدر السابؽ .215/1

4

ػ ػ ينظر :المصدر نفسو . 215/1

5

ػ المثؿ السائرج200 /1

6

ػ إعجاز القرآف  ،تأليؼ :أبك بكر محمد بف الطيب الباقبلني  ،تحقيؽ :السيد أحمد صقردار المعارؼ  ،مصر 1997 ،ـ،

7

ػ البرىاف في عمكـ القرآف  ،تأليؼ  :محمد بف بيادر بف عبد ا﵀ الزركشي أبك عبد ا﵀  ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

ص. 270

 ،دار المعرفة بيركت 1391 ،ق . 53 /1 ،
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1

ػ ػ الخبلصة في عمكـ الببلغة  ،إعداد:عمي بف نايؼ الشحكد  ،ص. 86

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

الثالثة :أف يككف المفظ في الكبلـ المسجكع تابعان لممعنى ،ال المعنى تابعان لمفظ.
الرابعة :أف تككف كؿ كاحدة مف الفقرتيف المسجكعتيف دالَّة عمى معنى غير المعنى الذم دلَّت

كيرل بعض العمماء رؤكس اآليات كالفكاصؿ مترادفاف كىى نيايات اآليات كما سبؽ ،كيرل

آخركف أف الفاصمة أعـ  ،فيي الكبلـ المنفصؿ مما بعده  .كالكبلـ المنفصؿ قد يككف رأس آية
كغير رأس آية ككذلؾ الفكاصؿ يكف رؤكس آم كغيرىا  ،فكؿ رأس آية فاصمة كليس العكس .

كالفكاصؿ نكعاف بحسب حركؼ الركم(:)2

األول :المتماثمة كىي التي تماثمت حركؼ ركيتيا سكاء في الحرؼ األخير ،كقكلو تعالى :طو
ض
آف لًتى ٍشقىى ( )2إً َّال تى ٍذ ًك ىرةن لً ىم ٍف ىي ٍخ ىشى ( )3تىٍن ًز ن
يبل ًم َّم ٍف ىخمى ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى
( )1ىما أ ٍىن ىزٍل ىنا ىعمى ٍي ىؾ اٍلقي ٍر ى
كالسَّماك ً
الر ٍح ىم يف ىعمىى اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل ()3()5كفي الحرفيف األخيريف كقكلو تعالى:
ات اٍل يعمىى (َّ )4
ش ٍ
ى ىى
ن ( )4
ه ِر ْو َش َ
ل ظَ ْٙشَنَ (َ َٚ )3سفَ ْعَٕب ٌَ َ
ؾ ( )2اٌَّ ِز ٞأَ ْٔمَ َ
ؾ ًكٍزىر ى
ض ٍع ىنا ىع ٍن ى
ص ٍد ىر ىؾ ( )1ىكىك ى
أىلى ٍـ ىن ٍش ىرٍح لى ىؾ ى

()4أك في األحرؼ الثبلثة األخيرة كقكلو تعالى:

ىج نار ىغ ٍي ىر ىم ٍم ين و
ؾ بً ىم ٍج ين و
كف ()5( )3
كف ( )2ىكًا َّف لى ى
ت بًنً ٍع ىم ًة ىرّْب ى
ؾ ىأل ٍ
ىما أ ٍىن ى

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

ً
أك في األربعة األخيرة كقكلو تعالى  :كًا ٍخك يانيـ يم ُّد ى ً
كف ( )202ىكًا ىذا لى ٍـ
كنيي ٍـ في اٍل ىغ ّْي ثيَّـ ىال يي ٍقص ير ى
ى ى يٍ ى ي
ً
صائًير ًم ٍف ىرّْب يك ٍـ ىك يى ندل
تىأٍتً ًي ٍـ بً ىآي وة قىاليكا لى ٍكىال ٍ
اجتىىب ٍيتىيىا يق ٍؿ إًَّن ىما أىتَّبًعي ىما يي ى
كحى إًلى َّي م ٍف ىربّْي ىى ىذا ىب ى
()6
ً
كف ( )203
ىكىر ٍح ىمةه لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
ً
ىمالً ًؾ ىي ٍكًـ ّْ
الد ً
يف ( )5
ؾ ىن ٍعبي يد ىكًايَّا ى
يف ( )4إًيَّا ى
ؾ ىن ٍستىع ي
الثاني :الفكاصؿ المتقاربة كالميـ مع النكف في قكلو تعالى:
ً
()7كالداؿ مع الباء في قكلو تعالى :ؽ ىكاٍلقي ٍر ً
اء يى ٍـ يم ٍنًذهر ًم ٍنيي ٍـ فىقىا ىؿ
آف اٍل ىم ًجيد ( )1ىب ٍؿ ىع ًجيبكا أ ٍ
ىف ىج ى
()8
ً
يب ()2
كف ىى ىذا ىش ٍي هء ىع ًج ه
اٍل ىكاف ير ى
" كتقع الفاصمة عند نياية المقطع الخطابي ،كسميت بذلؾ ؛ألف الكبلـ ينفصؿ عندىا  ،كمعنى
رأس اآلية :نيايتيا التي تكضع بعدىا عبلمة الفصؿ بيف آية كآية ،كليذا قالكا" :كؿ رأس آية

فاصمة ،كليس كؿ فاصمة رأس آية ،فالفاصمة تعـ النكعيف ،كتجمع الضربيف ؛ ألف رأس كؿ آية

يفصؿ بينيا كبيف ما بعدىا  ،كمثؿ ىذا قد ييسمى في كبلـ الناس سجعان عمى النحك المعركؼ في
عمـ البديع ،كلكف كثي انر مف العمماء ال يطمؽ ىذا الكصؼ عمى القرآف الكريـ ؛ يس يم ٌكان بو عف كبلـ
فرقكا بيف الفكاصؿ كالسجع ،فقالكا الفكاصؿ في
األدباء ،كعبارات األنبياء ،كأسمكب البمغاء لذلؾ َّ

1

ػ لساف العرب 3454 /5

2ػ ينظر:سر الفصاحة ص. 172
3ػ سكرة طو اآليات 1:ػ.5
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4

ػ سكرة الشرح اآليات 1:ػ.4

6

ػ سكرة األعراؼ اآليتاف  202 :ػ .203

8

ػ سكرة ؽ اآليتاف1 :ػ.2

5

ػ سكرة القمـ اآليتاف  2 :ػ3

7

ػ سكرة الفاتحة اآليتاف  3 :ػ .4
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القرآف :ىي التي تبمغ المعاني  ،كال تككف مقصكدة لذاتيا ،أما السجع :فيك الذل ييقصد في نفسو
()1
 ،ثـ يحيؿ المعنى عميو؛ ألنو :مكاالة الكبلـ عمى كزف كاحد".
المطمب الثاني
السجع المحمود والمدموم
تميز القرآف الكريـ بمنيج فريد في فكاصمو  ،كرؤكس آياتو ،كاختيمًؼ فيو ىؿ يقاؿ في فكاصؿ
القرآف أسجاعان أـ ال ؟  ،فمنيـ مف منعو  ،كمنيـ مف أجازه كالذم منع تى ىم َّس ىؾ بقكلو تعالى :ﭽ ﭘ
ﭘ

ﭚﭽ ،فقاؿ :قد سماه فكاصؿ كليس لنا أف نتجاكز ذلؾ( ،)2منيـ الرماني في إعجاز القرآف

حيث أشار إلى ذلؾ بقكلو(":)3

ذىب األشعرية إلى امتناع أف يقاؿ :في القرآف سجع  ،كفرقكا

بأف السجع ىك الذم يقصد في نفسو  ،ثـ يحاؿ المعنى عميو كالفكاصؿ التي تتبع المعاني  ،كال

تككف مقصكدة في نفسيا  ،قاؿ :كلذلؾ كانت الفكاصؿ ببلغة  ،كالسجع عيبان ،كتبعو عمى ذلؾ

إلى إثبات السجع في القرآف  ،كزعمكا أف ذلؾ مما يبيف بو فضؿ الكبلـ  ،كأنو مف األجناس التي
يقع بيا التفاضؿ في البياف كالفصاحة كالجناس كااللتفات كنحكىما  ،كقاؿ ":كأقكل ما استدلكا بو

كسى) ،
،االتفاؽ عمى أف مكسى أفضؿ مف ىاركف  ،كلمكاف السجع قيؿ في مكضع ( :ىى يار ى
كف ىك يم ى
كف ) قالكا :كىذا يفارؽ أمر
كسى ىك ىى يار ى
كلما كانت الفكاصؿ في مكضع آخر بالكاك كالنكف قيؿ ( :يم ى
الشعر؛ ألنو ال يجكز أف يقع في الخطاب إال مقصكدان إليو  ،كاذا كقع غير مقصكد إليو كاف

دكف القدر الذم تسميو شع انر ،كذلؾ القدر مما يتفؽ كجكده مف المفحـ كما يتفؽ كجكده مف

الشاعر  ،كأما ما جاء في القرآف مف السجع فيك كثير ال يصح أف يتفؽ غير مقصكد إليو"(.)4

كيفرؽ بينػو كبيف الفاصمة  ،بأف الفاصمػة ببلغة ،
إذان فالرمانػي نجػده يعيب السجػع ٌ ،
كالسجع عيبان ،كأف فكاصؿ األلفاظ فييا تتبع المعاني  ،كأسجاع األلفاظ فيػيا مقصكدة  ،كالمعاني

تابعة  ،كيظير أنو لـ يكف بيف يديو إال سجع الكياف  ،ك َّ
أف السجع يزيد المعاني كيعطييا قكة ،

كيسيؿ قبكليا  ،كيككف بابان مف أبكاب تأكيدىا.
1

()5

ػ ػ مباحث في عمكـ القرآف  ،تأليؼ  :مناع القطاف  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ،الطبعة  :السابعة  ،ص. 145

3

ػ ػ ينظر :ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف لمرُّماني كالخطابي كعبد القاىر في الدراسات القرآنية كالنقد األدبي  ،حققيا كعمؽ

شعيتك  ،دار كمكتبة اليبلؿ ػ بيركت ،الطبعة األكلى . 411/1987،2 ،

عمييا  :محمد خمؼ ا﵀  ،كمحمد زغمكؿ سبلـ  ،الطبعة الرابعة  ،دار المعارؼ  ،ط  ،ببل  ،ت ص 97ػ . 98
ػ اعجاز القرآف لمباقبلني ص.73

5ػ ينظر :المعجزة الكبرل لمقرآف  ،تأليؼ :اإلماـ العبلمة محمد أبك زىرة ،دار الفكرالعربي  ،ط  .ببل تاريخ .220/1
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ػػينظر :خزانة األدب كغاية األرب  ،تأليؼ :تقي الديف أبي بكر عمي بف عبد ا﵀ الحمكم األزرارم ،تحقيؽ  :عصاـ

4

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

القاضي أبك بكر الباقبلني كنقمو عف نص أبي الحسف األشعرم  ،كذىب كثير مف غير األشاعرة

كيرد الخفاجي عمى أرم الرماني بقكلو" :إف السجع عيب كالفكاصؿ ببلغة غمط  ،فإنو إف أراد
بالسجع ما يتبع المعنى -كىك غير مقصكد متكمؼ -فذلؾ ببلغة كالفكاصؿ مثمو  ،كاف أراد بو ما

تقع المعاني تابعة لو  ،كىك مقصكد متكمؼ  ،فذلؾ عيب كالفكاصؿ مثمو  ،...كأظف الذم دعاىـ

إلى تسمية كؿ ما في القرآف فكاصؿ كلـ يسمكا ما تماثمت حركفو سجعان رغبتيـ في تنزيو القرآف
عف الكصؼ البلحؽ بغيره مف الكبلـ المركم عف الكينة كغيرىـ "(.)1

كنجد ابف سناف قد أدرؾ أف القرآف لـ يرد فيو إال ما ىك مف السجع المحمكد لعمكه في الفصاحة،
الد ً
الرًح ًيـ ( )3ىم ًال ًؾ ىي ٍكًـ ّْ
يف () 2( )4فميس مف السجع ،كانما مف
الر ٍح ىم ًف َّ
كأما قكلو تعالىَّ :
الفكاصؿ فحسب؛ ألف حركفو متقاربو ،كليست متماثمة.

فالمعكؿ عميو عند ابف سناف ىك التكمؼ كعدـ التكمؼ  ،فإذا
كيقكؿ الدكتكر عبد القادر حسيف ":
ٌ
اتصؼ بالتكمؼ فيك عيب سكاء سمي فاصمة  ،أك سجعان  ،ككاضح أف ابف سناف ال يرل فرقان

الرماني  ،كانما ىك اختبلؼ لفظي في الشكؿ دكف
جكىريان بيف الفكاصؿ كاألسجاع كما ذىب ُّ

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

()3

الجكىر"

كلعؿ ىذا سيك منو ؛ ألنو إذا صح أف ابف سناف يقيس عمى التكمؼ كعدـ التكمؼ  ،فإنو قد فرؽ

كع ٍد إلى عبارتو التي يقكؿ فييا  " :كالفكاصؿ
بيف الفكاصؿ كاألسجاع  ،ككبلمو صريح في ذلؾ ي
عمى ضربيف  :ضرب يككف سجعان  ،كىك ما تماثمت حركفو في المقاطع  ،كضرب ال يككف

سجعان كىك ما تقاربت حركفو في المقاطع كلـ تتماثؿ "(.)4

فالفكاصؿ عنده أعـ كالسجع أخص  ،فكؿ سجع فاصمة  ،كليس بالضركرة أف تككف كؿ فاصمة

سجعان  ،فكيؼ يمكف بعد ذلؾ أف يقكؿ أحد إف ابف سناف لـ يفرؽ بيف السجع كالفكاصؿ ؟!
كخ ًرج منيا بالتماس ً
الح ىكـ كالتعميبلت
ك يكتب حكؿ الفكاصؿ في القرآف الكريـ العديد مف الكتب  ،ي ى
التالية(: )5
األولى  :تيسير فيـ القرآف  ،كذلؾ مف كجكه عدة منيا :

عامة  ،كذلؾ بتشابو ( تماثؿ أك تقارب) فكاصمو ،
ػ ػ اصطباغ السكرة ،أك المقطع بصبغة ٌ
لفظية ٌ
يسمى بالمقصد  ،أك الغرض
مما يد ٌؿ عمى الصبغة المعنكية لتمؾ السكرة ،أك المقطع  ،كىك ما ٌ
العاـ  ،الذم يفيد كثي انر في فيـ المراد مف اآليات التفصيمية في ذلؾ.
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 1ػ سر الفصاحة ص 173

2ػ سكرة الفاتحة اآليتاف .4،3 :
3

ػ ػ أثر النحاة في البحث الببلغي د .عبد القادر حسيف ،نيضة مصر  ،الطبعة ببل تاريخ ،ص.269

5

ػ ػ المتشابو المفظي في القرآف الكريـ كتكجييو  -دراسة مكضكعية ػ اعداد  :محمد بف راشد البركة ص.198
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ػ ػ تقسيـ السكرة  ،أك مجمكعة اآليات عف طريؽ إعادة  ،أك تكرير آية  ،أك آيات متشابية في

نياية ك ٌؿ نكع مترابط منيا  ،كفي ىذا التقسيـ كالتنكيع مف تيسير فيـ اآليات ماال يحتاج إلى
تدليؿ.
ػ ػ التركيز عمى المعنى  ،أك المعاني األكثر أىمية ؛ بداللة تكرارىا في نياية عدد متك و
اؿ مف
اآليات  ،أك ختاـ عدد متتابع مف المقاطع  ،ككثرة ترديد المعنى األىـ بمفظ متشابو ؛ مما يعيف
عمى تثبيتو في الذىف ؛ فيسيؿ بعد ذلؾ استيعابو كفيمو .

الثانية  :تيسير حفظ القرآف  ،كذلؾ مف كجكه :

ػ ػ ككف غالب فكاصؿ القرآف متماثمة  ،أك متقاربة  ،كذلؾ في الحرؼ األخير منيا :ما في جممتيا
كمطرفة ( كىي  :المتفقة
فتنقسـ إلى :متكازية ( كىي  :المتفقة في الكزف  ،كالحرؼ األخير ) ،
ٌ
في الحرؼ األخير ال في الكزف )  ،كمتكازنة ( كىي المتفقة في الكزف فقط ) كما ذكرت سابقان ،
كىذا التشابو في الفكاصؿ يجعؿ فييا سيكلة الحفظ التي تكجد في المنظكمات التعميمية  ،كالتي

خاصة ؛ تعيف الحافظ في إمكاف تعييف
ػ ػ تشابو فكاصؿ السكرة ػ ػ في الغالب ػ يجعؿ ليا سمة
ٌ
مكاف اآلية مف خبلؿ ذلؾ .

عبر عنو الزركشي بقكلو  " :قد كثر في القرآف ختـ كممة المقطع مف الفاصمة
الثالثة  :ما ٌ
المد  ،كالميف كالحاؽ النكف  ،كحكمتو كجكد التم ٌكف مف التطريب بذلؾ ،كجاء القرآف عمى
بحركؼ ٌ
أعذب مقطع  ،كأسيؿ مكقؼ "( ، )1كقكلو أيضان  " :كاعمـ أف إيقاع المناسبة في مقاطع الفكاصؿ

حيث تطٌرد متأ ٌكد جدان  ،كمؤثٌر في اعتداؿ نسؽ الكبلـ  ،كحسف مكقعو مف النفس تأثي انر عظيمان

"

()2

.

الرابعة  :كىي ما يتعمٌؽ بخصكص الحكمة في كثرة كركد التشابو المفظي في فكاصؿ األسماء
الحسنى عف غيرىا مف الفكاصؿ  ،مع اعتبار ً
الحكـ السابقة في عمكـ الفكاصؿ فييا أيضان ،

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

تينظـ لتسييؿ الحفظ عمى الطبلب.
ػ ػ التقسيـ كالتنكيع الذم يككف بسبب التشابو في الفكاصؿ ؛ مما ييستفاد منو في تحديد مقاطع
الحفظ  ،كتنشيط الحافظ عند انتيائو مف المقطع بعد المقطع .

قرره أىؿ العمـ مف أنو البد أف يككف بيف الفاصمة كآيتيا نكع تعمٌؽ كارتباط
كىذا
مبني عمى ما ٌ
ٌ
كمناسبة

2
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كمما ىك جدير بالتنكيو  :ما ذكره المحصكف لؤلسماء الحسنى في الفكاصؿ ؛ مف أف أكثر ما كرد

مف األسماء الحسنى في الفكاصؿ كرد مقترنان بغيره ؛ كالغفكر الرحيـ  ،كالسميع العميـ  ،كالتكاب
الرحيـ  ،كالعميـ الحكيـ  ،كالعزيز الحكيـ .

ض ٌـ اسـ
كذكركا في حكمة ذلؾ  :أف اقتراف األسماء الحسنى يد ٌؿ عمى مزيد مف الكماالت  ،فإذا ي
إلى آخر أفاد معنى آخر غيرىما.
المطمب الثالث
آراء حكؿ إشكالية السجع في القرآف الكريـ :

األمر الذم ال مراء فيو؛ أف القرآف الكريـ فيو فكاصؿ قد تتحد فييا حركؼ المقاطػع أحيػ نانا ،كنجػد
الرمانػي يحكػـ بػأف القرآف فيػو فكاصػؿ ليسػت مف السجع ،كبذلؾ يعمك القرآف في نظره عف أف
يككف سجعان ،كيقاربو في ذلؾ الرأم ،أك يكافقو الباقبلني في كتابو (إعجاز القرآف).

كلكف اآلف نتكمٌـ عف كجية نظر الذيف أثبتكا أف القرآف فيو سجع ،كاف كاف أعمى مما يستطيعو

الناس ،أك يزاكلكنو ،كمف ىؤالء أبك ىبلؿ العسكرم فيك يقكؿ" :كجميع ما في القرآف مما يجرم

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

كتضمف الطبلكة ،لما يجرم
عمى التسجيع ،كاالزدكاج مخالؼ في تمكيف المعنى ،كصفاء المفظ،
ٌ
ً ً
ات ض ٍبحا ( )1فىا ٍلم ً ً
كا ٍلع ًادي ً
ص ٍب نحا ()3
ى ن
مجراه مف كبلـ الخمؽ ،أال ترل قكلو ػ ػ عز اسمو ػ ػ  :ى ى ى
كرىيات قى ٍد نحا ( )2فىا ٍل يمغ ىيرات ي
ي

ط ىف بً ًو ىج ٍم نعا ()5
فىأىثىٍرىف بً ًو ىن ٍق نعا ( )4فى ىك ىس ٍ

،)1(قد باف عف جميع أقساميـ الجارية ىذا المجرل مف مثؿ قكؿ

الكاىف" :كالسماء كاألرض ،كالقرض كالفرض ،كالغمر كالبرض ،كمثؿ ىذا مف السجع مذمكـ ،لما

فيو مف التكمؼ كالتعسؼ "( ،)2كلعؿ سجع الكينة ىك الذم دفع بعض المشركيف مف قريش إلى
الظف بأف ما يتمكه الرسكؿ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ مف القرآف ،إنما ىك مف كبلـ الكياف ،فقاؿ ػ

جػؿ كعػزػ ػ ينقض دعػ ػكاىػـ الباطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة:
ِِ ِ

ِّ

ِ ٍِ

ٍ

 فَذَكْر ف ََما أَْن َت بن ْع َمت َرِّب َك ب َكاىن َوَال َم ْجنُون  ،)3(كقاؿ تعالى:
ِ ِ

ٍِ ِ

ش ِ
س ٍ
ون
اع ٍر ق َِم ً
ول َك ِر ٍيم (َ )40و َما ُى َو ِبقَ ْو ِل َ
يبل َما تُ ْؤ ِمنُ َ
إَِّن ُو لَقَ ْو ُل َر ُ

َّ

(َ )41وَال بقَ ْول َكاىن قَم ً
يبل َما تَذَك ُر َ
ون ،)4(ككاف الرسكؿ ػ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ مف القرآف ،إنما ىك مف

كبلـ الكياف ،فقاؿ ػ جػؿ كعػزػ ػ ينقض دعػ ػكاىػـ الباطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة:
ِّ

ِِ ِ

ِ ٍِ

ٍ

 فَذَكْر ف ََما أَْن َت بن ْع َمت َرِّب َك ب َكاىن َوَال َم ْجنُون  ،)1(كقاؿ تعالى:
( )41وَال ِبقَو ِل َك ِ
يبل َما تَذ َّ
ون
اى ٍن قَمِ ً
َكُر َ
ْ
َ

ش ِ
س ٍ
ون
اع ٍر قَمِ ً
ول َك ِر ٍيم (َ )40و َما ُى َو ِبقَ ْو ِل َ
يبل َما تُ ْؤ ِمنُ َ
إَِّنوُ لَقَ ْو ُل َر ُ

،)2(ككاف الرسكؿ ػ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ ػ ػ ػ قد أبطؿ الكيانة ،

1ػ سكرة العاديات اآليات 1:ػ.5

2ػ ػ كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر ،تأليؼ  :أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ العسكرم ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم
كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،بيركت1406 ،ىػ1986 -ـ ،ص.260
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كالتنجيـ  ،كالسحر ،كنيى عنيا ،فمما سمع كبلـ ذلؾ القائؿ أعاد اإلنكار ،كمراده بو تأكيد تحريـ

العمؿ عمى أقكاؿ الكينة  ،كلك كاف ػ ػ عميو السبلـ ػ ػ قد أنكر السجع لما قالو.

إذف أبك ىبلؿ العسكرم يخالؼ الرماني كالباقبلني في َّ
أف السجع كمو مذمكـ  ،بؿ منو المذمكـ

الذ م يظير فيو التكمؼ  ،كيرىؽ األلفاظ كالمعاني  ،حتى يحاكؿ القائؿ أف يككف كبلمو رضان
غير متماسؾ بالمعاني  ،كيرل ٌأنو ال مانع مف أف يكصؼ القرآف بأف فيو سجعان  ،كلكنو سجع
في أعمى مراتب الكبلـ  ،بحيث ال يمكف أف يجاريو أحد  ،كال يصؿ إلى عمكه أحد مف الخمؽ.
ط نظره
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ػ ػالسجع ؛ ألف الساجع
يككف مح ى
ي
كيقكؿ البقاعي  ":كقد عاب النبي ػ ػ ى
األلفاظ ،فيدير المعاني عمييا  ،كيتبعيا إياىا ،فربما عجز المفظ عف تكفية المعنى؛ ركل البخارم

()4

كذلؾ أنو لك كاف نظره إلى المعنى كتصحيحو ؛ ألغنى عف ىذا السجع أف يقاؿ :كيؼ أغرـ

مف ال حياة لو،؟ كلك قصد السجع كتيذيب المعنى  ،ألتى مما يدؿ عمى نفي الحياة التي جعميا

محط أمره  ،فإنما أتى بو ال يستمزـ نفييا ،كلك تقيد بالصحة الغتنى بنفي النطؽ عف نفي

االستيبلؿ ،فصح بيذا أنو دائر مع تحسيف المفظ  ،كينطبع في عقؿ عاقؿ أف يككف النبي ػ
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ػ يذـ السجع كىك يأتي بو  ،كيقصده في القرآف  ،أك في السنة ،كلك كاف
ى
ذلؾ ألسرعكا الرد عميو ،كذكر أصحاب فتكح الببلد في فتح مكراف مف ببلد فارس أف الحكـ بف
عمرك لما فتحيا أرسؿ باألخماس مع صحار العبدم ،فمما قدـ عمى عمر ػ رضي ا﵀ عنو ػ سألو
()5

عف مكراف

ككاف ال يأتيو أحد إال سألو عف الكجو الذم يجيء منو فقاؿ" :يا أمير المؤمنيف!

أرض سيميا جبؿ ،كماؤىا كشؿ كثمرىا دقؿ ،كعدكىا بطؿ ،كخيرىا قميؿ ،كشرىا طكيؿ ،كالكثير

1

ػػسكرة الطكر اآلية .29 :

3

ػ ػ أخرجو سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم في سننو  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار

4

ػ ػ أخرجو مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم في صحيحو  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء

2

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

في الطب كغيره مف صحيحو  ،كمسمـ في الديات  ،كأبك داكد  ،كالنسائي  ،كغيرىـ عف أبي
صمَّى ا﵀ي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ػ قضى في الجنيف يقتؿ في بطف
ىريرة ػ رضي ا﵀ عنو ػ أف رسكؿ ا﵀ ػ ى
أمو بغرة عبد  ،أك كليدة ،فقاؿ الذم قضى عميو :كيؼ أغرـ مف ال شرب  ،كال أكؿ ،كال نطؽ كال
اف اٍل يكيَّ ً
صمَّى ا﵀ي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىم ػ ":إًَّن ىما ىى ىذا ًم ٍف إً ٍخ ىك ً
اف "( )3مف
استيؿ ،فمثؿ ذلؾ بطؿ؛ فقاؿ النبي ػ ى
ً َّ
أجؿ سجعو الذم سجع ،كفي ركاية :فقاؿ النبي ػ َّ
ىعر ً
اب"
ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ػ  ":ىس ٍجعه ىك ىس ٍج ًع األ ٍ ى

ػ ػ سكرة الحاقة اآليات  40ػ ػ .42

التراث العربي – بيركت  ،باب دية الجنيف ككجكب الدية في القتؿ  ،رقـ الحديث .1311/3 ،1682 :

 5ػػيي مكضع في ببلد العرب  .ينظر معجـ البمداف  ،تأليؼ  :ياقكت بف عبد ا﵀ الحمكم أبك عبد ا﵀  ،دار الفكر –

بيركت . 180/5 ،
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الفكر  ،باب  :دية الجنيف  ،رقـ الحديث .601/2 ، 4576 :

بيا قميؿ ،كالقميؿ بيا ضائع ،كما كراءىا شر منيا؛ فقاؿ ،أى ىس َّجاعي أنت  ،أـ يم ٍخبًر؟ فقاؿ :ال بؿ
مخبر ،قاؿ :ال كا﵀! ال يغزكىا جيش لي ما أطعت"(.)1
ي

فقد جعؿ الفاركؽ السجع قسيمان لمخبر فدؿ عمى أف التقيد بو عيب؛ إلخبللو بالفائدة أك بتماـ

الفائدة ،كلعمو إنما جكز أف يككف مخب انر؛ ألنو انفؾ عف السجع في آخر كبلمو ككرر لفظ «قميؿ»
فكاف ما ظنو؛ ألنو لك أراد السجع ألمكنو أف يقكؿ كالكثير بيا قميؿ ،كالقميؿ بيا ضائع كميؿ ،كما
كراءىا شر منيا بأقكـ قيؿ؛ كقد نفى سبحانو عف ىذا القرآف المجيد تصكيب النظر إلى السجع
ً ً

ًو ً

ً

ً ً

ًو ً

َّ

كما نفى عنو الشعر ،فإنو ػ تعالى ػ قاؿ  :ىك ىما يى ىك بقى ٍكؿ ىشاعر ىقم نيبل ىما تي ٍؤمني ىكف ( )41ىكىال بقى ٍكؿ ىكاىف ىقم نيبل ىما تى ىذك ير ىكف ،)2(

فكما أف قكؿ الشاعر إتيانو بالكبلـ مكزكنان ،فكذلؾ قكؿ الكاىف إتيانو بالكبلـ مسجكعان ،كالقرآف
ليس مف ىذا كال مف ىذا ،كاف كقع فيو كؿ مف األمريف فغير مقصكد إليو ،كال معكؿ عميو ،بؿ

لككف المعنى انتظـ بو عمى أتـ الكجكه فيؤتى بو لذلؾ ،ثـ تبيف أنو غير مقصكد باالنفكاؾ عنو
في كثير مف األماكف بقرينة ليس ليا مجانس في المفظ لتماـ المعاني المرادة عندىا ،فيعمـ قطعان

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

أف ذلؾ غير مقصكد أصبلن؛ ألف مثؿ ذلؾ ال يرضى بو أقؿ الساجعيف ،بؿ يراه عج انز كضيقان عف
تكميؿ المشاكمة كنقصان  -تعالى ا﵀ عف ذلؾ عمكان كبي انر.)3("...

ً
ب ىكىال
كليذا قاؿ النبي ػػعميو الصبلة كالسبلـ ػ ػ لمرجؿ الذم سألو  ":أىتي ىغّْريمني ىم ٍف ىال أى ىك ىؿ ىكىال ىش ًر ى
ً
َّ ً
ُّ
"أس ٍجعان ىك ىس ٍج ًع الكياف"()4؛ َّ
ألف التكمؼ في سجعيـ فاش ،كلك
ص ى
اح فى ٍ
استىيىؿ فىم ٍث يؿ ىذل ىؾ ييطىؿ " ى
ى

يذمو كيكرىو كاذا سمـ
كرىو ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ ػ لككنو
ن
سجعا لقاؿ  :أسجعان ثـ سكت ،ككيؼ ٌ
مف التكمؼ ،كبرئ مف التعسؼ لـ يكف في جميع صنكؼ الكبلـ أحسف منو ،كقد جرل عميو كثير
مف كبلمو  -عميو السبلـ"(.)5إذان الرسكؿ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ لـ يذـ السجع ألنو سجع  ،أك
ألنو لكف مف ألكاف الصياغة كالحمية  ،بؿ ذـ المضمكف الفكرم الذم كاف السجع رداءه كمظيره.

" فالسجع إذان ليس بمنيي عنػو ،كانما المنيي عنػو ىػك الحكػـ المتبػكع في قكؿ الكاىف ،فقاؿ
رسكؿ ا﵀ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ " :أى ىس ىج ىعان ىك ىس ىج ًع ال يكيَّاف"؟ أم :أحكمان كحكـ الكياف "(.)6

1

ػ نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،تأليؼ :إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي  ،دار

الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة . 37/4

2ػ سكرة الحاقة اآليتاف .42 ،41 :

3ـــ نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر.56/9
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4

ـأخرجو اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثانية

5

ــ ينظر  :كتاب الصناعتيف ص .261
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الب ٍردَّ ،
فإف كراء ذلؾ مطمكبان آخر ،كىك أف يككف المفظ
صفّْ ىي الكبلـ المسجكع مف الغثاثة  ،ك ى
"فإذا ي
ممكه ،عمى
فيو تابعان لممعنى ،ال أف يككف المعنى فيو تابعان لمفظ ،فإنو يجيء عند ذلؾ كظاىر ٌ
()1
باطف مشكه ،كيككف مثمو ً
و
نصؿ مف خشب ".
كغ ٍمود مف ذىب ،عمى
ٌ
كيفصح ابف سناف عف دليؿ كجكد السجع في القرآف بقكلو  ..." :ال فرؽ بيف مشاركة بعض

القرآف لغيره مف الكبلـ في ككنو مسجكعان ،كبيف مشاركة جميعو في ككنو عرضان كصكتان كحركفان

ككبلمان كعربيان كمؤلفان ،كىذا مما ال يخفى فيحتاج إلى زيادة في البياف"(.)2

العمك القرآني الذم ال يستطيع
كيسمي ابف سناف ما فيو المقاطع متحدة سجعان ،كلكف في درجة ّْ
أحد أف ينيد في كبلمو إليو ،كيسكؽ نصكصان قرآنية يعدىا مف السجع منو قكلو تعالى:

ىكا ٍلفى ٍج ًر ()1

ؾ بًع واد ( )6إًرـ ىذ ً
كلىىي و
اؿ ىع ٍش ور ( )2ك َّ
ات ا ٍل ًع ىم ًاد ( )7الَّتًي لى ٍـ
الش ٍف ًع ىكا ٍل ىكتٍ ًر ( )3ىكالمٍَّي ًؿ إً ىذا ىي ٍس ًر ( )4ىى ٍؿ ًفي ىذلً ى
ؾ قى ىس هـ لً ًذم ًح ٍج ور ( )5أىلى ٍـ تىىر ىك ٍي ى
ؼ فى ىع ىؿ ىرُّب ى ى
ىى
ى
ى
ً

ً

ً ً

ًَّ

ً ً

ً

ً

ً

ًَّ

ً

ً ً

ً

يي ٍخمى ٍؽ مثٍمييىا في اٍلب ىبلد ( )8ىكثى يم ىكد الذ ىيف ىجابيكا الص ٍَّخ ىر باٍل ىكاد ( )9ىكف ٍرىع ٍك ىف ذم ٍاأل ٍىكتىاد ( )10الذ ىيف طى ىغ ٍكا في اٍلب ىبلد ( )11فىأى ٍكثىيركا فييىا الٍفى ىس ىاد،)3( 
صحيح في المغة ،كيقكؿ ":قصد إليو طمبان لممكافقة في الفكاصؿ"( ،)4كيستدؿ أيضان بقكلو ػ تعالى ػ
ً
َّاعةي ك ٍان ىش َّ
ضكا ىكىيقيكليكا ًس ٍحهر يم ٍستى ًمّّر .)5(
ؽ اٍلقى ىم ير ( )1ىكًا ٍف ىي ىرٍكا ىآيةن يي ٍع ًر ي
  :ا ٍقتىىرىبت الس ى ى
كيتكمـ ابف سناف في البكاعث التي بعثت الذيف ينكركف َّ
أف يككف في القرآف سجع ،فيحمد تمؾ

أظف أف الذم دعا أصحابػنا إلى تسمػية كػؿ مػا
البكاعث مع اإلصرار عمى المخالفة فيقكؿ  " :ك ٌ
فػي الػقرآف فكاصؿ ،كلػـ يسمػكا ما تماثمت حػركفو سجعان ،رغبتيـ في تنزيو القرآف عف الكصؼ
البلحؽ بغيره مف الكبلـ المركم عف الكينة كغيرىـ ،كىذا غرض في التسمية قريب...؛ ألنو ال

فرؽ بيف مشاركة بعض القرآف لغيره في ككنو مسجكعان ،...كال فرؽ بيف الفكاصؿ التي تتماثؿ

حركفيا في المقاطع كبيف السجع"(.)6

كيقكؿ فارضان اعتراضان  ،ك اردان عميو  ،فإذا قاؿ قائؿ " :إذا كاف عندكـ أف السجع محمكد َّ ،
فيبل
كرد القرآف كمو مسجكعان  ،كما الكجو في كركد بعضو غير مسجكع؟ قيؿ  :إف القرآف أنزؿ بمغة

العرب كعمى عرفيـ كعادتيـ  ،ككاف الفصيح مف كبلميـ ال يككف كمو مسجكعان لما في ذلؾ مف

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

كيقكؿ ابف سنافَّ ":
إف نغـ السجع ك ػاف مقصكدان ،فقد حذفت الياء ف ػي يسرم ،كالكادم ،كذلؾ

أمارات التكمؼ كاالستكراه كالتصنع  ،كال سيما فيما يطكؿ مف الكبلـ  ،فمـ يرد مسجكعان جريان عمى
عرفيـ في الطبقة العالية مف الكبلـ  ،كلـ يخؿ مف السجع ؛ ألنو يحسف في بعض الكبلـ عمى

1
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الصفة التي قدمناى ػا  ،كعمييػا كرد فػي فصيػح كبلميػـ  ،فمػـ يجػز أف يكػكف عاليان في الفصاحة ،
كقد َّ
أخؿ فيو شرط مف شركطيا  ،كىذا ىك السبب  ،فأكرد القرآف مسجكعان كغير مسجكع"(.)1
كيستنكر ابف األثير الذيف يذمكف السجع  ،كيستنكر قكؿ الذيف ال يسمكف ما في القرآف

ذمو بعض أصحابنا مف أرباب ىذه
مف اتحاد المقاطع في الحركؼ سجعان  ،كيقكؿ في ذلؾ ":كقد َّ
الصناعة  ،كال أرل لذلؾ كجيان سكل عجزىـ أف يأتكا بو  ،كا َّال فمك كاف مذمكمان لما كرد في القرآف

الكريـ  ،فإنو قد أتى منو بالكثير  ،حتى إنو ليؤتى بالسكرة جميعيا مسجكعة كسكرة الرحمف ،
كسكرة القمر كغيرىما  ،كبالجممة فمـ تخ يؿ منو سكرة مف السكر"(.)2
كترل أنػو يستحػسف السجػع  ،كيرمي الذيف ال يستحسنكنػو بأني ػـ ال يجيدكنػو  ،لكنو ال

يمكف أف يككف حسنان في كؿ األحكاؿ  ،فمثبلن بياف األحكاـ الشرعية في أم كبلـ بميغ ال يصح

أف يككف سجعان  ،كلكؿ مقاـ مقاؿ كما يذكر عمماء الببلغة(.)3

كخبلصة ما يقرره المثبتكف لمسجع في القرآف أنيـ يعتمدكف عمى ما يتمكنو مف اتحاد

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

الحركؼ في مقاطع القرآف  ،كيقرركف مع ذلؾ أف سجع القرآف أعمى مف كبلـ البشر ،فميس عمى

شاكمة مثمو في كبلـ الناس ؛ ألنو أعمى مف كبلـ الناس(.)4

مف ىذه النقكؿ أجد الذيف يقرركف أف في القرآف سجعان يعتمدكف عمى :

أف الفكاصؿ المتحدة في الحركؼ كثيرة في القرآف.
أكنال :نصكص القرآف التي ثبت فييا ٌ
ثانيا  :أف السجع ليس عيبان في القكؿ  ،كلكنو مف محسّْنات القكؿ  ،كقد كقع كثي انر في كبلـ
ن

العرب الجيد  ،كأنو لـ يكف سجع الكياف ىك السائد فقط  ،بؿ كاف مف بمغاء العرب مف اتجو إلى
عـ النبي ػ صمى ا﵀ عميػو كسمػـ ػ أنػو قاؿ لسػيؼ بف ذم
السجع البميغ  ،فقد ركم عف أبي طالب ٌ
يػزف ":أنبتػؾ ا﵀ منبتػنا طػابت أركمتػو  ،كعزت جرثكمتػو  ،كثبت أصمػو  ،كبسؽ فرعػو  ،كنبت
زرعو في أكرـ مكطف  ،كأطيب معدف"(.)5

أما الذيف نف ػكا السجػع مػف الػقرآف كقػالكا  :إنػو مذمػكـ  ،كعمػى رأسػيـ

الباقبلني ،كنسبو إلى

األشاعرة  ،فقاؿ ":ذىب أصحابنا كميـ إلى نفي السجع في القرآف  ،كذكره الشيخ أبك الحسف

األشعرم في غير مكضع مف كتبو"( ،)6فالباقبلني ينكر أف يككف في القرآف سجع  ،كما ٌادعكه
1ػ ػ المصدر السابؽ ص. 174
2

ػ ػ المثؿ السائر . 195/1

العدد 10

3

ػػينظر :المعجزة الكبرل لمقرآف  ،تأليؼ  :محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة  ،دار الفكر العربي ،

4

ــػالمصدر السابؽ ص.225

الطبعة ببل ،ص. 219

5ـــ المصدر نفسو ص.219
6ــ إعجاز القرآف ص.57

56

مف سجع فيو كساقكه بأنو ىك ٍى هـ ال أساس لو فقاؿ ":كالذيف يقدركنو أنو سجع فيك كىـ ؛ ألنو قد
سجعا ؛ َّ
سجعا يختص
ألف ما يككف بو الكبلـ
يككف الكبلـ عمى مثاؿ السجع  ،كاف لـ يكف
ن
ن
ببعض الكجكه دكف بعض ؛ َّ
ألف السجع مف الكبلـ يتبع المعنى فيو المفظ الذم يؤدم السجع ،

تابعا لممعنى ،
كليس كذلؾ ما اتفؽ مما ىك في تقدير السجع مف القرآف ؛ ألف المفظ يقع فيو ن
كفصؿ بيف أف ينتظـ الكبلـ في نفسو بألفاظو التي تؤدم المعنى المقصكد فيو  ،كبيف أف يككف

منتظما دكف المفظ  ،كمتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع كإفادة غيره  ،كمتى
المعنى
ن
مستجمبا لتحسيف الكبلـ دكف تصحيح المعنى"(.)1
انتظـ المعنى بنفسو دكف السجع كاف
ن

كاذا كاف الذيف ردكا عمى الرماني قد بيَّنكا َّ
مذمكما عمى إطبلقو  ،إنما المذمكـ منو
أف السجع ليس
ن
سجع الكياف  ،كما كاف فيو المفظ ىك المقصكد  ،كالمعنى تابع لو نجد فرقان بيف الباقػبلني  ،كابف

األثػير  ،كابف سػناف  ،كأبي ىػبلؿ العسكرم في تعريػؼ السجع  ،فأكلئؾ يعتبركف السجع ما

كفي الثاني ال يككف الئقنا بمقاـ القرآف الكريـ.
أما الباقبلني كسائر األشاعرة  ،كمف سمؾ طريقتيـ  ،فإنيـ ال يذكركف السجع إال في

مقدما عمى المعنى  ،كاف الذم دفع الباقبلني إلى ىذا ىك تشبيو
الصكرة التي يككف فييا المفظ
ن
السجع بالشعر  ،فالشعر تقصد فيو القكافي كالمقاطع المتحدة في األلفاظ  ،ثـ تكيؼ المعاني

عمى األلفاظ ليستقيـ المقطع  ،كما تستقيـ القافية  ،كاذا كاف الشعر منفيِّا في القرآف باالتفاؽ ،
فكذلؾ السجع الذم ينيج منيجو  ،كيتبع طريقتو ،كتجيء المعاني تابعة لؤللفاظ مكيفة بكيفيا،

مأخكذة بطريقيا ،كا َّف ا﵀ ػ تعالى ػ عندما استنكر أف يككف قكؿ شاعر كال كاىف  ،أدخؿ السجع
في النفي  ،كىك السجع الذم يككف فيو المقصد األكؿ لمفظ(.)2

كبذلؾ ننتيي إلى االتفاؽ عمى َّ
أف القرآف فيو فكاصؿ تتحد فييا المقاطع  ،كلعمكىا

كسمكىا في الببلغة كانت المعاني ىي المقصد األكؿ  ،كجاءت األلفاظ بجماليا كاشراقيا كحسف

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

تحسينا لمقكؿ  ،أـ
اتحدت فيو ألفاظ المقاطع  ،سكاء أكاف المعنى ىك المقصكد  ،كجاء االتحاد
ن
محمكدا ،
كاف المقصد ىك المفظ كاتحاد ألفاظ المقاطع ىك المقصكد  ،كفي األكؿ يككف السجع
ن

نغميا  ،كرنة مكسيقاىا  ،تابعة لذلؾ  ،كقد يككف اتحاد المقاطع في الحركؼ مف مظػاىر الجمػاؿ

كحػسف النغػـ  ،كانسجػاـ المكسيقى  ،كفي ذلؾ قكة التأثير ،بما ال يستطيع أحد أف يأتي بمثمو.
كنخػتـ بكػبلـ البػاقػبلني في كصػؼ ألفػاظ الػقرآف كنظمػو  ،كبكػبلـ مصطفػى

الرافعي ،

أما األكؿ الباقبلني  ،فقد قاؿ ":إف القرآف سيؿ سبيمو  ،فيك خارج عف الكحشي المستكره ،
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كالغريب المستنكر  ،كعف الصنعة المتكمفة  ،كجعمو قر نيبا إلى األفياـ  ،يبادر معناه لفظو إلى

القمب  ،كيسابؽ المغزل منػو عبارتو إلى النفس  ،كىك مع ذلؾ ممتنع المطمب عسير المتناكؿ
ط ًمع مع قربو في نفسو  ،كال مكىـ مع دنكه في مكضعو أف يقدر عميو  ،أك أف يظفر بو ،
غير يم ٍ
فأما االنحطاط عف ىذه الرتبة إلى رتبة الكبلـ المبتذؿ  ،كالقكؿ المسفسؼ  ،فبل يصح أف تقع
َّ
فيو فصاحة  ،أك ببلغة  ،فيطمب فيو الممتنع  ،أك يكضح فيو اإلعجاز كلكنو أكضح مناره ،

متماثبل  ،كبيف مع ذلؾ إعجازه فييـ
كقرب منياجو  ،كسيؿ سبيمو  ،كجعمو في ذلؾ متشابينا
ن
،كقد عممت أف كبلـ فصحائيـ  ،كشعر بمغائيـ ال ينفؾ مف تصرؼ في غريب مستنكر ،أك
كحشي مستكره كمعاف مستبعدة  ،ثـ عدكليـ إلى كبلـ مبتذؿ كضيع ال يكجد دكنو في الرتبة  ،ثـ
تحكليـ إلى كبلـ معتدؿ بيف األمريف متصرؼ بيف المنزلتيف"(.)1

أما الثاني فيك :مصطفى صادؽ الرافعي ،فيك يقكؿ في فكاصؿ القرآف كمقاطعو ":ما
ىذه الفكاصؿ التي تنتيي إلييا آيات القرآف؟ ما ىي َّإال صكرة تامة لؤلبعاد التي تنتيي بيا جمؿ

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

عجيبا يبلئـ الصكت كالكجو الذم يساؽ
المكسيقى ،كىي متفقة مع آياتيا في قرار الصكت اتفاقنا
ن
إليو بما ليس كراءه في العجب مذىب  ،كتراىا أكثر مػا تنتيي بالنكف كالميـ  ،كىمػا الحرفػاف
()2

الطبيعيػاف فػي المكسيقػا نفسيا  ،أك بالمد ،كىك كذلؾ طبيعي في القرآف

" .قاؿ بعض العمماء :

كثير في القرآف ختـ الفكاصؿ بحركؼ المد كالميف  ،كالياء كالنكف  ،كحكمة كجكدىا التمكيف مف

التطريؽ بذلؾ  ،كما قاؿ سيبكيو " :أنيـ ػ ػ أم  :العرب ػ إذا ترَّنمكا يمحقكف األلؼ كالياء كالنكف

؛ألنيـ أرادكا َّ
مد الصكت "( ،)3كيترككف ذلؾ إذا لـ يترنمكا  ،كجاء ذلؾ في القرآف عمى أسيؿ
مكقؼ  ،كأعذب مقطع".

كىذه ىي طريقة االستيكاء الصكتي في المغة ،كأثرىا طبيعي في كؿ نفس تفيمو ،ككؿ

نفس ال تفيمو ،ثـ ال يجد مف النصكص عمى أم حاؿ إال اإلقرار كاالستجابة ،كلك نزؿ القرآف

بغيرىا لكاف ضرنبا مف الكبلـ البميغ الذم يطمع فيو ،أك في أكثره ،كلما كجد أثر يتعدل أىؿ ىذه
المغة العربية إلى أىؿ المغات األخرل ،كلكنو انفرد بيذا الكجو المعجز ،فتألفت كمماتو مف حركؼ

خمبل بينّْنا ،أك ضعفنا
لك سقط كاحد منيا  ،أك أبدؿ بغيره ،أك أقحـ معو حرؼ آخر ،لكاف ذلؾ ن
ظاىر في نسؽ الكزف ،كجرس النغمة ،كفي حس السمع كذكؽ المساف ،كفي انسجاـ العبارة،
نا
كبراعة المخرج ،كتساند الحركؼ ،كافضاء بعضيا إلى بعض ،كلرأيت لذلؾ ىجنة في السمع
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كالذم تنكره مف كؿ مرئي لـ تقع أجزاؤه عمى ترتيبيا ،كلـ تتفؽ عمى طبقاتيا ،كخرج بعضيا طكنال

عرضا ،كذىب ما بقي منيا إلى جيات متناكرة"(.)1
كبعضيا
ن
كاف ىذا الكبلـ يفيد فائدتيف(: )2

إحداىمـاَّ :
أف مكسيقػا الػقرآف الػكريـ كنغمػاتػو ىػي التػي استػرعت أسمػاع العرب  ،كاستيكت
نفكسيـ  ،ك أركا ليا حبلكة  ،كعمييا طبلكة ليست مف الشعر  ،كاف عمت عمى أعمى ما فيو ،
كليست مف نكع كبلميـ البميغ  ،كاف كانت مف جنس كبلميـ  ،كاف ذلؾ التأليؼ في النغـ

عمك المغزل  ،كالمعنى  ،كاحكاـ التعبير  ،كدقة اإلحكاـ ال يمكف أف يصؿ إليو أحد.
كالجرس مع ّْ

كقد يقكؿ قائؿ  :ىؿ ىذه األنغاـ المؤتمفة ليست مقصكدة لذاتيا ،كانما أريد الزميا كىك

إثبات الرسالة لمحمد ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػ ،كىي اإلعجاز؟ فنقكؿ  :إننا ميما نحاكؿ في رد

كالحركؼ ،كالكممات ،كالجمؿ ،كالفكاصؿ ،كأبعادىا ،كؿ ىذا فيو إعجاز لمعرب عف أف يأتكا

بمثميا ،كا َّف الدليؿ عمى َّ
أف جرس اآليات القرآنية بما حكت مف حركؼ ككممات ىك مف اإلعجاز
ً

ً

ً

ّْ
ً
َّ
أف ا﵀ ػ تعالى ػ أمر بترتيؿ القرآف ال بمجرد القراءة ،فقد قاؿ تعالى :أ ٍىك زٍد ىعمىٍيو ىكىرتؿ اٍلقيٍر ىآف تىٍرت نيبل )3(كبيف
سبحانو أف ترتيؿ القرآف بتعميـ مف ا﵀ تعالى ،فقد قاؿ تعالت كمماتو  :كقى ى ًَّ
يف ىكفىيركا لى ٍكىال
اؿ الذ ى
ى
ينّْز ىؿ عمى ٍي ًو اٍلقيرآف جممىةن ك ً
يبل .)4( فا﵀ ػ تعالى ػ عمَّـ نبيو ػ
ّْت بً ًو في ىؤ ىاد ىؾ ىكىرتٍَّم ىناهي تىٍرتً ن
اح ىدةن ىك ىذلً ىؾ لًينثىب ى
ى
ٍ ي يٍ ى
مجرد القراءة ،إنما الترتيؿ
عميو الصبلة كالسبلـ ػ ػ ،كىك معمَّـ أمتو ذلؾ الترتيؿ ،كليس الترتيؿ َّ

تنغيما يظير التناسؽ في الحركؼ كالجمؿ كاآليات كيكشؼ معانييا  ،كنغماتيا ،
قراءة منغمة
ن
كتمؾ ىي مكسيقى القرآف.

أف إعجاز القرآف لغير العرب ىك بنغمو كجرسو المكسيقي َّ ،
الفائدة الثانيةَّ :
فإف المكسيقى لغة
اإلنسانية  ،كتيتز ليا كؿ القمكب  ،كنحف نكافقو في اتجاىو إلى أف القرآف معجز العرب كغيرىـ

 ،كلكف ال نقصر إعجاز غير العرب عمى المكسيقى كحدىا  ،بؿ نقكؿ  :إف ذات العبارات ،

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

احدا بذاتو ىك الذم اختص باإلعجاز ،بؿ تضافرت في ذلؾ
سببا ك ن
اإلعجاز إلى أسباب ال نجد ن
قائما بذاتو ،كلكف نؤكد أف جرس المقاطع،
األسباب ،ككؿ كاحد منيا يصمح أف يككف ن
سببا ن

كشرائعو  ،كالعمـ المبثكث فيو  ،كككنو مف أمي ال يق أر كال يكتب  ،كقد نشأ في بمد أمي ليس فيو

معيد كال مدرسة  ،ىذا كمو فيو الداللة عمى أنو مف عند ا﵀ ػ تعالى  ،كىذا الزـ اإلعجاز.

إذف فالسجع مف أرفع مراتب الكبلـ  ،كأعبلىا  ،كأجؿ عمكـ الببلغة التي دارت حكلو دراسات

كثيرة كليذا اختص بو القرآف الكريـ مف بيف سائر األساليب الببلغية .
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الخاتمة كبعد االنتياء مف ىذا البحث كاف البد مف نتائج تستفاد  ،كثمار تجنى  ،ثـ تكصيات
كتكجييات ترشد إلى بعض األشياء التي يجب االىتماـ بيا ،كفيما يمى بياف ىذا:

أوالً  :النتائج :

 1ػ ػ لـ ينكر الرسكؿ ػ ػ عميو الصبلة كالسبلـ ػػالسجع عمى اإلطبلؽ  ،كانما أنكر منو سجع الكياف

فحسب ؛ألنيـ يريدكف بو إبطاؿ حؽ فتنطؽ ألسنتيـ بو لمتأثير عمى السامع.

 2ػ ػكقع في القرآف فكاصؿ متشابية تشبو السجع  ،لكنو غير مقصكد  ،بؿ ً
لحكـ كأسرار أرادىا ا﵀

ػ تعالى ػ لما فيو مف الببلغة  ،كتكجيو القمكب إلى استماعو كاإلنصات إليو  ،كاالستفادة منو.

 3ػ ػ السجع المقصكد :ىك الذم يكرىمف عمؿ الكينة ،أما السجع الذم ال يقصد  ،كيأتي بكبلـ
المساف  ،أك في كتاباتو ،أك في خطبو مف غير قصد فبل بأس بو .

 4ػالفكاصؿ في القرآف :ىي التي تتبع المعاني  ،كال تككف مقصكدة لذاتيا  ،أما السجع فيك الذل

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

ييقصد في نفسو  ،ثـ يحيؿ المعنى عميو.
تانيان  :التكصيات :

 1ػ ػدراسة البديع كألكانو في القرآف الكريـ كحديث الرسكؿ ككبلـ العرب  ،كتنبيو الدارسيف إلى
أىميتو كببلغتو .

 2ػ أف يجعؿ الباحث مف نفسو ىح ىكمان عادالن ،ىدفو :إحقاؽ الحؽ دكف ميؿ  ،أك انحياز إلى رأم
مف آراء العمماء.
 3ػ السجع كالفاصمة مف فنكف عمـ البديع يجب التفريؽ بينيما كخاصة في القرآف الكريـ .

المصادر والمراجع

*مصحؼ المدينة المنكرة بركاية :حفص بف سميماف األسدم .

 1ػأثر النحاة في البحث الببلغي ،د.عبد القادر حسيف ػ نيضة مصر الطبعة كالتاريخ ببل.
 2ػ أسكاؽ الذىب  ،أحمد شكقي بف عمي بف أحمد شكقي  ،مطبعة اليبلؿ ػ مصر 1932ـ

،الطبعة ،كالتاريخ ببل . ،

 3ػ اإل تقاف في عمكـ القرآف  ،لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي  ،تحقيؽ  :أحمد بف
عمي  ،دار الحديث  ،القاىرة  ،الطبعة ببل  2006ـ.

 4ػ إعجاز القرآف  ،أبك بكر محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ الباقبلني ،تحقيؽ :
السيد أحمد صقر  ،دار المعارؼ ػ ػ القاىرة الطبعة ببل .

العدد 10

 5ػ إعجاز القرآف كالببلغة النبكية  ،مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد
القادر الرافعي  ،دار الكتاب العربي ػ ػ بيركت ػ الطبعة الثامنة ػ  1425ىػ ػ  2005ـ.

6ػ ػ اإليضاح في عمكـ الببلغة  ،جبلؿ الديف أبك عبدا﵀ محمد بف سعدالديف بف عمر القزكيني

الناشر  :دار إحياء العمكـ ػ بيركت ػ الطبعة :الرابعة  1998 ،ـ.
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 7ػ البرىاف في عمكـ القرآف  ،محمد بف بيادر بف عبد ا﵀ الزركشي أبك عبد ا﵀  ،تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ  ،دار المعرفة بيركت 1391،ق.

8ػ ػ بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي  ،تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ  ،المكتبة العصرية  ،صيدا /لبناف  ،الطبعة ببل .

 9ػ الببلغة العربية  ،عبد الرحمف بف حسف ىح ىبَّن ىكة الميداني الدمشقي  ،دار القمـ ،دمشؽ ،الدار
الشامية ،بيركت  ،الطبعة :األكلى 1416 ،ىػ  1996 -ـ.
 10ػ الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا  /عبد الرحمف الميداني  ،الطبعة كالتاريخ ببل .

 11ػ البمغة فػي تراجػـ أئمػة النحك كالمغة  ،محمد بف يعقكب الفيركزأبادم  ،تحقيؽ  :محمد

المصرم  ،جمعية إحياء التراث اإلسبلمي  ،الككيت الطبعة  :األكلى  1407ق.

لمرماني كالخطابي كعبد القاىر في الدراسات القرآنية كالنقد
 12ػ ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف ُّ

ا ألدبي  ،حققيا كعمؽ عمييا  :محمد خمؼ ا﵀  ،كمحمد زغمكؿ سبلـ  ،الطبعة الرابعة  ،دار
 13ػ جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع  ،أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي  ،ضبط
كتدقيؽ كتكثيؽ :د .يكسؼ الصميمي  ،المكتبة العصرية ،بيركت ،الطبعة ببل .

 14ػ الجكاىر المضية في طبقات الحنفية،عبد القادر بف محمد بف نصر ا﵀ القرشي ،أبك

محمد ،محيي الديف الحنفي  ،الناشر :مير محمد كتب خانو ػ كراتشي الطبعة ببل كالتاريخ ببل.

 15ػ ػ خزانة األدب كغاية األرب  ،تقي الديف أبي بكر عمي بف عبد ا﵀ الحمكم األزرارم ،تحقيؽ
 :عصاـ شعيتك  ،دار كمكتبة اليبلؿ ػ بيركت ،الطبعة األكلى 1987 ،ـ.

 16ػ الخبلصة في عمكـ الببلغة  ،عمي بف نايؼ الشحكد  ،الطبعة كالتاريخ ببل.

 17ػ ػ سر الفصاحة  ،أبي محمد عبدا﵀ بف محمد بف سعيد ابف سنانالخفاجي  ،قدمو كاعتنى بو
ككضع حكاشيو :إبراىيـ شمس الديف ،الطبعة األكلى 1431ىػ ػ  2010ـ.

 18ػػسنف أبك داكد سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم في سننو  ،تحقيؽ  :محمد

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

المعارؼ  ،ط  ،ببل.

محيي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر  ،الطبعة ببل.

 19ػ صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،أحمد بف عمي القمقشندم  ،تحقيؽ د.يكسؼ عمي طكيؿ،
دار الفكر ػ دمشؽ  ،الطبعة األكلى . 1987 ،

 20ػ صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد
 21ػ الصناعتيف الكتابة كالشعر  ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ العسكرم  ،تحقيؽ :عمي
محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية  ،بيركت1406 ،ىػ1986 -ـ.
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الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت  ،الطبعة ببل

 22ػ الكتاب ،لعمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء،أبك بشر ،الممقب سيبكيو ،تحقيؽ :عبد
السبلـ محمد ىاركف مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة :الثالثة 1408 ،ىػ ػ  1988ـ.

 23ػ ػ لساف العرب البف منظكر  ،تحقيؽ  :عبد ا﵀ عمي الكبير  ،كمحمد أحمد حسب ا﵀  ،ك ىاشـ
محمد الشاذلي  ،دار المعارؼ  ،القاىرة.

 24ػ المتشابو المفظي في القرآف الكريـ كتكجييو  -دراسة مكضكعية ػ اعداد  :محمد بف راشد

البركة.

 25ػ ػالمثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر  ،أبي الفتح ضياء الديف نصرا﵀ بف محمد بف محمد بف
عبدالكريـ المكصمي  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبدالحميد  ،المكتبة العصرية  -بيركت ،

 1995ـ.

 26ػ ػ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده  ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط كآخركف  ،مؤسسة الرسالة
 ،الطبعة  :الثانية 1420ىػ 1999 ،ـ .

بالغة السجع فً القرآن الكرٌم بٌن الجواز والمنع

 27ػ ػ مسند مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي في
الزكاة في باب المنفؽ كالممسؾ  ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي ػ بيركت الطبعة ببل .

 28ػ المعجزة الكبرل لمقرآف  ،اإلماـ العبلمة محمد أبك زىرة ،دار الفكر

العربي  ،الطبعة  .ببل.

 29ػ معجـ البمداف  ،ياقكت بف عبد ا﵀ الحمكم أبك عبد ا﵀  ،دار الفكر – بيركت  ،الطبعة ببل.

 30ػ مقامات الحريرم ،أبك محمد القاسـ بف عمي الحريرم  ،مطبعة المعارؼ ،بيركت  1873 ،ـ

 31ػ نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر
البقاعي  ،دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة  ،الطبعة ببل.
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شزح ( انآلنئ ادلُظٕيخ) ثبة ( اجلٓبد) ٔ (دكى األسري)

يُصٕر عجذ انهطٛف اجلعزاَ ٙأثٕعبئشخ

*

المقدمة
إف الحمد ﵀ نحمده ،كنستعينو ،كنستغفره ،كنعكذ با﵀ مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،مف

ييده ا﵀ فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،كأشيد أف ال إلو إال ا﵀ ،كحده ال شريؾ لو،

كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو ،صمى ا﵀ عميو كعمى آلو كأصحابو كأتباعو ،كسمـ تسميما كثيرا.

أما بعد:

فإف مف نعـ ا﵀  -عز كجؿ  -عمي أف ىيأ لي أسباب طمب العمـ الشرعي ،الذم أتقرب بو

إليو -عز كجؿ  -كأفضؿ نعمة ينعـ ا﵀ بيا عمى العباد في الدنيا :الدخكؿ في ديف اإلسبلـ
إلى ككنو كسيمة مف كسائؿ التقرب إلى ا﵀  -عز كجؿ  -فيك غاية في نفسو ،ككسيمة لمتقرب

إليو ،فإنو ال يتصكر أف يتقرب العبد إلى ربو  -عز كجؿ  -إال بالعمـ الشرعي.

كبعد :فيذا شرح مختصر لممنظكمة البيية المشيكرة ب ػ ػ ػ ػػ(الآلليء المنظكمة)باب ( الجياد)

ك(

حكـ األسير )لناظميا الفقيو النحكم المالكي الدكتكر فرج عمى حسيف الفقيو ،كىي منظكمة عذبة
األلفاظ ،سيمة الحفظ ،تبحث في عمـ الفقو ،كقد بمغت المنظكمة أكثر مف( )1000بيت في
أبكاب العقيدة ،كالعبادات ،كالنكاح ،كالمعامبلت ،كالقصاص ،كالدية ،كالجراحات ،كالحدكد،

كاألقضية ،كالشيادات ،كقد كقع اختيارم عمى باب (الجياد)ك(حكـ األسير) ،كشرحت منو تسعة

كعشريف بيتان .

كقد سبقني إلى شرح ىذا النظـ الدكتكر المحجكب إبراىيـ الزنيقرم الذم شرح أبياتان مف باب

النكاح ،كقد نشر شرحو في مجمة العمكـ الشرعية ،كىي مجمة عممية محكمة تصدر عف كمية
العمكـ الشرعية  -مسبلتو( العدد األكؿ 1436ىػ2015-ـ)

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

كااللتزاـ بشرائعو ،كاف مف شرائع ىذا الديف :طمب العمـ الشرعي؛ فيك قربة ﵀  -عز كجؿ  -كىك

كعممت أف بعض طبلب العمـ يسعكف في عمؿ مثيؿ بشرح بعض األبكاب مف المنظكمة،
ي
كتقديميا كرسالة ماجستير فأثنى عمييـ ،كأسأؿ ا﵀ أف يجزييـ عمى حرصيـ كجيدىـ ،كمنيـ
إبراىيـ نصر الناجح ،الذم شرح باب القصاص ،كالدية ،كالحدكد ،كالجراحات ،كناؿ درجة اإلجازة

العالية الماجستير مف كمية اآلداب كالعمكـ – جامعة غرياف -في  3يناير 2019ـ.

*
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أيت مف باب الكفاء لمشيخ أف أقكـ بإخراج جزء مف تراثو ،كالعناية بو ،لتعـ بو الفائدة؛ كألف
كقد ر ي
لعمك منزلتو كرفعة درجة أىمو ،فيك كسيمة لتحقيؽ
باب الجياد مف أىـ األبكاب فى اإلسبلـ ،كذلؾ ٌ

الغاية العظمى كىي إعبلء كممة ا﵀ تعالى؛ ليذه األسباب كغيرىا عزمت الكتابة فى ىذا
المكضكع ،كتقريب عباراتو كمسائمو بأسمكب عممي مبسط ليتحقؽ الغرض مف البحث كتحصؿ

الفائدة المتكخاة.

المقؿ كبضاعة الضعيؼ المقصر ،فما كاف فيو مف حؽ كصكاب فيك مف ا﵀ كحده ،كما
كىكجيد ي
كاف مف خطأ كنقص فيك بسبب ضعفي ،كقصكرم ،كقمة عممي ،كأسأؿ ا﵀ أف يجزم الجميع
خير الجزاء ،كما أسألو أف ينفع بو كيتقبمو بقبكؿ حسف ،كيجعمو لكجيو خالصان ،كلعباده نافعان ،إنو
سميع مجيب كصمى ا﵀ كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو .

أىداف البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى إخراج ما يمكف إخراجو مف ىذا النظـ؛ كالمحافظة عميو؛ شرحان يحؿ

مبانيو ،كيظير معانيو ،كيكضح دالئؿ أبياتو ،كيككف عكنان لطبلب العمـ الشرعي؛ لما فيو مف

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

درر ككنكز تستدعي إبرازىا لطمبة العمـ كالمختصيف في ىذا الباب ،باب الجياد كحكـ األسير؛

ألف الجياد مف أىـ المقاصد الشرعية ،كالمطالب العمية؛ ألنو مف المكاضيع التي كلجيا بعض
الناس فعصكا ا﵀ باسـ طاعة ا﵀ فييا؛ كذلؾ أنيـ أقدمكا عمى أعماؿ يظنكف أنيا مف شرع ا﵀

كشر عظيمان ،كما أف بعض الناس قصر
في الجياد ،كىي ليست كذلؾ فأثمر ذلؾ سكءان كضر انر ٌان
في مفيكـ الجياد ،كلـ يراع المفيكـ الشرعي فيو ،فكاف ذلؾ سببان في صرؼ الناس عف ىذه
العبادة ،أك جعؿ بعض الناس يفسر عبادة الجياد بغير مفيكميا الشرعي.

كمف ىنا نعرؼ أف ليذا المكضكع أىمية عظيمة كمنزلة كبيرة ،فكـ مف الدماء قد سفكت بسبب

عدـ مراعاة المفيكـ الشرعي ،كعدـ مبلحظة الضكابط الشرعية في الجياد.

كلذا؛ ال بد مف معرفة ىذه الضكابط ،كىذه المعاني مف أجؿ أف تككف أعمالنا المتعمقة بيذا عمى

كفؽ ما جاء في الكتاب كالسنة.

وقد جعمت عممي في مقدمة وقسمين وخاتمة :

المقدمة :كبينت فييا أىمية ىذا النظـ كسبب االختيار كأىدافو.

القسم األول :كيتضمف دراسة مكجزة حكؿ الناظـ ،كتشمؿ اسمو ،كمكلده ،كنشأتو ،كذكر بعض
مؤلفاتو ،كالمنيج المتبع في ىذا العمؿ ،كايرًاد نص المنظكمة مضبكطان في ىذا الباب ( الجياد
كحكـ األسير).

والقسم الثاني :كفيو نص النظـ مفرقان مع الشرح بإيجاز ،ثـ أتبعت ذلؾ بخاتمة تضمنت أىـ
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نتائج البحث  ،كفيرس لممصادر كالمراجع.

كانو لمف الكاجب عمي أف أحمد ا﵀ -عز كج ٌؿ -الذم ىيأ لي ىذه الفرصة كأمدني بالعافية حتى
تسنى لي القياـ بيذا العمؿ ،فالفضؿ لو أكالن كآخ انر ،ثـ إنني اعترافان بالجميؿ ،لقكؿ رسكؿ ا﵀-
ٌ
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1
أسجؿ شكرم كامتناني لمدكتكر فرج
اس ىال ىي ٍش يك ًر المَّوى" ٌ
صمى ا﵀ عميو كسمـ – ىم ٍف الى ىي ٍش يك ًر اٍلَّن ى
عمى الفقيو الذم ىيأ لي الفرصة لشرح أبيات مف ىذه المنظكمة الفقيية ،كأرجك أف تككف في

مكضع يرضي طمبة العمـ بعد رضا ا﵀ عز كج ٌؿ.
*ترجمة موجزة لمناظم

*اسمو ومولده ونشأتو :ىك الشيخ فرج عمى حسيف الفقيو ،كلد الشيخ

في 1943/1/1ـ

بمسبلتو ،كنشأ في كنؼ كالديو نشأة صالحة ،تربى فييا عمى العفاؼ كالطيارة كحسف الخمؽ.

*طمبو لمعمم ومؤلفاتو :حفظ القرآف بزاكية جامع ميزراف بطرابمس ،كتمقى تعميمو الديني في معيد

ميزراف ،مف سنة1951ـ إلى سنة1959ـ ،كمعيد أحمد باشا ،كتمقى عممو عمى يد شيكخ العمـ

األفاضؿ ،كمف أبرزىـ :الشيخ اليادم سعكد ،كالشيخ امحمد الكراتي شقيؽ المترجـ لو ،كالشيخ
عمى بف حسف العربي ،كالشيخ الطيب المصراتي ،كالشيخ أحمد الخميفي ،كغيرىـ كثيركف رحميـ

ا﵀ جميعان.

ككاف الشيخ يعمؿ عمى تحصيؿ العمـ بكؿ جد ،كيقتني الكتب القيمة كالنادرة مف أميات المصادر

الدينية كالمغكية ،كقد نظـ عدة متكف يليسيؿ تحصيؿ العمـ عمى الطبلب ،فنظـ ىذا النظـ في
الفقو ،كآخر في القكاعد الفقيية ،كالنحك ،ثـ تابع التصنيؼ فألؼ في التفسير ،كالفقو كأصكلو،
كفي الفرائض ،كفي السيرة النبكية ،كلو نظـ في مقاصد الشريعة يقكـ أحد الطبلب بشرحو لنيؿ

درجة اإلجازة العالية الماجستير ،كنظـ في السياسة الشرعية.
من مؤلفاتو:

 في رحاب القرآف  ،مكتبة البستاف ،طرابمس ،طبع سنة1996ـ. -سمسمة أنكار القرآف مف اثني عشر كتابان معظميا مطبكع.

 -اليتيـ في القرآف الكريـ ،مطابع الثكرة ،بنغازم ،طبع سنة1996ـ.

 الكجيز في المغة العربية ،مطابع عصر الجماىير ،طبع سنة 1998ـ. النحك الميسر ،الدار الميبية لمنشر،طرابمس ،طبع سنة2000ـ. -أحكاـ العبادات ،الجامعة المفتكحة،طرابمس،طبع سنة2000ـ.

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

()2

 تأمبلت في السيرة النبكية ،جامعة مصراتو ،طبع سنة2010ـ.1أخرجو الترمذم  :الجامع الكبير لئلماـ الحافظ أبى عيسي محمد بف عيسي الترمذم،كتاب البر كالصمة – باب ما جاء في
1996ـ.حديث رقـ (.505/3 )1954

2ينظر :شرح منظكمة الآللي المنظكمة شرح باب ( النكاح ) الدكتكر المحجكب الزنيقرم ،مجمة العمـ الشرعية مجمة عممية
محكمة تصدر عف كمية العمكـ الشرعية  .مسبلتو  ،العدد األكؿ 1436ىػ2015-ـ.195
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الشكر لمف أحسف إليؾ

تحقيؽ بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت -لبناف – الطبعة األكلى

 -اختبلؼ الفقياء كأسبابو ،دار الطالب ،طرابمس ،طبع سنة2011ـ.

 أحكاـ المكاريث في الشريعة اإلسبلمية ،دار النخمة ،طبع سنة.2014كقد أشرؼ كناقش عددان مف الرسائؿ العممية التي تحصؿ أصحابيا عمى درجة الماجستير في

عمي في مشركع التخرج لنيؿ درجة
العمكـ الشرعية ،ككاف لي الشرؼ أنني كنت ممف أشرؼ ٌ
الميسانس مف الجامعة األسمرية -زليتف " بعنكاف "أحكاـ الخمر في الشريعة اإلسبلمية"

سنة 2001ككذلؾ رسالة الماجستير بعنكاف " المسائؿ الخبلفية في كتاب المعكنة لمقاضي عبد

الكىاب البغدادم المالكي مف أكؿ كتاب الطبلؽ إلى آخر باب الرضاع " دراسة فقيية مقارنة

سنة ،2012كذلؾ ،فجزاه ا﵀ كؿ خير.
منيج الدراسة:

اتبعت في ىذا البحث المنيج العممي النقمي حيث قمت بما يمي :

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

 كتابة النظـ بالترتيب الذم ىك عميو. -قمت بضبط النظـ بالشكؿ.

 -اتبعت منيج شراح خميؿ المتأخريف الذيف طبعت كتبيـ،

()1

فكضعت حرؼ(ظ) قبؿ النظـ،

إشارةن إلى نظـ الناظـ ،كحرؼ (ش) قبؿ الشرح إشارةن إلى ابتداء كبلـ الشارح.
 ميزت النظـ بجعؿ خط النظـ بحجـ أكبر مف حجـ الشرح ،كالتزمت التقيد بعبارات الناظـ. -رقمت اآليات القرآنية الكاردة في البحث بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.

خرجت األحاديث الكاردة في البحث ،فإف كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما اكتفيت
 ٌالسنة المشيكرة .
بعزكه إلييما ،كمالـ يكف فييما قمت بتخريجو مف كتب ٌ
 -كثقت النقكؿ كذلؾ بعزكىا إلى مصادرىا.

 شرحت بعض المفردات المغكية ،كالمصطمحات العممية التي تحتاج إلى شرح كتكضيح فياليكامش ،كقد كاف اعتمادم عمى كتب المغة كالفقو المالكي كالحديث.

 كضعت خاتمة في آخر البحث ٌبينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا. كضعت فيرسان لممصادر كالمراجع .()2

متن الآلليء المنظومة ،باب الجياد ،وحكم األسير)
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قال الناظم:
ين
ض َع ْي ٍن ِح َ
ُح ْك ُم ا ْل ِج َي ِاد فَ ْر ُ
َوِا ْن َي ُك ْن ُم َح ِ
ِّد
ب ُي َيد ُ
ار ٌ
1

ين
تَ ْغ ُزو ُج ُي ُ
سمِ ِم َ
وش ا ْل ُك ْف ِر ا ْل ُم ْ
ق الَ ْ ِ
أ َْم َن ا ْلطَّ ِري ِ
وج ُد
اعت َب َار ُي َ

***
***

فخميؿ ،كالحطاب ،كالخرشي ،عمى سبيؿ المثاؿ يضعكف حرؼ(ص) قبؿ المتف ،إشارةن إلى اختصار خميؿ ،كحرؼ(ش)

المكاؽ ،كعميش ،كالدسكقي ،كالدردير ،يميزكف كبلـ المتف بكضعو بيف قكسيف.
قبؿ الشرح ،ك ٌ
2نسخة الناظـ.
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َو ْى َو ِكفَ ِائي ِب َح ِ
ال ْاأل َْم ِن
ٌ
إِ ْن ُى ِ
ود ِفي ِد َي ِ
ارِى ْم
وج َم ا ْل ُج ُن ُ
َعمِ ٌي قَالَ َيا َوِن ْع َم ا ْلقَ ْو ُل
اد ِ
اد ا ْلطَّمَ ِب
ان ِج َي ُ
َو ْى َو ِج َي َ

***
***
***

ش ْي ٌخ فَ ِ
ان
اك َم ْعتُوهٌ َو َ
َك َذ َ
ق
س ّماً َو َج َاز َح ْر ُ
َو َم َن ُعوا ُ
ق ِفي ا ْلحي ِ
يح ا ْل َح ُّ
اة
َولِ ْم َج ِر ِ
ََ
َوُي ْم َنعُ ا ْل ُّد ُخو ُل ِبا ْلقُ ْر ِ
آن
ضع ِ
ِ
ِ
ف ا ْل َع َد ْد
َوُي ْح َرُم ا ْلف َرُار َم َع ْ

***
***
***
***
***
***

ض ُّر أ َْم َن ا ْل َج ْي ِ
َّرْر
َي ُ
ش َغ َاي َة ا ْلض َ
ور ِ
اى ٍب ِبقَ ْتمِ َنا َما َى َّم
ََ
ويم َنع ا ْلتَّ ْح ِر ُ ِ
ير ِ
ان
َُْ ُ
يق ِبا ْلن َ
ش ُّ
ق
َن ْخ ٍل َك ِف ْع ٍل ُم ْؤلٍِم َي ُ
ويم َنع ا ْلقَ ْت ُل عمَى ا ْلبتَ ِ
ات
َ
َ
َُْ ُ
ان ا ْل ِّذ ْك ِر َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ان
َخ ْو َ
امتَ َي َ
ف ْ
إِالَّ تَ َح ُّرفاً ِبتَ ْد ِب ِ
َس ْد
ير أ َ

***
***
***
***
***
***
***

ش ارًَواثْ َني أَْلفَا
إِ ْن َي ْبمُ ُغوا َع ْ
ش ِرِك
اس ِت َعا َن َة ِب ُم ْ
َو َح َّرُموا ْ

***

َفمَ ْم َي ُج ْز َوِا ْن ُيبلَقُوا َحتْفَا
وِا ْن ي ُك ْن َىو ٌل و ِ
سمَ ِك
ض ُ
َ َ
يق ا ْل َم ْ
ْ َ
ْق ا ْل ُح ْكِم ِفي ْاألَ ْنفَ ِ
ال
س ُم ِوف َ
تُ ْق َ
ِفي ِد ِ
ين َنا َولَ ْم تَ ُك ْن ِم ْن قَ ْب ُل
اك ِفي ا ْلد ِ
يد ا ْل ِح ْرَم ِة
ِّين َ
َوَذ َ
ش ِد ُ

***

وا ْلح ُّ ِ ِ
يم ِة َحبلَ ِل
َ َ
ق في َغن َ
َو َى ِذ ِه إِ ْح َدى الَِّتي تُ َح ُّل
ِ
س َم ِة
َوُي ْح َرُم ا ْل ُغمُو ُل قَْب َل ا ْلق ْ

***
***
***

()1

ص َعمَ ْي ِو ِدي َن َنا َوأَْل َزَم
***
َن َّ
َو ُك ُّل َما َح َّرَم ُو ا ْلتَّْن ِزي ُل
***
س ِئ َل
***
َج ْي َ
ش َع ُد ِّوِه إِ َذا َما ُ
المنظومة( )1باب "الجياد(.)2

1ألأل :المؤلؤة الدرة  ،كالجمع المؤلؤ ك الآلليء ،كتبلال النجـ برؽ كلمع ،ينظر  :لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف منظكر

األفريقي المصرم ،الناشر  :دار صادر – بيركت -الطبعة األكلى  -مادة ألأل 501/1

67

العدد 10

القسم الثاني  /شرح "الآلليء

***

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

اد ا ْل ّد ْف ِع
َوَن ْو ُع ُو ا ْلثَّ ِاني ِج َي ُ
ون َخالِصاً لِمّ ِو
َوأ ْ
َن َي ُك َ
وم ْن يج ِ
اى ُد ُم ْخمِصاً َو ُي ْقتَ ُل
ََ َُ
يد ا ْلح ُّي ِفي ا ْلج َّن ِ
فَ ْي َو ا ْل َّ
ات
َ
ش ِي ُ َ
وج َاز قَ ْت ُل امر ٍ
أة إِ ْن قَاتَمَ ْت
ََ
َْ
ِ
س
َوُي ْقتَ ُل ا ْل َكاف ُر إِ ْن تَتََّر َ
وي ْقتَ ُل ا ْلجاسوس إِ ْذ ِف ِ
يو َخطَ ْر
َُ
َ ُ ُ
َع َمى
يو ْاأل ْ
ص ِب َ
َو َم َن ُعوا قَ ْت َل ا ْل َ

حكم األسير
ِ
سنى لِما
ير ِبا ْل ُح ْ
ام ُل ْاألَس ُ
ُي َع َ
َوُي ْح َرُم ا ْلقَ ْت ُل أ َِو ا ْلتَّْن ِكي ُل
وج َاز لِ ْؤل ِ
َس ِ
ضمِّ َل
ير أ ْ
َن ُي َ
ََ

ْن أ ٍ
َب لِ ْ ِ
ئل ْب ِن
َوا ْ
شتََرطُوا إِذ َ
ِ
سِ
ارِى ْم
فَقَ ْد أَتَ َ
اك َن َبأُ ا ْنك َ
ف ِبا ْل ِحي َ ِ
وْليتَّ ِ
س ُؤو ُل
ص ْ
َ َ
طة ا ْل َم ْ
س َِ
ص َح َاب ِة ا ْل َّن ِب ِي
َك ِف ْع ِل ا ْل َّ
ادة َ
وم م ِ
ِع ْن َد ُى ُج ٍ
وج ٍب لِ ْمَّّرْد ِع
ُ
الَ لِ َغ ِنيم ٍة والَ لِج ٍ
اه
َ َ َ
س ُم ْد ِب ارً َب ْل ُى َو ُم ْق ِب ٌل
َولَ ْي َ
َكما أَتَى ِفي م ْح َكِم ْاآلي ِ
ات
َ
ُ
َ
ض ْت
فَقَ ْط َوالَ تُ ْقتَ ُل إِ ْن َما َح َّر َ
ِبم ٍِ
س
ص َّح أ ْ
ُْ
َن ُي ْحتََر َ
سمم َو َ

حكم الجياد

ين
ين  ...تَ ْغ ُزو ُج ُي ُ
ظُ -ح ْك ُم ا ْل ِج َي ِاد فَ ْر ُ
سمِ ِم َ
ض َع ْي ٍن ِح َ
وش ا ْل ُك ْف ِر ا ْل ُم ْ
ش -بدأ الناظـ منظكمتىو بتبييف حكـ الجياد ،فالجياد فرض عيف ،كذلؾ في ثبلثة أحكاؿ(:)3

 -1إذا التقى الزحفاف ،كتقابؿ الصفاف ،حرـ عمى مف حضر االنصراؼ ،كتعيف عميو المقاـ،
ًَّ
آمينكا إً ىذا لىًقيتي ٍـ ًف ىئةن فىاثٍيبتيكا ...إلى قكلو –
لقكلو – سبحانو كتعالى  : -ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
()4
َّ
يف
اصبًيركا إً َّف الموى ىم ىع الصَّابً ًر ى
تعالى : -ىك ٍ

 -2إذا ىجـ العدك عمى قكـ بغتة ،فيتعيف عمييـ الدفع كلك كاف امرأة ،أك صبيا.

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

 -3إذا استنفر اإلماـ قكما لزميـ النفير معو إال مف لو عذر قاطع ،لقكلو – تعالى   :ىيا أىيُّيىا
ض أىر ً
ً ً
ًَّ
ً ً َّ ً َّ
ً
ضيتي ٍـ بًاٍل ىح ىي ًاة
آمنكا ىما لى يك ٍـ إً ىذا ًق ى
يف ي
الذ ى
يؿ لى يك يـ ٍانف يركا في ىسبيؿ المو اثا ىقٍمتي ٍـ إلىى ٍاأل ٍىر ً ى
))5
الد ٍن ىيا ًم ىف ٍاآل ًخ ى ًرة فى ىما ىمتىاعي اٍل ىح ىي ًاة ُّ
ُّ
الد ٍن ىيا ًفي ٍاآل ًخ ى ًرة إً َّال ىقمًي هؿ
ق الَ ْ ِ
ظَ -و إِ ْن َي ُك ْن ُم َح ِ
ِّد  ...أ َْم َن ا ْلطَّ ِري ِ
وج ُد
ب ُي َيد ُ
اعت َب َار ُي َ
ار ٌ
ش -يعنى كاف خاؼ المجاىد محاربان مسممان– أم قاطع الطريؽ – فيذا ال يسقط فرضية
()6

الجياد ،كليس لذلؾ اعتبار؛ ألف قتاؿ الكفار أىـ مف قتاؿ المحاربيف .
ظَ -و ْى َو ِكفَ ِائي ِب َح ِ
ْن أ ٍ
َب لِ ْ ِ
ئل ْب ِن
ال ْاأل َْم ِنَ ...وا ْ
شتََرطُوا إِذ َ
ٌ
ض كفاية ،كذلؾ في حاؿ األمف ،كيككف كؿ سنة ،لتخكيؼ
ش –يبيف الناظـ ىنا أف الجياد فى ٍر ي
()7
العدك ،ككسر شككتو ،كقيؿ:إف الجياد فرض كفاية مع الخكؼ ،كنافمة مع األمف.
1النظـ في المغة :جمع المؤلؤ في السمؾ،كفى االصطبلح :تأليؼ الكممات كالجمؿ مترتبة المعاني .التعريفات ،لعمى بف

محمد الجرجاني ،الناشر :دار الكتاب العربي -بيركت -تحقيؽ إبراىيـ االبيارم ،الطبعة األكلى 1405ىػ .310/1
ً
2الجياد لغة مأ ي ً
ً
ىم التَّ ىع ًب ىكا ٍل ىم ىشقَّ ًة ينظر  :لساف العرب البف منظكر – باب (جيد ) ، 133/1
ٍخكهذ م ٍف ا ٍل ىج ٍيد بًفىتٍ ًح ا ٍل ًجيـ  ،أ ٍ
ى
كشرعا عرفو ابف عرفو بقكلو " ًقتىا يؿ مسمًوـ ىك ًاف ار ىغ ٍير ًذم عي ود ًًإل ٍع ىبل ًء ىكمًم ًة المَّ ًو أىك حضكره لىو أىك يد يخك يؿ أىر ً
ض ًو لىوي" شرح
يٍ
ٍ
ىٍ
ن ى
ٍ ي ي يي ي ٍ
ى
حدكد ابف عرفة ألبى عبد ا﵀ محمد األنصارم الرصاع تحقيؽ محمد أبك األجفاف ك الطاىر المعمكرم ،الناشر  :دار
الغرب اإلسبلمي – بيركت – لبناف – الطبعة األكلى 220 - 1993
3

ينظر  :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمعالـ شمس محمد عرفة الدسكقي  ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية –

عيسى البابي الحمبي ، 175/2 -كجكاىر اإلكميؿ شرح مختصر خميؿ لمشيخ صالح عبد السميع اآلبي األزىرم  ،الناشر

 :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف  ،354/1الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيركاني،جمع األستاذ صالح عبد
السميع اآلبي األزىرم ،الناشر :دار الفكر – بيركت -لبناف411 -
4سكرة األنفاؿ اآلية ()46-45

العدد 10

5سكرة التكبة اآلية()38

6ينظر :حاشية الدسكقي  ،173/2جكاىر اإلكميؿ 354/1

 7ينظر  :القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب السادة المالكية تأليؼ محمد بف محمد بف أحمد بف عبد ا﵀ بف جزم
المالكيالغرناطي ،تحقيؽ يحي مراد ،الناشر  :مؤسسة المختار – القاىرة -مصر-الطبعة األكلى 1430ىػ2009 -ـ.115-

68

ثـ بعد ذلؾ بيَّف الناظـ أنو البد في ىذه الحالة إذا لـ يحتؿ الكافر أرض المسمميف ،أك كانت

شككة المجاىديف قكية ،فبلبد مف إذف الكالد البنو ،أك الكالديف المسمميف إف كانا حي ٍَّي ًف ،بدليؿ ما
ً
ً َّ ً
َّ َّ
َّ
صمى الموي
ركم عف ىع ٍبد المو ٍب ىف ىع ٍم ورك  -ىرض ىي الموي ىع ٍنيي ىما -ىيقيك يؿ :ى
اء ىريج هؿ ًإلىى النَّبً ّْي  -ى
"ج ى
اؿ :فىًفي ًيما فىج ً
ً َّ
اى ٍد﴾(.)1
اؿ :ىن ىع ٍـ! قى ى
اؾ؟ قى ى
ىح ّّي ىكالً ىد ى
استىٍأ ىذ ىنوي ًفي اٍل ًجيى ًاد فىقى ى
ى ى
اؿ ﴿:أ ى
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -فى ٍ
قاؿ الشككاني  -رحمو ا﵀ " : -يجب استئذاف األبكيف في الجياد ،كبذلؾ قاؿ الجميكر كجزمكا
بتحريـ الجياد إذا منع منو األبكاف أك أحدىما؛ ألف ٌبرىما فرض عيف ،كالجياد فرض كفاية ،فإذا

تعيف الجياد فبل إذف "

(.)2
()3

كىذا في األبكيف المسمميف ،فإف كانا كافريف

خرج لمجياد بدكف إذنيما فرضا كاف الجياد

أك تطكعان؛ إذ كاف أصحاب رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -يجاىدكف كفييـ مف لو أبكاف
صمى ا﵀ عميو كسمـ -يكـ بدر كأبكه رئيس المشركيف يكمئذ ،كقتؿ ببدر ،كأبك عبيدة قتؿ أباهً
َّ ً
كف ىم ٍف ىح َّ
اد
كف بًالمو ىكاٍل ىي ٍكًـ ٍاآلخ ًر يي ىك ُّاد ى
في الجياد ،كفيو نزؿ قكلو  -تعالى :-ال تى ًج يد قى ٍكمان يي ٍؤ ًمين ى
ًً ً
المَّو كرسكلىو كلىك ىك يانكا آباءىـ أىك أ ٍىب ىناءىـ أىك إً ٍخك ىانيـ أىك ع ًشيرتىيـ أيكلىئً ىؾ ىكتى ً
اف
ى
يم ى
ى ي ٍ ٍ ى يٍ ٍ ى ى يٍ
ب في قيميكبي يـ ٍاأل ى
ى ى يٍ ٍ
ى ىى ي ي ى ٍ
ً
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيا ٍاأل ٍىنيار ىخالًًد ً
َّدىـ بًرك وح ًم ٍنو كي ٍد ًخمييـ جَّن و
َّ
ضكا
ٍ
يف فييىا ىرض ىي الموي ىع ٍنيي ٍـ ىكىر ي
ي ى ي يٍ ى
ى
ىي
ى
ىكأىي ى ي ٍ ي
ً
ع ٍنو أيكلىئً ىؾ ًح ٍزب المَّ ًو أىال إً َّف ًح ٍز َّ ً
كف.)4(
ى
ي
ى ي
ب المو يى يـ اٍل يم ٍفم يح ى
ِ
ظ -إِ ْن ُى ِ
سِ
ود ِفي ِد َي ِ
ارِى ْم
ارِى ْم  ...فَقَ ْد أَتَ َ
وج َم ا ْل ُج ُن ُ
اك َن َبأُ ا ْنك َ
ظَ -عمِ ٌي
ش -في

ص ْ ِ ِ
قَالَيا وِنعم ا ْلقَو ُل  ...وْليتَّ ِ
س ُؤو ُل
َ َ
ف ِبا ْلحيطَة ا ْل َم ْ
َ َ َْ ْ
ىذيف البيتيف يشير الناظـ إلى أنو إف فاجأ العدك الجنكد ،في ديارىـ فإنيـ سييزمكف،

()5
كبيف أنو عمى المسؤكؿ أخذ الحيطة؛ ألف العدك
كاستشيد بقكؿ عمى بف أبى طالب في ذلؾٌ ،
إذا عمـ أنؾ متيقظ لو ،مستعد لقتالو ،خافؾ كانقطعت أطماعو منؾ ،كذلؾ بالرباط كىك اإلقامة

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

كافراف مف غير استئذانيما ،منيـ أبكبكر الصديؽ ،كأبك حذيفة بف عتبة بف ربيعة ،كاف مع النبي

1أخرجو البخارم في كتاب الجياد كالسير ،باب الجياد بإذف األبكيف ،حديث رقـ ( ،575)3004كمسمـ في كتاب البر
كالصمة كاآلداب ،باب بر الكالديف كأنيما أحؽ بو ،حديث رقـ (.1030)2549

 2نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار لمقاضي محمد بف عمى الشككاني  ،الناشر :مكتبة مصطفى

البابي – مصر – الطبعة األخيرة . 243/7

عبد المحسف التركي ك عبد الفتاح محمد الحمك  ،الناشر  :دار عالـ الكتب – الرياض – السعكدية – الطبعة الثالثة

1417ىػ 1997 -ـ 26/13
4سكرة المجادلة اآلية (.)22

5ينظر :نيج الببلغة لئلماـ عي بف أبي طالب  74/2بدكف ذكر دار النشر.
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ينظر  :حاشية الدسكقي  ، 175/2المغنى لمكفؽ الديف أبى محمد عبد ا﵀ بف احمد بف قدامو المقدسي تحقيؽ عبد ا﵀

في ثغكر المسمميف ،كسدىا كحفظيا ،كىك كاجب ،كجكب فرض الكفاية ،قاؿ – ا﵀ تعالى﴿:-
()1
ً
ً
ً
كف بً ًو ىع يد َّك المَّ ًو ىك ىع يد َّك يك ٍـ﴾
استىطى ٍعتي ٍـ م ٍف قي َّكوة ىك ًم ٍف ًرىباط اٍل ىخٍي ًؿ تيٍرًىيب ى
ىكأىع ُّدكا لىيي ٍـ ىما ٍ
أنواع الجياد
س َِ
اد ِ
ص َح َاب ِة ا ْل َّن ِب ِي
اد ا ْلطَّمَ ِب َ ...ك ِف ْع ِل ا ْل َّ
ان ِج َي ُ
ظَ -و ْى َو ِج َي َ
ادة َ
وم م ِ
ْع ِ ...ع ْن َد ُى ُج ٍ
وج ٍب لِ ْم َّرْد ِع
اد ا ْل ّدف ِ
ظَ -وَن ْو ُع ُو ا ْلثَّ ِاني ِج َي ُ
ُ
ش -شرع الناظـ ىنا في أنكاع الجياد في سبيؿ ا﵀ ،كىما:
النكع األكؿ  :جياد الطمب .

النكع الثاني :جياد الدفع.

فجياد الطمب فرض كفاية ،إذا قاـ بو بعض المسمميف سقط عف اآلخريف ،فبل يتعيف ىذا النكع

مف الجياد عمى كؿ أحد.

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

أما جياد الدفع فيك كاجب متعيف عمى كؿ مف نزؿ العدك بأرضو.
ك ٌ
مشروعية الجياد وصفتو
ون َخ ِالصاً ِلمّ ِو  ...الَ ِل َغ ِنيم ٍة والَ ِلج ٍ
اه
ظَ -وأ ْ
َن َي ُك َ
َ َ َ
ش -الجياد أصبلن لـ ييشرع إال مف أجؿ تحقيؽ التكحيد ،كشيادة أف ال إلو إال ا﵀ كحده ال شريؾ
اء ىريج هؿ إًلىى
كسى ٍاألى ٍش ىع ًر ّْ
م قى ى
اؿ :ىج ى
لو ،ىذه الكممة التي قامت بيا األرض كالسماكات؛ ىع ٍف أىبًي يم ى
ً
ً
ً ً
َّ
ىم ىذلً ىؾ ًفي
اء فىأ ُّ
اؿَّ :
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىقى ى
الريج يؿ ييقىات يؿ ىحمَّيةن ىكييقىات يؿ ىش ىج ى
اعةن ىكييقىات يؿ ًرىي ن
النبً ّْي  -ى

ً
كف ىكمًمةي المَّ ًو ًىي اٍلعٍم ىيا فىيك ًفي سبً ً
سبً ً
يؿ المَّ ًو﴾()2فالمجاىد حقان مف ال
يؿ المَّ ًو قى ى
ى
ى ي
ى
اؿ ﴿:ىم ٍف قىاتى ىؿ لتى يك ى ى
يى
يرجك مف جياده غنيمة ،كال منصبان كال جاىان.

جزاء الجياد وفضمو
ِ
ِ
س ُم ْد ِب ارً َب ْل ُى َو ُم ْق ِب ٌل
ظَ -و َم ْن ُي َجاى ُد ُم ْخمصاً َو ُي ْقتَ ُل َ ...و لَ ْي َ
ات َ ...كما أَتَى ِفي م ْح َكِم ْاآلي ِ
يد ا ْلح ِّي ِفي ا ْل ِج َّن ِ
ظ -فَ ْي َو ا ْل َّ
ات
َ
ش ِي ُ َ
ُ
َ

ش -الجياد في سبيؿ ا﵀ باب مف أبكاب الجنة ينجي ا﵀ بو مف اليـ كالغـ ،كمف استشيد في
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الجياد مقببلن غير مدبر ،فمو أجر عظيـ عند ا﵀؛ كفض هؿ كفير؛ كمنزلةه رفيعة ال تدانييا منزلة
ىحي ً
قاؿ ا﵀– عز كجؿ:-كىال تى ٍحسب َّف الًَّذيف قيتًميكا ًفي سبً ً َّ ً
كف
ىى
اء ع ٍن ىد ىرّْب ًي ٍـ يي ٍرىزقي ى
يؿ المو أ ٍىم ىكاتنا ىب ٍؿ أ ٍ ى ه
ى
ى
ى
ًَّ
ً
فى ًرًحيف بًما آتىاىـ المَّو ًمف فى ٍ ً ً
ؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ ىكىال
يف لى ٍـ ىيٍم ىحقيكا بً ًي ٍـ ًم ٍف ىخٍم ًف ًي ٍـ أ َّىال ىخ ٍك ه
يي ي ٍ
كف بًالذ ى
ضمو ىكىي ٍستىٍبش ير ى
ى ى
()3
ً
ىف المَّو ىال ي ً
ً
يف كقكلو–تعالى-
ضيعي أ ٍ
كف بًنً ٍع ىم وة ًم ىف المَّ ًو ىكفى ٍ
ض وؿ ىكأ َّ ى ي
ىج ىر اٍل يم ٍؤ ًمن ى
كف ىي ٍستىٍبش ير ى
يى ٍـ ىي ٍح ىزين ى
1سكرة األنفاؿ اآلية(.)60
2

أخرجو البخارم في كتاب التكحيد ،باب قكلو تعالى :كلقد سبقت كممتنا لعبادنا ،حديث رقـ ( ،1423)7458كمسمـ في

كتاب األمارة ،باب مف قاتؿ لتككف كممة ا﵀ ىي العميا ،حديث رقـ (.791)1904
3سكرة آؿ عمراف اآلية ()170-169
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ًً
ً
ً
ًَّ
َّ
يف)1(ككجو االستدالؿ :فقد أخبر ا﵀
يف ىج ى
اى يدكا ف ىينا لىىن ٍيد ىينَّيي ٍـ يسيبمىىنا ىكًا َّف الموى لى ىم ىع اٍل يم ٍحسن ى
 :ىكالذ ى
تعالى فييا عف الشيداء أنيـ أحياء في الجنة يرزقكف ،كال محالة أنيـ ماتكا ،كأف أجسادىـ في
التراب ،كأركاحيـ حية كأركاح سائر المؤمنيف ،كفضمكا بالرزؽ في الجنة مف كقت القتؿ حتى كأف
()2

حياة الدنيا دائمة ليـ ،كىـ الذيف جاىدكا الكفار فينا ،أم في طمب مرضاتنا.

المتترس بيـ ،إالٌ إذا كاف في عدـ رمي
أثناء القتاؿ أك حصارىـ مف قبؿ المسمميف ،كال يقصدكف
ٌ
المتترس بيـ خكؼ عمى أكثر الجيش المقاتميف لمكفٌار ،فتسقط حرمة التٌرس ،سكاء أكاف عدد
ٌ
ؼ ،ككاف في ترؾ
تترسكا
المسمميف
بالص ٌ
ٌ
المتترس بيـ أكثر مف المجاىديف أـ أق ٌؿ ،ككذلؾ لك ٌ
ٌ

فإنو ال يجكز رمييـ ،إالٌ إذا دعت
تترس الكفٌار بذ اررٌييـ كنسائيـ ٌ
قتاليـ انيزاـ لممسمميف ،كاف ٌ
()5
الضركرة.
الضركرة ،كيترككف عند عدـ ٌ
ٌ
ظ -وي ْقتَ ُل ا ْلجاسوس إِ ْذ ِف ِ
ض ُّر أ َْم َن ا ْل َج ْي ِ
َّرْر
يو َخ َ
ط ْر َ ...ي ُ
َُ
َ ُ ُ
ش َغ َاي َة ا ْلض َ

1سكرة العنكبكت اآلية()69
2

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

من يجوز قتمو ومن ال يجوز في الجياد
ظ -و ج َاز قَ ْت ُل امر ٍ
ض ْت
أة إِ ْن قَاتَمَ ْت  ...فَقَ ْط َو الَ تُ ْقتَ ُل إِ ْن َما َح َّر َ
َ َ
َْ
عباس  -رضي ا﵀
ش -بمعنى أنو يجكز قتؿ المرأة إف قاتمت فقط ،كيؤيد ذلؾ ما ركم عف ابف ٌ
ً َّ
يَّ -
ام ىأروىة ىم ٍقتيكلى وة ىي ٍكـ اٍل ىخ ٍن ىد ً
اؿ  ﴿:ىم ٍف قىتى ىؿ
ؽ فىقى ى
عنيما-قى ى
اؿ  « :ىم َّر اٍلَّنبً ُّ ى
صمى ا﵀ي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -بً ٍ
ى
ت﴾()3كفى ىذا
اؿ :ىن ىازىعتٍنًي ىس ٍي ًفي .قى ى
اؿ  :ىكلً ىـ ؟ قى ى
كؿ المَّ ًو ،قى ى
اؿ ىريج هؿ  :أ ىىنا ىيا ىر يس ى
ىىًذ ًه ؟ قى ى
اؿ  :فى ىس ىك ى
دليؿ عمى أف المرأة تقتؿ إذا قاتمت ،كال تقتؿ إف لـ تشارؾ في القتاؿ مشاركة فعمية.
ِ
افر إِ ْن تَتََّرس ِ ...بم ٍِ
س
ص َّح أ ْ
ُْ
َن ُي ْحتََر َ
سمم َو َ
َ
ظَ -وُي ْقتَ ُل ا ْل َك ُ
()4
تترسكا بالمسمميف كأساراىـ
ش -بيف الناظـ ىنا حكـ التترس كىك ٌأنو يجكز رمي الكفٌار إذا ٌ

الجامع ألحكاـ القراف لئلماـ أبى عبد ا﵀ محمد بف احمد القرطبي ،تحقيؽ عبد ا﵀ بف عبدا لمحسف التركي ،الناشر :

مؤسسة الرسالة -بيركت -لبناف،الطبعة االكلى1427ىػ2006-ـ .364-13/268/4

3حديث ( مف قتؿ ىذه ...؟ ) أخرجو أبك داككد في المراسيؿ كما في تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

لمقاضي أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني – عمؽ عميو أبك عاصـ حسف بف عباس -الناشر  :مؤسسة قرطبة – الطبعة
األكلى 1416ىػ1995-ـ كتاب الجياد حديث رقـ(193/4 )2216

5ينظر  :جكاىر اإلكميؿ  ، 356/1كحاشية الدسكقي  ،178/2كمكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ألبى عبد ا﵀ محمد
بف محمد بف عبد الرحمف المغربي الحطاب ضبطو زكريا عميرات  ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف

1416ىػ1995-ـ 545/4
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4
تترس بالتٌرس  ،أم تكقٌى كتستٌر
التٌ ٌترس في المٌغة  :التٌستٌر بالتٌرس  ،كاالحتماء بو كالتٌكقٌي بو  .ككذلؾ التٌتريس  ،يقاؿ ٌ :
بو  ،لساف العرب – مادة ترس 23/6

أمف  -أم
ش -كيقتؿ الجاسكس الذم يطمع عمى عكرات المسمميف ،كينقؿ أخبارىـ لمعدك ،كاف ٌ
()1
دخؿ -ببلدنا بأماف؛ ألف التأميف ال يتضمف ككنو عينا.
َعمى  ...ور ِ
اى ٍب ِبقَ ْتمِ َنا َما َى َّم
ص ِب َ
ظ َ -و َم َن ُعوا قَ ْت َل ا ْل َ
ََ
يو ْاأل ْ َ
ان  ...ويم َنع ا ْلتَّ ْح ِر ُ ِ
ير ِ
ش ْي ٌخ فَ ِ
ان
اك َم ْعتُوهٌ َو َ
ظَ -ك َذ َ
َُْ ُ
يق ِبا ْلن َ
ش ُّ
ق
ق َ ...ن ْخ ٍل َك ِف ْع ٍل ُم ْؤلٍِم َي ُ
س ّماً َو َج َاز َح ْر ُ
ظَ -و َم َن ُعوا ُ
ش -بيَّف الناظـ في ىذه األبيات أحكامان ،كىي :عدـ جكاز قتؿ الصبي المطيؽ لمقتاؿ ،كالمعتكه
أم ضعيؼ العقؿ فالمجنكف أكلى ،كشيخ و
فاف ال قدرة لو عمى القتاؿ ،كأعمى ،كراىب منعزؿ عف
()2

أىؿ دينو بدير أك صكمعة ،حاؿ ككنيـ ببل رأم كتدبير ،إذا لـ يقاتمكا.

كىؿ يحرقكف بالنار؟ أما إف لـ يمكف غيرىا ككنا إف تركناىـ خفنا عمى المسمميف فبل شؾ أنا

نحرقيـ ،كاف لـ نخؼ فيؿ يجكز إحراقيـ إذا انفرد المقاتمة كلـ يمكف قتميـ إال بالنار؟ في المذىب
()3

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

قكالف :الجكاز كالمنع .

كيشير الناظـ إلى جكاز حرؽ نخؿ الكفار ،كقطعو كما جاء بغزكة بني النضير ،حيف أمر رسكؿ
()4
ط ٍعتي ٍـ ًم ٍف ًل ىين وة
ا﵀  -صمى ا﵀ عميو كسمـ – بقطع نخيميـ كاحراقيا  ،قاؿ ا﵀  -تعالى  ﴿:-ىما قى ى
()5
ًً
َّ ً
ً
يف﴾
أ ٍىك تىىرٍكتي يم ى
م اٍلفىاسق ى
يصكلًيىا فىبًًإ ٍذ ًف المو ىكلًيي ٍخ ًز ى
كىا قىائ ىمةن ىعمىى أ ي
كيحرـ عمييـ– أم المسمميف -أف يرمكا العدك بنبؿ ،أك برمح مسمكـ خكفان مف أف يعاد عمييـ

1ينظر  :الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ لتاج الديف أبى البقاء بيراـ بف عبد ا﵀ الدميرم المالكي ،تحقيؽ أحمد عبد الكريـ

نجيب ،الناشر :المكتبة التكفيقية -مصر،الطبعة االكلى1433ىػ2012-ـ.333/1-
2

ينظر :الفكاكو الدكاني عمى رسالة أبى زيد القيركاني لمشيخ احمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا النفراكم األزىرم المالكي ،

ضبطو عبد الكارث محمد عمي  ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف الطبعة األكلى 1418ىػ1997 -ـ

 ،614/1حاشية الدسكقي ،177/2كمف مشكاتيا ما جاء عف أبي بكر الصديؽ خميفة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
ًَّ ً
َّسكا أ ٍىنفي ىسيي ٍـ لىوي ىك ىستى ًج يد قى ٍك نما
َّسكا أ ٍىنفي ىسيي ٍـ لمو فى ىذ ٍريى ٍـ ىك ىما ىزىع يمكا أَّىنيي ٍـ ىحب ي
حيث قاؿ لقائد أحد جيكشو :ىستى ًج يد قى ٍك نما ىزىع يمكا أَّىنيي ٍـ ىحب ي
ؼ كًانّْي م ً
ً
ً
ً
كس ًيـ ًم ٍف َّ
ً
صبًيِّا ىكىال
كصي ى
اض ًر ٍ
الش ىع ًر فى ٍ
ام ىأرىةن ىكىال ى
ب ىما فى ىح ي
فى ىح ي
ؾ بً ىع ٍش ور ىال تى ٍقتيمى َّف ٍ
صكا ىع ٍف أ ٍىك ىساط يريء ٍ
ي
صكا ىع ٍنوي بالس ٍَّي ى
ير ىى ًرما كىال تى ٍقطىع َّف ىشج ار مثٍ ًم ار كىال تي ىخّْرب َّف ع ً
ً
ير ًإ َّال لً ىم ٍأ ىكمى وة ىكىال تى ٍح ًرقى َّف ىن ٍح نبل ىكىال تي ىغّْرقىَّنوي ىكىال تى ٍغمي ٍؿ ىكىال
ام نار ىكىال تى ٍع ًق ىرَّف ىشاةن ىكىال ىب ًع نا
ى ى
ى
ىن ي ن ى
ىكب نا ن ى
تى ٍجيب ٍف .مكطأ اإلماـ مالؾ ركاية يحي بف يحي الميثي  ،تحقيؽ بشار عكاد معركؼ  ،الناشر  :دار الغرب اإلسبلمي –
بيركت – لبناف – الطبعة الثانية 1417ىػ1997-ـ حديث رقـ (577/1) 1292
3

ينظر  :التمقيف ألبي محمد عبد الكىاب البغدادم المالكي ،تحقيؽ محمد ثالث سعيد الغاني،الناشر :مكتبة مصطفى الباز

– الرياض – السعكدية،244كمكاىب الجميؿ لمحطاب ،543/4كالكافي في فقو أىؿ المدينة ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا﵀

بف محمد بف عبد البر النمرم القرطبي  ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف – الطبعة األكلى 1413ىػ-
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4ينظر :الجامع ألحكاـ القراف القرطبي– سكرة الحشر ،340/20 -كسيرة ابف ىشاـ  ،تحقيؽ احمد حجازم السقا ،الناشر:

دار التراث العربي -بيركت -لبناف ،140/3-كالمدكنة الكبرم لئلماـ مالؾ ابف انس ركاية اإلماـ سحنكف بف سعيد التنكخي

عف اإلماـ عبد الرحمف بف القاسـ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى 1415ىػ1994-ـ 501/1
5سكرة الحشر اآلية (.)5

72

()1

ً
ً
يب يح ٍك ىـ المَّ ًو ًفي ًي ٍـ أ ٍىـ ىال﴾()3كيحرـ اإلسبلـ قتؿ الجرحى فبل
ىعمىى يح ٍكم ىؾ؛ فىًإَّن ىؾ ىال تى ٍد ًرم أىتيص ي
يذفؼ عمى جريح.

السفر بالمصحف في الحرب

ان ا ْل ِّذ ْك ِر َوا ْلفُْرقَ ِ
ظَ -وُي ْم َنعُ ا ْل ُّد ُخو ُل ِبا ْلقُ ْر ِ
ان
آن َ ...خ ْو َ
امتَ َي َ
ف ْ
ش-كحرـ سفر بو  -أم المصحؼ -ألرضيـ-أم ببلد الكفار -كلك مع جيش كثير،

1

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

كألنو ليس مف فعؿ مف مضى.
ق ِفي ا ْلحي ِ
يح ا ْل َح ُّ
اةَ ...وُي ْم َنعُ ا ْلقَ ْت ُل َعمَى ا ْل َبتَات
ظَ -ولِ ْم َج ِر ِ
ََ
ش -ألف تعاليـ اإلسبلـ تأمر بذلؾ ،ركم عف سمىٍيماف(ٍ )2ب ًف برٍي ىدةى عف أىبً ً
اف ىر يسك يؿ المَّ ًو
يو قى ى
ىٍ
اؿ :ىك ى
ىٍ ي ى ى
يى
َّ ً
ًً
ً
و
ىمر أ ً
َّ َّ
ً َّ ً
ير ىعمىى ىج ٍي و
ىم نا
صاهي في ىخاصَّتو بًتى ٍق ىكل المو ىك ىم ٍف ىم ىعوي
ش أ ٍىك ىس ًريَّة أ ٍىك ى
ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -إ ىذا أ َّ ى
ًً
ً
اسًـ المَّ ًو ًفي سبً ً
اغ يزكا ىكىال تى يغمُّكا ىكىال
يف ىخ ٍي نار ثيَّـ قى ى
يؿ المَّ ًو قىاتًميكا ىم ٍف ىكفى ىر بًالمَّ ًو ٍ
اؿ ٍ
م ٍف اٍل يم ٍسمم ى
﴿:اغ يزكا بً ٍ
ى
ً
ً
يف فى ٍاد يعيـ إًلىى ثى ىبل ًث ًخص و
اؿ أ ٍىك
تى ٍغًد يركا ىكىال تى ٍمثيميكا ىكىال تى ٍقتيميكا ىكلً ن
يدا ،ىكًا ىذا لىًق ى
يت ىع يد َّك ىؾ م ٍف اٍل يم ٍش ًرك ى
ى
يٍ
ً
ً
ؼ ع ٍنيـٍ :ادعيـ إًلىى ًٍ ً
ؾ فىا ٍقىب ٍؿ ًم ٍنيي ٍـ
ىج يابك ى
ىج ياب ى
اإل ٍس ىبلـ؛ فىًإ ٍف أ ى
خ ىبل وؿ فىأىيَّتييي َّف ىما أ ى
ي يٍ
كؾ فىا ٍقىب ٍؿ م ٍنيي ٍـ ىك يك َّ ى ي ٍ
ؼ ىع ٍنيـ ،ثيَّـ ٍاد يعيـ إًلىى التَّ ىح ُّك ًؿ ًم ٍف ىد ًارًىـ إًلىى ىد ًار اٍلمي ً
ك يك َّ
ىخبً ٍريى ٍـ أَّىنيي ٍـ إً ٍف فى ىعميكا ىذلً ىؾ
يف ،ىكأ ٍ
اج ًر ى
يى
ٍ
يٍ
يٍ
ى
ً
ً
يف ك ىعمىٍي ًيـ ما ىعمىى اٍلمي ً
ً
كف
ىف ىيتى ىح َّكليكا م ٍنيىا؛ فىأ ٍ
ىخبً ٍريى ٍـ أَّىنيي ٍـ ىي يك ي
يف ،فىًإ ٍف أ ىىب ٍكا أ ٍ
كن ى
اج ًر ى
يى
ىفمىيي ٍـ ىما لٍم يميىاج ًر ى ى ٍ ى
ً
ً
ً
َّ ً ًَّ
ًً
ىكأى ٍعر ً
يم ًة
يف ىكىال ىي يك ي
يف ىي ٍج ًرم ىعمىٍي ًي ٍـ يح ٍك يـ المو الذم ىي ٍج ًرم ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
اب اٍل يم ٍسمم ى
ى
كف لىيي ٍـ في اٍل ىغن ى
ًً
ً
ً
كؾ فىا ٍقىب ٍؿ
ىج ياب ى
ىكاٍلفى ٍيء ىش ٍي هء إً َّال أ ٍ
يف ،فىًإ ٍف يى ٍـ أ ىىب ٍكا؛ فى ىسٍميي ٍـ اٍل ًج ٍزىيةى فىًإ ٍف يى ٍـ أ ى
ىف يي ىجاى يدكا ىم ىع اٍل يم ٍسمم ى
ت أٍ ً
َّ ً ً
ؼ ع ٍنيـ ،فىًإف ىـ أىبكا؛ فى ً
ً
ىف
ص وف فىأ ىىر ياد ى
اص ٍر ى
كؾ أ ٍ
ىى ىؿ ح ٍ
ٍ
استىع ٍف بًالمو ىكقىاتٍميي ٍـ ،ىكًا ىذا ىح ى
م ٍنيي ٍـ ىك يك َّ ى ي ٍ
ٍ يٍ ىٍ
ّْو فى ىبل تى ٍجع ٍؿ لىيـ ًذ َّمةى المَّ ًو كىال ًذ َّمةى ىنبًي ً
تى ٍجع ىؿ لىيـ ًذ َّمةى المَّ ًو كًذ َّمةى ىنبًي ً
اج ىع ٍؿ لىيي ٍـ ًذ َّمتى ىؾ ىكًذ َّمةى
ّْو ىكلى ًك ٍف ٍ
ى يٍ
ى يٍ
ى
ى
أىصحابً ىؾ؛ فىًإَّن يكـ أىف تي ٍخ ًفركا ًذمم يكـ كًذمـ أىصحابً يكـ أ ٍ ً
ىف تي ٍخ ًف يركا ًذ َّمةى المَّ ًو ىكًذ َّمةى ىر يسكلً ًو،
ىى ىك يف م ٍف أ ٍ
ٍ ٍ
ٍى
ي ى ى ٍ ى ىى ٍ ى ٍ
ت أٍ ً
ىف تيٍن ًزلىيي ٍـ ىعمىى يح ٍكًـ المَّ ًو فى ىبل تيٍن ًزٍليي ٍـ ىعمىى يح ٍكًـ المَّ ًو ىكلى ًك ٍف أ ٍىن ًزٍليي ٍـ
ص وف فىأ ىىر ياد ى
اص ٍر ى
كؾ أ ٍ
ىى ىؿ ح ٍ
ىكًا ىذا ىح ى

ينظر  :جكاىر اإلكميؿ  357/1كجاء فيو  :كره مالؾ أف يقاتؿ العدك بالنبؿ المسمكـ  ،ككره سحنكف جعؿ السـ في قبلؿ

خمر ليشربيا العدك.

2سميماف بف بريدة بف الحصيب االسممي المركزم ،أخك عبد ا﵀ بف بريدة ،كلدا في بطف كاحد عمى عيد عمر بف

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لمحافظ جماؿ الديف أبى الحجاج يكسؼ المزم ،تحقيؽ بشار معركؼ ،الناشر :مؤسسة

الرسالة – بيركت -لبناف -1408ىػ1987-ـ  ،378-371/11ك الكافي بالكفيات لصبلح الديف بف أيبؾ الصفدم،تحقيؽ
أحمد األرناؤكط ك تركي مصطفي،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت -لبناف -الطبعة االكلى1420ىػ2000-ـ-

.219/15
3

أخرجو مسمـ في كتاب الجياد كالسير -باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو ،-حديث رقـ (.721)1731
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العدد 10

الخطاب.ركل عف :أبيو بريدة االسممي ،كعمراف بف حصيف ،كيحيي بف يعمر ،كعائشة أـ المؤمنيف ،تكفي 261ىػ ،ينظر :

كالظاىر أف كتب الحديث كالقرآف الشتماليا عمى كثير منو)1(،كيؤيد ذلؾ ما ركم ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر
َّ ً
رً
﴿:ال تي ىس ًاف يركا بًاٍلقي ٍر ً
آف فىًإّْني ىال
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ى
اؿ :قى ى
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما أَّىنوي قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  -ى
ى
()2
ىف ىي ىنالىوي اٍل ىع يد ٌك﴾ .
آم يف أ ٍ
ى
العدو
حكم الفرار من
ِّ

ضع ِ
ِ
ِ
ف ا ْل َع َد ْد ...إِالَّ تَ َح ُّرفاً ِبتَ ْد ِب ِ
َس ْد
ظَ -وُي ْح َرُم ا ْلف َرُار َم َع ْ
ير أ َ
ش ارً َواثْ َني أَْلفَا َ ...فمَ ْم َي ُج ْز َوِا ْن ُيبلَقُوا َحتْفَا
ظ -إِ ْن َي ْبمُ ُغوا َع ْ

ًَّ
آمنيكا
أىيُّيىا الذ ى
يف ى
لً ًقتى و
ّْز
اؿ أ ٍىك يمتى ىحي نا

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

ش -يعنى أنو يجب الثبات في الجياد ،كيحرـ الفرار منو لقكلو – تعالى : -ىيا
ً ًَّ
كى يـ ٍاأل ٍىد ىب ىار ىك ىم ٍف يي ىكلّْ ًي ٍـ ىي ٍك ىمئًوذ يديب ىرهي إً َّال يمتى ىحّْرفنا
يف ىكفىيركا ىز ٍحفنا فى ىبل تيىكلُّ ي
إً ىذا لىقيتييـ الذ ى
إًلىى ًف ىئ وة فىقى ٍد باء بً ىغض وب ًمف المَّ ًو كمأٍكاه جيَّنـ كبً ٍئس اٍلم ً
ص يير )3(كقكلو – عز كجؿ  : -ىيا أىيُّيىا
ى
ى
ى ى
ىى ى ي ى ى ي ى ى ى
))4
ً
الًَّذيف آمينكا إً ىذا لىًقيتيـ ًف ىئةن فىاثٍبتيكا كا ٍذ يكركا المَّو ىكثً ا َّ
كف كقد كعد رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀
ير لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
ى ن
ي ى ي
ٍ
ى ى
اجتىنًبكا الس ٍَّبع اٍلمكبًقى ً
كؿ
يؿ ىيا ىر يس ى
ات ًق ى
عميو كسمـ -الفرار مف الزحؼ مف السبع المكبقات بقكلو  ٍ ﴿:ي
ى ي
ّْحر كقى ٍت يؿ َّ ً َّ ً
الشر ي ً َّ ً
ؽ كأى ٍك يؿ م ً
َّ ً َّ ً
اؿ اٍل ىيتً ًيـ ىكأى ٍك يؿ
المَّ ًو ىك ىما يى َّف قى ى
اؿ ّْ ٍ
ى
الن ٍفس التي ىح َّرىـ الموي إال باٍل ىح ّْ ى
ؾ بالمو ىكالس ٍ ي ى
()5
ات اٍل ىغ ًاف ىبل ًت اٍلمؤ ًم ىن ً
ص ىن ً
ؼ اٍلم ٍح ً
الربا كالتَّكلّْي يكـ َّ ً
ات﴾.
يٍ
الز ٍحؼ ىكقى ٍذ ي ي
ّْ ى ى ى ى ٍ ى
فإذا التقى جيش المسمميف كالكفٌار ،ككاف عدد الكفٌار مثمي المسمميف أك أق ٌؿ يحرـ الفرار،
حرؼ ،لقكلو –تعالى  : -ىيا أىيُّيىا
كاالنصراؼ إالٌ
متحرفان لقتاؿ ،فيجكز لو االنصراؼ بقصد التٌ ٌ
ٌ
ً ًَّ
ًَّ
ُّ
كىـ ٍاأل ٍىد ىبار كم ٍف ييكلّْ ًيـ ىيكمئًوذ يديبره إً َّال متى ىحّْرفنا لً ًقتى و
اؿ
آمينكا إً ىذا لىقيتييـ الذ ى
الذ ى
ىي
ي
ى ىى ى ٍ ٍى
يف ى
يف ىكفىيركا ىز ٍحفنا فى ىبل تيىكل ي ي
()6
ً
ّْز إًلىى ًف ىئ وة فىقى ٍد باء بً ىغ و ً َّ ً
المتحرؼ ىك مف
أ ٍىك يمتى ىحي نا
ى
ى ى
ضب م ىف المو ىك ىمأ ىٍكاهي ىجيىنَّ يـ ىكبًٍئ ىس اٍل ىمص يير ، ك ٌ
ضيؽ إلى مكاف
ينصرؼ مف جية إلى أخرل حسبما يقتضيو الحاؿ ،فمو أف ينتقؿ مف مكاف ٌ
العدك إلى متٌسع سيؿ لمقتاؿ ،أك مف مكضع مكشكؼ إلى مكضع آخر غير
أرحب منو ،ليتبعو
ٌ
مكشكؼ ليكمف فيو كييجـ ،أك عف محمٌو ألصكف منو عف نحك ريح ،أك شمس ،أك عطش ،أك
مما جرت
ٌ
يفر بيف أيدييـ لتنتقض صفكفيـ ،كيجد فييـ فرصةن ،أك ليستند إلى جبؿ ،كنحك ذلؾ ٌ

1

ينظر  :بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ عمى الشرح الصغير لمشيخ احمد الصاكم ،ضبطو محمد شاىيف ،الناشر :دار الكتب

العممية -بيركت -لبناف ،سنة الطبع1415ىػ1995-ـ ،181/2كمختصر خميؿ لمشيخ محمد بف أحمد بف عمى بف غازم

العثماني ،تحقيؽ أحمد بف عبد الكريـ نجيب،الناشر :المكتبة التكفيقية -القاىرة -مصر -الطبعة الثانية1433ىػ2012-ـ-

.461/1

العدد 10

2صحيح مسمـ كتاب اإلمارة – باب النيي أف يسافر بالمصحؼ إلى أرض الكفار إذا خيؼ كقكعو بأيدييـ حديث

رقـ(779)1869

3سكرة األنفاؿ اآلية ()16-15
4سكرة األنفاؿ اآلية ()45
5

صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف  -باب الكبائر ك أكبرىا حديث رقـ (63 )89

6سكرة األنفاؿ اآلية ()16-15
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بو عادة أىؿ الحرب ،كلك بمغ المسممكف اثني عشر ألفا فبل يجكز ليـ الفرار كاف كاف الكفار أكثر

مف مثمييـ)1(،كيؤيد ذلؾ ما ركم ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ىع ًف َّ
اؿ ﴿:ىخ ٍي ير
النبً ّْى -صمى ا﵀ عميو كسمـ -قى ى
و
َّح ىاب ًة أ ٍىرىب ىعةه ك ىخ ٍي ير الس ىَّرىايا أ ٍىرىب يع ًم ىائ وة ك ىخ ٍي ير اٍل يجيي ً
ب اثٍىنا ىع ىش ىر أىٍلفنا ًم ٍف
كش أ ٍىرىب ىعةي آالىؼ ىكلى ٍف يي ٍغمى ى
الص ى
ى
ى
ً َّ و ()2
قمة﴾.

حكم االستعانة بالمشركين
ش ِرِك  ...وِا ْن ي ُك ْن َىو ٌل و ِ
سمَ ِك
اس ِت َعا َن َة ِب ُم ْ
ض ُ
َ َ
يق ا ْل َم ْ
ظَ -و َح َّرُموا ْ
ْ َ
ش -بمعنى حرـ عمينا االستعانة بمشرؾ في القتاؿ ،فإف خرج مف تمقاء نفسو لـ يمنع عمى
المعتمد ،إذا كاف لخدمة منو لنا كخياط أك ليدـ حصف .

ثـ إنو عمى المعتمد إذا اختمطكا بالمسمميف في طبلئعيـ كسراياىـ كأذف ليـ اإلماـ ،كأصابكا مغنما

حضر القتاؿ أسيـ لو قاتؿ أك لـ يقاتؿ؛ ألنو قد حضر سبب الغنيمة كىك القتاؿ ،كألنو ليس كؿ

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

قسـ بينيـ كبيف المسمميف ،كما أصاب المسمميف يخمس دكف ما أصابيـ فإف خرجكا كحدىـ فما
أصابكه فيك ليـ ،كال يخمس )3(،كدليؿ ذلؾ ما ركم ىع ٍف ىعائً ىشةى ىزٍك ًج َّ
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو
النبً ّْي  -ى
ً ً
ً
ً
ً َّ
ؽ بًاٍلَّنبًي َّ َّ -
ت  :أ َّ
يف لى ًح ى
ىك ىسمَّ ىـ -أَّىنيىا قىالى ٍ
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ  -لييقىات ىؿ ىم ىعوي
ىف ىريجبلن م ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
ى
ٌ
اؿ﴿:فىارًجع ىفمىف أ ً
يف بً يم ٍش ًروؾ﴾(.)4
فىقى ى
ىستىع ى
ٍ ٍ ٍ ٍ
قسمة الغنيمة
ق ِفي َغ ِن ِ
ْق ا ْل ُح ْكِم ِفي ْاألَ ْنفَ ِ
ظَ -وا ْل َح ُّ
ال
س ُم ِوف َ
يمة َحبلَ ِل  ...تُ ْق َ
َ
ظ -و َى ِذ ِه إِ ْح َدى الَِّتي تُح ُّل ِ ...في ِد ِ
ين َنا َو لَ ْم تَ ُك ْن ِم ْن قَْب ُل
َ
َ
ىف لًمَّ ًو يخمسوي كلً َّمرس ً
اعمى يمكا أَّىن ىما ىغنً ٍمتي ٍـ ًم ٍف ىش ٍي وء فىأ َّ
كؿ ىكلًًذم اٍلقي ٍرىبى
ش -قاؿ ا﵀ – تعالى  : -ىك ٍ
يى ى ي
ً
يف ك ٍاب ًف َّ ً ً ً
آم ٍنتي ٍـ بًالمَّ ًو )5(القتاؿ سبب الغنيمة )6(،فمف قاتؿ أك
السبيؿ إ ٍف يك ٍنتي ٍـ ى
ىكاٍل ىيتى ى
امى ىكاٍل ىم ىساك ً ى

1ينظر  :حاشية الدسكقي  ،179-178/2كجكاىر اإلكميؿ ،358 -357/1كالكافي  ،208كالذخيرة لشياب احمد بف
إدريس القرافي  ،تحقيؽ محمد بك خبزه ،الناشر  :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت -لبناف – الطبعة األكلى 1994ـ

411/3

2سنف أبى داككد ألبى داككد سميماف بف االشعتالسجستاني  ،كتاب الجياد  -باب فيما يستحب مف الجيكش كالرفقاء –

مكتبة المعارؼ – الرياض – السعكدية -الطبعة الثانية 1424ىػ  ،أنو مرسؿ458
3
4

ينظر :مختصر خميؿ ، 461/1كالقكانيف الفقيية.116

صحيح مسمـ  ،كتاب الجياد  -باب كراىة االستعانة في الغزك بكافر -حديث رقـ (.759 )1817

5سكرة األنفاؿ اآلية (.)41

6الغنيمة :الغنيمة ما كاف بقتاؿ أك بحيث يقاتؿ عميو ،شرح حدكد ابف عرفة229/1
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حديث رقـ(  )2611قاؿ أبك داكد كالصحيح انو مرسؿ ،حكـ عمى أحاديثو كعمؽ عميو محمد بف ناصر األلباني  ،الناشر

الجيش يقاتؿ؛ ألف ذلؾ خبلؼ مصمحة الحرب؛ ألنو يحتاج أف يككف بعضيـ في الردء(،)1
()2

كبعضيـ يحفظكف السكاد ،عمى حسب ما يحتاج إليو في الحرب.
ِ
ان َ ...ور ِ
صِ
س ْي َم ِ
ظَ -وفَ ِ
ان
س َنص ُ
س ْي ٌم ِببلَ ُن ْق َ
اج ٌل َ
يب ُو َ
ار ٌ
َ
ش -كذلؾ بدليؿ ما ركم عف ىن ًاف وع عف ٍاب ًف عمر ر ً
اؿ" :قى ىس ىـ ىر يسك يؿ المَّ ًو -
ض ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما قى ى
ىٍ
ىٍ
ي ىى ى
س ىسيم ٍي ًف كلً َّمر ً
صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ك ىسمَّـ -ىي ٍكـ ىخ ٍي ىب ىر لًٍمفى ىر ً
اؿ﴿ :إً ىذا
اؿ " :فىس ىَّرهي ىن ًافعه فىقى ى
اج ًؿ ىس ٍي نما" .قى ى
ى
ى
ى ى
ٍى ى

ىسييوـ فىًإ ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف لىوي فى ىر هس ىفمىوي ىس ٍي هـ﴾
اف ىم ىع َّ
ىك ى
الريج ًؿ فى ىر هس ىفمىوي ثى ىبلثىةي أ ٍ
حكم الغمول
ِ
اك ِفي ا ْلد ِ
يد ا ْل ِح ْرَم ِة
ِّين َ
س َم ِة َ ...وَذ َ
ش ِد ُ
ظَ -و ُي ْح َرُم ا ْل ُغمُو ُل قَْب َل ا ْلق ْ
ً
َّ
ً ً
ام ًة)4)فمف فرائض الجياد ترؾ
ش -قاؿ  -تعالى : -ىك ىم ٍف ىي ٍغمي ٍؿ ىيأٍت ب ىما ىغؿ ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
()3

الغمكؿ،

()5

.

كىك األخذ مف الغنيمة قبؿ قسميا ،كأدب الغاؿ باالجتياد إف ظير عميو ،ال إف جاء

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

تائبان ،كلك بعد القسمة ،كتفرؽ الجيش كتعذر الرد ،كالغمكؿ حراـ نار كعار ،كشنار يأتي بو يكـ

القيامة ،كمف غؿ شيئان مف المغنـ كاف عميو رده )6(،كقد تكعد الرسكؿ – صمى ا﵀ عميو كسمـ –
مف غؿ شممة بأنيا تشتعؿ عميو نا انر ،كيؤيد ذلؾ ما ركم ع ًف اٍل ًم ٍق ىد ًاـ ٍب ًف معًدم ىك ًر ً ً
ب اٍلك ٍندمّْ :أَّىنوي
ى
ى
ىٍ
ً
الدرىد ً
ًً
يث رس ً
كؿ
اء ىكاٍل ىح ًار ًث ٍب ًف يم ىع ًاكىيةى اٍل ًك ٍنًد ّْ
ىجمى ىس ىم ىع يع ىب ى
م فىتى ىذا ىك يركا ىحد ى ى ي
ادةى ٍب ًف الصَّامت ىكأىبًي َّ ٍ
ادةى :يا عب ى ً
اؿ أىبك َّ ً ً
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
ً َّ
المَّ ًوَّ َّ -
ات رس ً
صمى الموي
الد ٍرىداء ل يع ىب ى ى ي ى
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ-؛فىقى ى ي
ى
ادةي ىكم ىم ي ى ي
ى
كؿ المَّ ًو َّ َّ -
ىخ ىم ً
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـً -في ىغ ٍزىكًة ىك ىذا ىك ىك ىذا ًفي ىشأ ً
ادةي  :إً َّف ىر يس ى
اس؟ فىقى ى
ٍف ٍاأل ٍ
اؿ يع ىب ى
صمى الموي
ى
ير ًم ٍف اٍلم ٍق ًسًـ ىفمى َّما سمَّـ قىاـ رسك يؿ المَّ ًو َّ َّ -
ً َّ
صمَّى بً ًي ٍـ ًفي ىغ ٍزًكًى ٍـ ًإلىى ىب ًع و
صمى الموي
ى
ىى ى ىي
ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ى
ى
اؿ ﴿:إً َّف ى ًذ ًه ًمف ىغ ىنائً ًم يكـ كًاَّنو لى ٍيس لًي ًفييا إً َّال ىن ً
صيبًي
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فىتىىن ىاك ىؿ ىكىب ىرةن ىب ٍي ىف أ ٍين يممىتىٍي ًو فىقى ى
ٍ
ى
ٍ ى ي ى
ى
ً ً
ً
ىص ىغ ىر ىكىال تى يغمُّكا
ىم ىع يك ٍـ ًإ َّال اٍل يخ يم يس ىكاٍل يخ يم يس ىم ٍريد ه
كد ىعمى ٍي يك ٍـ؛ فىأ ُّىدكا اٍل ىخ ٍيطى ىكاٍل ىمخيطى ىكأى ٍك ىب ىر م ٍف ىذل ىؾ ىكأ ٍ
ً
ً
ىص ىحابً ًو ًفي ُّ
اس ًفي المَّ ًو تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى
فىًإ َّف اٍل يغميك ىؿ ىن هار ىك ىع هار ىعمىى أ ٍ
الد ٍن ىيا ىك ٍاآلخ ىرًة ،ىك ىجاى يدكا النَّ ى

1
كيشد ظيره  ،كجمعو أرداء ،ينظر :لساف العرب  84/1مادة ( ر د أ)
الناصر أم ينصره
ٌ
الردء :المعيف ك ٌ
ٌ
2ينظر :المعكنة.400/1
3

أخرجو البخارم في كتاب المغازم باب غزكة خيبر حديث رقـ ( ،801)4228كالمفظ لو ،كمسمـ في كتاب الجياد كالسير

كيفية قسمة الغنيمة بيف الحاضريف ،حديث رقـ (.731)1762

العدد 10

4سكرة آؿ عمراف اآلية (.)164

5الغمكؿ شرعا :ىك عرفا أخذ ما لـ يبح االنتفاع بو مف الغنيمة قبؿ حكزىا  ،حدكد ابف عرفة 234/1
6

ينظر  :المعكنة عمى مذىب عالـ المديف لئلماـ أبي محمد عبد الكىاب عمى بف نصر المالكي ،محمد حسف محمد

الشافعي ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت -لبناف – الطبعة األكلى 1418ىػ 1998ـ  ،395-394/1كحاشية

الدسكقي  ،179/2كالكافي .212
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كد المَّ ًو ًفي اٍلحض ًر كالسَّفى ًر ،كج ً
ًو ً
ً َّ ً
اى يدكا ًفي
يمكا يح يد ى
يب ىكاٍل ىب ًع ى
ىى
اٍلقى ًر ى
يد ىكىال تيىباليكا في المو لى ٍك ىمةى ىالئـ .ىكأىق ي
ى ى ى

ً ً
اد ب ه ً
سبً ً َّ ً
ً
يـ يي ىن ّْجي المَّوي تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى بً ًو ًم ٍف اٍل ىغ ّْـ ىكاٍليى ّْـ﴾(.)1
يؿ المو فىًإ َّف اٍل ًجيى ى ى
ى
اب م ٍف أ ٍىب ىكاب اٍل ىجَّنة ىعظ ه
()2
حكم األسير
معاممة األسير

ِ
ص َعمَ ْي ِو ِدي َن َنا َوأَْل َزَم
سنى لِ َما َ ...ن َّ
ير ِبا ْل ُح ْ
ام ُل ْاألَس ُ
ظُ -ي َع َ
الرفؽ باألسرل ،كتكفير الطٌعاـ ،كال ٌشراب ،كالكساء ليـ ،كاحتراـ
ش-مبادئ اإلسبلـ تدعك إلى ٌ
َّ
ّْو ًمس ًك نينا كيتًيما كأ ً
ً
آدميتيـ ،لقكلو –تعالى﴿:-كي ٍ ً
ىس نيرا﴾()3كقد أكصى رسكؿ
ٌ
ىي
طع يم ى
اـ ىعمىى يحب ٍ
كف الط ىع ى
ىى ن ى
()4
ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -باألسرل ،ككاف الصحابة ييتمكف بإطعاميـ كرعايتيـ.
قتل األسير

يقتؿ ،أك االسترقاؽ ،أك الفداء ،كاما أف يعقد عميو الذمة كيضرب عميو الجزية ،أك المف عميو

بإطبلؽ سراحو ،كىذا التخيير ليس عمى الحكـ فييـ باليكل ،كانما ىك عمى جية االجتياد في
النظر لممسمميف كالتخيير في الحكـ في حد المحارب .

فإف كاف األسير مف أىؿ النجدة ،كالفركسية ،كالنكاية لممسمميف قتمو اإلماـ ،كلـ يستحيو ،كاف لـ
يكف عمى ىذه الصفة ،كأمنت عائمتو كلو قيمة استرقو لممسمميف ،أك قبؿ فيو الفداء ،إف بذؿ فيو

أكثر مف قيمتو ،كاف لـ تكف لو قيمة كال فيو محمؿ ألداء الجزية أعتقو ،كاذا أسمـ األسير قبؿ

قضاء اإلماـ فبل يجكز قتمو؛ ألنو عصـ دمو ،كذلؾ لقكؿ النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ :-
يدا )5(﴾.....فبل يجكز التنكيؿ ،كال المثمة ،كذلؾ
﴿....كىال تى يغمُّكا ىكىال تى ٍغًد يركا ىكىال تى ٍمثيميكا ىكىال تى ٍقتيميكا ىكلً ن
ى
()6
بتقطيع أعضائو ،أك رفع رأسو لبمده.

ما يجوز لؤلسير
ظ -وج َاز ِل ْؤل ِ
َس ِ
س ِئ َل
ضمِّ َل َ ...ج ْي َ
ير أ ْ
َن ُي َ
ََ
ش َع ُد ِوِه إِ َذا َما ُ

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

ظَ -وُي ْح َرُم ا ْلقَ ْت ُل أ َِو ا ْلتَّْن ِكي ُل َ ...و ُك ُّل َما َح َّرَم ُو ا ْلتَّْن ِزي ُل
ش -ال يجكز قتؿ األسير إال بإذف اإلماـ ،كىك مخير في األسرل بيف خمسة أشياء :فإما أف

1أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط -عادؿ مرشد -سعيد المحاـ -أحمد برىكـ ،الناشر :مؤسسة

الرسالة -بيركت -لبناف -الطبعة األكلى 1421ىػ2001 -ـ ،حديث رقـ ( .372-371/37 )22699
2

األسرل جمع أسير :كىك مأخكذ مف اإلسار كىك القيد ،ككؿ محبكس في قيد أك سجف أسير ،ينظر :لساف العرب،19/4

كالفقياء يطمقكف لفظ األسير عمى مف أسر مف الحربيف  ،أك األسير مف المسمميف ،ينظر:جكاىر االكميؿ.361/1

4ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي .73-72/10
5
6

سبؽ تخريجو في الصفحة13:

ينظر  :أنكار المسالؾ شرح عمدة السالؾ كعمدة الناسؾ لمشيخ محمد الزىرم الغمراكم ،الناشر  :دار إحياء الكتب

العربية -مصر،256 -الشامؿ في الفقو المالكي.332/1
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3سكرة اإلنساف اآلية(.)8

ف ِ ...س ارً ِم َن ا ْل َو ِ
ف
ظَ -والَ َيقُو ُل ا ْل ِّ
اج ِب أَالَّ ُي ْع َر َ
ق َك ْي الَ َي ْك ِش َ
ص ْد َ
ّ
ش -كالمعنى أف الكذب عمى العدك جائز ،حتى ال يعطى األسير أسرار الجيش ،فكتماف أسرار

العدك فيستفيد مف ذلؾ ،كلذلؾ جاز
إلى
ٌ
صمَّى المَّو ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
كيؤيد ذلؾ قى ٍكلو -ى
ً
ضييا ،كاٍل ىكًذ ً
ً ً
ب
ب في اٍل ىح ٍر ًب ،ىكاٍل ىكذ ي
ي
ليي ٍر ى ى ى

الس ٌر قد يصؿ
العدك
جيش المسمميف عف
ه
مطمكب؛ ٌ
ألف ٌ
ٌ
لمعدك،
تجنبان إلفشاء أسرار المسمميف
الكذب في الحرب ٌ
ٌ
ً
ً
ب إًالَّ ًفي ثىبلىث ،يي ىح ّْد ي
ام ىأرىتىوي
﴿:الى ىيح ُّؿ اٍل ىكذ ي
ث اٍل َّريج يؿ ٍ
ً
صمً ىح ىب ٍي ىف ٍا َّلن ً
اس﴾( )1كقكلو -صمى ا﵀ عميو كسمـ  ﴿:-اٍل ىح ٍرب يخ ٍد ىعة ﴾))2كاتفؽ العمماء عمى
ليي ٍ
جكاز خداع الكفار في الحرب ،ككيؼ أمكف الخداع إال أف يككف فيو نقض عيد أك أماف فبل

يحؿ ،قاؿ الطبرم -رحمو ا﵀ :-إنما يجكز مف الكذب في الحرب المعاريض -أم التٌكرية

بال ٌشيء عف ال ٌشيء -دكف حقيقة الكذب ،فإنو ال يحؿ ،كالظاىر إباحة حقيقة نفس الكذب لكف
()3
االقتصار عمى التعريض أفضؿ.

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

الخاتمة

الحمد ﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ.
أما بعد:

فإذ بمغ البحث نيايتو فإنو مف المناسب أف أكضح بعض النتائج كالتكصيات:

أوالً :النتائج:

 تبيف لي مف خبلؿ دراستي لآللئ المنظكمة باب الجياد كحكـ األسير ،أنيا منظكمة جيدة،كىي مف األعماؿ العممية ،كالجيكد المتكاصمة مف الناظـ في البناء العممي؛ لذا فقد حرص عمى

نظـ عدة متكف أخرل ،كذلؾ سي انر عمى منيج السالفيف في ذلؾ؛ ألف المنظكمات العممية أخؼ

عمى السمع ،كأسرع رسكخان في الذاكرة بالنسبة إلى النثر.

 أف الجياد مشركع بالكتاب كالسنة كاإلجماع ،كقد دلت النصكص عمى فضمو كأنو مف أجؿالطاعات ،كأعظـ القربات .

 -أف الجياد نكعاف جياد طمب كجياد دفع ،كلكؿ منيما أحكاؿ.

 أف الجياد عبادة مف العبادات ككؿ عبادة ال تصح إال إذا كجدت شركطيا كانتفت مكانعيا أمكجدت العبادة بضكابطيا المشركعة ،كليذا ال بد مف معرفة ضكابط الجياد مف أجؿ معرفة عمى

مف يجب كمتى يجب  ،كمتى يككف مشركعان ،كمتى ال يككف مشركعان.

العدد 10

1

أخرج الترمذم مف حديث أسماء بنت يزيد مرفكعا– كتاب البر كالصمة – باب ما جاء في إصبلح ذات البيف -حديث رقـ

2

أخرجو البخارم – كتاب الجياد كالسير – باب الحرب خدعة – حديث رقـ (.579)3030

(494/3 )1939
3

ينظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ مكسي شاىيف الشيف ،الناشر :دار الشركؽ – مصر -الطبعة األكلى1423ىػ-

2002ـ98/7-
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 أف الجياد فى اإلسبلـ يمنع فى القتاؿ المشركع قتؿ مف ليس أىبلن لمقتؿ كالمرأة كالصبيبقكؿ أك و
كالشيخ الكبير اليرـ كاألعمى كالمعتكه كالراىب المنعزؿ عف أىؿ دينو مالـ يباشره و
فعؿ،
مع جكاز حرؽ نخؿ الكفار كقطعو كما فعؿ النبي – صمى ا﵀ عميو كسمـ -بغزكة بني النضير.

 مشركعية قتؿ الجاسكس الذم يطمع عمى عكرات المسمميف كينقؿ أخبارىـ لمعد ٌك ،كلك كافمستأمنان.
العدك كما دلت عميو نصكص الكتاب كالسنة.
 يجب الثبات في الجياد كيحرـ الفرار مفٌ
 القتاؿ سبب الغنيمة لمف قاتؿ أك لـ يقاتؿ؛ ألنو قد حضر سبب الغنيمة ،كيحرـ الغمكؿ ،كىكاألخذ مف الغنيمة قبؿ قسميا.

 -الرفؽ باألسير كتكفير الطعاـ كالشراب ،كاحتراـ آدميتو ،كأنو ال يجكز قتمو إال بإذف اإلماـ.

ثانياً :التوصيات :

 أف عمى األمة اإلسبلمية اليكـ السعي لتحصيؿ القكة المعنكية بالعمـ النافع كالعمؿ الصالح،كالقكة المادية ،بكؿ ما مف شأنو تييئة األمة لرفع راية الجياد عالية خفاقة.

 أف عمى المجاىديف أف يتأدبكا بآداب ككصايا كاف الرسكؿ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -يكصي بياالجيش.

 -أف الخركج إلى جياد الطمب البد فيو مف إذف الكالديف المسمميف.

 أف الغنيمة قسميا الرسكؿ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -ككضع ليا ضكابط يرجع إلييا في تكزيعيا.كصمى ا﵀ كسمـ كبارؾ عمى نبيو محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف .

المصادر والمراجع

 -1القرآف الكريـ.
 -2بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ عمى الشرح الصغير لمشيخ أحمد الدردير تأليؼ الشيخ أحمد

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

لمعدك؛ ألف الحرب
العدك جائز حتى ال يعطى األسير المسمـ أسرار الجيش
 أف الكذب عمىٌ
ٌ
خدعة.

الصاكم ،ضبطو محمد شاىيف ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ،سنة
الطبع1415ىػ1995-ـ.
العربي -بيركت-لبناف ،الطبعة األكلى 1405ىػ .
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 -3التعريفات ،عمى بف محمد الجرجاني ،تحقيؽ إبراىيـ االبيارم  ،الناشر :دار الكتاب

 -4تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لمقاضي أحمد بف عمى بف حجر
العسقبلني– عمؽ عميو أبك عاصـ حسف بف عباس -الناشر :مؤسسة قرطبة – الطبعة
األكلى 1416ىػ1995-ـ .
 -5التمقيف ألبي محمد عبدالكىاب البغدادم المالكي ،تحقيؽ محمد ثالث سعيد الغاني ،الناشر:
مكتبة مصطفى الباز – الرياض – السعكدية.
 -6تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لمحافظ جماؿ الديف أبى الحجاج يكسؼ المزم ،تحقيؽ
بشار معركؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت -لبناف -1408ىػ1987-ـ .
 -7الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيركاني ،جمع األستاذ صالح عبد السميع اآلبي
األزىرم ،الناشر :دار الفكر – بيركت -لبناف ،بدكف ذكر سنة الطبع.

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

 -8الجامع الكبير لئلماـ الحافظ أبى عيسي محمد بف عيسي الترمذم ،تحقيؽ بشار عكاد
معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي– بيركت -لبناف – الطبعة األكلى 1996ـ.
 -9الجامع ألحكاـ القراف لئلماـ أبى عبد ا﵀ محمد بف احمد القرطبي ،تحقيؽ عبد ا﵀ بف عبدا
لمحسف التركي ،الناشر  :مؤسسة الرسالة -بيركت -لبناف،الطبعة االكلى1427ىػ2006-ـ
.
 -10جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر خميؿ لمشيخ صالح عبد السميع اآلبي األزىرم ،الناشر :
دار الكتب العممية – بيركت – لبناف.
 -11حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمعالـ شمس محمد عرفة الدسكقي ،الناشر :دار
إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحمبي.
 -12الذخيرة لشياب احمد بف إدريس القرافي ،تحقيؽ محمد بك خبزه ،الناشر :دار
الغرب اإلسبلمي – بيركت -لبناف – الطبعة األكلى 1994ـ .
 -13سنف أبى داككد ألبى داككد سميماف بف االشعت السجستاني ،حكـ عمى أحاديثو كعمؽ
عميو محمد بف ناصر األلباني ،الناشر مكتبة المعارؼ – الرياض – السعكدية -الطبعة
الثانية 1424ىػ .
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 -14سيرة ابف ىشاـ ،تحقيؽ احمد حجازم السقا ،الناشر :دار التراث العربي -بيركت -لبناف.

81

 -15الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ لتاج الديف أبى البقاء بيراـ بف عبد ا﵀ الدميرم المالكي،
تحقيؽ أحمد عبد الكريـ نجيب ،الناشر :المكتبة التكفيقية -مصر ،الطبعة االكلى1433ىػ-
2012ـ.
 -16شرح حدكد ابف عرفة ألبى عبد ا﵀ محمد األنصارم الرصاع تحقيؽ محمد أبك األجفاف
ك الطاىر المعمكرم ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت – لبناف – الطبعة األكلى
. 1993
 -17صحيح البخارم تصنيؼ اإلماـ الحافظ محمد بف إسماعيؿ البخارم ،اعتني بو أبك
صييب الكرمي ،الناشر :بيت األفكار الدكلية لمنشر -الرياض – السعكدية -سنة الطبع
1419ىػ1998-ـ.
بيت األفكار الدكلية لمنشر -الرياض – السعكدية -سنة الطبع 1419ىػ1998-ـ.
 -19فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ مكسي شاىيف الشيف ،الناشر :دار الشركؽ – مصر-
الطبعة األكلى1423ىػ2002-ـ
 -20الفكاكو الدكاني عمى رسالة أبى زيد القيركاني لمشيخ أحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا
النفراكم األزىرم المالكي ،ضبطو عبد الكارث محمد عمي ،الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت – لبناف الطبعة األكلى 1418ىػ1997 -ـ .
 -21القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب السادة المالكية تأليؼ محمد بف محمد بف أحمد بف
عبد ا﵀ بف جزم المالكي الغرناطي ،تحقيؽ يحي مراد ،الناشر :مؤسسة المختار –
القاىرة -مصر-الطبعة األكلى 1430ىػ2009-ـ.
 -22الكافي ف ي فقو أىؿ المدينة ألبي عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

 -18صحيح مسمـ تصنيؼ اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،الناشر:

النمرم القرطبي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف – الطبعة األكلى 1413ىػ-
1992ـ.
 -23لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،الناشر  :دار صادر –
 -24مجمة العمكـ الشرعية مجمة عممية محكمة تصدر عف كمية العمكـ الشرعية .مسبلتو
العدد األكؿ 1436ىػ2015-ـ.
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بيركت -الطبعة األكلى .

 -25مختصر خميؿ لمشيخ محمد بف أحمد بف عمى بف غازم العثماني ،تحقيؽ أحمد بف عبد
الكريـ نجيب ،الناشر :المكتبة التكفيقية -القاىرة -مصر -الطبعة الثانية1433ىػ-
2012ـ.
 -26المدكنة الكبرل لئلماـ مالؾ ابف أنس ركاية اإلماـ سحنكف بف سعيد التنكخي عف اإلماـ
عبد الرحمف بف القاسـ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت -لبناف ،الطبعة األكلى
1415ىػ1994-ـ.
 -27مسند اإلماـ أحمد ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط -عادؿ مرشد -سعيد المحاـ -أحمد برىكـ،
الناشر :مؤسسة الرسالة -بيركت -لبناف -الطبعة األكلى 1421ىػ2001 -ـ.
 -28المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة لئلماـ أبي محمد عبد الكىاب عمى بف نصر المالكي،

شرح ( الآللئ المنظومة) باب ( الجهاد) و (حكم األسٌر)

تحقيؽ محمد حسف محمد الشافعي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت -لبناف – الطبعة
األكلى 1418ىػ 1998ـ.
 -29المغنى لمكفؽ الديف أبى محمد عبد ا﵀ بف احمد بف قدامو المقدسي تحقيؽ عبد ا﵀ عبد
المحسف التركي ك عبد الفتاح محمد الحمك ،الناشر :دار عالـ الكتب – الرياض –
السعكدية – الطبعة الثالثة 1417ىػ 1997 -ـ.
 -30مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ألبى عبد ا﵀ محمد بف محمد بف عبد الرحمف
المغربي الحطاب ضبطو زكريا عميرات ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت – لبناف
1416ىػ1995-ـ .
 -31مكطأ اإلماـ مالؾ ركاية يحي بف يحي الميثي ،تحقيؽ بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار
الغرب اإلسبلمي – بيركت – لبناف – الطبعة الثانية 1417ىػ1997-ـ.
 -32نيج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي طالب -بدكف ذكر دار كسنة الطبع.
 -33نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار لمقاضي محمد بف عمي
الشككاني ،الناشر :مكتبة مصطفى البابي – مصر – الطبعة األخيرة .
 -34الكافي بالكفيات لصبلح الديف بف أيبؾ الصفدم،تحقيؽ أحمد األرناؤكط ك تركي
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مصطفي،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت -لبناف -الطبعة االكلى1420ىػ-
2000ـ.
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األصٕل ادلزفٕضخ يف انعزثٛخ  :األصٕل انصزفٛخ

ا.اَتصبر عجذاهلل يٛالد

*

النبي األميف،
سيد المرسميف ،سيدنا محمد ٌ
السبلـ عمى ٌ
الحمد ﵀ ٌ
الصبلة ك ٌ
رب العالميف ك ٌ
صبلةن كسبلمان دائميف إلى يكـ الديف ،كبعد :

نص النحاة في كتبيـ عمى كجكد أصكؿ تركيا العرب ،كرفضتيا لغتيـ ،كىي مجمكعة
فقد َّ

كضج بيا لسانيـ ،كلكنيا ظيرت جمية عمى ألسنة
مف األقيسة التي يرتضييا سمت كبلميـ،
ٌ
بعضيـ ،مخالفة لما اجتمع عميو لسانيـ مف ترؾ ىذا القياس ،فثارت عمييا ألسنة النحاة بنعتيـ

ٌإياىا  :إنيا أصكؿ مرفكضة .
ماىية األصول المرفوضة :

ذكر العمماء األصكؿ المرفكضة في كتبيـ عمى صكر مختمفة  ،فبعضيـ ذكرىا في
أبكاب قصيرة ،كذكرت عند آخريف بشكؿ عرضي ،فابف جني مثبلن كضع ليا في كتابو

كاآلخر ما ال تمكف مراجعتو؛ ألف العرب انصرفت عنو فمـ تستعممو "(.)1

بمعنى أف ىناؾ أصكالن مفترضة لـ يعد ليا استعماؿ في لغة العرب يمكف النظر فييا

كاستعماليا عند الضركرة ،كىناؾ أصكؿ مفترضة ال يمكف النظر فييا كاستعماليا حتى عند

الضركرة ،ككبلىما يطمؽ عميو األصكؿ المرفكضة .

فأما ما جاء مف الشعر مف قكلو :
كقد عبَّر عف ذلؾ الفارسي بقكلو َّ " :
()2

ثنتا حنظل

*

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

سماه (:باب فيما يراجع مف األصكؿ مما ال يراجع ) قاؿ فيو" :اعمـ َّ
أف
الخصائص بابان مستقبلن ٌ
األصكؿ المنصرؼ عنيا إلى الفركع عمى ضربيف :أحدىما ما إذا احتيج إليو جاز أف يراجع ،

( )1الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،عالـ الكتب– بيركت. 347/2 ،
ؼ ىع يج و
كز فيو ثًٍنتىا ىح ٍنظى ًؿ
صىي ٍيوي ًم ىف التَّ ىد ٍل يد ًؿ
( )2ىذا عجز بيت مف الرجز ،كصدره:
ظى ٍر ي
ٌ
كأف يخ ٍ
منسكب ألكثر مف شاعر،فيك منسكب لخطاـ المجاشعي أك لجندؿ بف المثنى ،أك لسممى اليذلية ،أك لشماء اليذلية في
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،لعبد القادر بف عمر البغدادم ،تحقيؽ :محمد نبيؿ طريفي ،كاميؿ بديع يعقكب ،دار
الكتب

عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ – بيركت ،624 ،569/3 ،كالمقتضب ألبي العباس محمد بف يزيد

المبرد  ،تحقيؽ  :محمد عبد الخالؽ عظيمة ،عالـ الكتب -بيركت ،156/2 ،كشرح المفصؿ ألبي البقاء يعيش بف عمي بف
يعيش المكصمي ،قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو الدكتكر  :أميؿ بديع يعقكب  ،دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف ،الطبعة
الثانية  2011ـ ،144/4 ،كلساف العرب كلب لباب لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم،
تحقيؽ:عبدا﵀ عمي الكبير كمحمد أحمد حسب ا﵀ كىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ-القاىرة .249/11
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تحقيؽ:

العممية  -بيركت  1998ـ ،499/7 ،ككرد دكف نسبة في :الكتاب ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو،

فإنما جاء لمضركرة عمى القياس المرفكض المستغنى فيو بالتثنية عف اإلضافة إلى اسـ العدد،
ككاف القياس أف يضيفو إلى العدد القميؿ  ،كىك الجمع باأللؼ كالتاء  ،فأضافو إلى الكثير "(.)1
كالظاىر مف ىذا أف الفارسي عنده قياساف عبر عنيما في ىذا الكتاب كىما :

 – 1قياس األصؿ المرفكض .

 – 2قياس المستعمؿ غير المرفكض .

صيا ) في مجيئيا عمى القياسيف معان  :قياس
صكل ) ،ك( القي ٍ
حيث قاؿ " :فأشبو ذلؾ قكليـ ( :القي ٍ
األصؿ المرفكض ،كقياس المستعمؿ غير المرفكض" (. )2
كقد قصد بالقياس المستعمؿ غير المرفكض تمؾ األقيسة التي تسير عمييا لغة العرب،

كتستعمميا ،أ ما القياس المرفكض فيك القياس المفترض أف تسير عميو لغة العرب ،كلكنيا لـ

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

تستعممو ،فإذا يركجع األصؿ -كما ذكر ابف جني -كجاء ىذا القياس –كما ذكر الفارسي -في
قياسوي ،فالتعبيراف :القياس كاألصؿ ،تعبيراف مترادفاف،
لغة قميمة صار استعمالو شاذان ،كليس
ي

فاألصؿ الذم ذكره ابف جني ىك القياس عند الفارسي .

فكض ىك أصؿ في لغة العرب ،كلكنو لـ
أشار الفارسي في مكاضع كثيرة إلى أف المر ى
يستعمؿ ،كال يحتمؿ أف يسمى األصؿ شاذان في القياس ،مف ذلؾ قكلو" :كقد ترفض أشياء ىي

ىس ىنتيكا ،كلـ يستعممكا في ىذا
أصكؿ في كبلميـ ،فبل تستعمؿ األصكؿ ،أال ترل أنيـ قد قالكا :أ ٍ
المعنى األصؿ في البناء"(.)3

كقد ٌبيف ذلؾ في غير المكضع السابؽ بقكلو" :أال ترل أنو يجكز في القياس أشياء كثيرة ،نحك
ك(ي ىدعي)
(ي ىذ ير) ى
الجر في (لى يد ٍف يغ ٍد ىكوة) كالضـ في (لى ىع ٍم ير ىؾ) في القسـ ،كاستعماؿ الماضي في ى
كيطرح
كايقاع أسماء الفاعميف أخبا انر لػػ( ىك ى
فيرفض كال ييؤخذ ،ي
ك(ع ىسى) ثـ ال يجيء بو السماع ،ي
اد) ى
و
بشيء رفضو أىؿ العربية ،كما رفضكا استعماؿ سائر
كال ييستعمؿ ،كيككف المستعمؿ لذلؾ آخذان
()4
ً
خبلؼ ما يكضعت لو العربية"
المغات التي ليست بمغة ليـ ،كىذا طريؽ يؤدم سالكو إلى
ف مف ىذا نفيـ أف الركيزة األساسية في فيـ األصكؿ المرفكضة ىي قاعدة االستعماؿ لتمؾ

األصكؿ أك إىماليا ،فإف استعممتيا فيك القياس المستعمؿ ،كاف أىممتيا فيك قياس غير مستعمؿ،
كىذا ال يعني أف ذلؾ ليس قياسان ،أك أنو قياس شاذ ،كلعؿ كبلـ الفارسي يدؿ عمى أف قياس
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( )1المسائؿ الشي ارزيات ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ،تحقيؽ :د .حسف محمكد ىنداكم ،الطبعة األكلى ،كنكز
إشبيميا -الرياض 1424ق2004 -ـ.297/1 ،

( )2المصدر السابؽ .299/1
( )3المصدر نفسو .133/1

( ) 4المسائؿ الحمبيات ألبي عمى الحسف بف أحمد الفارسي ،تقديـ كتحقيؽ :د .حسف ىنداكم ،الطبعة األكلى ،دار القمـ-
دمشؽ ،دار المنارة – بيركت ،ص . 227 ،226
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األصؿ جائز ،كاف لـ ييستعمؿ ،كاستعمالو شاذ؛ ألنو عاد إلى أصؿ لـ تستعممو العرب ،فيك قد
استعمؿ شيئان غير مستعمؿ.
و
شيء بغيره فبل سبيؿ لؾ
أمر آخر :أف العرب إذا استغنكا عف
كيقكؿ ابف أبي الربيع" :ك ه
(كىذ ىر) بػػ(تىىر ىؾ) ،فبل تقكلو ،كاف كاف القياس
أف تستعمؿ ما رفضكه ،أال ترل أنيـ استغنكا عف ى
(. )1
يقتضيو"
يغير عف األصؿ ألنو ليس بالقياس
كيقكؿ سيبكيو" :كليس كؿ شيء يكثر في كبلميـ ٌ
عندىـ ،فكرىكا ترؾ األصؿ"(.)2

فمف ىذا يتضح أنو ال تكجد قاعدة مطردة في تغيير األصؿ؛ فالعرب كانت تحذؼ مف
و
بشيء آخر دكف كجكد عمة كاضحة مطردة لتغيير
كبلميا ،كتعكض ،كتستغني عف الشيء
األصؿ.

في الضركرة ،كلذلؾ كثر في الشعر؛ ألف لمشاعر الحؽ في مراجعة األصكؿ المرفكضة ،قاؿ ابف
(.)3

اجع األصؿ ضركرة؛ ألف الشاعر لو مراجعة األصكؿ المرفكضة"
يعيش" :كلكنو ر ى
المبحث األول :أسباب رفض األصل:

عبَّر سيبكيو في كتابو عف األصكؿ المرفكضة في مكاضع كثيرة ،كمف ذلؾ قكلو" :اعمـ
كيستغنكف
ٌأنيـ مما ىيحذفكف الكمـ ،كا ٍف كاف أصميو في الكبلـ غير ذلؾ ،كيحذفكف ّْ
كيعكضكف ى
بالشيء عف الشيء الذم أصمو في كبلميـ أف يستعمؿ حتَّى يصير ساقطا ،كسترل ذلؾ  -إف
ؾ) ك(ال أ ٍىد ًر) كأشباهي ذلؾ ،كأما
شاء ا﵀َّ -
فمما يحذؼ كأصمو في الكبلـ غير ذلؾ( :لى ٍـ ىي ي
فإنيـ يقكلكف ( :ىي ىدعي) كال يقكلكف ( ىكىدع) استغنكا عنيا بػ(تىىر ىؾ)
استغناؤىـ بالشيء عف الشيء ٌ
كأشباهي ذلؾ كثير"(.)4

استغناء عنو
فيشير كبلـ سيبكيو إلى أف العرب تيسقط أصبلن مف كبلميا ،كتترؾ استعمالو
ن
و
يشر إلى أسباب ذلؾ ،فيـ يغيّْركف األصكؿ دكف كجكد قاعدة مطردة تتحكـ في
بشيء آخر ،كلـ ٍ

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

كيرل النحاة أف األصؿ المرفكض أصؿ أك قياس تركو العرب ،فبل يجكز العكدة إليو إال

ىذا التغيير ،كلكف مف خبلؿ دراسة ىذه األصكؿ المرفكضة نجد العديد مف أسباب رفض األصؿ

كالعدكؿ عنو إلى الفرع ،أذكر منيا ما يأتي :

 – 1رفع االلتباس  :إف شرط جكاز رفض أم أصؿ مف أصكؿ كضع الجممة أف يؤمف المبس

( )1البسيط في شرح الجمؿ البف أبي الربيع ،تحقيؽ :د .عياد الثبيتي ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت.364/1 ،
( )2الكتاب .213/2

( )3شرح المفصؿ .59/6
( )4الكتاب .25 ،24/1
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فتتحقؽ بذلؾ الفائدة ،مف ذلؾ أف القاعدة األصمية تجعؿ المبتدأ متقدمان عمى الخبر ،كلكف يحدث

أحيانان أف يشتمؿ المبتدأ عمى ضمير يعكد إلى لفظ يشتمؿ عميو الخبر ،فمك استصحبنا ىذا

األصؿ لعاد الضمير عمى متأخر لفظان كرتبة ،ك ألدل ذلؾ إلى المبس ،كفي ىذه الحالة يعدؿ
عف ىذا األصؿ إلى القاعدة الفرعية ،كىي قاعدة تقديـ الخبر ،كذلؾ مثؿ قكلؾ ً :ع ٍن ىدؾ ىما هؿ،
كًفي َّ
الد ًار ىريج هؿ ،فمك تأخر الخبر فييا لتكىـ أنو صفة؛ ألف الجمؿ كشبييا بعد النكرات صفات،

فالتزـ التقديـ دفعان ليذا االلتباس(.)1

حدثنا يكنس
 – 2كثرة االستعمال  :الكثرة سبب مف أسباب تغيير األصكؿ ،يقكؿ سيبكيو..." :ك ٌ
أقبؿ؛
طمح ٍ
أف بعض العرب يقكؿ :يا َّأـ ال تفعمي ،جعمكا ىذه الياء بمنزلة ىاء طمحة إذ قالكا :يا ى
ألنيـ رأكىا متحركةن بمنزلة ىاء طمحة فحذفكىا ،كال يجكز ذلؾ في غير األـ مف المضاؼ ،كانما
جازت ىذه األشياء في األب كاألـ لكثرتيما في النداء كما قالكا يا صاح في ىذا االسـ"( ،)2كلكف
ليس كؿ شيء يكثر في العربية يمكف أف يغير ،كلذلؾ نبو سيبكيو بعد ذلؾ عمى ىذا األمر،

فقاؿ " :كليس كؿ شيء يكثر في كبلميـ يغير عف األصؿ ألنو ليس بالقياس عندىـ فكرىكا ترؾ
األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

األصؿ"(.)3

ككثير مف ضركب الحذؼ ترجع إلى ىذا السبب ،كحذؼ اليمزة مف ( ممؾ ) إذ

أصمو(مؤلؾ) ،قاؿ أبك عثماف المازني" :كمما ألزـ حذؼ اليمزة لكثرة استعمالو (ممؾ) كانما ىك
(مؤلؾ) فمما جمعكه ردكه إلى أصمو ،فقالكا ( :مبلئكة كمبلئؾ ) ،كقاؿ الشاعر :
()4
تََن َّز ُل ِم َن ج ِّو َّ ِ
ولكن لَمؤل ِ
ِ
وب
َك
سُ
ص ُ
َ
فمَ ْ
السماء َي ُ
ت ِإل ْنس ٍّي ْ َ
فرد الكاحد إلى أصمو حيف احتاج إليو في الشعر ،فرد (ممكان) إلى اليمزة" (. )5

كمف ذلؾ – أيضان – حذؼ التاء مف ( استطاعكا ) في قكلو تعالى  َ" :مَا اسْطَاعُىا أَن

يَظْهَزُوهُ "( ،)6إذ أصمو ( استطاعكا) ،فحذفت التاء لكثرة االستعماؿ ،كلقرب التاء مف الطاء ،كىذا
( )1األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب (النحك-فقو المغة-الببلغة) لمدكتكر تماـ حساف ،عالـ الكتب –
القاىرة1420 ،ق 2000 ،ـ ،ص .135

( )2الكتاب .213/2
( )3الكتاب .213/2

لرجؿ مف ً
البيت و
يمد يح ُّ
ماف ،كقيؿ :ىك
( )4البيت مف بحر الطكيؿ ،قاؿ فيو ابف السيرافي كما جاء في المساف:
عبدالقيس ى
ي
الن ٍع ى
عبدالمٌو بف ُّ
الزبير ،ينظر :لساف العرب (ـ ؿ ؾ)  ، 4269/6كمكجكد ببل نسبة في المباب في عمؿ البناء
كجزة يمدح ى
ألىبي ى

كاإلعراب ألب ي البقاء محب الديف عبدا﵀ بف الحسيف بف عبدا﵀ العكبرم ،تحقيؽ :غازم مختار طميمات ،دار الفكر-
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دمشؽ ،الطبعة األكلى1995ـ.258/2،

( )5المنصؼ شرح اإلماـ أبي الفتح عثماف بف جني النحكم لكتاب التصريؼ لئلماـ أبي عثماف المازني النحكم البصرم،

تحقيؽ :لجنة مف األستاذيف:إبراىيـ مصطفى ،كعبدا﵀ أميف ،إدارة إحياء التراث القديـ ،الطبعة األكلى1373ق-

1954ـ ،103، 102/2،كينظر :الكتاب.380، 379/4

( )6سكرة الكيؼ ،مف اآلية(.)97
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األصؿ مستعمؿ ،أال ترل أف عقبيو قكلو تعالى  " :وَمَا اسْتَطَاعُىا نَهُ وَقْباً " ،)1("...قاؿ سيبكيو عف
ذلؾ" :ىك الكجو كالقياس"(.)2
كقاؿ الرضي حكؿ نصب غدكة بعد لدف " :أما النصب ،فإنو كاف كاف شاذان ،فكجيو

كثرة استعماؿ ( لدف ) مع غدكة دكف سائر الظركؼ "(.)3

 – 3االختصار :األصؿ المرفكض أصؿ تركو العرب في استعماليـ ،كاف كافؽ أقيستيـ ،فما
تركو العرب ال يمكف العكدة إليو إال عند الضركرة ،كقد نص عمى ذلؾ السيكطي فقاؿ " :أصؿ
التثنية كالجمع العطؼ كانما عدؿ عنو لبلختصار فبل يجكز الرجكع إليو ألف الرجكع إلى أصؿ

مرفكض ممنكع إال في ضركرة "( ،)4كذلؾ كقكؿ الشاعر :

ِ ()5

ض ْنك
ت ٌ
لَ ْي ٌ
وليث في مجال َ
" أراد ليثاف إال أنو عدؿ إلى التكرار في حالة االضطرار ألنو األصؿ ،فإف قيؿ :ما الجمع ؟
إال أنيـ لما عدلكا عف التكرار في التثنية طمبا لبلختصار كاف ذلؾ في الجمع أكلى"(.)6
فابف األنبارم ذكر ىنا أف السبب في العدكؿ عف األصؿ ىك االختصار .

 – 4الذوق العربي في األداء :يرتبط بيذا الذكؽ عدد مف الظكاىر السياقية " ،فقد تككف ىناؾ
قاعدة أصم ية صكتية أك صرفية أك نحكية يرد عمييا مف المكاقع ما يجعؿ االلتزاـ بتطبيقيا في

النطؽ منافيان لمذكؽ العربي ،فاألصؿ الفؾ ،كلكف تكالي المثميف يؤدم إلى إيجاد قكاعد فرعية
لئلدغاـ ،كمثؿ ذلؾ يقاؿ في حركة اإلعراب كالعدكؿ عنيا إلى سككف الكقؼ أك إلى حركة

المناسبة ،كاأل صؿ أف تبدأ الكممة ( مف حيث نظاـ المغة أم مف الناحية النظرية البحثة )

( )1الخصائص .160/1

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

قيؿ :صيغة مبنية لمداللة عمى العدد الزائد عمى االثنيف ،كاألصؿ فيو – أيضان -العطؼ كالتثنية،

( )2الكتاب.210/1

( )3شرح الرضي عمى الكافية لرضي الديف االسترابادم ،تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف عمر  1398ق1978 -ـ ،جامعة
قاريكنس ،222/3،كينظر :شرح المفصؿ  ،106/2كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،ألبي
البركات عبدالرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم دار الفكرػ ػ ػ دمشؽ. 528/2 ،
( )4ىمع اليكامع لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم  ،المكتبة التكفيقية ػ ػ مصر،
( ) 5البيت مف بحر الرجز ،قيؿ لجحدر بف مالؾ ،كقيؿ إنو لكاثمة بف األسقع قالو في إحدل غزكات المسمميف ،كقد اشتبؾ
مع أحد بطارقة الركـ ،كلكؿ مف القكليف قصة في خزانة األدب  ،436 ،435/7كىك في :أسرار العربية لئلماـ أبي البركات

األنبارم ،تحقيؽ  :فخر صالح ىدارة  ،دار الجيؿ ػ ػ بيركت  1415ق 1995-ـ ،ص ،64كلساف العرب(د ر

ؾ) ،419/10كىمع اليكامع  ،160/1كشرح الرضي عمى الكافية .350/3

( )6أسرار العربية ص.64
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.160/1

بالساكف في بعض الحاالت ،كيعدؿ عف ىذا األصؿ بقاعدة التكصيؿ ،كاألصؿ أف يتجاكر

ساكناف نظريان كلكف يعدؿ عف ىذا األصؿ إلى التخمص"...

()1

.

كمعنى ذلؾ أف ىناؾ ذكقان كعرفان لغكيان عند العرب أصحاب السميقة جعميـ يكرىكف تكالي

األمثاؿ كتكاني األضداد ،كيألفكف األشتات ،فالفؾ في المغة صار مف األصكؿ المرفكضة ،كمف
ذلؾ ما جاء في قكؿ الشاعر :

ا ْلحم ُد لِ ِ
َجمَ ِل
مو ا ْل َعمِ ّي األ ْ
َْ
()3
كقد نص النحاة عمى أف ىذا مف األصكؿ المرفكضة .

()2

 -5االستثقال  :كثير مف مسائؿ اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ كتقدير الحركات اإلعرابية عمى
أحرؼ العمة تعكد إلى ىذا السبب ،فيك مف العمؿ الصرفية المؤثرة في األبنية الصرفية ،كقد عمَّؿ
ابف جني إىماؿ بعض األصكؿ بيذه العمة ،فقاؿ" :أما إىماؿ ما أيىمؿ مما تحتممو قسمة التركيب

في بعض األصكؿ المتصكرة أك المستعممة فأكثره متركؾ لبلستثقاؿ ،كبقيتو ممحقة بو كمقفاة عمى

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

إثره"( ،)4كقد َّ
عد ابف جني مف ذلؾ انقبلب ياء ميزاف كميعاد كاكان لثقؿ الكاك الساكنة بعد الكسرة،

ياء
ككذلؾ قمب الياء في :مكسر كمكقف كاكان لسككنيا كانضماـ ما قبميا ،كمنو –أيضان -قمب الكاك ن
كميت لكقكع الياء الساكنة قبميا(. )5
سيد ٌ
فيٌ :
كقد أشار ابف جني إلى ىذه العمة في رفض األصؿ –أيضان -في كتابو سر صناعة
اإلعراب ،حيث قاؿ " :كليس في كبلميـ اسـ في أكلو ياء مكسكرة إال قكليـ في اليسار اسـ اليد:

يًسار بكسر الياء ،كقالكا :يًقظاف كيقاظ كيًعر كيًعرة لمجدم ،كقالكا :ييأس كيًيئس ،كانما رفض
ذلؾ استثقاال لمكسرة في الياء"(.)6

 -6مراعاة أصل آخر :يككف ذلؾ حيف يتعارض األصبلف في تركيب معيف ،فاألصؿ مثبلن تقديـ

المبتدأ عمى الخبر ،كلكف ىذا األصؿ قد يتعارض مع أصؿ آخر فيعدؿ عنو مراعاة لذلؾ

1
لتماـ حسَّاف ص .136
( ) األصكؿ َّ

( )2صدر بيت مف الرجز ألبي النجـ العجمي ،كعجزه( :الك ً
ً
الم ٍج ًزًؿ) كىك مطمع قصيدة يمدح بيا ىشاـ
اس ًع الفى ٍ
الك يىكب ي
ضؿ ى
ى
ابف عبدالممؾ كىك في ديكانو ،تحقيؽ :د.محمد أديب عبدالكاحد جمراف ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ 1427ق-
2006ـ ،ص ،336كالخصائص ،347/2كىمع اليكامع ،282/3كاألصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج،
تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة

الرسالة – بيركت  1408ىػ 1988 -ـ ،141/1 ،كخزانة األدب،344/2

كالمقتضب ،142/1كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ لؤلشمكني ،تحقيؽ :محمكد بف الجميؿ ،مكتبة الصفا– القاىرة،
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الطبعة األكلى.156/2 ،

( )3ينظر :الخصائص .397/2
( )4المصدر السابؽ .54/1

( )5ينظر :المصدر نفسو .44/1

( ) 6سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثماف بف جني  ،تحقيؽ :حسف ىنداكم ،دار القمـ ػ ػ دمشؽ ،الطبعة األكلى1985
ـ.731/2 ،
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محمد؟ كمف
األصؿ ،كذلؾ إذا كاف الخبر مما لو الصدارة في الكبلـ ،ككاالستفياـ في قكلؾ :أيف
ه

أبكؾ؟ فإذا كاف الخبر اسمان مف أسماء االستفياـ فإف رتبة االستفياـ تصبح أكلى مف رتبة المبتدأ؛
ألف اسـ االستفياـ مف الكممات التركيبية ،كالمبتدأ مف الكممات االشتقاقية ،كالكممات التركيبية

أكثر تأصبلن في حقؿ الرتبة كاالفتقار كالبناء مف الكممات االشتقاقية ،فيصبح الخبر ليذا السبب
كاجب التقديـ عمي المبتدأ ،فالتعارض ىنا بيف أصميف مف أصكؿ الرتبة (.)1

كمف ذلؾ أف األصؿ في المفعكؿ بو أف يأتي بعد الفعؿ كالفاعؿ ،لكنو قد يتقدـ عمى فعمو

كجكبان إذا كاف مما لو الصدارة في الكبلـ ،كاسـ الشرط كاسـ االستفياـ ،فتقكؿ :أَّىيان تي ٍك ًريـ أي ٍك ًريـ (.)2
كمنو – أيضان -أف األصؿ في التخمص مف التقاء الساكنيف أف يككف بالكسر ،لكنو في

قكلو تعالى ":وَأُشْزِبُىاْ فِي قُهُىبِهِمُ انْعِجْمَ "

()3

ضمت الميـ كلـ تكسر اللتقاء الساكنيف؛ "ألف أصميا
ي

(م ٍن يذ) (.)5
ي

ىذه أىـ أسباب رفض بعض األصكؿ ،كىناؾ أسباب أخرل ال يسعني دراستيا في ىذا

البحث ،منيا :االستخفاؼ ،كراىية تكالي األمثاؿ ،اطٌراد الباب ،تعذر النطؽ باألصؿ ،كالمشابية
كغيرىا.

المبحث الثاني  :المصطمحات التي استعمميا النحاة لمداللة عمى األصول المرفوضة:
ذكر العمماء األصكؿ المرفكضة في كتبيـ عمى صكر مختمفة ،فبعضيـ ذكرىا في أبكاب
قصيرة كما فعؿ ابف جني في الخصائص ،كالسيكطي في األشباه كالنظائر ،كذكرت األصكؿ

المرفكضة عند عمماء آخريف بشكؿ عرضي.

كاذا كانت قد جاءت عند بعضيـ باسـ (األصكؿ المرفكضة) فإف آخريف عبركا عتيا

بعبارات أخرل تقترب مف داللة األصؿ المرفكض ،كقكليـ( :كذا أصمو كذا) أك (قياسو كذا) أك

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

()4
ك(م ٍذ) في قكلؾ :ما رأيتو يم يذ اليكـ ،فإف (مذ) لما تحركت اللتقاء الساكنيف لـ يحرككىا
الضـ"  ،ي
بالكسر الذم ىك أصؿ لمتخمص مف التقاء الساكنيف ،بؿ ضمكا ذاليا؛ ألف أصميا الضـ في

(تأكيمو كذا) كقد عبركا عف األصكؿ المرفكضة بعدة تعبيرات منيا ما يأتي:

الديف عبد الحميد ،دار الفكر  -سكريا 1405ىػ 1985 -ـ.97 ،96/2 ،

2
لتمـ حسَّاف ص.36
( ) ينظر :األصكؿ َّ

( )3سكرة البقرة ،مف اآلية (.)93

( )4إعراب القرآف ألبي جعفر النحاس ،تحقيؽ :زىير غازم زاىد ،عالـ الكتب – بيركت 1409 ،ىػ1988 -ـ. 248/1 ،
( )5ينظر :الكتاب  ،146/4كالخصائص .343 ،342/2
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العدد 10

( )1ينظر :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ لقاضي القضاة بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ العقيمي ،تحقيؽ :محمد محيي

 -1األصل المرفوض :األصؿ المرفكض ىك ما كرد في كبلـ العرب عمى أصؿ بابو شاذان عف
القاعدة القياسية ،كقكليـ في (قاـ) إف أصميا (قى ىكـ) فيذا أصؿ مرفكض؛ ألف القاعدة القياسية
تكجب قمب الكاك ألفان لتحركيا كانفتاح ما قبميا.
كلعؿ أبا عمي الفارسي ىك أكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح ،إذ عقد لو مسألة (الرد إلى

()1
كعد مف ذلؾ قكؿ قيس بف زىير العبسي:
األصؿ المرفكض في الضركرة الشعرية) ٌ ،
ِ ()2
ون َب ِني ِزَياد
اء تَْن ِمى
أَْلم َيأ ِْت َ
ِب َما الَقَ ْت لَ ُب ُ
يك َواأل ْن َب ُ
كيقكؿ ابف جني عف كبلـ العرب" :كفي كبلميـ مف األصكؿ المرفكضة االستعماؿ ما ال

يحصى كثرة"( ،)3كذكر في سر صناعة اإلعراب أف ىناؾ أشياء كثيرة رفضت أصكليا كاقتصر

في االستعماؿ عمى فركعيا (.)4

 -2القياس المرفوض :استعممو ابف يعيش حيف قاؿ" :كقد شذت ألفاظ عمى القياس المرفكض ،قالكا:
األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

أنيب ،جاءكا عمى (أ ٍف يعؿ) منبية عمى أنو األصؿ" (.)5
أعيف ك ي
أثكب ك ي
أقكس ك ي
ي
 -3األصل المتروك :ىك ما استغنت عنو المغة فترؾ أك مات ،فحمت محمو ألفاظ أخرل ،قاؿ ابف
أمضَّني ىك
دريد" :ككاف أبك عمرك بف العبلء يقكؿ :ىمضَّني :كبلـ قديـ قد تيرؾ ،ككأنو أراد أف ى
المستعمؿ"(.)6
كذكر أبك عمي أف إعماؿ األكؿ في باب التنازع ىك األصؿ ،كاف كاف مف األصكؿ

المرفكضة ،كقكلنا :قاـ كقعد أخكاؾ" ،فيذا كرد الشيء إلى األصؿ المتركؾ االستعماؿ في

الكبلـ"(.)7

( )1ينظر :المسائؿ الشي ارزيات  ،175/1كالمنصؼ .173/2

( )2البيت مف بحر الكافر ،كىك في ديكاف قيس بف زىير ،تحقيؽ :عادؿ جاسـ البياني ،مطبعة اآلداب بالنجؼ بالعراؽ،
كف ىبنًي ًزىي ًاد
ص ،29كالركاية في الديكاف :أىٍلـ ىيبمىغ ى
اء تىٍن ًمى بً ىما الىقى ٍ
ؾ ىك ٍ
ت لىيب ي
األنىب ي
كىك مكجكد في :الخصائص  ، 333/1كالصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ

إبراىيـ ،المكتبة العصرية ػ ػ بيركت 1406ق ػ ػ 1986ـ ،150/1 ،كأسرار العربية ص ،108كىمع اليكامع  ،205/1كلساف

العرب (أ ت ل)  ،588/2كشرح ابف عقيؿ  ،75/2األنباء :جمع نبأ ،كىك الخبر ،كتنمي :تزيد كتكثر ،كلىيبكف ىي اإلبؿ

ذات المبف ،بنك زياد ىـ :الربيع ،كعمارة ،كقيس ،كأنس ،بنك زياد بف سفياف بف عبد ا﵀ العبسي ،كأميـ فاطمة بنت الخرشب

األنمارية .كالمعنى :ألـ يبمغؾ ػ ػ ػ كاألخبار سرعاف ما تنشر كتشيع بيف الناس ػ ػ ػ ما حدث لنياؽ بني زياد ،حيث أخذتيا رغمان

عنيـ  ،كىـ األبطاؿ الذيف يخافيـ الناس كيرىبكنيـ؟!.

( )3المنصؼ .324/2

العدد 10

( )4ينظر :سر صناعة اإلعراب .276/1

( )5شرح المفصؿ ،34/5كينظر:المسائؿ الشي ارزيات .355/2

( ) 6جميرة المغة البف دريد ،تحقيؽ :رمزم منير بعمبكي ،دار العمـ لممبلييف  -بيركت 1987ـ( ،ـ ض ض) .148/1

( )7المسائؿ العضديات ألبي عمي بف أحمد الفارسي ،تحقيؽ :د.عمي جابر المنصكرم ،عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة
األكلى1406ق1986-ـ ،ص.137
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كذكر األنبارم عند حديثو عف أصؿ خبر (عسى) "أنيـ رجعكا إلى األصؿ المتركؾ،

فقالكا(:عسى الغكير أبؤسا) فنصبكه بػػ(عسى)"(.)1

 -4القياس المتروك  :قاؿ أبكعمي" :كربما جاء في الشعر ثبلث مئات كأربع مئيف كنحكىما مضافان
()2

إلى (الجمع) عمى القياس المتركؾ "

.

 -5األصل الميجور  :ىك ما كاف مستعمبلن في زمف معيف تـ ترؾ استعمالو بعد ذلؾ ،إما بسبب
ككنو ليجة لقبيمة انقرضت ،كاما غمبتيا ليجة أخرل ،كذكر ابف جني " أف العرب إذا ىجرت

أصبلن مف األصكؿ ،كانصرفت عنو ،فإنيا تنكيو كتعتقده "(.)3

 -6األصل المقدر  :كرد ذلؾ في قكؿ ابف جني" :ال ينكر أف يككف في كبلميـ أصكؿ غير ممفكظ
بيا -إال َّأنيا مع ذلؾ مقدرة – كىذا كاسع في كبلميـ"(.)4
المبحث الثالث  :األصول الصرفية المرفوضة:

أدت إلى رفضو ،بمعنى أف أصمو المأخكذ منو رفضتو العرب ،كلـ تنطؽ بو ،كيعني ذلؾ أف ما
رفضتو العرب بسبب الثقؿ ،أك طمبان لمخفة ،كما ىك في صكر اإلعبلؿ كميا – بما في ذلؾ

الحذؼ االعتباطي -مما كانت العرب تداعيو في كبلميا ال يدخؿ في مجاؿ البحث ،فمف
األصكؿ المرفكضة في الصرؼ:

 -1استعمال (أبيض) بدالً من (أشد بياضاً)(: )5

مف شركط التفضيؿ بػ(أفعؿ) أال يككف الكصؼ منو عمى (أفعؿ) الذم مؤنثو (فعبلء)

أم :مف الصفات المشبية ،مثؿ :أحمر حمراء ،أصفر صفراء ،كأبيض بيضاء ،فبل يقاؿ :ما

أبيض زيد ،كال زيد أبيض مف

عمرك ،كاستغنكا عنو بػ(أشد بياضان) فيذا أصؿ مرفكض.
المرفكض قكلو – صمى ا﵀ عميو كسمـ ( :-حك ً
ضي ىم ًس ىيرةي ىش ٍي ور
ىٍ
()6
كـ السَّم ً
ب ًم ىف اٍل ًم ٍس ًؾ ك ًك ىيزيانوي ىكين يج ً
اٍلكًر ً
اء. )...
يحوي أى ٍ
ط ىي ي
ؽ ىكًر ي
ى
ى
ى

كقد جاء عمى األصؿ
ض ًم ىف
اؤهي أ ٍىب ىي ي
ىكىزىك ىاياهي ىس ىك ه
اء ىك ىم ي
كمنو قكؿ طرفة بف العبد:

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

المقصكد باألصكؿ المرفكضة الصرفية ما يتناكؿ األصكؿ المرفكضة صرفيان دكف عمة

َّاخ
طب ِ
بال َ
ض ُي ْم ِس ْر َ
فأَ ْن َ
ت أ َْب َي ُ

شتَ َّد أَ ْكمُ ُي ُم
إِذا ِّ
شتَ ْوا وا ْ
الر َجا ُل َ

()1

( )1أسرار العربية ص.127

العدد 10

( )2المسائؿ الشي ارزيات .732/2
( )3ينظر :شرح المفصؿ.95/1
( )4المنصؼ .348/1

( )5ينظر :الكتاب  ،97/4كاألصكؿ في النحك .104/1

( )6صحيح مسمـ لمسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي – بيركت ،كتاب الفضائؿ ،باب إثبات حكض نبينا محمد  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كصفاتو .1793/4
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كمنو – أيضان -قكؿ رؤبة بف العجاج:
()2
ضفَ ِ
َج ِ
أخت َبني إِ َباض
اض
أبيض من ْ
ُ
ارَي ٌة في ِد ْرعيا الفَ ْ
 -2استعمال (أخير وأشر) بدالً من (خير وشر):

قاؿ أبك عمي الفارسي" :فبلف خير مف فبلف ،كفبلف شر مف فبلف ،ككاف القياس أف
يككف أخير كأشر ،كما أف سائر الباب عمى ذلؾ في لحاؽ اليمزة أكلو ،إال أف ىذيف َّ
شذا عف

القياس في تركيـ استعماؿ اليمزة معيما" (.)3

كمف استعماؿ (خير كشر) في التفضيؿ قكلو تعالى ":نَيْهَةُ انْقَدْرِ خَيْزٌ مِّهْ أَنْفِ شَهْزٍ "(،)4
عز كج ٌؿ " :-قَالَ أَوتُمْ شَزٌّ مَّكَاواً "(.)5
كقكلو ٌ -
انْأَشِزُ "

ػ(أشر) في قراءة مف ق أر قكلو تعالى " :سَيَعْهَمُىنَ غَداً مَّهِ انْكَذَّابُ
كقد كردت القراءة ب ٌ

()6

 " ،سَيَعْهَمُىنَ غَداً مَّهِ انْكَذَّابُ انْأَشَزُّ "

()7

.

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

"(األشر) بتشديد الراء ىك األصؿ المرفكض"( ، )1كقاؿ الفخر الرازم" :فقاؿ
قاؿ ابف جني:
ٌ
المفسركف :ىذا عمى األصؿ المرفكض في األشر كاألخير عمى كزف أفعؿ التفضيؿ ...فمف يقكؿ

( )1البيت مف البحر البسيط ،كىك في ديكاف طرفة ،دار بيركت لمطباعة 1979ـ ،ص ،18كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ

 ،149/1كلساف العرب (ب م ض)  ،122/7كشرح المفصؿ  ،93/6كالسرباؿ :كؿ ما يمبس مف قميص أك درع،ينظر:
طٌبا ًخ
أألمييـ
أبيضيي ٍـ ًسربا ىؿ ى
أما اليممك ي
ؾ ي
لؤمان ك ي
لساف العرب (س ر ب ؿ)  ،335/11كركاية الديكافٌ :
اليكـ ي
فأنت ى
( ) 2البيت مف الرجز ،كىك في ديكانو ،تصحيح كترتيب :كليـ بف الكرد البركسي ،دار ابف قتيبة بالككيت ،ص،176
كاإلنصاؼ  ،150/1كلساف العرب (ب م ض)  ،122/7كشرح المفصؿ  ،93/6كالركاية في الديكاف:
لىقى ٍد أىتىى ًفي رمضاف الم ً
ضفى ً
ىج ً
اض
اضي
اريةه ًفي ًد ٍرًعيىا الفى ٍ
ىى ى
ى
ً
ً
ً
يخت ىبنًي إًىباضً
ً
ػث باإليمىػ ػ ػػاض
الح ًدي ػ ػ ػ ى
ىبيض مف أ ٍ
أ ى
تىقطىػػعي ى

( )3المسائؿ العضديات ص.212 ،211
( )4سكرة القدر ،اآلية (.)3

( )5سكرة يكسؼ ،اآلية (.)77

( )6سكرة القمر ،اآلية (.)26
ً
(األشر) بفتح اليمزة ككسر الشيف كتخفيؼ الراء ،كق أر قتادة كأبك قبلبة كأبك حيكة (األى ىشُّر) بفتح اليمزة
( )7ق أر الجميكر
كالشيف كتشديد الراء عمى كزف أفعؿ التفضيؿ ،ينظر :تفسير البحر المحيط لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف ،تحقيؽ:

العدد 10

عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الشيخ:عمي محمد معكض ،دار الكتب العممية ،لبناف ػ ػ بيركت 1422ق 2001 -ـ،179/8 ،
كالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد
الشافي محمد ،دار الكتب العممية – لبناف ،الطبعة ،األكلى 1413ىػ  1993 -ـ ،198/5 ،كالكشؼ كالبياف عف تفسير
القرآف ألبي إسحاؽ أحمد ابف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم ،تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،مراجعة كتدقيؽ
األستاذ نظير الساعدم ،دار إحياء التراث العربي  -بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1422 ،ىػ  2002 -ـ.167/9 ،
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أشر) يككف قد ترؾ األصؿ المستعمؿ؛ ألنو أخذ في األصؿ المرفكض بمعنى ىك شر مف
ٌ ( :
غيره"(.)2
كنبَّو كثير مف العمماء إلى أف أصؿ قكليـ :ىذا خير منو ،كىذا شر منو :ىذا أخير منو،

أشر منو ،فكثر استعماؿ ىاتيف الكممتيف فحذفت اليمزة منيما ،كىك كاف األصؿ لكنو رفض
كىذا ٌ
تخفيفان لكثرة االستعماؿ ،كال يقاؿ :أخير أك أشر إال شذكذان(.)3

 -3إثبات اليمزة في (يؤكرم) مضارع (أكرم)

 :إثبات اليمزة في مضارع (أكرـ) عمى (يؤكرـ) ىك

األصؿ ،إال أنيـ رفضكه ،كقالكا :يكرـ ،بحذؼ اليمزة الثانية كراىة اجتماع ىمزتيف ،ككذا اسـ

لضركرة الشعر(.)6

 -4تصغير (قدام ،ووراء ،وأمام) عمى( :قديدمة ،ووريئة ،وأميمة) بدالً من( :قديدم ،ووريئ،
وأميم)(:)7

( )1المحتسب في تبييف كجكه القراءات كاإليضاح عنيا ألبي الفتح عثماف بف جني ،ك ازرة األكقاؼ ػ ػ المجمس األعمى
لمشئكف اإلسبلمية 1420 ،ىػ 1999 -ـ. 298/2 ،

( )2التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب لفخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي ،دار الكتب العممية -بيركت،
1421ىػ 2000 -ـ.46/29 ،

( )3ينظر :المحرر الكجيز  ،198/5كالمحتسب  ،298/2كالمسائؿ العضديات ص.212

( )4ينظر :اإلنصاؼ  ،628/8كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ البف ىشاـ األنصارم ،تحقيؽ :محمد محيي الديف

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

ً
كمكرـ ،كأصمو :يؤكرـ ،مؤكرـ(.)4
كمكرـ،
فاعمو ،كاسـ مفعكلو ،يقكلكف :يكرـ،
ى
كقد جاء عمى األصؿ المرفكض إثبات اليمزة في قكؿ الشاعر:
()5
َى ٌل ِأل ْن ُيؤ ْك َرَما
فَِإ َّن َو أ ْ
قالكا :أثبت اليمزة في (يؤكرـ) تخفيفان كما ىك القياس ،فأتى بو عمى األصؿ المرفكض ،كذلؾ

عبد الحميد ،دار الجيؿ -بيركت ،الطبعة الخامسة 1979ـ ،443/4 ،كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ
عمي المرادم ،تحقيؽ :عبد الرحمف عمي سميماف ،دار الفكر العربي ،الطبعة
ألبي محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف ٌ
األكلى 1428ىػ 2008 -ـ ،1634/3 ،كالمقتضب .98/2

( )5البيت مف الرجز المشطكر ،منسكب ألبي حياف الفقعسي ،كمع كثرة ترديد النحاة كأىؿ المغة ليذا الشاىد فإني لـ أقؼ
لو عمى سابؽ أك الحؽ ،كىك مكجكد في :أكضح المسالؾ  ،406/4كاألصكؿ في النحك  ،115/3كاإلنصاؼ ،239/1

كالخصائص ،144/1كالشافية في عمـ التصريؼ لجماؿ الديف أبي عمرك عثماف بف الحاجب ،تحقيؽ :حسف أحمد العثماف،

( )6ينظر :المنصؼ  ،192/1كالخصائص  ،144/1كالمقتضب .95/2

( )7شرح شافية ابف الحاجب في الصرؼ لركف الديف الحسف االسترابادم ،تحقيؽ :د.عبدالمقصكد محمد عبدالمقصكد،

مكتبة الثقافة الدينية-القاىرة ،الطبعة األكلى 1425ق2004-ـ ،276/2 ،346/1 ،كشذا العرؼ في فف الصرؼ لمشيخ

أحمد الحمبلكم ،المكتبة العصرية-بيركت 1424ق2003-ـ ،ص ،134كالمحتسب في التصغير كالنسب لمدكتكر جابر

محمد البراجة ،دار الطباعة المحمدية ،الطبعة األكلى 1407ق1978-ـ ،ص.42
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المكتبة المكية -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى 1995ـ ،ص.25

ما زاد عمى الثبلثة ال تمحقو التاء ،قاؿ األنبارم " :كانما أثبتكا التاء في التصغير في ما

كاف رباعيا ،نحك :قديديمة ككريئة كأميمة لكجييف:

أحدىما :أف األغمب في الظركؼ أف تككف مذكرة فمك لـ يدخمكا التاء في ىذه الظركؼ -كىي
مؤنثة -اللتبست بالمذكر.

كالكجو الثاني :أنيـ زادكا التاء تأكيدا لمتأنيث ،كيحتمؿ – أيضا -كجيا ثالثان :كىك أنيـ أثبتكا التاء
تنبييا عمى األصؿ المرفكض"(. )1

التاء في
أما ما كاف عمى أربعة أحرؼ مف المؤنث فبل تىٍم ىحقيو
كقاؿ ابف سيدة " :ك َّ
ي
حاؽ ً
الياء
التحقير ،كذلؾ قكليـ في ىع ىناؽ :يع ىنيّْؽ ،كفي يعقَّاب :يعقىيّْب ،كفي ىع ٍق ىر وب :يعقى ٍي ًرب ...كلى ي
في ىذا الضَّرب ّّ
المرفيكض"(. )2
شاذ َّ
عما عميو استعما يؿ ال ىكثٍرة ،كانما جاء عمى األصؿ ٍ
-5تصحيح ياء (أيس) :

جاء في شرح األشمكني أف ابف مالؾ قاؿ " :كيجكز أف يككف تصحيح ياء (أيس) انتفاء

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

عمتيا ،فإنيا كانت قبؿ اليمزة ثـ أخرت ،فمك أبدلت الجتمع فييا تغييراف :تغيير النقؿ كتغيير

اإلبداؿ"

()3

.

"كذكر بعضيـ :أف (أيس) إنما لـ ييعؿ لعركض اتصاؿ الفتحة بو؛ ألف الياء فاء الكممة،
فيي في نية ال تقديـ كاليمزة قبميا في نية التأخير ،كعمى ىذا فيستغنى عف ىذا الشرط بما سبؽ
مف اشتراط أصالة اتصاؿ الفتحة ...ذكر ابف بابشاذ ليذا اإلعبلؿ شرطان آخر :كىك أف يككف

التصحيح لمتنبيو عمى األصؿ المرفكض"

()4

.

-6كسر الياء عمى األصل في التقاء الساكنين:
كذلؾ في قراءة األعمش كحمزة –رحمو ا﵀ " :-وَمَا أَوتُمْ بِمُصْزِخِيَّ "

()5

(بِمُصْزِخِيَّ ) عمى األصؿ في التقاء الساكنيف

()6

 ،بكسر الياء في

.

قاؿ البيضاكم " :كىك أصؿ مرفكض في مثمو؛ لما فيو مف اجتماع ياءيف كثبلث كسرات،

مع أف حركة ياء اإلضافة الفتح ،فإذا لـ تكسر كقبميا ألؼ فبالحرم أف ال تكسر كقبميا ياء"(،)1
( )1أسرار العربية ص.223
( )2المخصص .57/5
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( )3شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ .162/2
( )4شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ لؤلشمكني  ،162/2كينظر :تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ

.1603/3

( )5سكرة إبراىيـ ،مف اآلية (.)22

(بمصرخي) بفتح الياء ،ينظر :معاني القرآف ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،تحقيؽ :أحمد يكسؼ
( )6ق أر جميكر القراء:
َّ
نجاتي ،كمحمد عمي النجار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1980 -ـ ، 75/2 ،كالكشؼ كالبياف .313/5
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ص ًرًخ َّي) األعمش كيحيى بف كثاب جميعان  ...كلعمو
بم ٍ
كقاؿ الفراء" :كقد خفض الياء مف قكلو ( :ي
َّ
ي) خافضة لمٌفظ كمٌو ،كالياء لممتكمـ خارجة مف ذلؾ"(.)2
ص ًرًخ َّ
بم ٍ
ظف أف ى
الباء في ( ي
كقاؿ األخفش" :ما سمعت ىذا مف أحد مف العرب كال مف النحكييف"(.)3
كعمَّؿ ذلؾ مكي بف أبي طالب بأف قراءة حمزة بكسر الياء " كأنو قدر الزيادة عمى الياءيف
كما زيدت الياء في (بو) كذلؾ ىك األصؿ ،كلكنو مرفكض غير مستعمؿ لثقؿ الياءيف كالكسرة

قبميما ،كالكسرة بينيما ،فمما قدر الياء مزيدة عمى الياء التي لئلضافة حذفيا استخفافان الجتماع
()4

ياءيف ككسرتيف ...فيذه القراءة جارية عمى ما كاف يجب في األصؿ"
 -7واحد عشر ،وواحدة عشر:

.

إذا أريد صياغة (أحد كاحدل) عمى كزف (فاعؿ) فاألصؿ فييما أف يقاؿ :كاحد

ككاحدة ،كيمتنع ىذا األصؿ مع لفظ العشرة ،فيقاؿ :حادم عشر ،كحادية عشرة ،التزمكا فييما

وعميرة) :
وسميقةُ ،
(سميمةَ ،
 -8النسب إلى َ
إذا نسب إلى (فعيمة) صحيحة العيف غير مضعفة حذفت ياؤىا ،فيقاؿ في قبيمة :قبمي،

كفي حنيفة :حنفي ،كفي صحيفة :صحفي ،فرقان بيف المذكر صحيح البلـ كالمؤنث(.)6
َّ
كشذ إثباتيا عمى األصؿ في :سميمة كسميقة كعميرة ،فقالكا :سميمي ،كسميقي ،كعميرم،
كالقياس فييف :سممي كسمقي( ،)7كقالكا :إف ىذه الكممات جاءت شاذة لمتنبيو عمى األصؿ

كجذمي بالضـ في بني عبيدة كجذيمة(.)8
المرفكض ،كأشذ منو قكليـ :يعبدم ي

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

القمب ،كقد حكى الكسائي قكليـ :كاحد عشر ،عمى األصؿ كىك شاذ ٌنبو بو عمى األصؿ
المرفكض(.)5

( )1تفسير البيضاكم (أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ) لمقاضي أبي سعيد البيضاكم ،تحقيؽ :محمد صبحي كمحمكد
األطرش ،مؤسسة اإليماف-بيركت ،الطبعة األكلى 1421ق2000-ـ.221/2 ،

( )2معاني القرآف لمفراء . 75/2

( )3معاني القرآف ألبي الحسف األخفش األكسط ،تحقيؽ :د.فائز فارس ،الطبعة الثانية 1401ق – 1981ـ. 275/2 ،

( )4الكشؼ عف كجكه القراءات السبع ألبي محمد مكي بف أبي طالب ،تحقيؽ :د.محيي الديف رمضاف ،مؤسسة الرسالة،
( )5ينظر :تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  ،1333/1كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ .404/1

( )6ينظر :الكتاب ،339/3كشرح شافية ابف الحاجب  ،374/1كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،186/4كالمسائؿ
العضديات ص.133

( )7ينظر :الكتاب  ،339/3كشرح األشمكني  ،186/4كالمحتسب في التصغير كالنسب ص.8

( )8ينظر :شرح شافية ابف الحاجب لمرضي  ،377/1كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ.186/4
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الطبعة األكلى 1404ق – 1984ـ.26/2 ،

سميقي ،كالى
كقاؿ أبك عمي الفارسي" :كاثبات الياء في قكليـ في النسب إلى سميقة:
ٌ
يعميرة :عميرم...ألف ىذه األسماء التي عمى فىعيمة كفي ىعيمة قد ًلزـ تغييرىا في القياس ،كاستمر

الحذؼ في االستعماؿ...فما ش ٌذ عف القياس كجاء عمى األصؿ الذم رفضكه في كبلميـ"...

 -9مكبرات بعض األسماء المصغرة :

()1

.

االسـ المصغر فرع ،كالمكبر أصؿ ،ككردت في العربية أسماء مصغرة استغني بتصغيرىا
كصيىيب ،ك يك ىميت،
عف مكبرىا ،أم يرفض فييا استعماؿ األصؿ كىك المكبر ،مثؿ :يج ىميؿ ،ي
كد ىريد ،قاؿ سيبكيو " :ىذا باب ما جرل في الكبلـ مصغ انر كترؾ تكبيره؛ ألنو عندىـ مستصغر
ي

فاستغني بتصغيره عف تكبيره ،كذلؾ قكليـ يجمي هؿ ك يكعيت كىك البمبؿ"(.)2
-10مفرد بعض الجموع :

الجمع فرع ،كالمفرد أصؿ ،كالعرب استعممت بعض الجمكع كنطقت بيا ،كرفضت المفرد

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

فمـ تنطؽ بو كىك األصؿ ،قاؿ سيبكيو " :فجاء عمى ىذا كما جاء بعض الجميع عمى غير ما
يستعمؿ كاحدان في الكبلـ ،نحك :مذاكير كمبلمح"( ،)3كقاؿ في مكضع آخر" :قالكا مذاكير كلـ
يقكلكا مذكير كال مذكار"(.)4

كمف ذلؾ – أيضان -ما ذكره الفراء في قكلو تعالى " :أَبَابِيمَ "(" :)5ال كاحد لو ،مثؿ:

الشماميط كالعباديد ،كالشعارير"(.)6
فأساجيع األكليف ...ككاف األخفش يقكؿ:
األكليف :ى
كجاء في جامع البيافٌ " :
أما أساطير ٌ
قاؿ بعضيـ  :كاحده (أسطكرة) ،كقاؿ بعضيـ( :إسطارة) ،قاؿ :كال أراه إال مف الجمع الذم ليس
لم ىذاكير ،كاألبابيؿ ،قاؿ :كقاؿ بعضيـ :كاحد (األبابيؿ)(،إبّْيؿ) ،كقاؿ
لو كاحد ،نحك :العباديد كا ى
ً
احدا ،كانما ىك مثؿ(عباديد) ال كاحد
َّكؿ) ،كلـ أجد العرب تعرؼ لو ك ن
بعضيـ( :إب ٍَّكؿ) مثؿ( :عج ٍ

( )1ينظر :المسائؿ العضديات ص.134

( )2الكتاب  ،477/3كينظر :لساف العرب (ؾ ع ت).78/2
( )3الكتاب .256/3
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( )4المصدر السابؽ.23/4 ،

( )5سكرة الفيؿ ،مف اآلية (.)3

( )6معاني القرآف  ،292/3كينظر :الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ألبي القاسـ محمكد بف
عمر الزمخشرم الخكارزمي ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،805/4 ،كالتفسير الكبير أك

مفاتيح الغيب  ،215/17كتفسير البيضاكم  ،531/1كالشماميط  :القطع المتفرقة ،كالشعارير  :نكع مف المعب لمصبياف،

ينظر :لساف العرب (ش ـ ط)  ،335/7ك(ش ع ر) .410/4
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ليا ،كأما ( َّ
الشماطيط) فإنيـ يزعمكف أف كاحده (شمطاط) ،قاؿ :ككؿ ىذه ليا كاحد ،إال أنو لـ
يستعمؿ كلـ يتكمـ بو"(.)1

وختاماً فقد أردت مف ىذا البحث الكشؼ عف األصكؿ المرفكضة في الصرؼ تاركة

بذلؾ األصكؿ المرفكضة في النحك لبحثيا في عدد قادـ بإذف ا﵀ ،راجية أف يناؿ ىذا البحث
رب العالميف عمى ما في ىذا
المتكاضع رضا ا﵀ أكالن ،ثـ البحث العممي ثانيان ،كأف يغفر لي ٌ
نقص أك ز و
و
لؿ.
العمؿ مف
فيرس المصادر والمراجع
 -1اٌمشآْ اٌىش ُ٠ثشٚا٠خ األِبَ ؽفـ عٓ األِبَ عبفُ .

 -2أعشاس اٌعشث١خ ٌإلِبَ أث ٟاٌجشوبد األٔجبسٞو رؾم١ك :فخش فبٌؼ ٘ذاسحو داس اٌغ- ً١
ث١شٚد . َ 1995 - ٖ 1415
 -3األفٛي دساعخ اثغزٌّٛٛ١ع١خ ٌٍفىش اٌٍغ ٞٛعٕذ اٌعشة (إٌؾ -ٛفمٗ اٌٍغخ-اٌجالغخ) ٌٍذوزٛس
 -4األفٛي ف ٟإٌؾ ٛألث ٟثىش ِؾّذ ثٓ ع ًٙثٓ اٌغشاطو رؾم١ك :عجذ اٌؾغ ٓ١اٌفزٍٟو ِؤعغخ
اٌشعبٌخ – ث١شٚد ٘ - 1408ـ . َ1988
 -5إعراب القرآف ألبي جعفر النحاس ،تحقيؽ :زىير غازم زاىد ،عالـ الكتب – بيركت ،
1409ىػ1988 -ـ .
 -6اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي البركات عبدالرحمف
بف محمد بف أبي سعيد األنبارم دار الفكرػ ػ ػ دمشؽ .
 -7أٚمؼ اٌّغبٌه اٌ ٝأٌف١خ اثٓ ِبٌه الثٓ ٘ؾبَ األٔقبسٞو رؾم١ك :محمد محيي الديف عجذ

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

رّبَ ؽغبْو عبٌُ اٌىزت – اٌمب٘شحو ٘1420ـ . َ2000 -

اٌؾّ١ذو داس اٌغ -ً١ث١شٚد ،الطبعة الخامسة 1979ـ .
 -8اٌجغ١و ف ٟؽشػ اٌغًّ الثٓ أث ٟاٌشث١او رؾم١ك :د .ع١بد اٌضج١زٟو داس اٌغشة اإلعالِ– ٟ
ث١شٚد .

العدد 10
( ) 1جامع البياف في تأكيؿ القرآف لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبكجعفر الطبرم ،تحقيؽ :أحمد
محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1420ق2000-ـ.309/11،
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 -9تفسير البحر المحيط ٌّؾّذ ثٓ ٛ٠عف اٌؾ١ٙش ثاث ٟؽ١بْ ،تحقيؽ :عادؿ أحمد

عبد

المكجكدٚ ،اٌؾ١خ:عمي محمد معكضو داس اٌىزت اٌعٍّ١خ ،لبناف  -بيركت 1422ق-
 2001ـ.
 -10رفغ١ش اٌج١نب( ٞٚأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزاٌٍ )ً٠ٚمبم ٟأث ٟعع١ذ اٌج١نبٞٚو رؾم١ك:
ِؾّذ فجؾِٚ ٟؾّٛد األهشػو ِؤعغخ اإلّ٠بْ-ث١شٚدو اٌطجعخ األ٘1421 ٌٝٚـ -
. َ2000
 -11التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب لفخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي،
تحقيؽ :دار الكتب العممية -بيركت1421 ،ىػ 2000 -ـ .
األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

 -12رٛم١ؼ اٌّمبفذ ٚاٌّغبٌه ثؾشػ أٌف١خ اثٓ ِبٌه ألثِ ٟؾّذ ثذس اٌذ ٓ٠ؽغٓ ثٓ لبعُ ثٓ
عٍ ّ ٟاٌّشادٞو رؾم١ك :عجذ اٌشؽّٓ عٍ ٟعٍّ١بْو داس اٌفىش اٌعشثٟو اٌطجعخ األٌٝٚ
٘1428ـ . َ2008 -
 -13عبِا اٌج١بْ ف ٟرا ً٠ٚاٌمشآْ ٌّؾّذ ثٓ عش٠ش ثٓ ٠ض٠ذ ثٓ وض١ش ثٓ غبٌت اٍِٟ٢و
أثٛععفش اٌطجشٞو رؾم١ك :أؽّذ ِؾّذ ؽبوشو ِؤعغخ اٌشعبٌخو اٌطجعخ األ٘1420 ٌٝٚـ -
. َ2000
 -14عّٙشح اٌٍغخ الثٓ دس٠ذو رؾم١ك :سِض١ِٕ ٞش ثعٍجىٟو داس اٌعٍُ ٌٍّال - ٓ١٠ث١شٚد
. َ1987
 -51خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،لعبد القادر بف عمر البغدادٞو رؾم١ك :محمد نبيؿ
طريفي ،كاميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية  -بيركت 1998ـ .
 -16الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،عالـ الكتب–
بيركت .
 -17دٛ٠اْ أث ٟإٌغُ اٌعغٍٟو رؾم١ك :دِ.ؾّذ أد٠ت عجذاٌٛاؽذ عّشاْو ِطجٛعبد ِغّا
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اٌٍغخ اٌعشث١خ ثذِؾك ٘1427ـ .َ2006-
 -18دٛ٠اْ سؤثخ ثٓ اٌعغبطو رقؾ١ؼ ٚرشر١ت ُ١ٌٚ :ثٓ اٌٛسد اٌجشٚعٟو داس اثٓ لز١جخ
ثبٌى٠ٛذ.
 -19دٛ٠اْ هشفخو داس ث١شٚد ٌٍطجبعخ . َ1979
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 -20ديوان قيس بن زىير العبسي ،تحقيق :عادل جاسم البياني ،مطبعة اآلداب بالنجف
بالعراق.
 -21سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :حسف ىنداكم ،دار القمـ -
دمشؽ ،الطبعة األكلى 1985ـ .
 -22الشافية في عمـ التصريؼ لجماؿ الديف أبي عمرك عثماف بف الحاجب ،تحقيؽ :حسف
أحمد العثماف ،المكتبة المكية -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى 1995ـ .
 -23شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ لقاضي القضاة بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ

 -24شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ لؤلشمكني ،تحقيؽ :محمكد بف الجميؿ ،مكتبة
الصفا– القاىرة ،الطبعة األكلى .
 -25شرح الرضي عمى الكافية لرضي الديف االست اربادم ،تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف
عمر ،جامعة قاريكنس  1398ق1978 -ـ .
 -26شرح المفصؿ ألبي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش المكصؿ ،قدـ لو ككضع ىكامشو
 2011ـ .كفيارسو الدكتكر :أميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت– لبناف ،الطبعة

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

العقيمي ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر  -سكريا 1405ىػ 1985 -ـ.

الثانية
 -27شرح شافية ابف الحاجب في الصرؼ لركف الديف الحسف االسترابادم ،تحقيؽ:
د.عبدالمقصكد محمد عبدالمقصكد ،مكتبة الثقافة الدينية-القاىرة ،الطبعة األكلى 1425ىػ -

 -28صحيح مسمـ لمسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت .
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2004ـ .

 -29الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم كمحمد أبكالفضؿ إبراىيـ،
المكتبة العصرية ػ ػ بيركت 1406ق ػ ػ 1986ـ .
 -30الكتاب ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف،
دار الجيؿ – بيركت .
 -31الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ألبي القاسم محمود بن
عمر الزمخشري الخوارزمي ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي ،دار إحياء التراث العربي–
بيروت.
األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

 -32الكشؼ عف كجكه القراءات السبع ألبي محمد مكي بف أبي طالب ،تحقيؽ :د.محيي
الديف رمضاف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1404ىػ – 1984ـ .
 -33الكشؼ كالبيا ف ألبي إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم ،تحقيؽ:
اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،مراجعة كتدقيؽ األستاذ نظير الساعدم ،دار إحياء التراث
العربي  -بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1422 ،ىػ  2002 -ـ .
 -34المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ألبي البقاء محب الديف عبدا﵀ بف الحسيف بف عبدا﵀
العكبرم ،تحقيؽ :غازم مختار طميمات ،دار الفكر -دمشؽ ،الطبعة األكلى1995ـ .
 -35لساف العرب كلب لباب لساف العرب لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم،
تحقيؽ:عبدا﵀ عمي الكبير كمحمد أحمد حسب ا﵀ كىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ-
القاىرة .
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 -36المحتسب في التصغير كالنسب لمدكتكر جابر محمد البراجة ،دار الطباعة المحمدية،
الطبعة األكلى 1407ق1978-ـ .
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 -37المحتسب في تبييف كجكه القراءات كاإليضاح ألبي الفتح عثماف بف جني  ،ك ازرة األكقاؼ
ػ المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 1420ىػ 1999 -ـ .
 -38المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية
األندلسي ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية – لبناف ،الطبعة،
األكلى 1413ىػ  1993 -ـ .
 -39المسائؿ الحمبيات ألبي عمى الحسف بف أحمد الفارسي ،تقديـ كتحقيؽ :د .حسف ىنداكم،
الطبعة األكلى ،دار القمـ -دمشؽ ،دار المنارة – بيركت .
 -40المسائؿ الشي ارزيات ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ،تحقيؽ :د .حسف محمكد

 -41المسائؿ العضديات ألبي عمي بف أحمد الفارسي ،تحقيؽ :د.عمي جابر المنصكرم ،عالـ
الكتب – بيركت ،الطبعة األكلى1406ىػ 1986 -ـ .
 -42معاني القرآف ألبي الحسف األخفش األكسط ،تحقيؽ :د.فائز فارس ،الطبعة الثانية
1401ىػ – 1981ـ .
 -43معاني القرآف ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،تحقيؽ :أحمد يكسؼ نجاتي ،كمحمد عمي
النجار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1980 -ـ .

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة

ىنداكم ،الطبعة األكلى ،كنكز إشبيميا -الرياض 1424ق2004 ،ـ .

 -44المقتضب ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد ،تحقيؽ  :محمد عبد الخالؽ عظيمة ،عالـ
الكتب -بيركت .
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 -45المنصؼ شرح اإلماـ أبي الفتح عثماف بف جني النحكم لكتاب التصريؼ لئلماـ أبي
عثماف المازني النحكم البصرم ،تحقيؽ :لجنة مف األستاذيف:إبراىيـ مصطفى ،كعبدا﵀
أميف ،إدارة إحياء التراث القديـ ،الطبعة األكلى1373ىػ 1954-ـ.
 -46ىمع اليكامع لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،تحقيؽ :عبدالحميد
ىنداكم ،المكتبة التكفيقية ػ مصر.

األصول المرفوضة فً العربٌة  :األصول الصرفٌة
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أثز االنتذبق ثزٚبض األطفبل يف انتذصٛم انذراسٔ ،ٙانذكبء نذٖ عُٛخ
يٍ تاليٛذ انصف االٔل االثتذائ ٙمبذُٚخ انجٛضبء

د.سعذ حمًذ دسني

المـقـدمـة

دعامة لمتربية البلحقة ،حيث كثرت الدراسات حكؿ الطفؿ ،كحكؿ أفضؿ الطرؽ في تعميمو ،كقد
تنكعت اتجاىات المربيف ،كالمفكريف ،كاختمفت التطبيقات في المجتمعات حتى أصبح ليذا
المكضكع عمماؤه ،كالمتخصصكف فيو

(.)1

كبير لدل المربيف ،كالمسؤكليف،
حيز نا
فمرحمة الطفكلة مف مراحؿ النمك الميمة التي تأخذ نا

ففييا تتشكؿ المبلمح األساسية لمشخصية المستقبمية كفييا تتحد مسارات نمك الطفؿ الجسمي،
كالعقمي ،كالكجداني كاالجتماعي ،كتتككف بدايات اتجاىاتو ،كميكلو ،كقيمو بما يتبلءـ مع قيـ
المجتمع ،كمعاييره طبقنا لما تكفره لو البيئة المحيطة مف مثيرات (.)2
عضكا في المجتمع
كالطفؿ كائف اجتماعي ال يمكنو العيش معزكالن عف اآلخريف ،كليصبح
ن
عميو أف يتفاعؿ مع أعضائو ،كيتأثر بيـ ،كيؤثر فييـ ،كذلؾ في إطار البيئة كالمجتمع الذم
يعيش فيو ،فيك يتأثر بكالديو كاخكانو كأخكاتو ،كغيرىـ مف المحيطيف بو فيتشرب الثقافة السائدة
في مجتمعو ،كتظير آثار ىذا الكضع أثناء التفاعؿ ،كاالتصاؿ مف خبلؿ تصرفات الطفؿ،
عمكما.
كاستجاباتو ،كقدرتو عمى حؿ المشكبلت ،كفي مبلمح شخصيتو
ن

لقد تناكلت كثير مف الدراسات تأثيرات التعميـ الذم يسبؽ المرحمة االبتدائية ،كعبلقتو

بالتحصيؿ الدراسي في الصؼ األكؿ االبتدائي عف طريؽ المقارنة بيف مجمكعات مف التبلميذ
دخمت رياض األطفاؿ ،كمجمكعات أخرل لـ تمتحؽ بيا ،بؿ دخمت التعميـ االبتدائي مباشرة،
فكانت نتائج ىذه الدراسات أف الخبرات التي حصؿ عمييا األطفاؿ أسيمت بدرجة أك بأخرل في
زيادة خبرات األطفاؿ ،مما ساعد عمى أف يككف تحصيميـ الدراسي أفضؿ مف الذيف لـ يمتحقكا

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

اىتـ الفبلسفة كالمفكركف عمى اختبلؼ انتماءاتيـ القكمية كالفكرية بتربية األطفاؿ ،كعدكىا
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بيا ،كما كاف استعدادىـ لمتعميـ أكبر.

 .1المثناني ،معتكؽ محمد ( )1985منيج رياض األطفاؿ ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ،طرابمس ،ليبيا ،ص .17
 .2قناكم ،ىدل محمكد ( )1985الطفؿ تنشئتو كحاجاتو ،سجؿ العرب ،القاىرة ،ص .61
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إف الخبرات التي تقدـ في مرحمة رياض األطفاؿ تسيـ في إثراء الخياؿ الذىني ،كتنمي،
كتنشط قدراتو ،كذلؾ تنمي مجاالت الخمؽ ،كاإلبداع ،كحب االستطبلع كالكشؼ عف ميكلو،
كاىتماماتو ،كاستعداداتو كقدراتو ،كمساعدة األطفاؿ عمى اكتساب الميارات ،كالخبرات العممية،
كىذه إجماالن تفضي إلى تطكير قدراتو العقمية ،كمف ثـ الذكاء (.)1
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

مشكمة الدراسة
إف االلتحاؽ برياض األطفاؿ يزيد مف قدرة األطفاؿ عمى التحصيؿ في المكاد الدراسية ،كما
أف اكتساب بعض الصفات الشخصية يزداد بدرجة أكبر مف الذيف لـ يسبؽ ليـ االلتحاؽ برياض
األطفاؿ ،كيشير عمماء النفس إلى أف الخبرات االجتماعية السميمة ،كالعبلقات الكثيرة التي
تكفرىا دكر رياض األطفاؿ لمطفؿ في السنكات األكلى مف حياتو تقكـ بدكر ميـ في تككيف ،كبناء
شخصيتو ،كسمككو ،كتكافقو النفسي ،كاالجتماعي ،ككذلؾ تنمية ذكائو ،كتفكيره ،لذلؾ كاف البد
مف دراسة ىذا الدكر كأثره عمى التحصيؿ الدراسي ،كالذكاء في المرحمة التعميمية البلحقة ،متمثبلن
في تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي ،كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في اآلتي:
 .1دكر االلتحاؽ برياض األطفاؿ في التحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي.
 .2دكر االلتحاؽ برياض األطفاؿ في نمك القدرات العقمية لدل لتبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي.
أىمية الدراسة
تظير أىمية الدراسة في الجكانب اآلتية:
 .1التأكيد عمى أىمية مرحمة ما قبؿ المدرسة لما تقدمو لؤلطفاؿ مف خبرات ،كمعمكمات،
كميارات تساعدىـ في تحصيميـ الدراسي ،كتكيفيـ االجتماعي في المرحمة االبتدائية.
 .2إف عممية إجراء مقارنة ما بيف األطفاؿ الممتحقيف ،كغير الممتحقيف برياض األطفاؿ يكشؼ
عف أثر الخبرات المقدمة لؤلطفاؿ.
 . 3إف بياف أىمية مرحمة ما قبؿ المدرسة سيفضي إلى زيادة االىتماـ بيذه المرحمة لما ليا مف
آثار مستقبمية عمى شخصية الطفؿ في مراحؿ دراسية الحقة.
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أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف اآلتي:
 .1دكر رياض األطفاؿ في الذكاء لدل تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي.
1

 .سفر ،صالحة ( )1980التربية قبؿ المدرسة االبتدائية ،مطابع مؤسسة الكحدة ،سكريا ،ص (.) 15 . 11
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 .2دكر رياض األطفاؿ في التحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي.
فرضيات الدراسة
أوالً ـــ الكشف عن دور رياض األطفال في الذكاء
كالمجمكعة الضابطة غير الممتحقة برياض األطفاؿ في الذكاء.

 . 2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الممتحقة برياض األطفاؿ،
كالمجمكعة الضابطة غير الممتحقة برياض األطفاؿ في الذكاء كفقنا لمتغير الجنس.
ثانياً ـــ الكشف عن دور رياض األطفال في التحصيل الدراسي

 . 1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الممتحقة برياض األطفاؿ،
كالمجمكعة الضابطة غير الممتحقة برياض األطفاؿ في التحصيؿ الدراسي.

 .2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الممتحقة برياض األطفاؿ في
التحصيؿ الدراسي كفقنا لمتغير الجنس.
مصطمحات الدراسة
مف أجؿ السير بإجراءات الدراسة ،كازالة الغمكض عف المصطمحات الكاردة في متف
الدراسة فقد تـ تعرفييا عمى النحك اآلتي:
رياض األطفال:
ىي مرحمة ما قبؿ المدرسة ،فييا سنتاف ،الركضة ،كالتمييدم ،كيقبؿ فييا األطفاؿ مف الفئة
العمرية اآلتية :مف أربع سنكات كحتى ست سنكات (.)1
التحصيل الدراسي:
ىك المعمكمات التي اكتسبيا التبلميذ خبلؿ تعمميـ لمحتكل كحدة مف كحدات المادة
العممية(.)2
كيعرفو الباحث إجرائيا بالدرجات التي يتحصؿ عمييا التبلميذ عمى االختبار الذم أعد ليذا

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

 .1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية الممتحقة برياض األطفاؿ،

العدد 10

الغرض.

 .1ك ازرة التربية العراقية ( )1986المديرية العامة لممناىج كالكسائؿ التعميمية كالتربكية ،مطبعة ك ازرة بغداد ،ص .10
 .2ابك حكيج مركاف كآخركف ( )2006القياس كالتقكيـ في عمـ النفس ،عماف ،ص .68

115

ا لذكاء :يعرفو ثكرنديؾ (  )Thorandikبأنو عدد كبير مف قدرات خاصة مستقؿ بعضيا عف
بعض ،كاف ما نسميو ذكاء ما ىك إال المتكسط الحسابي ليذه القدرات عند الفرد (.)1
كيعرفو الباحث إجرائيا بأنو ىك إمكانيات الطفؿ الذىنية التي تمكنو مف استيعاب منيج
الركضة مف خبلؿ عممية التعمـ ،كالتعميـ.
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

التعميم االبتدائي:
ىك أكؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ المكجية لؤلطفاؿ ،التي تمي مرحمة الركضة ،كتسبؽ
ابتداء مف الصؼ األكؿ ككصكالن إلى الصؼ التاسع،
المرحمة الثانكية ،كتتألؼ مف تسع سنكات
ن
كىي مرحمة إلزامية كالتعميـ فييا مجاني (.)2

اإلطار النظري لمدراسة رياض األطفال ،وتطورىا:
تبمكرت فكرة إنشاء مؤسسات تعميمية ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ سف مرحمة اإللزاـ عند المربي
تطكر لنظاـ تعميمي يتككف مف أربع مراحؿ ،مدة
نا
(لتشيككسمكفكي يكحنا ككمينكس) عندما كضع
كؿ منيا ست سنكات ،كجاءت تطبيقاتيا الكاقعة في النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر عمى

يد المربي األلماني فريدريؾ فركبؿ ،حيف افتتح أكؿ ركضة لؤلطفاؿ عاـ 1940ـ ،تبدأ في
مجاالت اىتماـ األطفاؿ كتقكـ أساسان عمى المعب ،كالنشاط ،كتعتمد نظامان مرنان ييتـ بتكفير
عنصر االستمرار كاالتصاؿ في أنشطة األطفاؿ ،كيمكف تحديد أربع مراحؿ لتطكير رياض
األطفاؿ كىي:
المرحمة األولى :تضـ االتجاىات التقدمية لمتربية في القرف التاسع عشر في أكركبا كيعد فركبؿ
الممثؿ األكؿ ليذه االتجاىات بالتربية التقدمية المتعمقة باألطفاؿ كرعايتيـ قبؿ المدرسة االبتدائية،
كيرل فركبؿ أف األطفاؿ بطبيعتيـ مبدعكف ،كقادركف عمى النشاط الخبلؽ إذا ما أعدت ليـ
البيئة المناسبة ،كتركت ليـ حرية المعب ،كالنشاط ،كلما كاف لمطفؿ حرية كاممة أثناء المعب الحر
فقد اىتـ فركبؿ بإعداد البيئة الغنية بمثيراتيا ،كبتكفير اإلمكانيات البلزمة لممارسة أنكاع متعددة
مف األنشطة ،كاأللعاب الحرة لكي يختار الطفؿ منيا ما يريد.

العدد 10

المرحمة الثانية :تقع ىذه الفترة بيف أكاخر القرف التاسع عشر ،كنياية الحرب العالمية الثانية،
كفي ىذه المرحمة ظير بعض الميتميف برعاية الصغار ،كالذيف قالكا إف طريقة فركبؿ ال تحقؽ
 .1عبد الكافي ،إسماعيؿ عبد الفتاح ( )1995الذكاء كتنميتو لدل أطفالنا ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،القاىرة ،ص .23
 .2عبيدات ،سييؿ أحمد ( )2007السياسات التربكية في الكطف العربي ،عالـ الكتب الحديث ،األردف ،ص .17
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اليدؼ الذم أينشئت الرياض مف أجمو؛ ألف طريقة فركبؿ تعتمد عمى جمكس الطفؿ في الصؼ
أثناء تشكيؿ األشياء كتدريب الحكاس كعمؿ األشكاؿ الفنية المختمفة مما يعرقؿ نمكه في جميع
النكاحي؛ مف أجؿ ىذا دعا ىؤالء المربيف إلى ممارسة الطفؿ لؤلنشطة الحرة خارج الصؼ ،كمما
يساعد عمى انتشار ىذا الرأم كثرة الدراسات كاألبحاث التي تدكر حكؿ النمك النفسي لؤلطفاؿ
ألنماط السمكؾ الممارس في الحياة اليكمية المحيطة بو ،كأف ميمة الرياض ليست تعميـ مبادئ
القراءة ،كالكتابة ،كالحساب ،كانما العمؿ عمى أف يحيا الطفؿ كأف يعيش عمره.
المرحمة الثالثة:

بدأت ىذه المرحمة بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،كاستمرت حتى أكائؿ

الستينيات ،حيث تبيف في ىذه المرحمة أف الرياض أصبحت تعاني مف نقص خطير في
ميزانياتيا ،كقمة في إمكانياتيا خصكصان ظيكر مشكمة األعداد الكبيرة مف األطفاؿ المتقدميف ليذه
الدكر بسبب زيادة األميات العامبلت.
المرحمة الرابعة:

في عاـ  1960ـ ظير تغير كبير في النظرة إلى دكر الحضانة ،كرياض

األطفاؿ حيث اتجو القائمكف عمى ىذه المؤسسات إلى العناية باست ارتيجياتيا ،كمحتكل مناىجيا
انطبلقان مف أف ما يتعممو الطفؿ في الرياض يجب أف يقكـ بحسب الدراسات العممية في ىذا
المجاؿ ،كىكذا تـ التركيز عمى محتكل الخبرة المعرفية في مناىج الرياض إلى جانب االىتماـ
بأنشطة التكيؼ االنفعالي ،كاالجتماعي (.)1
كيعتقد جاف جاؾ ركسك رائد المدرسة الطبيعية بأف كسيمة التربية ىي النمك الحر الطميؽ
لطبيعة الطفؿ ،كقكاه ،كميكلو الفطرية ،فالتربية في مرحمة الطفكلة يجب أال تعدك تربية الحكاس
كتمؾ التربية الناتجة عف االحتكاؾ بقكل الطبيعة ،كمظاىرىا ،كيمخص ركسك فمسفتو التربكية في
قكؿ " :إف الطبيعة ترغب في أف يككف األطفاؿ أطفاال قبؿ أف يككنكا رجاالن " كمف أجؿ ذلؾ
ينفي عدـ إكراه األطفاؿ عمى الدراسة النظامية قبؿ األكاف ،كعدـ النظر إلى التربية عمى أنيا
إعداد لتربية مستقبمية ،ألف التربية الحقيقية في نظر ركسك مشاركة في الحياة ،كقد طالب في
الحرية ،كالتعميـ بالخبرة (.)2
1
2

 .سفر ،صالحة ( )1980التربية قبؿ المدرسة االبتدائية ،مرجع سابؽ ،رياض االطفاؿ ،ص (.)15 . 11
 .الناشؼ ،ىدل محمكد ( )2005رياض االطفاؿ ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ص .13
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كتاباتو التربكية ،كخاصة كتاب " اميؿ " أف تتاح لمطفؿ فرصة النمك بشكؿ طبيعي مف خبلؿ

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

كانتشار فمسمفة جكف ديكم البرجماتية ،كالتي ترل أف تربية الطفؿ ،كتعميمو يجب أف ترمي ألدائو

االتجاىات المعاصرة في تربية طفل ما قبل المدرسة
مازالت التنمية الشاممة ،كالمتكاممة لمطفؿ في مقدمة األىداؼ التربكية التي تسعى الركضة
إلى تحقيقيا ،مع االىتماـ بشكؿ خاص بالنمك المعرفي ،كالمغكم لمطفؿ لما أثبتتو الدراسات
النفسية مف أىمية ما يحققو الطفؿ في ىذا المجاؿ في سنكات ما قبؿ المدرسة عمى طبيعة ،كنمط
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

النمك في السنكات اآلتية ،كيمكف إيجاز االتجاىات في اآلتي:
 .1أف تعد مرحمة ما قبؿ المدرسة (الركضة) مرحمة ميمة تستحؽ أف تدخؿ ضمف األطر
التعميمية الرسمية حتى تمقى االىتماـ الكافي ،كترصد ليا مي ازنية لتقديـ خدمة تربكية تتناسب
كأىمية ىذه المرحمة.
 .2التأكيد عمى الجكانب اإلنسانية المشتركة في الثقافات الفرعية المختمفة بدال مف االىتماـ بما
يميز كيفرؽ بيف الجماعات اإلنسانية حتى ال ينشأ األطفاؿ في ظؿ أنماط ثقافية جامدة ،بؿ في
إطار ثقافة كاسعة ،كمرنة تؤدم إلى االرتقاء في الفكر ،كاألىداؼ بالنسبة لجميع شعكب العالـ،
كتخفؼ مف حدة الصراعات الدكلية.
 .3كمف االتجاىات الحديثة في أساليب التعميـ في الطفكلة المبكرة تكظيؼ المعب لتنمية الطفؿ،
حر كؿ الكقت بؿ يعطي الطفؿ فرصة المعب
كمياراتو كاتجاىاتو ،أم تكجيو المعب فبل يككف ان
الحر أحيانان لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة دكف التخمي عف المعب كأفضؿ أسمكب لتعميـ أطفاؿ
ىذه المرحمة.
 .4االىتماـ بتربية ،كتثقيؼ اآلباء ليقكمكا بدكرىـ في تنشئة طفؿ ما قبؿ المدرسة ،كتكفير المناخ
الثقافي كاالجتماعي ،كالتربكم المناسب لطفؿ ما قبؿ المدرسة داخؿ األسرة (.)1
اآلثار اإليجابية والسمبية لدور الحضانة ورياض األطفال
إف دكر الحضانة كرياض األطفاؿ مؤسسات تربكية تقكـ بتكفير نكع مف التربية لؤلطفاؿ،
ألنيا ال تخمك مف بعض اإليجابيات كالسمبيات التي تنعكس أثارىا جميان عمى شخصية األطفاؿ
المكدعيف بيا.
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اوالً ـــ اآلثار اإليجابية:
يمخص جيرسيمد أىـ اآلثار اإليجابية لدكر الحضانة كالرياض في اآلتي:

1

 .الناشؼ ،ىدل محمكد ( )2005رياض االطفاؿ ،مرجع سابؽ ،ص .77
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 .1تكسيع مجاؿ النشاط ،كالتفاعؿ االجتماعي لمطفؿ ،كتعميمو التعاكف في المعب مع الجماعة،
كالتخفيؼ مف مكاجية المكاقؼ االجتماعية ،كخكفو مف اآلخريف.
 .2التدريب عمى االنفعاالت كتعمـ ضبطيا مف خبلؿ المعب ،كالمشاركة الكجدانية ،كالصداقة،
كالعمؿ الجماعي ،كالتعاكف ،كالتنافس الشريؼ.
 .4نمك االستقبلؿ ،كمساعدة الطفؿ لنفسو في األكؿ ،كالمبس ،كاإلخراج كالتخفيؼ مف االعتماد
عمى اآلخريف ،كقد أظيرت العديد مف الدراسات أف أطفاؿ دكر الحضانة ،كرياض األطفاؿ
يتفكقكف عمى سكاىـ ممف لـ يمتحقكا بيا في معظـ النكاحي الشخصية ،كالذكاء المقاس ،كالتفكير،
كيككف تكافقيـ االجتماعي كاالنفعالي أفضؿ ،كيككنكف أنشط جسميان كأكثر شعك انر باألماف.
ثانياً ـــ اآلثار السمبية:

بالرغـ مف الحاجة الممحة إلى قياـ مثؿ ىذا النكع مف المؤسسات

لتكفير الرعاية لؤلطفاؿ ،إال أف سمبيات ىذا النكع قممت مف أىميتو كمف جدكاه كبديؿ عف الرقابة
االسرية الطبيعية ،كتتمثؿ ىذه السمبيات فيما يأتي :
 .1يتخذ أسمكب التربية في دكر الحضانة كرياض األطفاؿ شكبلن رسميان ركتينيان يبعده كثي انر عف
النمط األسرم الطبيعي.
جكر ،كىذا يعني قياميـ
 .2إف القائميف بدكر التربية داخؿ ىذه الدكر يتقاضكف مرتبات كأ ان
بالرعاية عمى أساس المردكد المادم بحيث يصبح تقديـ الرعاية لؤلطفاؿ نكع مف االرتزاؽ .
ً .3
تتصؼ العبلقات داخؿ ىذه المؤسسات بالجمكد ،كالركتينية.
 .4تعد دكر الحضانة ،كرياض األطفاؿ بيئة غير محفزة لنمك الطفؿ ،كنشاطاتو المختمفة.
 .5عزلة ىذه المؤسسات نسبيان عف النمط الطبيعي لمعبلقات داخؿ المجتمع.
 .6تشكك أغمبية ىذه الدكر أك المؤسسات مف عدـ التزاـ العامميف باألىداؼ المينية التي تحددىا
األنظمة ،كالقكاعد القانكنية ،كىذا يعزل إلى عدـ كجكد المكافآت ،كالحكافز المادية في مجاؿ
 .7تشكك أغمبية ىذه الدكر أك المؤسسات مف عدـ تكفر الشركط الصحية ،مثؿ التيكية ،كالتدفئة
كاإلضاءة ،كما أف أغمب ىذه المؤسسات تشغؿ بنايات غير مخصصة ليذا النكع مف النشاط مما
ينعكس عمى أداء ىذه المؤسسات لعمميا.
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العمؿ مع األطفاؿ كينطبؽ ىذا القكؿ عمى مؤسسات العمؿ االجتماعي.

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

 .3نمك الميارات الحركية ،كالميارة في استخداـ المعب ،كاالستفادة مف المعب.

 .8الكثير مف ىذه الدكر تشكك مف عدـ كفاءة المربيات في مجاؿ األطفاؿ؛ مما يتطمب فتح
دكرات تدريبية لزيادة الميارات التي يتطمبيا العمؿ في ىذه المؤسسات (.)1
الـذكــاء:

لفظ الذكاء مف أكثر األلفاظ شيكعان كتداكالن بيف الناس ،كال يتطمب مدلكؿ الذكاء بكجو

عناء كبي انر لفيمو ،فالذكاء في المغة ىك القدرة عمى سرعة الفيـ ،كقد احتفظ المفظ بيذا
عاـ
ن

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

المعنى في المغة الفمسفية العربية ،فيقكؿ ابف سينا مثبلن :إف الذكاء قكة الحدس ،كالفمسفة ىنا متفقة
مع الفيـ العاـ ،كمع عمـ النفس الحديث في اعتبار الذكاء مف قبيؿ األمكر الفطرية التي ال
تكتسب ،كالتي ال تبدك ظاىريان إال عند تكافر الشركط البلزمة ،كأف ما يغمب في تعريؼ الذكاء
ىك عامؿ السرعة ،فقيؿ أف الذكاء حدس مف الذىف يقع في زماف قصير غير ميمؿ ،فيتعمـ
الذكي معنى القكؿ عند سماعو ،كقيؿ إف الذكاء ىك سرعة الفيـ كحدتو ،كالببلدة جمكده ،كعندما
تصؿ السرعة إلى أقصى حد يقاؿ عف الشخص إنو الفطف الذكي الذم يتبيف عكاقب األمكر
بأدنى لمحة تمكح لو.
كالذكاء يفيد معنى الفيـ ،كمعنى السرعة ،كيفيد خاصة معنى التماـ ،كىك معناه األصمي ،إذ
أف الذكاء في المغة تماـ الشيء ،كمنو الذكاء في السف ىك تماـ السف ،كمنو الذكاء في الفيـ،
كىك أف يككف فيمان تامان سريع القبكؿ ،كيقاؿ ذكيت النار إذا أتممت اشتعاليا ،غير أف معنى
الذكاء ال يقتصر عمى سرعة الفيـ ،بؿ يشمؿ أيضان القدرة عمى تحصيؿ المعمكمات ،كالفارؽ ىنا
بيف متكسط الذكاء ،كبيف النابغة ىك السرعة في التحصيؿ مف جية ،ككثرة ما يحصؿ ،كحذقو
مف جية أخرل ،كال يكتمؿ الفعؿ الذكي أبدان إال إذا كاف المكصكؼ بو حسف التدبير ،كسديد
التبصر في عكاقب األمكر (.)2
إف أكؿ مف أشار إلى نمك ،كتطكر الذكاء بتفاصيمو العممية ىك " جاف بياجيو" ،فالذكاء ىك
تكيؼ البيئة ،كىذا التكيؼ ما ىك إال تكازف بيف عمميتي التمثيؿ ،كالمكائمة ،كما كصؼ بياجيو
تطكر الذكاء بأنو :عممية بناء في تركيب العناصر البلزمة لمتطكر كفقا لنظاـ معيف يبدأ بتجميع
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ىذه العناصر ،كىي مازالت بعد ىشة كاىية ،ثـ العمؿ عمى تكحيدىا لتعد أساسان صمبا لمنشاط
العقمي ،بمعنى أف الذكاء يمثؿ معطيات التجربة التي يمر بيا سكاء أكانت بنيات حركية أك
مفاىيـ عممية التكيؼ ،أك بمعنى آخر عممية تنظيـ المعطيات بقطبييا :التمثيؿ ،كالمكائمة ،كىي
1
2

 .الذكيبي ،عبد السبلـ ( )1985المدخؿ لرعاية الطفكلة ،الدار الجماىيرية لمتشر كالتكزيع ،طرابمس ،ليبيا ،ص .115
 .مراد ،يكسؼ ( )1996مبادم عمـ النفس العاـ ،دار المعارؼ ،مصر ،ص ( .)315 -313
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كؿ مكحد يعمف عف نشاط متكامؿ لعمؿ الذكاء ،عمؿ يستمر باستمرار حياة الفرد ىدفو تككيف
بنيات عقمية متباينة  ،structureكنكعية ىذه البيانات تحدد مرحمة النمك العقمي المعرفي ،كالتي
كصؿ الييا الطفؿ (.)1

يختمؼ الذكاء ( )Intelligenceعف التحصيؿ ( )Achievementحيث إف الذكاء
استعداد كامف ،بينما التحصيؿ ما ىك إال أحد مظاىر االستدعاء؛ كنتيجة ليذا فقد نجد شخصيف
عمى نفس الدرجة مف الذكاء بمعنى أف ليما نفس القدر مف االستعداد ،كلكنيما يككناف مختمفيف
فيما استغبله مف ىذا االستعداد في التحصيؿ ،كما قد نجد في بعض األحياف شخصان ممي انز
يتميز بثقافة عالية أم بتحصيؿ كافر ،كيتساكل مع شخص آخر ،أم ال يق أر أك يكتب في
استعدادىما العقمي أم في الذكاء.
كفي الكقت نفسو قد يتساكل شخصاف في قدر تحصيميما رغـ اختبلفيما في االستعداد
العقمي كالذكاء ،فتساكم األشخاص في التحصيؿ ال يعني تساكييـ في االستعداد ،ألف استعدادات
كبير
قدر نا
األف ارد ال تتحقؽ كاممة في عديد مف الظركؼ ،ففي الريؼ تقؿ فرص التعمـ الستثماره ان
مف االستعدادات الكامنة مما يجعؿ تحصيميـ أقؿ مف استعداداتيـ ،في الكقت نفسو الذم تساعد
المعيشة في المدف عمى استثمار أكبر مف االستعداد الكامف لدل الفرد فيزيد ذلؾ مف تحصيمو.
لذلؾ يمكف أف نعد الذكاء رصيدان عقميان لتحصيؿ المعرفة ،قد يصادؼ استثارات بيئية عمى
تحصيؿ يناسب استعداده ،كيعني ىذا أف قياس الذكاء يجب أف ينصب عمى االستعداد
( )Aptitudeألف التحصيؿ ليس دليبلن ،كال مقياسان لبلستعداد أك الذكاء لدل الفرد ،كبذلؾ يمكف
القكؿ إف الذكاء أشمؿ مف التحصيؿ ،حيث ال يمكف أف يحصؿ الفرد أكثر مما يسمح بو ذكاؤه،
كبعبارة أخرل ال يمكف أف يزيد التحصيؿ مف مستكل الذكاء ،كاف كاف مف الممكف أف يككف
الذكاء أعمى في مستكاه مف مستكل التحصيؿ الذم حققو الفرد (.)2
عرض ألىميا:
الدراسة ،كفيما يأتي
ه
1
2

 .عبد الكافي ،اسماعيؿ عبد الفتاح ( )1995الذكاء كتنميتو لدل اطفالنا ،مرجع سابؽ ،ص ( .)21 -19

 .فائؽ ،احمد عبد القادر ( )1972مدخؿ الى عمـ النفس العاـ ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة ،ص ( .)279 -277

111

العدد 10

الدراسات السابق:

اطمع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة كالبحكث المتعمقة بمكضكع

أثر ا اللتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

الذكاء ،والتحصيل:

أجرت لعمكرم كشيرزاد ( )2017دراسة ىدفت إلى معرفة مدل أىمية رياض األطفاؿ
كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لتبلميذ السنة األكلى ابتدائي ،كقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى نسبة
 %10مف ست مدارس ابتدائية ،كقد اعتمدت الدراسة عمى تكزيع مجتمع الدراسة إلى متغيريف:
تبلميذ التحقكا برياض األطفاؿ ،كتبلميذ لـ يمتحقكا ،كأثر التحصيؿ الدراسي عمييـ ،كقد تـ التأكد
مف صحة الفرضية العامة التي نصيا :تساىـ رياض األطفاؿ في دعـ عممية التحصيؿ الدراسي
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

لمتبلميذ ،كذلؾ التأكد مف الفرضية الثانية كالتي نصيا مساىمة رياض األطفاؿ في بناء شخصية
التبلميذ ،كخمصت الدراسة حسب النتائج السابقة إلى أف لرياض األطفاؿ أثر كبير عمى
التحصيؿ الدراسي الجيد لتبلميذ السنة األكلى االبتدائية.
كقد قامت الباحثتاف بدراسة ميدانية لعينة مف التبلميذ مف خبلؿ المعمميف لسنة أكلى
ابتدائي ،حيث اخذتا (  )175عينة كىي عدد التبلميذ بالنسبة لممؤسسات التي تقع في المقاطعة
األكلى عيف كسارة كىي تحتكم عمى(  ) 26مؤسسة اخذتا منيا  %10كىي ست مؤسسات،
كعمى أساسيا تـ اختيار العينة المتككنة مف(  ) 175تمميذ كقد تـ االستعانة بمعممي التبلميذ لمؤل
االستمارة (.)1
كأجرت رفيقة ( )2005دراسة ىدفت إلى معرفة مستكل السمكؾ االجتماعي لمتبلميذ في
مرحمة الصؼ األكؿ االبتدائي الممتحقيف برياض األطفاؿ كغير الممتحقيف ،كمعرفة الفركؽ في
السمكؾ االجتماعي بيف التبلميذ في مرحمة الصؼ األكؿ االبتدائي الممتحقيف كغير الممتحقيف
برياض األطفاؿ بحسب متغير الجنس .إذ تـ اختيار التبلميذ الممتحقيف كغير الممتحقيف بالرياض
مف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي في مدينة بغداد لمعاـ الدراسي (  )2009 /2008بكاقع ( 60
) تمميذ كتمميذة منيـ ( )30قسمكا بحسب االلتحاؽ ( ممتحؽ كغير ممتحؽ) منيـ ( )15ذككر ك
( )15إناث لغير الممتحقيف ك منيـ ( )15ذككر ك ( )15إناث ممتحقيف بالرياض قد استخدـ
االختب ار التائي لعينة كاحدة كاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كمعامؿ ارتباط بيرسكف ككسائؿ
إحصائية  ،كأسفرت النتائج اف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي الممتحقيف كغير الممتحقيف بالرياض
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لدييـ سمككان اجتماعيان ،غير أف التبلميذ الممتحقيف بالرياض يتقدمكف بالسمكؾ االجتماعي عمى
غير الممتحقيف بيا ،كما اظيرت الدراسة انو ال كجكد لمفركؽ اإلحصائية بيف الجنسيف الذككر
1

 .كليد ،العمكرم ،كبداكم شيرزاد ( )2017رياض االطفاؿ كالتحصيؿ الدراسي لتبلميذ السنة االكلى ابتدائي ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة زياف عاشكر ،الجزائر.
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كاإلناث ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف تككف البرامج في الركضة محتكية عمى األسس التربكية
الصحيحة كتحت إشراؼ مختصيف في ىذا المجاؿ  ،كذلؾ تييئة ككادر تعميمية كتربكية عمى
اتصاؿ مستمر بأحدث البرامج التربكية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة كتكفير الكسائؿ التعميمية التي
تؤكد السمكؾ االجتماعي االيجابي(.)1
في مصر ،لمحاكلة التكصؿ الى مقترح لبلرتقاء بتربية طفؿ ما قبؿ المدرسة في مصر مف خبلؿ
االستفادة مف الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ ،كالتي اقتصرت عمييا الدراسة كىي ( االردف،
انجمترا ،بمجيكا ،امريكا ،تركيا ،الياباف ،الصيف) ،كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه االىداؼ استخدمت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،لتحميؿ االتجاىات العالمية المعاصرة في رعاية كتربية طفؿ ما
قبؿ المدرسة ،كقد تكصمت الدراسة الى العجز في اعداد معممي طفؿ ما قبؿ المدرسة ،كارتفاع
كثافة الفصكؿ ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،كقمة الفرص المتاحة اللتحاؽ األطفاؿ بالركضة ،كعدـ
كجكد مكجييف تربكييف تخصص رياض أطفاؿ ،كعزكؼ أكلياء األمكر عف التحاؽ أبنائيـ
برياض األطفاؿ خاصة في المناطؽ المحركمة.)2( .
كأجرل ابك عجيمة الشيباني ( )2001دراسة حكؿ اثر االلتحاؽ برياض األطفاؿ عمى
التحصيؿ الدراسي لتبلميذ الصفكؼ الثبلثة االكلى مف مرحمة التعميـ االساسي في ليبيا ،كقد
اكدت الدراسة اف تدني مستكل تحصيؿ التبلميذ كخاصة في الصفكؼ الثبلث األكلى مف مرحمة
التعميـ االساسي في ليبيا قد يرجع الى عدـ تييئة الطفؿ لمتعميـ النظامي بمرحمة التعميـ االساسي
الف مرحمة رياض األطفاؿ كما تتركو مف اثر في جميع جكانب النمك لدل الطفؿ كبخاصة النمك
المعرفي كالحركي كالعقمي ،كتكصمت النتائج انو ىناؾ فركؽ في مستكل تحصيؿ التبلميذ الذيف
التحقكا مقارنة بالذيف لـ يمتحقكا سكاء في مادة الحساب اك المغة العربية (.)3

2

 .عمي ،انتصار محمد ( )2004تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة الكاقع كطمكحات المستقبؿ ،المركز القكمي لمبحكث التربكية

3

 .الشيباني ،ابة عجيمة محمد ( )2001اثر االلتحاؽ برياض االطفاؿ عمى التحصيؿ الدراسي لتبلميذ الصفكؼ الثبلثة

منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
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1

 .يخمؼ ،رفيقة ( )2005رياض االطفاؿ كالتحصيؿ الدراسي عند تبلميذ الطكر االكؿ ابتدائي ،رسالة ماجستير غير

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

كأجرت انتصار ( )2004دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة

كأجرل رضوان ( )1985دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى مدل تأثير االلتحاؽ بدكر الحضانة
في التحصيؿ الدراسي ،كفي مادة القراءة كالكتابة ،كفي مادة الحساب ،كفي السمكؾ االجتماعي
لدل اطفاؿ الصؼ االكؿ االبتدائي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )400طفؿ كطفمة مف اطفاؿ
المدارس االبتدائية مف البنيف كالبنات كتنقسـ الى مجمكعة التحقت بدكر الحضانة لمدة عاميف
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

تابعة لك ازرة الشؤكف االجتماعية ،كمجمكعة اخرل لـ تمتحؽ بيا ،كيبمغ عدد كؿ مجمكعة ()200
طفؿ كطفمة منيـ ( )100مف البنيف ك( )100مف البنات مف تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي،
كمف اىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف درجات
التحصيؿ في مادة الحساب بيف البنيف كالبنات غير الممتحقيف بيا كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية بيف درجات التحصيؿ في مادة المغة العربية بيف البنيف كالبنات الممتحقيف برياض
االطفاؿ كغير الممتحقيف بيا ،كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لدرجات التكيؼ االجتماعي
بيف الممتحقيف برياض االطفاؿ كغير الممتحقيف بيا لصالح الذيف التحقكا ،ايضا عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة احصائية لدرجات مقياس التكيؼ االجتماعي بيف البنيف كالبنات الذيف التحقكا بدكر
الحضانة.
إجراءات الدراسة
أوالً ـــ مجتمع الدراسة:
يتألؼ مجتمع الدراسة الحالية مف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي في مدينة البيضاء ،لمعاـ
الدراسي .2018 /2017ـ
ثانياً ـــ عينة الدراسة:
تككنت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ االكؿ االبتدائي لمدرستي عمر بف الخطاب
االبتدائية ،كمدرسة اسماء بنت ابي بكر االبتدائية ،كتـ اختيار التبلميذ الممتحقيف بالرياض
قصديا ،اذ بمغ عددىـ ( )20تمميذ ،كتمميذة مكزعيف مناصفة بيف الذككر كاالناث ،ك( )20تمميذ
كتمميذة غير ممتحقيف كقد اختيركا ايضا بطريقة عشكائية مكزعيف مناصفة بيف ذككر كاناث اذ
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اختيركا مف نفس الصفكؼ في المدرستيف السابقتيف ،كقد تـ التحقؽ مف التحاؽ التمميذ برياض
األطفاؿ كذلؾ بالرجكع إلى البطاقة المدرسية لمتمميذ كبمساعدة إدارة المدرسة ،كما في الجدكؿ
رقـ()1
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الجدول رقم ( )1يبين عينة الدراسة
عدد االطفاؿ
اسـ المدرسة

الممتحقيف

عدد االطفاؿ غير
الممتحقيف

المجمكع

عمر بف الخطاب

6

5

11

أسماء بنت أبي بكر

4

5

9

7

المجمكع

10

10

20

10

المجمكع الكمي لمدراسة

البنيف

البنات

3

4

7

6

13

10

20

40

ثالثاً ـــ التكافؤ بين المجموعتين:
لغرض الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة أعد الباحث استمارة معمكمات ،ككزعت عمى
المجمكعتيف ،كفيما يأتي تكضيح إلجراء التكافؤ اإلحصائي بيف المجمكعتيف في عدد مف
المتغيرات.
 .1عمر التمميذ بالسنوات
الجدول رقم ( )2نتائج االختبار التائي لممجموعتين في عمر التمميذ (بالسنوات)
الكسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعيارم

الحرية

10.159
11.152

المجمكعة

العدد

الممتحقكف

20

6.85

غير الممتحقيف

20

7.11

38

القيمة التائية عند
مستكل ()0.05
المحسكبة

الجدكلية

0.23

2.021

يكضح الجدكؿ رقـ ( )2أف المجمكعتيف متكافئتاف إحصائيان في متكسط العمر بالسنكات،
كذلؾ باستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في معرفة داللة الفركؽ في متكسط العمر ،إذ
لـ يكف الفرؽ بينيما ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )0.23أقؿ مف القيمة التائية الجدكلية
( )2.021بدرجة حرية (.)38

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

البنيف

البنات

المجمكع
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 .2التحصيل الدراسي لؤلب (ولي األمر)
الجدول رقم ( )3قيمة (كا )2الجدولية والمحسوبة لمتحصيل الدراسي آلباء أفراد المجموعتين
تكرار مستكل التحصيؿ الدراسي
المجمكعة

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

الممتحقكف
غير
الممتحقيف

لؤلب

حجـ
العينة

درجة
الحرية

يق أر كيكتب

ثانكية

كاعدادية

فما فكؽ

20

4

10

6

20

6

8

6

أمي

قيمة (كا)2
المحسكبة

2

الجدكلية
()0.05
9.49

0.622

لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجمكعتيف في تحصيؿ األب ،تـ استخداـ (كا ،)2كيتبيف مف
خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )3أف المجمكعتيف متكافئتاف في التحصيؿ الدراسي لؤلب ،إذ لـ يكف الفرؽ
بينيما ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05ألف القيمة المحسكبة البالغة ( )0.622أصغر
مف القيمة الجدكلية البالغة ( )9.49بدرجة حرية (.)2
 .3التحصيل الدراسي لؤلم
الجدول رقم ( )4قيمة (كا )2الجدولية والمحسوبة لمتحصيل الدراسي ألميات أفراد المجموعتين
المجمكعة
الممتحقكف
غير
الممتحقيف

حجـ

تكرار مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلـ
تقرأ ،كتكتب

ثانكية فما

كاعدادية

فكؽ
12
10

العينة

أمية

20

3

5

20

4

6

درجة
الحرية

2

قيمة (كا)2
المحسكبة

1.249

الجدكلية
()0.05
9.49

تشير النتائج اإلحصائية باستخداـ (كا )2إلى أف الطمبة في المجمكعتيف مف التبلميذ
متكافئتاف إحصائيان في مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلميات ،إذ لـ يكف الفرؽ بينيما ذك داللة
إحصائية عند مستكل ( ،)0.05فقد بمغت القيمة المحسكبة ( )1.249كىي أقؿ مف القيمة التائية

العدد 10

الجدكلية البالغة ( )9.49بدرجة حرية ( )2كما في الجدكؿ رقـ (.)4
 .4مينة األب (ولي األمر)
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الجدول رقم ( )5قيمة (كا )2الجدولية والمحسوبة لمينة آباء أفراد المجموعتين
المجمكعة
الممتحقكف
الممتحقيف

العينة

مكظؼ

عمؿ حر

عسكرم

20

13

4

3

20

15

4

1

درجة
الحرية

الجدكلية

المحسكبة

2

()0.05
9.49

2.166

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5أف المجمكعتيف متكافئتاف إحصائيان في مينة اآلباء ،فقد أظيرت
قيمة (كا )2بأنو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بينيما ،إذ بمغت القيمة المحسكبة ()2.166
في حيف بمغت الجدكلية ( )9.49عند مستكل داللة ( )0.05بدرجة حرية (.)2
 .5مينة األم
الجدول رقم ( )6قيمة (كا )2المحسوبة والجدولية لمينة أميات أفراد المجموعتين
المجمكعة

حجـ

تكرار مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلـ

العينة

ربة بيت

كظيفة حككمية

الممتحقكف

20

9

11

غير الممتحقيف

20

7

13

درجة

قيمة (كا)2

الحرية

المحسكبة

1

1.475

الجدكلية
()0.05
9.49

لقد أظير الجدكؿ رقـ ( )6أف المجمكعتيف متكافئتاف إحصائيان في مينة األميات ،إذ لـ يكف
الفرؽ بينيما داالن إحصائيان عند مستكل ( ،)0.05كبدرجة حرية ( ،)1ألف قيمة (كا )2المحسكبة
بمغت ( ،)1.475كىي أصغر مف الجدكلية البالغة (.)9.49
رابعاً ـــ أداة الدراسة:
لغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاف البد مف تكفر األدكات المناسبة التي يتـ مف خبلليا
التعرؼ عمى تحصيؿ التبلميذ ،كعامؿ الذكاء في المجمكعتيف؛ لذلؾ فإف الباحث اعتمد عمى
الممتحقيف ،كغير الممتحقيف برياض األطفاؿ ،كقد تـ الحصكؿ عمى درجات المجمكعتيف بعد
إجراء االمتحاف الجزئي ،أما فيما يختص باختبار الذكاء فقد اعتمد الباحث عمى اختبار الذكاء
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اختبار التحصيؿ الدراسي الجزئي الذم أجراه المدرسكف في المكاد الدراسية في المدرسة لمتبلميذ

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

غير

حجـ

تكرار مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلب

قيمة (كا)2

المعد مف قبؿ (إجبلؿ محمد سرم) كقد تككف المقياس مف جزأيف ،األكؿ ،كىك المصكر ،كيتككف
مف ( )45كحدة ،كالكحدة ىي بطاقة بيا صكر عدة ،كيشتمؿ عمى ثبلثة مستكيات مف
 5،3،5،7،7،9سنكات .أما الجزء الثاني (المفظي) فإنو يتككف مف ( )45كحدة مقسمة إلى ثبلثة
مستكيات عمرية بنفس السنكات السابقة ،كتكضع لكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة سكاء أكاف في
المصكر أك المفظي(.)1
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

سادساً ــــ الوسائل اإلحصائية:
تـ استخداـ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:
 .1االختبار التائي  t-testلعينتيف مستقمتيف.
 .2االختبار التائي  t-testلعينة كاحدة.
 .3اختبار مربع كام (كا).
 .4اختبار (. )Wilcoxon .w
عرض النتائج ،ومناقشتيا
تتضمف ىذه الفقرة عرضان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،كتحميميا،
كمناقشتيا كفقان ألىداؼ الدراسة كفرضياتيا عمى النحك اآلتي:
أوالً ـــ دور رياض األطفال في الذكاء:
أ .دور رياض األطفال في الذكاء بين األطفال الممتحقين برياض األطفال وغير الممتحقين بيا.
الجدول رقم ( )7الفرق بين الممتحقين وغير الممتحقين في الذكاء بين المجموعتين
حجـ

المتكسط

االنحراؼ

درجة

العينة

الحسابي

المعيارم

الحرية

المحسكبة

الممتحقكف

20

99.2

25.76

غير الممتحقيف

20

97.1

28.76

38

2.72

المجمكعة

العدد 10
1

القيمة التائية

 .سرم ،اجبلؿ محمد (د ػ ػ ت) اختبار ذكاءف عالـ الكتب ،القاىرة ،ص .153
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()0.05
2.02

تشير النتائج إلى أف متكسط درجات الذكاء لممجمكعة التجريبية بمغ ( )99.2درجة،
كبانحراؼ معيارم ( ،)25.76كىك أكبر مف متكسط درجات الذكاء لدل المجمكعة غير الممتحقة
برياض األطفاؿ ،إذ بمغ ( )97.1درجة كبانحراؼ معيارم (.)28.76
كباستخداـ االختبار التائي ( )T-TESTلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف
التائية المحسكبة ( )2.72أكبر مف القيمة الجدكلية ( )2.02بدرجة حرية ( )38ككاف ىذا الفرؽ
لصالح المجمكعة الممتحقة برياض األطفاؿ ،كىذا يقكد إلى رفض الفرضية الصفرية التي تشير
إلى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف في متغير الذكاء .
ب .التعرف عمى الذكاء وفقاً لمتغير الجنس عند المجموعة التجريبية (الممتحقين)
كباستخداـ اختبار ( )Wilcoxon .wلمعينات الصغيرة لمعرفة داللة الفرؽ بيف درجات
مستكل الذكاء لدل الذككر الممتحقيف برياض األطفاؿ ،كتكرار مستكل الذكاء لدل اإلناث
الممتحقات برياض األطفاؿ تبيف أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعات (الذككر،
كاإلناث) في الذكاء كذلؾ ألف الدرجة المحسكبة التي تككف أعمى مف (ج) الجدكلية تككف غير
دالة إحصائيان ،أما إذا كانت تساكم أدنى مف (ج) تككف ذات داللة إحصائية .كىذا يقكد إلى
قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف الذككر كاإلناث في
متغير الذكاء.
ثانياً ـــ دور رياض األطفال في التحصيل الدراسي
أ .دور رياض األطفال في التحصيل الدراسي بين األطفال الممتحقين وغبر الممتحقين بالرياض.
الجدول رقم ( )8الفرق بين الممتحقين وغير الممتحقين في التحصيل الدراسي
المجمكعة

غير
الممتحقيف

العينة

الحسابي

المعيارم

20

89.8

21.44

20

86.7

20.63
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38

المحسكبة

2.11

الجدكلية
()0.05
2.02

العدد 10

الممتحقكف

حجـ

المتكسط

االنحراؼ

القيمة التائية

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

المتكسطيف ،أتضح أف الفرؽ كاف بداللة إحصائية عند مستكل ( ،)0.05حيث كانت القيمة

تشير النتائج إلى أف متكسط درجات التحصيؿ الدراسي لممجمكعة الممتحقة برياض األطفاؿ
بمغ ( )89.8درجة كبانحراؼ معيارم ( ،)21.44كىك أكبر مف متكسط درجات التحصيؿ
الدراسي البالغ ( )86.7درجة كبانحراؼ معيارم ( )20.63لممجمكعة غير الممتحقة برياض
األطفاؿ.
كباستخداـ االختبار التائي ( )T-TESTلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف درجات
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

المتكسطيف ،اتضح أف الفرؽ كاف بداللة إحصائية عند مستكل ( ،)0.05فقد كانت القيمة التائية
المحسكبة ( )2.11أكبر مف القيمة الجدكلية ( )2.02بدرجة حرية ( ،)38ككاف ىذا الفرؽ
لصالح الممتحقيف برياض األطفاؿ.
ب .التعرف عمى التحصيل الدراسي وفقاً لمتغير الجنس عند (الممتحقين)
لمعرفة داللة الفرؽ بيف الممتحقيف برياض األطفاؿ مف (الذككر كاإلناث) في التحصيؿ
الدراسي ،تـ استخداـ اختبار ( )Wilcoxon .wلمعينات الصغيرة ،كبما أف الدرجة المحسكبة
كانت أقؿ مف درجة (ج) كىي ( ،)52كىذا يشير إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية ،إذ اتضح
أف الدرجة المحسكبة دالة إذا كانت تساكم (ج) الجدكلية أك قمت عنيا ،فقد كانت قيمة (ج)
المحسكبة تساكم ( )44كىي أصغر مف القيمة الجدكلية ( ،)52كىذا يبيف أف الفرؽ داؿ
إحصائيان ،مما يقكد إلى رفض الفرضية الصفرية التي تشير عمى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان
بيف الذككر ،كاإلناث في التحصيؿ الدراسي لدل المجمكعة.
مناقشة النتائج
مف خبلؿ عرض النتائج السابقة ،الخاصة بدكر رياض األطفاؿ في الذكاء فإف الفرضية
األكلى تظير أف الفرؽ داؿ إحصائيان ،كىذا يعني أف التبلميذ الممتحقيف برياض األطفاؿ أكثر
تمي انز في القدرات العقمية (الذكاء) مف غير الممتحقيف برياض األطفاؿ ،كمع عممنا بأف متغير
الذكاء ال يتأثر بالعكامؿ البيئية فقط ،كانما لمعكامؿ الكراثية بما يممكو الفرد مف استعدادات
مكركثة ،ليا بالغ األثر في القدرات العقمية ،إال أف العكامؿ البيئية تعمؿ عمى تحفيز كاثارة ىذه

العدد 10

القدرات ،فمف خبلؿ االىتماـ باستعدادات ،كقدرات الطفؿ ،كميكلو ،كاىتماماتو يفضي ىذا إلى
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الكشؼ المبكر عف استعداداتو كقدراتو ،كىذا ما أكد عميو كؿ مف فركبؿ ،كمنتسكرم،
كىربارت.)1(.
أما في الفرضية الثانية (ب) ،كالخاصة بإيجاد الفركؽ بيف الذككر ،كاإلناث الممتحقيف
برياض األطفاؿ فقد أظيرت النتائج أف الجنسيف الذككر ،كاإلناث قد حصمكا عمى الخبرات ذاتيا
أما في الفرضيات التي تتعمؽ بدكر رياض األطفاؿ في التحصيؿ الدراسي يتضح مف خبلؿ
عرض النتائج السابقة أف الفرؽ كاف داالن إحصائيان كلصالح مجمكعة األطفاؿ الممتحقة برياض
األطفاؿ ،فالخبرات األكلية المكتسبة مف خبلؿ الرياض سكاء كانت المعمكمات العامة أك تشجيع
الطفؿ عمى التكيؼ ،كالتكافؽ مع األطفاؿ اآلخريف كبما يسكدىا مف عبلقات جديدة يعجز البيت
عف تكفيرىا ،فإف خبرة رياض األطفاؿ تمدىـ بأرضية تمييدية أساسية تككف بمثابة مرحمة إعداد
لمدخكؿ إلى مرحمة التعميـ االبتدائي ،لذلؾ فاف الفرؽ كاف داؿ إحصائيان كىذا يمكف أف يعزل إلى
الرياض في طبيعة الخبرات المبكرة المقدمة لؤلطفاؿ.
كفي الفرضية الثانية (ب) ،كالخاصة بالتعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر ،كاإلناث في
التحصيؿ الدراسي فقد دلت النتائج إلى أف الفرؽ داؿ إحصائيان لصالح الذككر ،كىناؾ عدد مف
العكامؿ التي تمعب دك انر ميما في تفكؽ الذككر في التحصيؿ الدراسي ،لربما يككف بعضيا
اجتماعيان ،اك ثقافيان أك لعكامؿ دافعية شخصية ،ربما يككف ليا الدكر األكبر في تفكؽ الذككر في
التحصيؿ الدراسي.
كمف خبلؿ عرض النتائج ،كمناقشتيا تكصي الد ارسة باالتي:
 .1أف تعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى تثقيؼ األسرة حكؿ أىمية رياض األطفاؿ ،كدكرىا في إكساب
األطفاؿ الكثير مف الخبرات التي ال يمكف الحصكؿ عمييا في ىذه المرحمة إال مف خبلؿ رياض
األطفاؿ.
 .2ضركرة أف يككف االلتحاؽ برياض األطفاؿ مف ضمف المراحؿ الدراسية األساسية في التعميـ.
 .4تييئة الككادر المتخصصة لتعميـ األطفاؿ في ىذه المرحمة.
1

.

 .محمد ،عكاطؼ ابراىيـ ( )1999تعمـ الطفؿ في دكر الحضانة بيف النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة االنجمك المصرية ،ص74
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 .3أف تقكـ الجيات المسؤكلة عمى تكفير الفرص اللتحاؽ األطفاؿ بالرياض.

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

مف دخكليـ لرياض األطفاؿ ،فمـ يكف الفرؽ بينيـ داؿ إحصائيان في متغير الذكاء.

 .5جعؿ اإلشراؼ بصكرة مستمرة مف قبؿ ك ازرة التعميـ عمى رياض األطفاؿ ،كمتابعة البرامج
المتبعة برياض األطفاؿ.
 .6االطبلع عمى البرامج المتقدمة ،كالمتنكعة المستخدمة في رياض األطفاؿ في عدد مف دكؿ
العالـ لغرض تطكير التجربة.
 .7التأكيد عمى ضركرة االلتقاء باآلباء كاألميات مف خبلؿ مجالس اآلباء لزيادة تكعيتيـ حكؿ
أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

أىمية رياض األطفاؿ.
 .8إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ أثناء كجكدىـ في رياض األطفاؿ لمتعبير بحرية عف رغباتيـ كىكاياتيـ
إلطبلؽ العناف لقدراتيـ.
المراجع
 . 1أبك حكيج ،مركاف كآخركف ( .)2006القياس ،كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ،ص،68
عماف.
 . 2الذكيبي ،عبد السبلـ ( .)1985المدخؿ لرعاية الطفكلة ،ص ،115الدار الجماىيرية لمنشر
كالتكزيع كاإلعبلف ،طرابمس ،ليبيا.
 . 3سرم ،إجبلؿ محمد (ب  -ت) .اختبار ذكاء األطفاؿ ،ص ،153عالـ الكتب ،القاىرة.
 . 4سفر ،صالحة ( .)1980التربية قبؿ المدرسة االبتدائية ،ص( ،)15-11مطابع مؤسسة
الكحدة ،سكريا.
 . 5الشيباني ،ابك عجيمة محمد ( .)2001اثر االلتحاؽ برياض االطفاؿ عمى التحصيؿ الدراسي
لتبلميذ الصفكؼ الثبلثة االكلى مف مرحمة التعميـ االساسي بمدارس مدينة الزاكية،111-110 ،
رسالة ماجستير غير منشكرة.
 . 6عبد الكافي ،إسماعيؿ عبد الفتاح ( .)1995الذكاء ،كتنميتو لدل أطفالنا ،ص ،23مكتبة
الدار العربية لمكتاب ،القاىرة.
 . 7عبيدات ،سييؿ احمد ( .)2007السياسات التربكية في الكطف العربي ،ص ،32عالـ الكتب

العدد 10

الحديث ،االردف.
 . 8عمي ،انتصار محمد (  .)2004االتجاىات العالمية المعاصرة في مجاؿ تربية طفؿ ما قبؿ
المدرسة في مصر ،المؤتمر العممي السنكم الخامس ،بعنكاف :تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة الكاقع
كطمكحات المستقبؿ ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ص(.)229 -189
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 . 9فائؽ ،أحمد عبد القادر ( .)1972مدخؿ إلى عمـ النفس العاـ ،ص( ،)279-277مكتبة
االنجمك المصرية ،القاىرة.
 . 10قناكم ،ىدل محمكد ( .)1985الطفؿ تنشئتو ،كحاجاتو ،ص ،61سجؿ العرب ،القاىرة.
 . 11المثناني ،معتكؽ محمد ( .)1985منيج رياض األطفاؿ ،ص ،17الدار الجماىيرية لمنشر
كالتكزيع ،طرابمس ،ليبيا.
 . 12محمد ،عكاطؼ إبراىيـ ( .)1999تعمـ الطفؿ في دكر الحضانة بيف النظرية كالتطبيؽ،
 . 13مراد ،يكسؼ ( .)1996مبادئ عمـ النفس العاـ ،ص( ،)315-313دار المعارؼ،
مصر.
 . 14الناشؼ ،ىدل محمكد ( .)2005رياض األطفاؿ ،ص ،13دار الفكر العربي ،القاىرة.
 . 15ك ازرة التربية العراقية .)1986( ،المديرية العامة لممناىج ،كالكسائؿ التعميمية كاألىداؼ
التربكية ،ص ،10مطبعة ك ازرة التربية ،بغداد.
 . 16كليد ،لعمكرم كبداكم شيرزاد ( .)2017دراسة ميدانية بعنكاف رياض االطفاؿ كالتحصيؿ
الدراسي لتبلميذ قسـ السنة اكلى ابتدائي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية
كاالجتماعية ،جامعة زياف عاشكر ،الجزائر.
 . 17يخمؼ ،رفيقة (  .)2005رياض االطفاؿ كالتحصيؿ الدراسي عند تبلميذ الطكر االكؿ
ابتدائي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،جامعة الجزائر،
الجزائر.

أثر االلتحاق برياض األطفال في التحصيل الدراسي ،والذكاء لدى عينة من تالميذ الصف االول االبتدائي بمدينة البيضاء

ص ،74مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
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انشجبة يف نٛجٛب يقبرثخ دٕل إشكبنٛخ انعُف ٔتعشٚش ثقبفخ انتسبيخ
د .سعبد حمًذ أنعجبَٙ

د .عًز انقذايف ْٛجّ

*

*

المقدمة
يمر المجتمع الميبي خبلؿ العقد الثاني مف األلفية الثالثة بمرحمة تحكؿ أثرت عمى قكاعد الضبط
في البناء االجتماعي ،مع تراجع بعض القيـ كالمعايير كاألعراؼ االجتماعية التي كانت تضبط إيقاع
حركة المجتمع كتنظـ سيزكرنو ،كتفرض قكتيا عمى األفراد كالمؤسسات ،كالتي كاف ليا دكر ىاـ في
تحقيؽ التعايش كالسمـ كاألمف االجتماعي ،مما ترؾ فراغان لـ تستطع األطراؼ التي أسيمت في حركة
التغيير أف تخمؽ البديؿ الذم يناسب إيقاع المجتمع كيسد الفراغ الذم ط أر عمى القكاعد التنظيمية كالقكل

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

التي كاف باإلمكاف أف تفرض ىيبتيا عمى العبلقات المتبادلة بيف أفراد المجتمع كشخصياتو كمؤسساتو،
ناىيؾ عف تراجع األبكة عف دكرىا المثالي كسمطتيا المعنكية عما كاف يجب أف تككف عميو ،األمر الذم
قد أسيـ في زيادة معدالت العنؼ ،الذم انتشر بيف مككنات المجتمع ،خاصة بيف الشباب بصكرة ممفتة
لمنظر كأصبحت مقمقة لمسكاف ،كبثت فييـ الخكؼ ،كعدـ الشعكر باالستقرار كاألماف.
كمما ساىـ في تأزـ األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية السائدة في المجتمع فقداف ثقافة
التسامح كالمصالحة كالعفك لدل الشباب التي تعد أحد أىـ القيـ االجتماعية التي ليا تأثير مباشر عمى
سمككيات األفراد كعبلقاتيـ كاستقرار المجتمع كتنميتو .لذا كاف اليدؼ مف البحث في ىذه القضية
االجتماعية(الشباب كالعنؼ كثقافة التسامح ) بكؿ أبعادىا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية
كالقيمية بمنيج كصفي تحميمي يسانده التاريخي أحيانا ،تعد تكجيا مناسبا في مسيرة البحث العممي الرامي
إلى معالجة القضايا االجتماعية المعقدة كالمتداخمة في متغيراتيا كفرضياتيا كالظركؼ الناتجة عنيا،
حيث مازالت ليبيا تسعى لكضع حد لدكامة العنؼ كالصراع ،كالتعصب لممضي قدما نحك المصالحة
كالتسامح كالسبلـ الدائـ.
تعد ظػاىرة العنػؼ مشػكمة اجتماعيػة خطيػرة تيػدد كياف المجتمع برمتػو كتعكؽ تقدمو لذا كاف مػف
الضػركرم التفكيػر كبجديػة مػف قبػؿ المسئكليف كالبػاحثيف في ميداف العمكـ االجتماعية لكضع الحمكؿ
كاآلليات لمحد منيا .مف ىذا المنطمؽ تكمف أىمية ىذه الكرقة في محاكلة بمكرة أبعاد ظاىرة العنؼ
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كتداعياتيا ،كبمكرة ثقافة التسامح في ليبيا ،كتحديد مفاىيميما كأبعادىما ،كاالستفادة مف التجارب الدكلية
*
*
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لممصالحة كالمؤشرات الدالة عمييما ،كالعبلقة بيف العنؼ لدل الشباب كثقافة التسامح كالعفك كالتعايش
السممي ،كالدعكة إلي احتراـ كافة مككنات المجتمع ،كتأكيد أىمية التكاصؿ كالمشاركة كالحكار في الحياة
العامة ،في إطار مف العدالة كالمساكاة بيف األفراد في الحقكؽ كالكاجبات كتكافؤ الفرص ،إضافة إلى
تحديد منطمؽ يمكف مف خبللو تكظيؼ ىذه المؤشرات لصياغة آلية في معالجة التعصب كالعنؼ كاآلثار
الناجمة عنيما ،كتعزيز ثقافة التسامح كالحكار في المجتمع.
كتتضمف ىذه الكرقة جممة مف األبعاد األساسية التي تشكؿ في مجمميا بؤرة االىتماـ كمف بينيا:
أكالن .المفاىيـ األساسية لمعنؼ االجتماعي كاالتجاه نحك بناء إطار مفاىيمي.
ثاني نا :العنؼ لدل الشباب الميبي كتعزيز ثقافة التسامح.

بناء إطار مفاىيمي-:
فئة الشبــــاب :يعكد ىذا المصطمح في األصؿ إلى انتمائو لمحقؿ السكسيكلكجي الذم يعرؼ ب "فترة
مف الحياة تمتد بيف الطفكلة كالكيكلة" كىذا التعريؼ ال يعتمد بالدرجة األكلى عمى التصكر السيككلكجي
بقدر ما يعتمد عمى المفيكـ االجتماعي ،فما نصطمح عميو بالشباب أمر يختمؼ مف نمط اجتماعي إلى
نمط آخر ،فمكؿ مجتمع عقمو الجمعي كقيمو التي يحتكـ إلييا ،فمنذ الخمسينات مف القرف الماضي
تككنت ثقافة لمشباب مكنتيـ مف اإلحساس بأنفسيـ بأنيـ ينتمكف إلى جماعة محددة عمى مستكل العمر
الزمني ،كترتكز مككنات ىذه الثقافة الشبابية عمى المكضة كالمكسيقى ككؿ ما ىك جديد ،حيث أف
لمشباب أذكاقان كأساليب خاصة بيـ ،فقد تككف ثقافتيـ متعدية لمنطؽ االستيبلؾ إلى حمؿ انتقادات
كمطالب ،فالشباب أكثر حساسية لبلزمات كالتحكالت االجتماعية.
لذلؾ تعددت األدبيات المتعمقة بسكسيكلكجيا الشباب ،ككجيات النظر العممية كالقانكنية
كاالجتماعية مف مختمؼ أبعادىا ،في تحديد كتعريؼ السف كالشخصية الشبابية مف حيث النضج

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

ثالثان :البعد االجتماعي كالثقافي كاألخبلقي لمعنؼ كثقافة التسامح

كالمسئكلية االجتماعية كالقانكنية كالنفسية ،فكممة الشباب مصطمح عاـ يمكف إطبلقو عمى األفراد مف أكؿ
سف محتمؿ لمبمكغ كىك سف الثالثة عشر إلى ظيكر بكادر الضعؼ كىكسف األربعيف ،كما يمكف القكؿ أف
عمرية معينة تحدد بدايتيا فسيكلكجيا بالبمكغ الجنسي ،أما نيايتيا تتحدد بكصكؿ الشاب إلى اكتماؿ النمك
الجسمي كالعقمي كاالنفعالي كاالجتماعي ،كىذا يعنى أف مرحمة الشباب تنحصر ما بيف مرحمة المراىقة
المبكرة كسف الرشد.
125
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مصطمح الشباب ىك كؿ مف أدرؾ سف البمكغ كلـ يصؿ سف الرجكلة ،كبالتالي فإنو يطمؽ عمى مرحمة

كيعرفو مبارك ربيع" ،الشباب يخص الفئة العمرية الممتدة مف المراىقة إلى الخامسة كالعشريف "
كىى الفئة التي لـ تدخؿ ميداف الشغؿ كال الزكاج كيرجع ذلؾ لؤلسباب التالية -:


مف حيث السف تعد مرحمة المراىقة كبداية الشباب (منتصؼ العقد الثالث فترة التخمر النفسي
كاالجتماعي لمشخصية ككذا األفكار كالمشاريع.



كجكد الشباب خارج الزكاج كقبؿ الحصكؿ عمى شغؿ أك االنخراط فيو ،يعطى لمكاقفو نكية
كخصكصية مختمفة عف غيرىا مف المراحؿ التي تجعمو شخصا قد دخؿ أك أيدخؿ في القكالب
االجتماعية

()1

.

كرغـ اقتناعنا أف الفكاصؿ بيف الشرائح العمرية إنما ىي حدكد كىمية ،إال أنو يمكف اعتماد ىذا

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

التعريؼ إجرائيا بأف "الشباب :ىـ شريحة مف السكاف تتمركز حكؿ الفئة العمرية ما بيف( 15ػ ،) 29
()2

تتكسط الطفكلة كالكيكلة " ،كىي شريحة كاسعة مف السكاف في ليبيا  ،كىـ محرؾ الصيركرة االجتماعية
كالتحكؿ كالتغيير ،كليا القدرة عمى العمؿ كالعطاء كالطمكح كالعمـ ،كالرغبة في تحقيؽ األىداؼ ،كبناء
الذات ،كحب الحرية كاالنطبلؽ ،كرفض التخمؼ كالخركج عف المألكؼ كالعادات كالتقاليد كالقيـ كاألعراؼ
االجتماعية ،كحب الظيكر كسرعة الغضب كالعصبية كاالندفاع غير المبرر ،كيمكف تحديد بعض المعالـ
الخاصة كابراز مجمكعة مف السمات أك الخصائص التي يتميز بيا الشباب عامة في الكقت
()3

الحاضر كىى-:
 .1التطمع إلى الديمقراطية كالحرية.
 .2يتفؽ الشباب في كؿ مجتمع مف المجتمعات عمى أساليب ثقافية خاصة بيـ ،كالميؿ إلى تكجيو
االنتقادات كالمطالب لمحيطيـ االجتماعي.
 .3الجرأة كالمخاطرة.
 .4الشباب أكثر حساسية لبلزمات كالتغيرات االجتماعية .
 .5اإلصرار كالتحدم ،فيـ طاقة إنسانية ىائمة.
 .6القدرة عمى الحشد كالسرعة في اإلنجاز كاالنحياز.

العدد 10

) (1إبراىيـ حمد ،محمد" ،أثر العكامؿ االجتماعية في جنكح األحداث دراسة ميدانية عمى محافظات غزة ( مؤسسة الربيع
)" ،مجمة جامعة األزىر بغزة سمسمة العمكـ اإلنسانية ،مجمد  ،10العدد  ،2008 ،A -2ص.18
) (2خاطر ،محمد ،الشباب كدكرىـ فى التغيير ،دار الكفاء لدنيا الطباعة ،اإلسكندرية ،ب ت ،ص.15

) (3سمير ،عمر ،مشاركة الشباب العربي بيف اليمكـ الكطنية كالطمكحات اإلقميمية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
2013ـ ،ص.248
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كمف خبلؿ ىذه الخصائص المميزة لمشباب ،فإف ىذه المرحمة "الشبابية" تعد مرحمة حرجة في حياة
الفرد كالمجتمع ،كمف خبلليا تيعمؽ اغمب المجتمعات طمكحات كأماالن كبيرة عمى شبابيا بعد رعايتيـ
كتكجيييـ ،لتجاكز المرحمة بأماف كتكافؽ مع محيطيـ االجتماعي ،كذلؾ بتنمية اإلحساس لدييـ باالنتماء
كباليكية كتزكيدىـ بالمعارؼ كالقدرات الذىنية كالقيـ كاالتجاىات كمعرفة الحقكؽ كالكاجبات ،كفقا
لمظركؼ كالمتغيرات باعتبارىـ الثركة الحقيقية لممجتمع كصناع المستقبؿ فضبل عف ذلؾ ىـ أصحاب
()1

ىذا المستقبؿ ،فالعناية بيـ كتأىيميـ يعد مسئكلية كطنية عمى عاتؽ المجتمع  ،لذلؾ فإف المجتمع يريد
مف شبابو ما يمي:
 .1االعتداؿ كالمكضكعية في مختمؼ القضايا التي يتعرض ليا المجتمع ،كتحمؿ المسئكلية ،كاالستقبلؿ
في الرأم ،كاالبتعاد عف العنؼ كالتطرؼ كالتعصب بكؿ أكجيو.
الفرص كتحقيؽ النجاح.
 .3تبنى القضايا الكطنية كالعممية كاالقتصادية الجديرة باالىتماـ ،التي مف شأنيا المساىمة في تطكر
كتقدـ المجتمع.
 .4ترسيخ قيـ التسامح كالمحبة كالكحدة بيف أبناء الكطف ،كحسف التعامؿ مع األخر ،كتقديـ الكطف عمى
الذات ،كنصرة المظمكـ.
 .5حماية األرض كالدفاع عنيا كعدـ المساس بكحدتيا ،أك قبكؿ التفاكض لقاء التنازؿ عف أم جزء مف
األرض.
 .6تطكير ىكية كطنية كقكمية ييحتىرـ الشباب مف خبلليا ،في ظؿ خمؽ عبلقات كدية مع اآلخريف
لئلسياـ في تنمية الببلد كبناء مجتمع جديد..

 .7مراعاة حقكؽ الفئات المستضعفة " الطفؿ كالمرأة كذكل االحتياجات الخاصة ".
إال أف ىناؾ جممة مف التحديات التي تكاجو الشباب الميبي في ىذه المرحمة التي قد تيدد كياف

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

 .2تنمية ركح المنافسة اإليجابية ،كالثقة بالنفس ،كعدـ التحيز ،كاالعتماد عمى الذات في الحصكؿ عمى

المجتمع كتمزؽ نسيجو االجتماعي .كتجعمو غير قاد ار عمى مكاجية الغزك كالييمنة الثقافية ،كمشاريع
الغرب لتمزيؽ كحدة األمة كالتي تستيدؼ الشباب كتفقده القدرة عمى الشعكر باألمف كاالستقرار في حياتو
اليكمية كالمعيشية ،تتمثؿ ىذه التحديات في :التعميـ ،كالنمك السكاني في بعض المدف الكبرل،

) (1شقير ،منى ،المؤتمر الشبابي العربي األكؿ ،مكتبة ركعو األردف 2004ـ ،ص.237
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كالمعمكمات كاالتصاالت كالمخدرات كالبيئة ،إلى جانب بركز البطالة ،كالفراغ إلى جانب إشكالية

()1

التطمعات المستقبمية خاصة عند الشباب مف حممة الشيادات الجامعية كالعميا  ،مع غمكض في
اليكية ،كالضغكطات االقتصادية كاألمراض المستعصية ،إضافة إلى الجانب األمني الذم يكاجو الكطف
برمتو ،كالتحديات السياسية التي تيدد الحياة اليكمية لممكاطف ،حيث انتشرت بيف الشباب مجمكعة مف
السمبيات كالفساد اإلدارم كالمالي ،كالحرماف ككضعية السكف كالتسيب كالبلمباالة كالفكضى األمنية
كاألخبلقية ،كغياب القدكة ،كعدـ احتراـ القيـ االجتماعية كالدينية كالقانكنية األمر الذم ساىـ في انتشار
ظاىرة العنؼ كاإلرىاب كالحرابة بشكؿ كبير.
مفيوم التسامح :التسامح اصطبلحا يعني مكقفان فكريان كعمميان قكامو تقبؿ المكاقؼ الفكرية كالعممية التي
تصدر مف الغير سكاء كانت مكافقة أك مخالفة ،كيعرؼ التسامح بأنو االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمختمؼ

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

الثقافات في المجتمع المحمي كالكطني كالعالمي ..ويطمق التسامح ليراد بو أيضا معاني قريبة منو مثؿ:
الرحمة ،العفك ،كالمغفرة ،كالصمح ،كالصفح ،أم أنو يعنى حسف التعامؿ مع اآلخر ،سكاء مجتمعيان أك
دينيان أك ثقافيا أك حزبيان ،معؾ أك ضدؾ ،مع األخذ في االعتبار التركيز عمى دمج كافة المككنات
كالشرائح االجتماعية كالمعتقميف السياسييف كالمساجيف ،كمحاكلة تغيير نظرة المجتمع إلييـ.
وليذا يمكن تعريف ثقافة التسامح إجرائيا بـأنيا :مركب مف المككنات الفكرية االجتماعية
كالثقافية ،كاأليديكلكجية ،كالمعتقد الديني ،كالمعتقدات االجتماعية ،كالسمككية التي تترجـ قبكؿ الطرؼ
األخر ،كتقديـ جانب اإلصبلح كالسمـ عمى جانب االقتتاؿ ،ليتعايش الجميع في إطار جغرافي كاحد،
يجمع بيف مككنات اجتماعية ليا أبعادىا الثقافية كعاداتيا كتقاليدىا كخصكصياتيا االجتماعية عمى نحك
يكفؿ إ نتاج عبلقات اجتماعية كثقافية كاقتصادية كفكرية ،كسياسية متكازنة ،تمارس سمطة الضبط
االجتماعي ،كتحكؿ دكف انتشار العنؼ ،كتضمف حؽ اآلخريف في العيش بأمف كسبلـ كممارسة حقكقيـ
دكف فرض قيكد تحد مف حريتيـ الشخصية ،كممارسة معتقداتيـ الدينية كالتعبير عف آراءىـ الخاصة
بمغتيـ المحمية.
كعميو فإف التسامح ليس مجرد التزاـ أخبلقي ،بؿ ىك ضركرة مجتمعية كسياسية كقانكنية ،فالسمـ
كالتعايش االجتماعي مرتبط بالتسا مح كاحتراـ األخر ،كصديؽ أك خصـ ،بأف لو حؽ المشاركة في الحياة
العامة ،في إطار تعاقدم ديمقراطي حقيقي ،ينيض عمى العدالة كالمساكاة يزاكؿ فيو المختمفكف اختبلفيـ

العدد 10

دكف عنؼ أك قير ،كاذا كاف التسامح يعرؼ بضده ،ففي المقابؿ ىناؾ العصبية أك التعصب الذم ىك
ممارسة االتجاه النفسي الجامد المشحكف انفعالي نا ،ضد أشخاص أك أفكار دكف أف تقكـ تمؾ األحكاـ عمى

) (1السيد ،عبدالمعطى السيد ،صراع األجياؿ ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية1990 ،ـ ،ص.115
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حجة معقكلة أك سند كدليؿ منطقي مقبكؿ ،أك الحكـ المسبؽ الذم ال يقكـ عمى سند منطقي ،كيحاكؿ
صاحبو تبريره ،كمف الصعب تعديمو .كمف ثـ فإف التعصب يعد نقيض الديمقراطية كالتسامح ،كآفتيما،
ألنو شعكر مرضي يفتؾ بالمجتمع كيدمر فيو ركابط األلفة كالمحبة كالتعايش.
فالشخص المتعصب  Fanaticalىك الذم يرفض الحؽ الثابت كالمكجكد كيصادر الفكر اآلخر،
أك الديف اآلخر ،أك ال يعترؼ بكجكد كؿ ما ىك آخر أصبلن ،سكاء في الديف أك المذىب أك الطائفة أك
العرؽ أك الحزب ،كاف ارتبط التعصب في أذىاف الناس بػ “الديف” أساسان ربما لخطكرة دكره في تحريؾ
العامة مف الناس ،كما ىك الحاؿ في التعصب الكنسي ،ثـ التعصب األيديكلكجي في التاريخ الحديث
كالشيكعية كالنازية كالصييكنية كالفاشية ،كاليكـ الحركات األصكلية اإلرىابية كاألحزاب سكاء أكانت
إسبلمية أك مسيحية ،لذا انصب “ ىىـ” الفبلسفة عمى تقكيض التعصب أساسا حتى يفسحكا المجاؿ
أساسيا حرية الفكر كالتسامح الفكرم ،حيث طالب االستفادة مف إنجازات الفكر اإلنساني بصرؼ النظر
عما إذا كاف المفكر ممحدا أك كثنيان ،أك يديف بديف آخر ،المعيار عنده صحة المعرفة ،كاتخاذ العقؿ
()1

كحكمان
ميزانا ى

.

غير أف المجتمع الميبي يمر بمرحمة حرجة تتسـ بتراجع كباىتزاز في بعض القيـ  -التسامح،
كالتراتبية االجتماعية ،كاإليثار ،كالكفاء بالعيد ،كاالحتراـ كالتقدير كالمكاطنة كالتعاكف كالكرـ -كاضطراب
المعايير االجتماعية كاألخبلقية ،حيث يعانى الشباب في ظؿ ىذه التغيرات غمكضان في اليكية كضياعان
في األىداؼ ،كاغتراب مجتمعي كخمؿ قيمي مخيؼ في مفيكـ الثقة كاألماف ،كتضاؤؿ نسبة الطمكحات،
فبل مسئكلية كال ديمقراطية كال حرية كال عدالة ،مما يتكجب معالجة ىذا الخمؿ بالتحكؿ نحك منظكمة
جديدة مف القيـ االيجابية الدافعة نحك النظاـ كالتقدـ مف خبلؿ منيج تربكم كخطة زمنية كدكرات تدريبية
في إطار تضامف كتضافر مؤسسات المجتمع الحككمية كالمدنية ،لمكاجية مكجة الغزك الغربي المكجو
لتدمير البناء الثقافي كالحضارم ،كتشكيو التاريخ كتصغير شأف العرب قديما كحديثان ،كاحبلؿ المغات

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

لمتسامح  .فيذا فيمسكؼ اإلسبلـ "إبف رشد" يقكؿ أف ىناؾ حقيقة كاحدة ،ليا دركب كطرؽ تكصؿ إلييا،

األجنبية محؿ لغة القرآف ،كالربط ما بيف العقيدة اإلسبلمية كبيف العنؼ كاإلرىاب كالقتؿ كالتخريب .ذلؾ
أف أفكار كثقافة شباب ىذا الزمف ىي التي ستقرر أخبلؽ الناس كثقافتيـ في العصر القادـ .

كالتصالح تعد ثقافة مجتمعية كدينية يمتزـ بيا أفراد المجتمع كتشكؿ احد مككنات شخصيتيـ ،مما يشجع
اإلنساف عمى التحمٌي بالتسامح كالعفك كالتغاضي عف أخطاء اآلخريف كمسامحتيـ ،كالتخمي عف العقمية
) (1فكار ،رشدل ،فى حكار حكؿ الحاضر بالماضى عبر األندلس ،الرباط ،المكتبة الجامعية  ،1992ص.90
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العدد 10

دليبل عمى الضعؼ؟ نعتقد بالتأكيد ال ،ذلؾ أف قيـ التسامح كالعفك
كلكف ىؿ يعد التسامح ن

اإلقصائية المتعصبة التي تخكف المخالؼ ،كال تتقف الحكار ،ال ترل غير لغة السبلح حبل لئلشكاليات،
كالتي مف أدكاتيا كخصائصيا التشفي كالثأر كاالنتقاـ ،عقمية تمجد الفارس كالمقاتؿ كتؤمف بمنطؽ معي
يا ضدم ،كاالستخفاؼ بالقانكف كمنظكمة قيـ الحداثة كالمدنية ،كالتعصب القبمي كالتكجس كالريبة كالشؾ
كسكء الظف في اآلخر ،كانتياج الصراخ كالشتـ كالسباب كاإلقصاء أدكات الحكار الناجحة ،لذا كاف مف
الضركرم تشجيع تزكد الشباب بقيـ المصالحة كالتسامح لمكاجية صعكبات الحياة اعتمادا عمى بعض
الكسائؿ التالية-:
 تعزيز الكعي بخمؽ ثقافة التسامح عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،المسمسبلت التمفزيكنية كأفبلـ
الكرتكف كمكاقع التكاصؿ االجتماعي التي تعبر عف قيمة عالية لمتسامح كالتضامف ،كتؤثر عمى
األطفاؿ كالشباب بشكؿ إيجابي.

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

 خمؽ مؤسسة ترعى السمـ االجتماعي إلرساء مبادئ التسامح كالمصالحة الكطنية.
. عقد جمسات تكعية لمشباب لتعزيز الكعي بأىمية التسامح كالمصالحة لدل الشباب.
 إلقاء محاضرات دينية كفكرية عف التسامح لمقكات العسكرية كاألمنية كالقضائية ،لمكاجية األزمات
لتحقيؽ التضامف االجتماعي كالتنمية البشرية.
 تأسيس مجالس أك مكاتب لمتكجيو كاإلرشاد في المدارس كالمعاىد كالجامعات ،لمعالجة الحاالت
كالصراعية قبؿ تغمغميا كإلعبلء شأف العمـ كالعمماء ،لتعزيز قيـ التعميـ كالتسامح كالكالء كاالنتماء،
كالسبلـ كالمحبة كالحكار كقيـ الترابط األسرل كاالجتماعي .
 العمؿ عمى إنشاء تقاليد دائمة تشد األساتذة كالطبلب إلى الجامعة حتى آخر العمر ،بحيث يظؿ
اإلنساف ييعرؼ بركح كتقاليد جامعتو أيان كاف المقاـ الذم أرتقاه ،فالمجتمع الذم يترؾ طبلبو
الجامعييف عمى ىامش حياتو ،فيك المسئكؿ األكؿ عف انفجارىـ .

 إلقاء محاضرات متنكعة عف التسامح كالمصالحة ،بما يتناسب مع مختمؼ الفئات العمرية ألف ارد
المجتمع مف الشباب كتعريفيـ بخطر العنؼ كالتعصب القبمي.
 إنشاء مركز لطالبات الثانكية لتعريفيف بدكر األـ الميـ في تربية األجياؿ عمى التسامح.
 إدخاؿ زماف كمكاف الشباب في اليندسة المعمارية لممدف .
كيعد التصالح كالتسامح في الخطاب القرآني الكسيمة المثمى لتحقيؽ التعايش كالسمـ االجتماعي كلـ

العدد 10

الشمؿ ،فقد دعا القرآف الكريـ إلى كثير مف المبادئ كاألخبلؽ كالتشريعات ،حيث يقكؿ ا﵀ تعالى ادْ َف ْع
()1
بِالَّتًِ ه ًَِ أَ ْح َسنُ َفإِ َذا الَّذِي َب ٌْ َن َك َو َب ٌْ َن ُه َعدَ َاوةٌ َكأ َ َّن ُه َول ًٌِّ َحمٌِ ٌم  كاضافة إلى التسامح اإلعراض عف

) (1سكرة فصمت اآلية.34:
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()1
ض ه َْونا َوإِ َذا َخ َ
الر ْح َم ِن الَّذٌِنَ ٌَ ْم ُ
س َالما ،ثـ
شونَ َعلَى ْاألَ ْر ِ
اط َب ُه ُم ا ْل َجا ِهلُونَ َقالُوا َ
الجاىميف َ وعِ َبا ُد َّ

الض َّراءِ َوا ْل َكاظِ مٌِنَ ا ْل َغ ٌْ َظ َوا ْل َعافٌِنَ َع ِن الناس وهللا
الس َّراءِ َو َّ
العفك كتطييب القمكب الَّذٌِنَ ٌُنفِقُونَ فًِ َّ
()2
هللا ٌَأْ ُم ُر
ٌُح ُّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ  كمف أسس التسامح العدؿ كالشكرل كاإلحساف يقكؿ تعالى إِنَّ َّ َ

ان َوإٌِ َتاءِ ذِي ا ْلقُ ْر َبى َو ٌَ ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
شاءِ َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْغًِ ٌَ ِع ُظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
بِا ْل َعدْ ِل َو ْاْلِ ْح َ
س ِ
()3
الص َال َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُ
ورى َب ٌْ َن ُه ْم َو ِم َّما َر َز ْق َنا ُه ْم
ش َ
اس َت َجا ُبوا ل َِر ِّب ِه ْم َوأَ َقا ُموا َّ
َت َذ َّك ُرونَ  كقكلو تعالىَ :والَّذٌِنَ ْ
()4

ٌُنفِقُونَ  كذلؾ في إطار األخكة اإليمانية كالكحدة اإلنسانية كاالعتراؼ باآلخر ،كفى ذلؾ استشعا نار
صلِ ُحوا َب ٌْنَ أَ َخ َو ٌْ ُك ْم َوا َّتقُوا
لعظمة اإلخكة بيف المتنازعيف ،كاستذكار قكلو تعالى إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ َفأ َ ْ
()5
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َك ٍر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ
هللا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ  كيقكؿ تعالىٌَ :اأَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ش ُعوبا َو َق َبائِلَ
َّ َ

ٌر
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّ ِ
هللا َعلٌِ ٌم َخ ِب ٌ
لِ َت َع َ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم إِنَّ َّ َ

لقد أشتمؿ القراف الكريـ عمى حاالت ميمة ككقائع كقصص عف المصالحة كالتسامح كالسمـ
االجتماعي ،فكثير مف اآليات تخبرنا عف التسامح كطريؽ لمتعارؼ ،كأنو خير منيج لممصالحة كأفضؿ
مف االقتتاؿ ،كال نبالغ إذا قمنا أف أكؿ مصالحة حدثت ،قاـ بيا ا﵀ سبحانو كتعالى تتمثؿ في عفك ا﵀
عف نبيو آدـ عميو السبلـ ،ثـ تى ىمسؾ ىابيؿ بالصمح خيا ار ال بديؿ لو ،فمـ ييقدـ عمى مقاتمة أخيو قابيؿ،

أما يكسؼ عميو السبلـ فقد صالح إخكتو متسامحا يمتمس ليـ العذر ،كيبحث ليـ عف مخرج مف خطئيـ،
لطي صفحة الماضي ،في حيف مصالحات الرسكؿ -صمي ا﵀ عمية كسمـ -فيي كثيرة كمتعددة نذكر
منيا المصالحة بيف سكاف المدينة كبيف المياجريف كاألنصار ،كصمح الحديبية ،كفتح مكة ،المصالحة
كالعفك عف أبي سفياف كزكجتو كقرابتو كجنكده ككؿ مف دخؿ داره ،كبيذا العفك كالتسامح تغاضى كتسامى
الرسكؿ –صمى ا﵀ كعميو كسمـ -كترفع عف االنتقاـ إلى السبلـ كالعفك الشامؿ كالتصالح .
كلعؿ ىذه المبادئ كالتشريعات القرآنية كالسمكؾ األخبلقي تحرؾ الكازع الديني في الناس ،كخاصة
الشباب كتدفع باتجاه السمـ كالتسامح كالتعايش السممي كالمحمة الكاحدة بدالن مف الصراع كالعنؼ.

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

(.)6

) (1سكرة الفرقاف اآلية.63 :
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) (2سكرة آؿ عمراف اآلية.134:
) (3سكرة النحؿ.90 :

) (4سكرة الشكرل اآلية.38:

) (5سكرة الحجرات ،اآلية.10 :
) (6سكرة الحجرات ،اآلية.13:
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مفيوم العنف :تتشكؿ ظاىرة العنؼ مف عدة عكامؿ أك أسباب منيا النفسية كالعقمية كالكراثية
كاالقتصادية كالسياسية كالشخصية كاالجتماعية كالبيئية ،كيعد لجكء الشباب إلى استعماؿ القكة كالعنؼ
تؤذم سبلمة المجتمع كأمنو كتيدد كيانو؛ ذلؾ أف طائفة مف أبنائو في طريقيـ
مشكمة اجتماعية خطرة ٍ

إلى االنحراؼ يفيحرـ المجتمع مف جيكدىـ البناءة بما يعيشكف فيو مف الخكؼ كالفكضى كعدـ الثقة
()1

بالقكانيف كاألكضاع االقتصادية كاالجتماعية  ،مما جعؿ المجتمعات تيكليو اىتماما كبي ار كتضعو عمى
قائمة المشاكؿ االجتماعية؛ بؿ أصبح أم تخطيط اجتماعي ال يخمك مف أخذ العنؼ بعيف االعتبار.
كيكاد يجمع الباحثي ف في مختمؼ المجاالت العممية عمى تحديد ماىية العنؼ ،بأنو "سمكؾ عدكاني
مكجو ضد اآلخريف باستخداـ القكل المادية أك المعنكية بيدؼ إلحاؽ األذل ،كالضرر باإلنساف ،أك
الممتمكات العامة أك الخاصة بغض النظر عف الفاعؿ سكاء أكاف فردا ،أك أفرادا ،أك جماعات ،أك

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

"كيعرؼ أيضا بأنو "كؿ سمكؾ معنكم أك مادم يرافقو قكة كالحاؽ الضرر
الحككمة عبر أجيزتيا المختمفة
ٌ
بالغير" كيصنؼ العنؼ إلى نكعيف ىما-:

العنؼ المادم ،كالعنؼ المعنكم .األكؿ يتمثؿ في العديد مف المظاىر التي يميؿ الكثير مف
الباحثيف إلى التعبير عنيا ب ػ (جرائـ العنؼ) مف أمثمتيا :القتؿ المتعمد ،كالضرب المفضي لممكت،
كالسرقة باإلكراه كاستخداـ القكة العضمية أك المادية (بالسبلح) كما شابو ذلؾ ،كاالبتزاز كالخطؼ كالجرائـ
الجنسية ،كالدخكؿ لم منازؿ ،كاقتحاـ الممتمكات العامة كالخاصة ،كاالستيبلء عمييا بالقكة ،ألجؿ الحصكؿ
عمى أمكاؿ اآلخريف أك الحصكؿ عمى مزايا مادية ،كمعنكية معينة .كالمشاركة في الحركب كالنزاعات
المسمحة .أما الثاني يتمثؿ في االستخفاؼ باآلخريف كتحقيرىـ لفظيان ،كالحط مف مكانتيـ كاىانتيـ
بأسمكب مؤذل ،كحرماف الفرد مف ممارسة حقو الطبيعي في التعبير عف آرائو كأفكاره ،كاجباره عمى تبني
أفكار كأيديكلكجيات ال يتقبميا أك غير مقتنع بيا.
فالعنؼ– خاصة إذا ارتبط بالسمطة كالقكة كالعدؿ -يعد حالة فكضى انفعالية تنتيي بإيقاع األذل
أك الضرر باآلخر ،سكاء كاف ىذا اآلخر فردان أك شيئان ،فيك يتضمف األذل البدني ،كاليجكـ المفظي،
كتحطيـ الممتمكات ،كقد يصؿ إلى حد التيديد بالقتؿ

(.)2

كبالتالي ىك أم تعبير لفظي أك رمزم أك فعؿ

عدكاني يقكـ بو فرد أك جماعة ما ،تكمف كراءه مجمكعة مف العكامؿ الداخمية كالخارجية يمارس تجاه
اآلخريف ،كينتج عنو أذل أك قتؿ أك تدمير ممتمكات.

العدد 10

)(1إبراىيـ حمد ،محمد" ،أثر العكامؿ االجتماعية في جنكح األحداث ،مرجع سابؽ ،ص93

) (2يحي ،زكريا ،العنؼ في عالـ متغير ،الرياض  :مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،1427 ،ص.97
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مفيوم العنف االجتماعي -:يعد العنؼ ظاىرة عالمية تنمك فى كؿ المجتمعات المتقدمة كالمتخمفة
ابتداء مف األسرة كالشارع كالمدرسة كاإلدارة كمبلعب
كالنامية عمى حد سكاء ،كتمارس في كؿ المجاالت
ن

الكرة كالسجكف ،كقد يمارس بيف الدكؿ كالمجتمعات كفى المجتمع الكاحد كبيف الطكائؼ كالقبائؿ كفى
أكقات األزمات السياسية كاالقتصادية ،إال أف الكاقع االجتماعي الحالي في ليبيا ،كخاصة مع انتشار قكة
األسمحة النارية بأيدم المكاطنيف العادييف – السيما المراىقيف كالشباب – كعدـ قدرة السمطات كاألجيزة
األمنية في بسط األمف ،أدل إلى انتشار ظاىرة العنؼ ،بأنكاع كأشكاؿ جديدة لـ تكف مكجكدة في
المجتمع مف قبؿ ،مثؿ القتؿ غير المبرر كالسطك المسمح عمى ممتمكات الدكلة كالمكاطنيف كالخطؼ
بغرض الغنيمة كغيرىا مف الظكاىر السمبية كبالتالي نقصد بالعنؼ االجتماعي إجرائيان أنو " سمكؾ أك
فعؿ تخريبي يتسـ بالعدكانية يصدر عف طرؼ ،فرد كاف أك جماعة أك طبقة اجتماعية أك دكلة بيدؼ
كاجتماعيا كسياسيا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أك معنكية أك نفسية لفرد أك جماعو أك طبقة
()1

اجتماعية أك دكلة أخرل" .
كيشمؿ العنؼ االجتماعي العنؼ األسرم ،كالعنؼ ضػد األطفاؿ ،كالعنؼ الذم يقع عمػى
الشابات ،كالعنؼ فػي أثناء المشاجرات ،إضافة إلى العنؼ الػذم يقع مػف خبلؿ الجرائـ بأشكاليا
المختمفة

()2

،

كما في جرائـ القتػؿ كاإليذاء كالخطؼ كاالغتصاب كالدـ كاالعتداء عمى الممتمكات كغير

ذلؾ .كنظ ار لتشعب أك تعدد عكامؿ العنؼ ،كأسبابو ،كأبعاده صنؼ عمماء االجتماع العنؼ إلى أربعة
أصناؼ:
 العنؼ النفسي ،كتعزل أسبابو إلى المككنات النفسية لمفرد الممارس لمعنؼ مثؿ ،االكتئاب كاإلحباط
كالفشؿ في الحياة كنكع الشخصية كالضغكطات النفسية كالبيئية.
 العنؼ االجتماعي كتعزل أسبابو إلى العكامؿ االجتماعية أك المحيط االجتماعي المتمثؿ في ،األسرة
مف حيث الحجـ ،كقسكة الكالديف ،أكفقداف احدىما ،كالتمييز كالمفاضمة بيف األبناء ،كالتسمط الكالدم،

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

السخرية أك االستخفاؼ كاستغبلؿ كاخضاع طرؼ آخر في إطار عبلقة قكة غير متكافئة اقتصاديا

الحماية الزائدة (الدالؿ) ،العبلقة االجتماعية المتكترة أك السيئة بيف الكالديف (الخبلفات األسرية)
كالتقميد كالمحاكاة ،كالخمفية الحضرية.

)(2ﺍلخًلي ،سناء ﺃﺯمةﺍلسﻜاﻥ ًمشاﻜؿﺍلشباﺏ ،ﺍإلسﻜنﺩﺭية ،2002 ،ص.169
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العدد 10

)(1األب الياس ،زحبلكل ،المجتمع كالعنؼ ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ1985 ،ـ ،ص155

 العنؼ االقتصادم كيعزل إلى الفقر ،كالمينة ،كنكع السكف ،البطالة .الحرماف المادم كعدـ إشباع
الحاجات


()1

.

العنؼ الذم قد يعزل إلى القير االجتماعي ،كمف أىـ مككناتو عدـ المساكاة الشخصية كالنبذ
االجتماعي ،كاالغتراب ،كانعداـ العدالة في بعض المكاقؼ اإلدارية كالتربكية كالقانكنية كىى مجتمعة
تمثؿ عناصر مكلدة لمعنؼ كالعدكاف.
كيعد النمكذج األسرل المفرز لمسمطة األبكية مسئكالن إلى حد ما عف بعض المشاكؿ التفاعمية

كالنفسية التي يعيشيا الشباب في محيطيـ االجتماعي فمنذ الكالدة نجد أف طقكس استقباؿ المكلكد الذكر
تختمؼ عف األنثى ،بما فييا إعبلف الفرح بكالدة الذكر عنو عف كالدة األنثى .لذا يأتي" مأزؽ الجنس" في
مقدمة مشاكؿ الشباب ،خاصة في إطار التمييز بيف الجنسيف ،فالذكر مكسب لمعائمة ،بينما األنثى عبء

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

عمييا".حتى أف األدبيات النسكية تيقر أف المجتمع يمسير مف طرؼ الرجؿ ،كأف كؿ ما أينتج يحمؿ

بصماتو ،حتى أف التسمية ال تنجك مف تدخؿ كسيطرة جنس الذكر ،كجنس متطكر ،بينما جنس اإلناث
()2

يبرز مف خبلؿ التسمية كجنس أدنى مرتبة" ، .فمنذ الطفكلة تمنع البنت مف المعب كتنشغؿ مبك انر في
المطبخ في إطار تييئيا كتدربيا عمى األعماؿ المنزلية في إطار إنضاجيا لمزكاج ،في حيف يمنح لمذكر
كؿ الحرية كالصبلحيات لتأكيد رجكلتو كاختيار سمطتو.
ىذا الكضع ال يستفيد منو الشاب الذم تمثمو األسرة ،كدليؿ عمى االستم اررية كالحفاظ عمى االسـ
العائمي ،كال الشابة التي تدرؾ منذ البداية أنيا إنسانة مف الدرجة الثانية ،مما قد تنجـ عنو مشاكؿ تتعمؽ
باىتزاز اليكية كالشخصية ،كاإلحساس بالضياع ،كعدـ التكيؼ في البيئة االجتماعية التى ال تساعدىـ
عمى فيـ مف ىـ .كبالتالي يمجأ كؿ منيما إلى التخمص مف كضعو السمبي لتأكيد ذاتو ككسب فعاليتو في
المجتمع بكؿ الطرؽ .كاف كانت تتعارض مع القيـ السائدة كتصبح بذلؾ كفيمة بإعطاء مظير الصراع
لمعبلقة بيف الجنسيف ،أك التعارض بيف القيـ كالحاجات ،أك بيف قيـ المحافظة كالتحرر

()3

.

يقكؿ ىشاـ شرابي "أف الكبير صاحب السمطة كالمركز ( الممؾ – الرئيس – القائد) إال صكرة
مكبرة لؤلب في العائمة بتصرفاتو كنظرتو لنفسو كعبلقاتو بمف ىـ دكنو ،أنو يجد السمطة التي يختبرىا كؿ

العدد 10

)(1ﺍلخًلي ،سناء ﺃﺯمةﺍلسﻜاﻥ ًمشاﻜؿﺍلشباﺏ ،مرجع سابؽ ،ص.169

)(2أمقراف ،عبدالرازؽ ،فىسكسيكلكجيا المجتمع ،المكتبة العصرية ،الرباط  ،2009ص.25
) (3السيد ،عبدالمعطى السيد ،صراع األجياؿ ،مرجع سابؽ ،ص.216
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منا أكؿ ما يختبرىا في العائمة قبؿ أف يعيشيا إلى آخر حياتو في المجتمع ،أف اإلرىاب كالقير كالرضكخ
()1

التي يعانييا كؿ منا في المجتمع ىي نفسيا التي عانيناىا في طفكلتنا كفي فترة تربيتنا كتثقيفنا .
كيحاكؿ الشباب التخمص مف الركاسب الخاطئة ،لمتحرر مف قبضة السمطة األسرية كعباراتيا التي
تقمؿ مف شأف الفرد كالشعكر بالدكنية التي يينعت بيا في الطفكلة مثؿ ،يا كلد -يا بنت -عيؿ -فرخ-

ياىكه – أنت -ناقص عقؿ -كغيرىا مف ألقاب كألفاظ كرمكز العنؼ الرمزم ،غير أف مرحمة الشباب قد
تصطدـ منذ البدء بسمطة أبكية عنيفة تدعى امتبلؾ الحقيقة ،كترفض النقد كالرأم األخر ،كحكؿ مبادرات
الشباب يبتيـ الشباب بالتيكر لمحدكدية المعرفة كنقص الخبرة كالتجربة الحياتية البسيطة ،كالحكـ عمى
قيميـ بمعايير ال تتناسب كمرحمتيـ العمرية التي يمركف بيا ،كانما بمعايير تقييـ حياة الكبار ،كبالتالي
()2

بث في كسائؿ اإلعبلـ المحمية كالعربية مف برامج كمقاطع الفيديك ذات طابع بكليسي
كما أف ما يي ي

أك إجرامي عمى شبكة المعمكمات الدكلية "االنترنت" ،تمعب دك ار ميما في نشر ثقافة العنؼ خاصة لدل
شريحة الشباب مف خبلؿ ما تعرضو مف صكر كأفبلـ كبرامج عف النزاعات المسمحة ،كصراعات الفرقاء
السياسييف كاأليديكلكجييف ،كمف مشاىد ا الستعراض باألسمحة بيف عصابات القتؿ كالخطؼ كالسرقة،
كالجرائـ الجنسية كاالعتداء عمى الحرمات كالممتمكات العامة كالخاصة مف قبؿ المجمكعات المسمحة.
كليذا تعد كسائؿ اإلعبلـ كشبكة التكاصؿ االجتماعيف مف المتغيرات األساسية التي ليا دك ار مؤثر
في نشر كتزايد ثقافة العنؼ ،كفى ىذا السياؽ بينت الدراسات ذات العبلقة إلى " كجكد عبلقة قكية بيف
()3

مقدار العنؼ التمفزيكني الذم يشاىد كالسمكؾ العنيؼ في الحياة الحقيقة"  .كمف بيف ىذه الدراسات
الدراسة التي أجرتيا ،مكنيتاسيمكؼ،Monett Asimovالتي بينت "كجكد صمة قكية بيف مشاىدة
التمفزيكف كالعنؼ البلحؽ لدل الفتياف كالفتيات عمى الرغـ مف أف التأثير كاف الفتا لدل الذككر أكثر مما
ىك لدل اإلناث" كأشارت جيفرم جكنسف Jeffrey Jognsonإلى أحد النتائج التي تمفت االنتباه كثي ار

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

فإف أية محاكلة مف الشباب لتحقيؽ االستقبلؿ فإنيا تقابؿ بالسخط أك حتى ينبذ عائميان .

باف الشباف الذيف شاىدكا التمفزيكف ثبلث ساعات أك أكثر يكميا في سف الرابعة عشرة كتصرفكا بطريقة

) (2فركـ ،إيرؾ ،الخكؼ مف الحرية ،ترجمة ،مجاىد عبدالمنعـ مجاىد ،بيركت ،لبناف1972 ،ـ ،ص.228

)(3ارثر آسا بيرغر ،Arthur Asa Bergerترجمة صالح خميؿ أبكاصبع (مارس ،)2012.كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع كجية
نظر نقدية ،عالـ المعرفة ،الككيت العدد  ،386ص.169
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العدد 10

) (1شرابي ىشاـ ،البنية البطريركية ،بحث في المجتمع العربي ،بيركت ،دار الطميعة ،1986 ،ص25

عدكانية في السادسة عشرة أك عندما كصمت أعمارىـ إلى العشريف ػكنتج عنيا أف ما نسبتو ()%45.2
()1
مف الذككر ( )%12.7مف اإلناث قد تصرفكا بعدكانية .

رد لجكء الشباب إلى العنؼ ،كجكد عنؼ يمارسو المجتمع بكامؿ مؤسساتو في حقيـ،
كقد يرجع ىم ى

نتيجة عجز المؤسسات الرسمية البيركقراطية عف إدماج الشباب في مشاريع التنمية االقتصادية
عجز يدعمو التسمط
كاالجتماعية ،مما يزيد مف تيميشيـ في مجتمع يمثمكف فيو الشريحة األكبر،
ه
كضعؼ االتصاؿ مع الشباب ،خاصة عندما ييغيب القانكف يترؾ فراغان يحتمو الظمـ ،كعندما يتنامى الظمـ

في المجتمع ،كتتعدد ركافده ،يستنفر الشباب فينغمسكف في العنؼ الجماعي الفعمي ضد كؿ المؤسسات
التي أظيرت لو يكما ما ازدراء أك احتقا ار أك تيميشان.

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

كأفادت المجنة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ليبيا بأف شير نكفمبر " 2016قد شيد أكثر حاالت
العنؼ ضد األطفاؿ بعمكـ المدف الميبية "كذلؾ في تقرير ليا تحت عنكاف(األطفاؿ في ليبيا ضحايا
اإلرىاب كأعماؿ العنؼ كاالنتياكات) بأنيا رصدت كقكع (( 34حالة إصابة لؤلطفاؿ بعمكـ الببلد جراء
تصاعد حكادث االختطاؼ كالقتؿ كأعماؿ العنؼ كالعمميات اإلرىابية كسكء الخدمات الصحية في الفترة
مف  1نكفمبر إلى  24نكفمبر  .))2016كأكضحت المجنة أف ىذه اإلصابات شممت (( 6حاالت
اختطاؼ لؤلطفاؿ ك14حالة قتؿ لؤلطفاؿ ك 17حالة إصابة بجركح كاصابات بميغة جراء أعماؿ العنؼ
كالعمميات اإلرىابية بمدينتي بنغازم كسبيا ،كشممت ىذه اإلحصائيات إصابات في مدف :طرابمس -
تاجكراء  -كرشفانة  -الزاكية  -ىكف)).كأشار تقرير األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف عف ليبيا لسنة 2017
إلى أنو (في غياب سمطة دكلة تمارس الرقابة عمى التراب الكطني ،تكاصؿ عش ارت الميميشيات المتنافسة
كالقكات العسكرية ،مع اختبلؼ أجنداتيا ككالءاتيا ،خرؽ القانكف الدكلي مع اإلفبلت مف العقاب .قصفت
المدنييف دكف تمييز ،كاختطفت كأخفت الناس قسرا ،كمارست التعذيب كاالعتقاؿ التعسفي كالقتؿ خارج
القانكف ،كتدمير الممتمكات المدنية).

()2

كما أثبتت معظـ الدراسات التي تناكلت مكضكع ممارسة العنؼ عمى مستكل متغير النكع أف
الذككر أكثر ميبل لمممارسة العنؼ مف اإلناث في مختمؼ الفئات العمرية ،كعمى مستكل متغير الخمفية
الحضرية تبيف مف الدراسة التي أجريت في ليبيا (1986ـ)أف "سكاف المدينة الكبيرة أكثر ممارسة لمعنؼ
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)(1ارثر آسا بيرغر ،Arthur Asa Bergerكسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع كجية نظر نقدية ،مرجع سابؽ ،ص.36
) (2تقرير األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف 2017
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مف سكاف المدينة الصغيرة كالمتكسطة ،كتقؿ ممارسة العنؼ بيف صفكؼ سكاف المناطؽ الريفية
()1
كالقركية" .

أما بخصكص أثر الحركب كالنزاعات المسمحة عمى العنؼ كانتشاره فمف المبلحظ أف معدالت
العنؼ في ليبيا في صفكؼ الشباب تزايدت بشكؿ كبير ،فالشباب ىـ كقكد النزاعات المسمحة في ليبيا
اليكـ .حيث أف فئة الشباب– طبلب الثانكية  -ىي أكثر طاقة كحيكية داخؿ أم مجتمع كاألكثر تأث ار
باإلحداث ،كاألسرع انفعاال بحكـ تككينيا النفسي كاالجتماعي ،كذلؾ لقمة الخبرة كغياب المعرفة العميقة،
كالضغط االجتماعي كاالقتصادم ،ككقكعيـ فريسة لعصابات التيريب كالخطؼ كاالغتياؿ ،أك تمؾ التي
تقكـ عمى االتجار بالمخدرات كالجنس أك بيع األطفاؿ الرضع...ناىيؾ عف التكرط في بعض المؤسسات
كالمنظمات التجسسية كأعماؿ الجكسسة كالتطرؼ ،األمر الذم ينتيي بيـ إلى القتؿ ،أك عند عصابات
العنؼ كالعنؼ المضاد ،كىى ظاىرة عامة في مختمؼ البمداف الفقيرة الغنية كالمتقدمة كالمتخمفة عمى حد
سكاء ،غير أف ىذه الصكرة مف العنؼ كالجرائـ التي يقكـ بيا الشباب اليكـ لـ تكف مألكفة كغير متكقعة
منذ النصؼ األخير مف القرف الماضي في ليبيا.
أما اليبلكس السمعية كالبصرية سكاء أكانت ناتجة عف تعاطي الشباب لممحذ ارت أـ عف ظركؼ
أخرل ،فإنيا ليست المسئكلة فقط عف عدـ التكافؽ الشبابي ،ألف ىناؾ مف الشركط كالظركؼ النفسية
كاالجتماعية التي ال تتبلءـ مع األكضاع الجديدة كالتي ال تساعد عمى التكافؽ معيا ،كمف ضمف ىذه
الشركط ىناؾ تدنى القدرة الشرائية كالبطالة كالتفاكت المعيشي بيف فئة الشباب كالقير االجتماعي
كتعاطي المحذرات كاألمية كغياب التخطيط كالتكجيو الميني كالكظيفي عمى أسس عممية ،ناىيؾ عف
حالة االغتراب الثقافي كالعزلة الفكرية ،إف كؿ ىذه الشركط كالمعطيات كغيرىا يمكنيا أف تقؼ حاج از
أماـ تكافؽ الشباب مع المتغيرات التي يفرضيا العصر ،لذا كاف مف البلزـ القضاء عمى ىذه الحكاجز
حتى يتمكف الشباب كغيرىـ مف التكافؽ مع األكضاع الجديدة كاالستفادة منيا بيدؼ بناء مجتمع متطكر

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

اإلجراـ المافيا كالطامحيف إلى النفكذ كالسمطة كالماؿ ،مما ساىـ في ضياع بعض الشباب في متاىات

كمتقدـ كمتماسؾ.
كقد بينت إحد ل الدراسات التي أجريت في بريطانيا حكؿ الحرب " أف الجنكد الشباب أكثر ميبل
الرتكاب جرائـ العنؼ مف الجنكد الكبار أك المدنييف" .كفى أكبر دراسة جريت حكؿ العنؼ المسمح،
)(1مصطفى عمر التير ،الكجو اآلخر لمسمكؾ قراءات في مظاىر االنحراؼ االجتماعي ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت،
1990
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الرتكاب جرائـ العنؼ فمف المرجح أف يككف الجنكد الشباف الذيف خدمكا في العراؽ كأفغانستاف أكثر ميبل

أجرل باحثكف مف جريدة "النسيت الطبية "lancet Madsenمقاببلت مع ( )14ألؼ جندم كجندية مف
البريطانييف باإلضافة إلى فحص سجبلتيـ الجنائية .ككانت النتيجة األكثر أىمية ،ىي أنو تمت إدانة
( )% 6.20مف الجنكد الذككر الذيف تقؿ أعمارىـ عف ()30عاما بارتكاب جرائـ عنؼ ،مقارنة مع
( )%6.7مف الرجاؿ المدنييف في نفس الفئة العمرية ،ك(  )%11مف جميع العسكرييف .كبينت الدراسة
التي تأتى بعد مركر عشر سنكات عمى اندالع حرب العراؽ ،أف(  )%53مف الجنكد الشباف الذيف
شارككا في القتاؿ المباشر أكثر ميبل الرتكاب جرائـ عنؼ كقاؿ "سايمكف كيسمى" :أنو ليس شيئا سيئا أف
يككف لدل الجنكد دافع عدكاني“ .بعض الناس الذيف لدييـ ميكؿ عدكانية يصبحكف جنكدا أشداء
()1

جدا. .

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

الشباب والعنف :األزمة ،النطاق ،استراتيجيات المعالجة :ما تزاؿ ليبيا غارقة في عنؼ قاتؿ
كنزاعات مسمحة متعددة ،كتشيد حالة مف االضطراب السياسي كاألمني ،كالصراعات المسمحة المتعددة
التي أثرت عمى العديد مف المناطؽ كالمككنات االجتماعية في الحضر كاألرياؼ ،كأسيمت في انييار
عاـ لمقانكف كالنظاـ .مع استمرار بعض المدف في الصراع المسمح كفي ارتكاب بعض الممارسات
الخاطئة كانتياؾ لحقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني الد كلي .إذ يؤكد تقرير بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في
()2

ليبيا  .أف العنؼ في ليبيا قد أدل إلى سقكط مئات القتمى مف الشباب في كثير مف المناطؽ ،كالى
تفاقـ ظاىرة النزكح كالتيجير لمسكاف ،مع تفاقـ األزمة اإلنسانية المستمرة في العديد مف المجاالت
االقتصادية كاالجتماعية مع تدنى مستكل الخدمات الصحية كالتعميمية كاألمنية .كما ازداد تعرض
النازحيف كالمياجريف لسكء المعاممة كاالستغبلؿ المادم ،في ظؿ ضعؼ الحككمة كعجزىا عف تقديـ
الخدمات كانتشار الجماعات القبمية ،كالجيكية المسمحة غير الرسمية "الميميشيات" التي مارست مستكيات
متعددة مف العنؼ ضد السكاف داخؿ المدف كخارجيا ،مما جعؿ قضايا العنؼ كالمصالحة كالسمـ
االجتماعي ىي الشغؿ الشاغؿ لمحككمة كمؤسسات المجتمع المدني كالمكاطف العادم ،إال أنيا مازالت
تدكر في حمقة مفرغة .لذلؾ فإف أكلى الحاجات التي ينبغي معالجتيا عند الميبييف ىي ضركرة ضماف
()3

األمف كاالستقرار كنزع سبلح الميميشيات ،كاالستقرار السياسي كاألمف الشخصي  .إضافة إلى أىمية
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) (1مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة ،الشباب فى دكلة االمارات ،أبكظبى ،مارس 2002ـ ،ص.79

(2) United Nations Support Mission in Libya United Nations Support Mission in Libya

(UNSMIL), 2015.REPORT ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN LIBYA .Available
online at, p3 .

)(3مصطفى عمر التير ،الكجو اآلخر لمسمكؾ قراءات في مظاىر االنحراؼ االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص.15
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تكفير سبؿ العيش الكريـ ،المتمثمة في تكفير السيكلة النقدية كالكيرباء كالماء كمراقبة أسعار السمع
كالخدمات كاعادة الميجريف كالنازحيف.
كتشير نتائج المقاببلت الجماعية البؤرية "في االستشارة الكطنية حكؿ الشباب كالسمـ كاألمف:
()1

دراسة حالة ليبيا إلى أف العنؼ كالتطرؼ في ليبيا كباألخص في مدينتي طرابمس كبنغازم يعتبر أىـ
التحديات المعكقة لحركة الشباب الميبي كتفاعميـ كحياتيـ النفسية كاالجتماعية ،فقد افرد أفراد العينة
البحثية المكانة األكلى ليذا التحدم .ككفقا لنتائج المقاببلت البؤرية أيضان ،فاف العديد مف الشباب عبر
عف تداعيات العنؼ عمى حياتيـ اليكمية ،حيث أشار العديد منيـ إلى انو نظ ار لبلنفبلت األمني جعمتيـ
يتجنبكف التنقؿ خارج البيت كخاصة في المساء كالمسافات البعيدة .كىذا أدل إلى تقمص حرية التنقؿ مما
أسفر عنو شعكر الشباب باإلحباط كتدىكر حالتو النفسية .كأشارت النتائج إلى أف أىـ العكامؿ المغذية
تستقطب فئة صغيرة جدان كخاصة مف الشباب الذم يعيش أكضاع ىشة تتسـ بالفقر كالتيميش ،كككف
غالبيتيـ مف صغار السف ضعيفي الكازع كالكعي الديني ،كعادة ما يبلقكف اىتمامان كيكمفكف بأدكار
كمسؤكليات تعكضيـ عف التيميش؛ ىذا فضبلن عف الحكافز المادية كالمعنكية المتمثمة أساسان في كعكد
كاىية.
()2

كيكشؼ المسح العالمي لمقيـ  2015أف نسبة عالية مف الميبييف ( )% 20.7يحممكف السبلح
لعدـ إحساسيـ باألمف .كيجب اإلشارة ىنا إلى أف الببلد تعيش بشكؿ عاـ حالة انفبلت أمني كلربما
لدكاعي أمنية يحمؿ األفراد سبلحا لمدفاع عف أنفسيـ كىذا ما يجعؿ ليبيا تحتؿ مركز الصدارة في انتشار
المسمحيف األفراد

()3

لتصبح ظاىرة انتشار السبلح (ظاىرة ليبية) .كيشير تقرير بعثة األمـ المتحدة لمدعـ

في ليبيا  2016إلى أف البعثة كثقت خبلؿ الفترة الممتدة مف  1أكتكبر إلى  31أكتكبر  2016كقكع
( )102إصابة في صفكؼ المدنييف ،مف ضمنيا  29حالة كفاة ك 73إصابة بجركح خبلؿ األعماؿ
العدائية التي كقعت في ليبيا .ككثٌقت بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا  19حالة كفاة ك 64إصابة

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

لمعنؼ مف كجية نظر الشباب كالشابات المشاركات في الدراسة تتمثؿ في أف مشكمة العنؼ بداية

كحالتي كفاة ك 6إصابات بجركح في
بجركح في بنغازم ،ك 5حاالت كفاة ،كاصابتيف بجركح في الزاكية
ٍ

كالفاعميف في منظمات المجتمع المدني كمف الشباب في قكة العمؿ مف مشتغميف كعاطميف عف العمؿ ،مف الذككر()191

كاإلناث ( )138كجميعيـ في سف دكف  35سنة ،مكزعيف عمى  7مدف ك 8بمديات مف ليبيا.

) (2شممت عينة مسح القيـ العالمي  2015نسبة عالية مف الشباب تقدر  %43أعمارىـ اقؿ مف  29سنة

)(3السريحي حسف عكاد ،كآخركف ،التفكير كالبحث العممي ،مركز النشر العممي ،جامعة الممؾ عبدالعزيز.215-206 ،
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) (1شممت الدراسة الكيفية إجراء " 45مقابمة جماعية FGDsبؤرية" مع  329شاب كشابة مف فئات متعددة شممت الطمبة

طرابمس ،كحالة كفاة كاحدة كاصابة كاحدة بجركح في درنة ،كحالة كفاة كاحدة في سرت ،كحالة كفاة
كاحدة في صرماف ،كفي سياؽ جرائـ العنؼ في ليبيا يمكف استعراض معدالت الجريمة قبؿ عاـ 2011
حيث أشارت البيانات الكمية خبلؿ  2008إلى أف جرائـ العنؼ مكزعة حسب نكع جرائـ العنؼ المبمغ
عنيا كالمتيميف كالمجني عمييـ (المتضرريف) كحسب متغير النكع كاآلتي :جرائـ القتؿ العمد المبمغ عنيا
بمغت ( )137جريمة )260( ،جريمة شممت المتيميف كالمتضرريف منيـ ( )250حالة مف المتيميف فئة
الذككر )10( ،حاالت مف فئة اإلناث ( )140مف المتضرريف منيـ ( )124حالة مف فئة الذككر)16( ،
حالة مف فئة اإلناث .أما بخصكص جرائـ العنؼ المتصمة بالضرب المفضي لممكت فقد أشارت البيانات
إلى أف عدد الجرائـ المبمغ عنيا بمغت ( )24جريمة ،بمغ عدد حاالت ىذا النكع مف العنؼ حسب متغير
النكع ( )70جريمة مف المتيميف منيـ ( )69حالة مف فئة الذككر( ،ا) حالة مف فئة اإلناث ،في مقابؿ

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

( )24حالة مف المتضرريف منيـ( )23حالة مف الذككر( ،حالة كاحدة) مف اإلناث.
أما جرائـ العنؼ الجنسي (الزنا) فقد بمغت الجرائـ المبمغ عنيا ( )197جريمة مكزعة حسب متغير
النكع إلى ( )240حالة مف المتيميف في العنؼ الجنسي مف فئة الذككر )232(،حالة مف اإلناث ،كعدد
حاالت المتضرريف بمغت ( )6حاالت مف فئة الذككر )7( ،حاالت مف فئة اإلناث .بينما جرائـ العنؼ
المتعمؽ بجرائـ المكاقعة بالقكة كالتيديد فإف البيانات تشير إلى أف عدد الجرائـ المبمغ عنيا ( )224جريمة
عنؼ جنسي المتيميف مف فئة الذككر( )262حالة ،عدد اإلناث ( )18حالة ،كبمغ عدد المتضرريف
الحاالت المتضررة مف الذككر ( )158حالة في مقابؿ ( )76حالة مف فئة اإلناث .في حيف جرائـ العنؼ
المتعمقة بالخطؼ لحبس الحرية الشخصية بمغت الحاالت المبمغ عنيا ( )166حالة )291( ،حالة مف
المتيميف مف الذككر في مقابؿ ( )13حالة مف فئة اإلناث ،كبمغ عدد المتضرريف مف جرائـ عنؼ
الخطؼ الذككر ( )163حالة مف الذككر في مقابؿ ( )23حالة مف اإلناث ،أما جرائـ السرقة باإلكراه فقد
بمغت جرائـ العنؼ المبمغ عنيا ( ) 1626جريمة مكزعة حسب متغير النكع كاآلتي :متيميف مف فئة
الذككر( )1799حالة في مقابؿ ( )12حالة مف فئة اإلناث ،في حيف بمغ عدد المتضرريف مف ىذه
()1

الجريمة مف فئة الذككر ( )1653حالة ،كاإلناث ( )74حالة .
كحكؿ جرائـ العنؼ في ليبيا بعد عاـ  2011يشير التقرير السنكم عف الجريمة في ليبيا 2013ـ،
إلى ارتفاع نسبة الجرائـ كتنكعيا ،حيث انو يسجؿ خبلؿ العاـ  2013عدد ( )21665مقابؿ 26923
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جريمة لعاـ  ،2012بنقصاف قدره ( )5258جريمة .ككاف المتكسط الحسابي لمجرائـ خبلؿ العاـ 2013

) (1التقرير السن كم عف الجريمة .الجميكرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ،المجنة الشعبية العامة لؤلمف العاـ،
اإلدارة العامة لمبحث الجنائي ،2008 ،ص.18
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مكزعة عمى أشير السنة  1805جريمة لمشير الكاحد تقريبا أم بمعدؿ ( )60جريمة يكميان بكاقع ()3
جرائـ في الساعة .كبالنظر إلى نتائج التعداد العاـ لمسكاف لسنة  2006كالذم بمغ ( )5298152نسمة،
()1
فإف نسبة الجرائـ تصؿ إلى ( )410تقريبان لكؿ ( )100.00نسمة .

كيبلحظ اختبلؼ معدالت الجريمة إذا تمت مقارنة أعداد الجرائـ المسجمة خبلؿ العاميف 2013ـ
ك2012ـ يبلحظ مف تقرير الجريمة  2013أف عدد جرائـ القتؿ العمد اقؿ بػ  41حالة ،حيث سجمت
 675حالة قتؿ عمد خبلؿ العاـ  2013بينما سجمت  716حالة خبلؿ العاـ  .2012كما قمت أيض نا
حكادث القتؿ الخطأ المتمثمة في حكادث المركر بػ  42حالة ،فقد سجمت  112حالة خبلؿ العاـ ،2012
بينما سجمت  70حالة فقط خبلؿ العاـ .2013ـ
كما يشير تقرير الجريمة  2013أيضان إلى أف حاالت اإليذاء الخطير كالجسيـ قد قمت بػ 94
حالة خبلؿ العاـ  .2012كما يبلحظ انو قد سجمت  29حالة إجياض خبلؿ العاـ  2012بينما سجمت
حالة كاحدة خبلؿ العاـ  .2013كيبلحظ أيضان تدني عدد حاالت الخطؼ لحبس الحرية الشخصية،
حيث سجمت  143حالة خبلؿ العاـ  ،2013بينما بمغ العدد  174حالة خبلؿ العاـ  .2012كما قمت
أيضان حاالت المخدرات ب  94حالة حيث سجؿ  254حالة خبلؿ العاـ  ،2012بينما بمغ عدد الحاالت
خبلؿ العاـ  )160( 2013حالة .كفي ىذا السياؽ أيضان فيبلحظ بشكؿ كاضح أف حاالت تعاطي الخمر
أك تصنيعيا أك االتجار بيا قد تدنت لتصؿ إلى  864حالة سجمت خبلؿ العاـ  ،2013بينما سجمت
 2360حالة خبلؿ العاـ  ،2012حيث سجؿ فارؽ بمغ  1496بيف السنتيف قيد المقارنة .كما قمت جرائـ
صناعة األسمحة كاالتجار بيا ،حيث بمغت عاـ  )81( 2013حالة ،بينما بمغت عاـ  )103( 2012حالة.

كفي المقابؿ تشير بيانات التقرير السنكم لمجريمة لمعاـ 2013ـ ،إلى أف بعض أنكاع الجرائـ قد
ازداد خبلؿ العاـ 2013ـ .فعمى سبيؿ المثاؿ ارتفعت حاالت السرقة مف المنازؿ مف  1445حالة خبلؿ
العاـ 2012ـ إلى  2043حالة سجمت خبلؿ العاـ  .2013كما ازدادت حاالت سرقة الككابؿ الياتفية

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

حالة ،حيث بمغت الحاالت المسجمة مف ىذا النكع خبلؿ العاـ  )229( 2013حالة ،بينما سجمت 323

كالكيربائية حيث ارتفعت مف  16حالة خبلؿ العاـ . 2012إلى  230حالة خبلؿ العاـ  .2013كما
ازدادت حاالت الحرؽ العمد بػ  337حالة ،حيث بمغت عاـ ـ )858( 2012حالة ،بينما ازدادت لتصؿ
إلى  1193حالة خبلؿ العاـ ـ .2013كما ازدادت حاالت السرقة باإلكراه لتصؿ إلى  843خبلؿ العاـ

)(1التقرير السنكم عف الجريمة .ليبيا ،المجنة الشعبية العامة لؤلمف العاـ ،اإلدارة العامة لمبحث الجنائي ،2013 ،ص9

141

العدد 10

2013ـ ،بينما سجمت  766حالة خبلؿ عاـ .2012

فعمى الرغـ مف تدني الكضع األمني في ليبيا بشكؿ عاـ كما ذكر سمفا يبلحظ انخفاض بعض
الجرائـ المسجمة خبلؿ العاـ  2013عف العاـ  .2012كما يبلحظ تدنى مستكل العنؼ بيف الشباب في
البيانات مف الفترة  2012ػ  2016كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ ( )1كالجدكؿ رقـ ( )1كما يمي:
جدول رقم  1يبين حاالت العنف بين الشباب موزعة حسب الحاالت خبلل الفترة من 2016 -2012
2012

2013

2014

2015

2016

حاالت العنف

فوق

فوق

فوق

فوق

فوق

فوق اإلعدادية

اإلعدادي

اإلعدادي

اإلعدادي

اإلعدادي

اإلعدادي

لمسنوات

القتؿ العمد

9

1

9

3

3

25

الضرب المفضي لممكت

1

0

0

1

0

2

2

0

2

1

2

7

الشركع في القتؿ

0

0

0

0

0

0

اإليذاء الخطير كالجسيـ

4

5

3

9

1

22

اإلجياض

0

0

0

0

0

0

المكاقعة بالقكة كالتيديد

1

2

3

1

3

10

ىتؾ العرض بالقكة

3

0

6

0

5

14

5

0

3

0

0

8

السرقة باإلكراه

5

7

4

0

13

29

حيازة األسمحة

3

0

0

1

0

4
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القتؿ الخطأ عدا حكادث
المركر

الخطؼ إلتياف أفعاؿ
شيكانية
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لممستوى التعميمي

2012-2016

تشير البيانات في الجدكؿ أعبله أف إجمالي حاالت العنؼ مكزعة حسب المستكل التعميمي قد
سجؿ أعمى مستكل ليا في جرائـ القتؿ العمد كحاالت السرقة باإلكراه كاإليذاء الخطير كالجسيـ خبلؿ
السنكات مف  2012إلى 2016ـ ىذه األنكاع مف أساليب العنؼ ىي عبارة عف تعبير عف انحراؼ
تكمف كراءه أسباب متنكعة ،إما نتيجة لضغكط نفسية يقع فييا الشباب ليس أقميا تمبية احتياجاتو المادية
كالمعنكية ،فيمجا إلى الخطؼ أك القتؿ طمبا لمفدية ،كأعماؿ السمب كالحرابة كقطع الطريؽ طمعان في
الماؿ ،أك يمجأ لمقتؿ انتقاما لكرامة ميانة ،كفى أحياف أخرل قد يستعيف الشباب بالعنؼ كبأساليب
منحرفة لمكصكؿ إلى تحقيؽ بعض األحبلـ التي قد تنتيي بيقظة ضميرية تي ً
عدؿ مف سمكؾ الشاب ،أك
مف خبلؿ كجكده خمؼ قضباف السجف بعد أف يككف قد فقد لحريتو بشكؿ دائـ أك مؤقت.
كقد أشار ال ٌشباب المشاركيف "في دراسة االستشارة الكطنية حكؿ الشباب كالسمـ كاألمف :حالة ليبيا"
الرقمي" حيث أشاركا إلى تكظيؼ كاسع لئلنترنت كالشبكات االجتماعية لتركيج
إلى ٌ
تحدم "اإلرىاب ٌ

السف باألخص ،كنبيكا إلى خطكرة ىذا التحدم
الخطب
المتطرفة كالمستيدفة ال ٌشباب أساسا كصغار ٌ
ٌ

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

المصدر :مكتب اإلحصاء والتسجيل الجنائي باإلدارة العامة لمبحث الجنائي في ليبيا

كعبر ال ٌشباب عف
كضركرة التصدم لو باعتبار انتشار استخداـ الشبكات االجتماعية مف قبؿ الشبابٌ .

استعدادىـ لممشاركة في محاربة ىذه الخطب كقطع الطٌريؽ أماميا.
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التسامح االجتماعي والمصالحة الوطنية:
مداخل معالجة العنف :تعد ثقافة التسامح مف المقكمات األساسية لمثقافة االجتماعية التي تميز السكاف
في ليبيا كىي متأصمة في التككيف االجتماعي الثقافي القيمي كاألخبلقي كالعرفي ،مف ىذا المنطمؽ فاف
محكر االىتماـ سينصب عمى معرفة مدل تأثير ىذه الثقافة في الحد مف ممارسة العنؼ في األكساط
الشبابية ،كمدل تمتع الشب اب بقيـ ثقافة التسامح كتأثيرىا عمى سمككياتيـ اجتماعيا كاقتصاديا كفكريا بما
يجعميـ ابعد ما يمكف مف االنخراط في ممارسة مكجات العنؼ المسمح كغير المسمح.
ال شؾ أف ثقافة التسامح تعد مف المقكمات األساسية لمثقافة االجتماعية التي تميز السكاف في
ليبيا كىى متأصمة في التككيف االجتماعي الثقافي القيمي كاألخبلقي كالعرفي ،كالتي تستمد مجتمعة
جذكرىا مف الديف اإلسبلمي الذم يحث بشكؿ مطمؽ عمى التسامح كالعفك عند المقدرة ،كالتصالح ،كنبذ

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

العنؼ كالكراىية كالحقد كالتمييز العنصرم ،كالتعصب بكافة إشكالو .لذا فإف ىذه المقاربة ال تناقش
مسألة ثقافة التسامح كإشكالية ،بؿ تسعي إلى معرفة مدل تأثير ىذه الثقافة في الحد مف ممارسة العنؼ
في األكساط الشبابية ،كمدل تمتع الشباب بقيـ ثقافة التسامح كتأثيرىا عمى سمككياتيـ اجتماعيا
كاقتصاديا كفكريا بما يجعميـ ابعد ما يمكف مف االنخراط في ممارسة مكجات العنؼ المسمح كغير
المسمح .
كمف ثـ فإف التسامح يعني مكقفان فكريان كعمميان يينبئ عف استعداد الفرد أك الجماعة تقبؿ معتقدات

عما عندىـ كتحمؿ سمككيـ كطقكسيـ كممارسات حياتيـ
كممارسات كعادات مجمكعات بشرية تختمؼ ٌ

اليكمية ،دكف اضطياد أك اعتراض أك تعدم عمى حقكقيـ الكطنية كىكيتيـ الشخصية .فثقافة التسامح
تعرؼ بأنيا "مركب مف المككنات الفكرية كاالجتماعية كالثقافية كالسمككية لجماعات ليا خصكصياتيا
ٌ
تتعايش معا عمى نحك يحقؽ إنتاج عبلقات اجتماعية كثقافية كاقتصادية كفكرية ،كسياسية متكازنة تمارس
سمطة الضبط االجتماعي ،كتحكؿ دكف انتشار السمكؾ العدكاني (العنؼ).
كما يعنى التسامح بأنو "االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمختمؼ الثقافات في المجتمع المحمي كالكطني،
كالعالمي ،كألشكاؿ التعبير المختمفة الخاصة بكؿ منيا ،كلؤلساليب المختمفة في الحياة ،فالتسامح يعني
أيضا التجانس مع البلتجانس كالتبايف ،كيزداد مع المعرفة ،كانفتاح العقؿ ،كزيادة االتصاالت كالتفاعبلت
()1

مع الثقافات األخرل ،كفضبل عف حرية التفكير كالمعتقدات كالممارسات"  .كيعرؼ التسامح عمى
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مستكل العبلقات االجتماعية بيف األفراد بأنو قدرة الفرد أك األفراد عمى تحمؿ كتقبؿ الممارسات الخاطئة

)(1أشرؼ عبد الكىاب ،التسامح االجتماعي بيف التراث كالتغير ،الييئة النصرية العامة لمكتاب ،كالقاىرة ،2006 ،ص.77

144

مف اآلخريف ضدىـ ،كالقدرة عمى الصبر كالتحكـ في االنفعاالت اتجاه شيء ال يرضكنو ألنفسيـ بيدؼ
الحفاظ عمى األمف كاالستقرار كصحة المجتمع ،كالتعايش كاالنسجاـ مع اآلخريف عمى نحك أفضؿ

()1

.

()2

كانطمقت الدراسة التي أجريت حكؿ التسامح االجتماعي في المجتمع العربي  .مف تعريؼ
أجرائي لم فيكـ كالتسامح مفاده " التسامح االجتماعي يعنى العيش مع اآلخريف دكف مشاكؿ ،كتقبؿ
أفكارىـ كممارستيـ التي قد يختمؼ معيا الفرد ،كاإلفراد ،كاإلقرار ألصحابيا بحقيـ في ممارسة كافة
حقكقيـ في المجتمع ،كقد يككف ىذا األخر إنسانا ،أك فكرا ،أك رأيا ،كيتـ التعبير عف ىذا التقبؿ في
صكرة التسميـ بأحقية األخر في الكجكد .كيرم الجابرم أف التسامح يعد مفيكما إيديكلكجيا فيك" كلد في
()3

حظيرة األيديكلكجيا كالسياسة ليكظؼ تكظيفا سياسيا أيديكلكجيا ضد السمطة أك معيا"  .كيذىب -
ادعاء أخبلقي باإلضافة إلى نسبية التقدير ،أك الحكـ عمى األشياء فمف يتسامح معو فرد قد ال يتسامح
معو آخر .لذلؾ يعبر التسامح عف أسمكب التعامؿ الذم يسمكو الفرد في تعاممو مع األفراد الذيف يختمؼ
معيـ أك اعتقد أنيـ عمى خطأ كنحف عمى صكاب ،كالتسامح يعنى السماح لؤلفراد بفعؿ ما نكره ،عدـ
التدخؿ في ممارساتيـ كأنشطتيـ حتى كاف اعتقدنا أنيا

()4

خاطئة"

.

إف مناقشة مسألة العنؼ لدل فئة الشباب في ليبيا كربطيا بثقافة التسامح ال شؾ أنيا معقدة
منيجيا ،كصعبة نتيجة لعدـ تكفر األطر المرجعية المفسر ليا ،كلكنيا ضركرة مف ضركرات البحث
المكضكعي ألف التسامح مؤشر مف مؤشرات ندرة العنؼ كأسمكب مف أساليب معالجتو .فالتسامح بمعناه
الشامؿ يعنى مقاكمة نزعات الكراىية كالحقد االجتماعي الذم يدفع نحك ممارسة العنؼ بكؿ تصنيفاتو.
لذلؾ تعد ثقافة التسامح النقيض لثقافة العنؼ ،كالربط بينيما في البحث يعد تكجيا بحثيا رصينا ،يسعى
إلى اختبار العبلقات بيف المتغيرات المؤثر كالمتأثرة بينيما ،فالعنؼ متغير متأثر عند ربطو بالتسامح،
فدرجة التسامح المنتشرة بيف السكاف تسيـ في تحديد معدالت انتشار العنؼ.

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

ريشر()Rescherإلى القكؿ بأف التسامح "عممية نسبية ،ألف االدعاء بأنو يجب عمينا أف نككف متسامحيف

كتشير نتائج المقاببلت الجماعية البؤرية " في دراسة االستشارة الكطنية حكؿ الشباب كالسمـ
كاألمف :حالة ليبيا " إلى أف أبرز التحديات التي تكاجو كتعيؽ الجيكد الرامية إلى إحبلؿ األمف كالسمـ

)(2أشرؼ عبد الكىاب ،التسامح االجتماعي بيف التراث كالتغير.

)(3بنيكب أحمد شكقي ،الدكرة التدريبية الخاصة بتككيف المجاف المشرفة عمى الحكار الكطني حكؿ العدالة االنتقالية في
الجياد ،مرجع سابؽ ،ص.76

)(4السريحي حسف عكاد ،كآخركف ،التفكير كالبحث العممي ،مركز النشر العممي ،جامعة الممؾ عبدالعزيز.215-206 ،
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)(1ارثر آسا بيرغر ،Arthur Asa Bergerكسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع كجية نظر نقدية ،مرجع سابؽ ،ص.28

كنبذ العنؼ كالتطرؼ كمحاربتو كالتي تعيؽ مشاركة الشباب في عممية السمـ عامة ،ىي النزاعات
كانتشار األسمحة كأعماؿ ا لعنؼ .كىي التي أعاقت حركتيـ كمساىماتيـ مما ترتب عمييا إعاقات أخرل
متنكعة كمركبة .إضافة إلى ظاىرة انعداـ الثٌقة في اآلخر ،خطاب كأشخاص كأطراؼ كمؤسسات :كىك
البعد اآلخر المعيؽ لمتكاصؿ كالعمؿ الجماعي كالمجتمعي ،عبلكة عمى إرباؾ المعرفة كاالطبلع عمى
مجرل األمكر ،حيث يشير العديد مف الفتياف كالفتيات المشمكليف في الدراسة إلى ظاىر تراجع الثٌقة في
كمصداقية ٌأية رسالة بما في ذلؾ بعض خطب
اآلخر عامة لحد االنعداـ ،كالتٌشكيؾ في مرامي كأىداؼ
ٌ

ياسييف فقط.
الديف أك بعض ال ٌشخصيات أك المسئكليف أك غيرىـ ،كال
كرسائؿ رجاؿ ٌ
الس ٌ
يخص ذلؾ ٌ
ٌ
السائدة كتعدد األطراؼ السائدة محميا كدكليا.
كيعكد ذلؾ دكف ٌ
شؾ إلى ٌ
النزاعات كاالنقسامات ٌ

رغـ أف مناقشة العنؼ لدل الشباب في المجتمع الميبي الذم مازاؿ يغمب عميو طباع قيـ الثقافة
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البدكية التي تمثؿ نسقان مف البنية التقميدية لممجتمع القديـ لـ يكف يشككا مف مسألة العنؼ الشبابي فكؿ
المؤشرات تشير إلى أف قضية العنؼ برمتيا ليست مشكمة مثيرة لمقمؽ في ليبيا قبؿ حركة التغيير
السياسي في السنكات الفائتة؛ فكؿ ما يمكف التعبير عنو (بالعنؼ) ال يتجاكز مسائؿ السمكؾ العدكاني
البدييي الذم يحدث بيف كؿ الناس مثؿ المشاجرة ،كاالشتباؾ باأليدم عند الخبلؼ عمى مكضكعات
حياتية معتادة ،السرقة بالقكة ،كالتيكـ أك االستيزاء كالسخرية مف اآلخريف ...الخ كما يتجاكز ىذه
السمككيات العدكانية فقد صنفت في إطار األفعاؿ اإلجرامية مثؿ القتؿ العمد كالخطأ ،الضرب المفضي
لممكت ،الشركع في القتؿ ،اإليذاء الخطير كاإلجياض ،االغتصاب ،ىتؾ العرض بالقكة أك بالرضا،
تحريض الصغار عمى ممارسة الفسؽ كالفجكر كالخطؼ لحبس الحرية الشخصية ،كالخطؼ إلتياف أفعاؿ
()1

شيكانية ،السرقة باإلكراه...الخ .
كلكف في السنكات األخيرة كتردم األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كانتشار
الصراعات المسمحة التي انخرط فييا الغالبية العظمى مف الشباب الذيف أصبح بعض منيـ يمارس
أعماؿ عنؼ متعددة ،مثؿ القتؿ ،كالخطؼ ،كاالغتصاب ،كالسجف بدكف مبرر قانكني كأخبلقي،
كاالعتداء عمى أمبلؾ اآلخريف كمصادرتيا بالقكة ،كالسرقة بالقكة ،كاإلكراه(التمشيط) ،فمدينة طرابمس مثبلن
احتمت المرتبة السابعة في قائمة أسكأ كأخطر " "10مدف في العالـ،

(.)2

بالطبع فإف مرد ىذا التحكؿ قد

يرجع لغياب ثقافة التسامح كضعؼ الضكابط القانكنية كاألخبلقية كتفسخ القيـ االجتماعية التي تكبح

العدد 10

)(1التقرير السن كم عف الجريمة .الجميكرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ،المجنة الشعبية العامة لؤلمف العاـ،
اإلدارة العامة لمبحث الجنائي ،2008 ،ص.19

)(2زاقكد ،عبدالسبلـ جمعو ،مسار المصالحة الكطنية كالسمـ االجتماعي ليبيا ،دار زىراف ،االردف 2014ـ ،ص.15
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جماح مكجات العنؼ لدل الشباب .كرغـ ىذه الحقائؽ المرة ال يراكدنا أدنى شؾ فإف المجتمع الميبي
كبإرادة شبابو الحرة سيتجاكز ىذه المرحمة قريبا كذلؾ لممعطيات التالية-:
أف المجتمع الميبي في معظمو شعب مسمـ متديف  -بمد المميكف حافظ لمقرآف – عمى المذىب



المالكي ،سرعاف ما يتـ تحكيـ منطؽ العقؿ ،كمد األيدم لمتسامح مف أجؿ اإلسبلـ ثـ الكطف.
إف طيبة كنقاء اإلنساف الميبي الفطرية سترجعو إلى جادة الصكاب في حالة عدـ تدخؿ اآلخر



كيترؾ الميبيكف كشأنيـ ،يجتمعكف داخؿ كطنيـ ستحؿ مشاكميـ.


ىناؾ درجة كبيرة مف التجانس كاالحتراـ كالتقدير بيف مككنات المجتمع الميبي.



ميثاؽ الحرابى سنة 1946ـ يشخص نفس الظركؼ كحالة الصراع التي عمييا الببلد في الكقت
الحاضر ،يمكف أف يككف مرجعية لمحكار كالتسامح كالتصالح الميبي.

ي عني التعاقد عمى إنجاز تكافؽ كطني بيف مختمؼ مككنات اإلطار الحضارم لممجتمع حكؿ خطة
شمكلية كمتكاممة ،محددة كدقيقة ،تسترشد بالمبادئ األساسية المستخمصة مف تجارب فض النزاعات
بالطرؽ اليادئة ،كتخضع لمضمكف القانكف الدكلي كاجراءاتو الممزمة كاآلمرة لمدكلة كحككماتيا المتعاقبة.
كىذا مشركع لف ينجح إال إذا تكفرت لو شركط منيا كجكد حكماء ،أكفاء عادليف ،مقبكليف مف قبؿ
مجمكع أطراؼ النزاع كقبكؿ األطراؼ المتنازعة الجمكس مع بعضيـ البعض ،كتحديد الغايات البعيدة مف
المصالحة ،كأىدافيا المرحمية كأدكات تنفيذ مشمكالتيا.
كنشير إلى أىـ التجارب اإلنسانية الناجحة لبعض الشعكب حكؿ المصالحة كالتسامح ،كخمقت حالة مف
التكازف بيف األطراؼ المجتمعية المختمفة في المصالح كالقكة كاإلمكانات ،كتسكية النزاعات التي نجمت
()1

عف صراعات مسمحة داخمية

نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يأتى -:



ركاندا الييئة الدكلية لمبحث حكؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف 1990ـ .



تجربة جنكب إفريقيا مفكضية جنكب أفريقيا لمحقيقة كالمصالحة. 1995



تجربة صربيا ىيئة الحقيقة كالمصالحة . 2004



التجربة الجزائرية في المصالحة الكطنية .



التجربة المغربية .

) (1بنيكب أحمد شكقي ،الدكرة التدريبية الخاصة بتككيف المجاف المشرفة عمى الحكار الكطني حكؿ العدالة االنتقالية في
الجياد ،تكنس ،2012 ،ص.23
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التجربة األكغندية سنة . 1974

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

كبالتالي فإف المصالحة ليست مجرد تعبير عف مرحمة ،كانما ىي مشركع مجتمعي طكيؿ األمد.



التجربة المبنانية .



التجربة البكلندية المائدة المستديرة .

اطية في ليبيا ما زالت َّ
كالكاقع؛ َّ
ىشة ،كبعيدة المناؿ في الكقت الراىف ،كا َّف
إف
العممية الديمقر ٌ
ٌ
اطية ،في مثؿ ىذه األكقات كالظُّركؼ ،كبالتالي ال مفر
الصندكؽ االنتخابي كحده .ال يعنى تحقيؽ ٌ
الديمقر ٌ
ٌ
مف جمكس المجمكعات الميبية المتصارعة عمى السمطة إلى طاكلة مستديرة لمحكار كالمصالحة الكطنية،
كىؤالء ىـ في الحقيقة ممف تحممكا مسئكلية التغير كيشكمكف اتجاه سياسي كاحد رغـ تعدد المسميات -
ثكار ،أحزاب -أنصار الممكية ،إسبلمييف ،عسكر ،كغيرىـ -بينما أغمب الميبييف قبائؿ كمدف كقرل خارج
دائرة الصراع السياسي كال مصمحة ليا في الصراع الذم أفقد الببلد ثركتيا كأمنيا كاستقرارىا.
كىنا تيثار َّ
عدة أسئمة؛ منيا :كيؼ يمكف أف يتـ في ليبيا حك هار كطني حقيقي؟ ..كعمى أم أساس

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

ينطمؽ ىذا الحكار؟ كىؿ مف حؽ القكل القبمية كالميجريف المشاركة فيو؟ .ككيؼ يمكف أف نضمف
رصيدػ ال بأس بو
الكطنية ،كلدينا كذلؾ
رصيد مف فشؿ الحكارات
استم ارره كنجاحو ؟ خصكصان ك ٌأننا لدينا
ه
ه
ٌ

ػ مف عدـ الثقة المتبادلة ك ُّ
النككص في الكعكد كالتعيٌدات؟!.رغـ أف ىناؾ معطيات إيجابية كثيرة تجمعنا،
كأىـ ما يجمعنا الخكؼ عمى مستقبؿ كطننا كالثقة َّ
بأف المشاكؿ ال يمكف حمٌيا ٌإال بالعمؿ المشترؾ ،فميس

ىناؾ أعداء داخؿ الكطف الكاحد كاٌنما ىناؾ خصكـ أك متنافسكف أك مختمفكف كمف ثـ ىؤالء الخصكـ
يمكف أف يجمسكا عمى طاكلة كاحدة ،ك أف يتكمٌمكا بمغة كاحدة عف المستقبؿ ،إلنقاذ الكطف مف السُّقكط،

فبالتأكيد يمكف االتفاؽ عمى أف سقكط الكطف ليس في مصمحة أم تيَّار سياسي فالجميع خاسر .كبالتالي
ال بد مف ال ٌذىاب إلى حك وار كطني حقيقي ،كليس حكا انر لبلستيبلؾ اإلعبلمي.
كاذا ما َّ
نتحدث عف الحكار الكطني كأردنا االستفادة مف تجارب دكليَّة ناجحة البد مف أف
كنا
ٌ

البكلندية ،كالتي َّ
التحكؿ
ّْز في
نستفيد ػ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ػ مف التٌجربة
قدمت نمكذجان متمي ان
ٌ
ٌ

ّْ
الديمقراطي ،حيث جمس الفرقاء عمى نفس الطاكلة .فكانت السُّمطة تنظر لممعارضة باعتبارىـ مجمكعة

المخربيف ،كرجاؿ المعارضة ينظركف إلييـ باعتبارىـ مجمكعة مف الفاسديف كالقتمة ،لكف جمكسيـ
مف
ّْ
إلى طاكلة مفاكضات مستديرة جعمتيـ يدرككا حقيقة ٌأنيـ يجب أف يتعاممكا في المستقبؿ باعتبارىـ

سياسييف متنافسيف كليسكا أعداء يتقاتمكف في ال ٌشكارع كالمياديف.
خصكـ
ٌ

بأنو ليست ىناؾ حمكؿ يمكف استنساخيا كنقميا بالكامؿ؛ ىناؾ مساحة مف
إ ٌال أٌنو يجب االعتراؼ ٌ

العدد 10

الخصكصية لكؿ دكلة ككؿ أزمة ،فمف المؤ ٌكد أ ٌف المكضكعات التي يجب الحكار حكليا في الطٌاكلة
ٌ

البكلندية ىك
البكلندية ،لكف ما يمكف أف نستخمصو مف التٌجربة
الميبية تختمؼ عف مكضكعات الطٌاكلة
ٌ
ٌ
ٌ
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الدىاء
أٌنيـ استبدلكا المكاجيات كاالحتجاجات بالحكار ،كالعداكة بالمنافسة
النزيية ،كال ٌ
طمع ك ٌ
السياسية ٌ
ٌ
السياسية تجاه مستقبؿ الكطف.
كلية
ٌ
السياسي بالمسؤ ٌ
ٌ

المحبة كاإلخاء كاإليثار ،كبسنة نبينا
كيجدر بنا كنحف
ه
شعب يديف بديف كاحد يدعك لمتٌسامح ك ٌ

محمد صمٌى ا﵀ عميو كسمٌـ ،كترتبط جؿ عائبلتنا بأكاصر َّ
النسب كالقيربى ػ أف نحكـ أمكرنا لمعقؿ ،كننبذ
ٌ

التعصب المقيت ،كندرؾ تمامان َّ
ىيف بأفعالنا لننقذ ما يمكف إنقاذه قبؿ فكات األكاف..
أف مصير الببلد ر ه
ٌ

ىذا ما فعمو أىؿ العقد كالحؿ مف حكماء كمشايخ ليبيا عاـ 1946ـ عندما كقعكا عمى عقد
اجتماعي سمى ( ميثاؽ الحرابى)بعدما شعركا أف الببلد مفتكحة أماـ حركب كصراعات قبمية كجيكية
كمصمحيو تشكؿ خط ار عمى كحدة الببلد ،يضاؼ إلى األطماع الخارجية ،كممخص العقد يتضمف (إيقاؼ
كؿ خصكمة ككؿ نزاع كال يسمح بالمطالبة بحؽ قديـ ،سكاء أكاف ثأ ار أك دية ،أك حقان عقاريان ،أك غير
كتكجيييا متحدة إلى قضية ال ببلد السياسية كحدىا حتى يتقرر مصير الببلد كتؤسس فييا دكلو كحككمة
كطنية كتنتظـ أمكرىا كتستقر أحكاليا،

(ميثاق الحرابى)

مبادرة جديرة بأف تكضع ضمف المناىج الدراسية

لتتعمميا األجياؿ.
نقكؿ ما قالو تكنبى" إف الناس الذيف يقرؤكف التاريخ كال يتعممكف منو ،أناس فقدكا اإلحساس بالحياة،
كاختاركا المكت ىربا مف محاسبة النفس أك صحكة الضمير " ،فالتاريخ ىك عمـ اجتماع الماضي ،فمف
الحكمة أف نستفيد مف تجاربنا المضيئة في حؿ مشاكمنا ،لتشابو معطيات الماضي مع الحاضر ،رغـ
اختبلؼ الظركؼ كالمسميات.
كبعد تدخؿ األمـ المتحدة في الشأف الميبي قامت بتقديـ المشكرة الفنية كالخبرة الدكلية بخصكص
العدالة االنتقالية كتقديـ الدعـ الفني حكؿ قانكف العدالة االنتقالية كقامت بتنظيـ مؤتمر كطني ككرش
عمؿ محمية عديدة لممساعدة في إعداد استراتيجيات لتطبيؽ العدالة االنتقالية كنظمت مؤتمر بعنكاف
"العدالة –أساس ليبيا الجديدة " في الفترة مف  12إلى  13ديسمبر  .2012كسعت ىذه الجيكد

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

ذلؾ مف األمكر التي كانت سببا في الصراع ،رغبة في جمع الكممة كتأليؼ القمكب ،كتكحيد الجيكد

كبمشاركة المسئكليف كلجاف المصالحة كالحكماء كاسر الشيداء كالمفقكديف كمنظمات المجتمع المدني
كلجاف تقصي الحقائؽ لكضع استراتيجية شاممة لمعدالة االنتقالية تيدؼ إلى تعزيز المصالحة كالتي
تشمؿ محاكمات مف ارتكبكا مخالفات خطيرة كعممية لمكشؼ عف الحقائؽ كاجراءات لمحد مف العنؼ.

في المجتمع مف جمعيات كسمطات كرجاؿ اإلعبلـ كاألئمة في عممية التحضػير كالتربية لخمؽ مجتمع
متكازف ال تسكده الفكضى كالعنؼ .نحف بحاجة إلى تكثيؼ البحث كالقياـ بالدراسات االجتماعية كالنفسية
149
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إف التصػدم لظاىرة العنؼ ال تقتصر عمى طرؼ دكف أخر بؿ تحتاج تضافر جيػكد كؿ الفاعميف

المستفيضة حكؿ ظػاىرة العنػؼ ،مف شأنيا فيـ كتحميؿ ىذه الظاىرة في كافة أطياؼ المجتمع كتحديد
مختمؼ الفئات العمرية الفاعمة أك المتضررة مف العنؼ فيذه المعطيات تساعد عمى كضع إستراتيجية
لمتحكـ في ىذه الظاىرة في المجتمع الميبي المتغير.
لذا يجب االستفادة مف القدرات كاإلبداعات الشبابية كتنمية ميارات الشباب .فيناؾ العديد مف
الطاقات الشبابية غير المستثمرة أك المكتشفة ،فيناؾ حاجة ممحة إلى تنمية ىذه اإلبداعات كالقدرات
الشبابية كأف يتـ استثمارىا .فيي باإلمكاف أف تحد مف إشكاليات سمككية ،بذلؾ يتـ إحبلؿ بدال عنيا
إنتاج ميني مميز .فيناؾ العديد مف القدرات كاإلبداعات المكبكتة لدل الشباب كتحتاج إلى تشجيع ،حتى
ال يككف البديؿ ىك استخراج طاقات أخرل قد تككف سمبية .إف تنمية كاستغبلؿ ىذه اليكيات كالطاقات
بالتعاكف مع المؤسسات ذات الصمة مف شانو أف يحد مف مشاكؿ كثيرة كالعنؼ كالتطرؼ.

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

لقد عبر ال ٌشباب المشارككف في المقاببلت الجماعية البؤرية " في االستشارة الكطنية حكؿ الشباب
كالسمـ كاألمف :دراسة حالة ليبيا" ككذلؾ جماعة " صناع السبلـ "عف ككف التطرؼ العنيؼ كاإلرىاب
السمـ كعف
ظاىرة يرفضيا جؿ الشباب ،ك عبركا عف ثقتيـ في قدراتيـ في تعزيز فرص األمف ك ٌ

الرامية لتحقيؽ االستقرار كاألمف كالمصالحة في الببلد ،كأشار
استعدادىـ لممشاركة في كافٌة الجيكد ٌ

جماعية
بعدة مبادرات
الصعبة ،ك
اإلمكانيات المحدكدة فقد قامكا ٌ
ٌ
ٌ
العديد منيـ إلى ككنيـ رغـ الظٌركؼ ٌ
المتطرؼ.
المعرضيف لمفكر
خاصة منيـ
فردية لحماية شباب مف أقاربيـ أك مف األصدقاء
ك
األخص ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ظمات المجتمع المدني لنشر فكر كثقافة
كأشار البعض إلى مشاركتو داخؿ الجامعة أك ضمف من ٌ

طرؼ ،كقفؿ األبكاؽ في كجو دعاة الفتف
المصالحة الحكار كالتسامح كنزع ٌ
السبلح كمكاجية العنؼ كالتٌ ٌ
كتجار الحركب كاالحتكاـ إلى صكت العقؿ كتغميب منطؽ التصالح الكطني عمى منطؽ القكة .

السمم:
إطار توجييي لحماية الشباب من العنف وتفعيل مشاركتو في إحبلل ّ
بالضركرة أف ال يقتصر عمى طرؼ دكف آخر بؿ يحتاج إلى
إف التٌص ٌػدم لظاىرة العنؼ يستكجب
ٌ
ٌ

تضافر جيػكد كؿ الفاعميف في المجتمع مف جيات كأطراؼ حككمية ك منظمات مجتمع مدني كقطاع
عممية الحكار مف أجؿ السمـ كاألمف كضمف
خاص ،باإلضافة إلى إشراؾ الشباب عبر ممثٌمييـ في
ٌ

الييئات المعنية بيا .كتكمف األىمية العالية إلشراؾ الشباب في عممية إحبلؿ السمـ ك نبذ العنؼ في

ككف شباب اليكـ يمثؿ مف ناحية حجما سكانيا ىائبل ،كككنو مف ناحية أخرل أكثر الفئات تعميما كقدرة
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السمـ كنبذ العنؼ ألقرانيـ
فعالة ،كأكثرىـ قدرة عمى إيصاؿ رسالة ٌ
عمى االبتكار كانتاج أفكار كمقترحات ٌ

ال ٌشباب .كيمكف اإلشارة إلى بعض اآلليات المتاحة التي يمكف أف تعزز ثقافة التسامح ك نبذ العنؼ،
كلعؿ منيا:
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.1

لئلعبلـ الرسمي ككسائؿ االتصاؿ الرسمية بأشكاليا المختمفة دكر ىاـ في ىذا الجانب .لذلؾ يجب
بناء إستراتيجية لمعمؿ اإلعبلمي في نشر ثقافة التسامح بحيث تككف كاضحة كتفصيمية ،عمى أف
يككف لئلعبلـ الرسمي الدكر الرئيسي في نقؿ المعمكمة الصحيحة .كاعداد كتنفيذ برامج تكعكية
لطبلب المدارس كالجامعات ثـ االنتقاؿ لباقي فئات المجتمع .كاعداد مناشط كفعاليات يشارؾ فييا
اكبر عدد مف الشاب الميبي عمى المستكل الكطني .كلعمو مف األىمية بمكاف إنشاء مؤسسة
بحثية(كحدة دراسات العنؼ االجتماعي) تقكـ بدراسة األسباب كالنتائج المترتبة عمى العنؼ
كالتطرؼ ،كتيتـ بأكضاع الشباب كالشابات في ليبيا .كمف مياميا أيضا إعداد كتنفيذ كرش العمؿ
كالدكرات التأىيمية لمشباب كالشابات كفقان لبلحتياج المحمي .كما يجب إمداد الشباب بثقافة المكاطنة
كاالنتماء ك حب الكطف ،كادماج ىذه األبعاد ضمف المقررات المدرسية منذ السنكات الدراسية

.2

ميـ لتدريسيا كتأىيميـ لممارستيا.
المقررات
المدرسية كتخصيص ٌ
ٌ
ضعؼ ٌ
حيز زمني ٌ

الحككمية
يجب االستفادة مف القدرات كاإلبداعات الشبابية كتنمية ميارات الشباب .بدعكة الجيات
ٌ

إلى العمؿ عمى إشراؾ ال ٌشباب عبر ممثٌمييـ كالفاعميف في منظٌمات المجتمع المدني كالقادة ال ٌشباب
السمـ .كدعـ المشركعات المحفٌزة لمشاركة ال ٌشباب
في كافٌة الحكارات اليادفة ٌ
لحؿ ٌ
النزاعات كاحبلؿ ٌ

السمـ كاألمف؛ فيناؾ العديد مف الطاقات الشبابية غير
عامة كتعزيز فرض ٌ
طكعي ال ٌشبابي ٌ
كالعمؿ التٌ ٌ

المستثمرة أك المكتشفة.
.3

تمكيف كتسميح الشباب فكريا كثقافي نا لمكاجية قكل العنؼ كالتطرؼ ،كالعمؿ عمى تكفير الحماية
الكاممة كالفعالة لمشباب ،بما في ذلؾ تمكينيـ مف مفردات ثقافة ك ميارات الحكار ك السمـ كحؿ
النزاعات كالتٌكعية بخطكرة ظاىرة انتشار األسمحة؛ التي تمثؿ نقطة االنطبلؽ لمكصكؿ إلى إحبلؿ
األمف كنبذ التطرؼ كاالتجاه إلى بناء ليبيا مف الداخؿ .ك االىتماـ ببناء مبادرات تتعمؽ بنشر ثقافة
آلية مكقع إلكتركني
التسامح كالتركيج اإلعبلمي ليذه األنشطة .كفي ىذا اإلطار يمكف إنشاء ٌ

.4

طرؼ.
لمتٌعريؼ بمشاركة ال ٌشباب كتجاربيـ
ٌ
المتميزة في مجاؿ تعزيز ٌ
السمـ كمكاجية ثقافة العنؼ كالتٌ ٌ

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

النزاعات كالتٌماسؾ االجتماعي .لتجاكز
السمـ كح ٌؿ ٌ
األكلي .ك إدماج مك ٌاد تيدؼ لنشر ثقافة الحكار ك ٌ

إطبلؽ حممة عمى المستكل الكطني لمتكعية تتكافؽ مع مساعي األمـ المتحدة لنشر ثقافة التسامح

كنبذ العنؼ ،كذلؾ الستثمار طاقات كابداعات الشباب في مجاالت تنعكس ايجابيان عمى المجتمع
.5

كيحد مف
يعزز األمف كيم ٌكف ال ٌشباب كاألىالي مف التٌنٌقؿ
ٌ
كضع حد لحالة انتشار األسمحة بما ٌ
الشباب ممف ىـ
كيعزز ال ٌشعكر باألمف ،ك منع االلتحاؽ بالعمؿ العسكرم أك المسمٌح عمى
الخكؼ ٌ
ٌ
المراحؿ التعميمية اإللزامية .
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لمحد مف العنؼ كاستثمار أكقات الفراغ.

.6

تكفير الحماية األمنية في كافٌة أماكف كمياديف تجمع ال ٌشباب كالمدارس كالجامعات كفي نكادم
المدنية
المؤسسات
قافية كالرياضية كغيرىا .كتكفير الحماية في األماكف
ٌ
ال ٌشباب كالمراكز الثٌ ٌ
العامة ك ٌ
ٌ
األخرل كالمستشفيات كفي المناطؽ السكنية.

.7

تكفير برامج إعادة االندماج االجتماعي كاالقتصادم لمشباب كالعمؿ عمى دعـ كتكفير الفرص
المبلئمة لمشباب الذيف يعانكف مف ظركؼ اقتصادية صعبة ،كأيضان في المناطؽ التي ترتفع فييا
معدالت العنؼ ،كذلؾ مف خبلؿ برامج التدريب كالتأىيؿ التي تخدـ رؤية طكيمة المدل لبلستقرار
الكظيفي.

الخاتمة

الشباب فً لٌبٌا مقاربة حول إشكالٌة العنف وتعزٌز ثقافة التسامح

نكرر إف التصػدم لظاىرة العنؼ بما يصاحبيا مف تعصب ،ال تقتصر عمى طرؼ دكف أخر بؿ
تحتاج تضافر جيػكد كؿ الفاعميف في المجتمع مف جمعيات كسمطات كرجاؿ اإلعبلـ كاألئمة في عممية
التحضػير كالتربية لخمؽ مجتمع متكازف ال يسكده الفكضى كالعنؼ ،باإلضافة إلى إشراؾ الشباب عبر
ممثمييـ عممية الحكار كالسمـ كاألمف كضمف الييئات المعنية بيا .نحف بحاجة إلى تكثيؼ البحث كالقياـ
بالدراسات االجتماعية كالنفسية المستفيضة ،لظػاىرة العنػؼ ،كالتي مف شأنيا فيـ كتحميؿ ىذه الظاىرة
عند كافة أطياؼ المجتمع كتحديد مختمؼ الفئات العمرية الناتجة أك المتضررة مف العنؼ فيذه
المعطيات تساعد عمى كضع استراتيجية لمتحكـ كالتعامؿ مع معطيات كمخرجات ىذه الظاىرة في
المجتمع الميبي المتغير..
ليبية ليبية -داخؿ ليبيا -تكقؼ حالة
فالمشيد الميبي اآلف في أمس الحاجة إلى طاكلة مستديرة ٌ

عممية لممشكبلت
االنقساـ كالتشرذـ الحاد الذم أصاب المجتمع الميبي ،نخبةن كشعبان ،كتجد حمكالن
ٌ

المصيرٌية التي تتفاقـ كمٌما ازدادت َّ
حدة االنقساـ كالصراع.

المحبة كاإلخاء كاإليثار
لذا يجب عمينا كنحف مجتمع يديف بديف اإلسبلـ الذم يدعك لمتٌسامح ك ٌ

محمد صمٌى ا﵀ عميو كسٌمـ ،كترتبط جؿ عائبلتو عبر جغرافية
كالتضامف كالتكافؿ ،كيستف بيدم نبينا ٌ
متصمة ال تفصميا حدكد أك حكاجز ،ترتبط بأكاصر َّ
النسب كالقيربى كمنظكمة مف القيـ كالمثؿ كاألعراؼ،
التعصب المقيت ،كلندرؾ َّ
أف مصير الببلد رىيف بأفعالنا لننقذ ما يمكف إنقاذه قبؿ فكات األكاف،
لننبذ
ٌ

كذلؾ بااللتفاؼ حكؿ مشركع كطني يحقؽ المصمحة العميا لممجتمع الميبي ،كيصكف سيادة الببلد ككحدة

العدد 10

ترابيا كاستقبلؿ إرادتيا.
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انتخطٛط االجتًبعٔ ٙدٔرِ يف عًهٛبد انتًُٛخ يف اجملتًع

د.ثالل يسعٕد عجذانغفبر انتٕمي *ٙد.خبنذ حمًذ إثزاْٛى عقٛم* أ.فٕس٘ حمًذ رجت احلٕاد

*

لمقدمة
ا ّ
إف فكرة التخطيط بمعناىا الحالي لـ تظير إال بعد أف بدأ االتحاد السكفيتي باستخداـ

التخطيط القكمي في عاـ 1928م كإسمكب لتحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في ركسيا.

ك مف المبلحظ أف عمماء االقتصاد استعممكا مصطمح التخطيط قبؿ أف يشاع استعمالو

بيف عمماء االجتماع؛ كذلؾ مف خبلؿ معالجة قضايا النمك االقتصادم قبؿ قرنيف مف الزمف مف

االقتصادييف الذيف أطمؽ عمييـ فيما بعد اسـ (التجاريين)حيث أنيـ كانكا
قبؿ أكلئؾ الكتٌاب
ٌ
بالتحديد يبحثكف عف كسائؿ تنمية اقتصاديات الدكؿ التى نشأت في غرب أكركبا كالتى حقٌقت

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

الكحدة القكمية تحت سمطة الممكيات المطمقة دكف أف يتحقٌؽ في نفس الكقت القضاء الكامؿ عمى
النظاـ االقطاعي ،بؿ أننا نجد "مونكر تيان" قد ابتدع في مستيؿ القرف السابع عشر مصطمح
"االقتصاد السياسي" ليعالج في المقاـ األكؿ مسألة تطكير االقتصاد القكمي ،كىنا ذىب ىذا

تقدر بما تممؾ كؿ
المؤلؼ كأمثالو تحت تأثير الرأسمالية التجارية إلى أف ثركة األمـ كثركة األفراد ٌ
أمو مف و
كفض وة.
ذىب ٌ
ٌ
كىناؾ مف االقتصادييف مثؿ "وليم بيتي" ذىبكا إلى أف ىذه المعادف ال تحتؿ قيمة في ذاتيا كانما

في داللتيا باعتبارىا مف قبيؿ التراكـ الرأسمالي الضركرم لنمك كتطكر االقتصاد(.)1

مف ذلؾ نرل أف الترابط بيف االجتماع كالتخطيط االجتماعي ظاىرة ال تحتاج إلى برىنة،

إذ أف تنامي عمـ االجتماع كاف مف األسباب الرئيسية كراء تكسيع المجاؿ التخطيطي كنقمو مف
حيزة المحدكد – كتخطيط اقتصادم لكي يتناكؿ المجتمع بأكممو لتخطيط مجتمعي ،كبذلؾ كاف

عمـ االجتماع فاعبلن كمؤث انر عمى صعيد التفكير في إعادة بناء المجتمع كعمى األخص في

التخطيط لمسياسة االجتماعية كالتركيب األيديكلكجي لما ىك متٌبع مف خط سياسي(.)2

*
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 الدرجة العممية (محاضر) ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب كالعمكـ مسبلتو ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.



كمية التربية ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.
الدرجة العممية (محاضر) ،جامعة المرقبٌ ،

كمية التربية ،قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع.
الدرجة العممية (محاضر مساعد) ،جامعة المرقبٌ ،

1عمى الحكات ،أسس التنمية كالتخطيط االجتماعي ،ب ط (طرابمس ليبيا ،دار الحكمة1991 ،ـ) ،ص.129

2
مستقبمية ،ب ط (بنغازم ليبيا،
معدالت كممارسات كأبعاد
متعب مناؼ جاسـ ،األسس التكنك اجتماعية لمتخطيط – ٌ
ٌ
منشكرات جامعة قاريكنس1978 ،ـ) ،ص.24
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لذلؾ تتركز كتتمخص أىمية ىذا البحث في محاكلة إليضاح التخطيط االجتماعي

كأىميتو في عمميات التنمية في المجتمع.

عدة نقاط تتمثؿ في:
أما عف األىداف التي يسعي إلييا البحث فتكمف في ٌ
التعرؼ عمى التخطيط االجتماعي في المجتمع.
.1
ٌ

 .2الكشؼ عف دكر التخطيط االجتماعي في عمميات التنمية.
التعرؼ عمى بعض الصعكبات التي تكاجو سير التخطيط االجتماعي في ليبيا.
.3
ٌ

كمف خبلؿ ىذا العرض المكجز سكؼ يقكـ الباحث بتناكؿ العديد مف العناكيف ذات

األىمية بالتخطيط االجتماعي كدكره في عمميات التنمية في المجتمع كالتي تتمثؿ في عرض

لبعض مفاىيـ التخطيط االجتماعي ،ككذلؾ أىمية كأىداؼ التخطيط االجتماعي ،كخطكات

كالفمسفة التي يقكـ عمييا التخطيط االجتماعي مف أجؿ التنمية ،كعرض تكضيحي لركائز التنمية

االجتماعية ،كعرض لمؤشرات التنمية االجتماعية ،كعرض لمراحؿ التخطيط االجتماعي التي

تقكد لمتنمية االجتماعية ،كأخي انر الخاتمة كفييا عرض لبعض النتائج التي تكصؿ إلييا البحث.
أوالً :التخطيط االجتماعي.

متعددة كمتباينة مف قبؿ الركاد
 -1مفيوم التخطيط االجتماعي :لمتخطيط االجتماعي مفاىيـ
ٌ
األكائؿ؛ كذلؾ راجعان إلى كجيات النظر المختمفة حكؿ التخطيط االجتماعي ،كفيما يمي
عرض ألىـ مفاىيـ التخطيط بمفيكمو العاـ ،كالتخطيط االجتماعي بمفيكمو الخاص الذم ال
يخرج عف التخطيط بمفيكمو العاـ كفيما يمي عرض ألىـ ىذه المفاىيـ:

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

أما عف التنمية
التخطيط االجتماعي ،ككذلؾ نحك تطكير التخطيط االجتماعي كتحسينو في ليبياٌ ،
االجتماعية فتـ عرض لبعض المفاىيـ ،ككذلؾ الحديث عف التخطيط لمتنمية كتحديات الكاقع،

عممية تغيير اجتماعي مقصكد تتضمف االستخداـ الكاعي
يعرف التخطيط االجتماعي بأنو:
ٌ
ّ
لممكارد كاالمكانيات المادية ،كالبشرية ،كالتكنكلكجية ،كتؤدم إلى نقؿ المجتمع مف كضع

تخطيطية
اجتماعي معيف إلى كضع آخر أفضؿ منو عف طريؽ الكصكؿ إلى ق اررات
ٌ

العدد 10

مكضكعية مناسبة(.)1
ٌ

1عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،ب ط (األ ازريطة ،دار المعرفة الجامعية1995 ،ـ) ،ص.35
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يحدد بكاسطتو العاممكف في بمد
كيعرؼ "شارل بتمييم "التخطيط عمى أنو :نشاط اجتماعي ٌ
ٌ
اشتراكي األىداؼ التى يرغبكف في تحقيقيا في مجاؿ االنتاج كاالستيبلؾ ،كذلؾ بطريقة

المكضكعية ،كخكاص التنمية االجتماعية في االعتبار.
منسقة مع أخذ القكانيف االقتصادية
ٌ

ويعرف التخطيط كذلك بأنو :عبارة عف مجمكعة مف الق اررات كاإلجراءات التي تتٌخذ مف قبؿ
ّ
الدكلة بقصد تغيير الييكؿ االقتصادم كاالجتماعي لمجتمع معيف ،كتيدؼ في الكقت ذاتو

إلى خمؽ أكضاع كمفيكمات جديدة تتبلءـ مع الييكؿ االجتماعي كاالقتصادم الجديد
لمدكلة(.)1
فيعرف التخطيط بأنو :عممية إدارية تفاعمية تشمؿ عمى االستقصاء
أما "جوزيف ىايمز" ّ
 ّكالمناقشة كاالتفاؽ كالعمؿ لمكصكؿ إلى الظركؼ كالعبلقات كالقيـ المرغكب فييا(.)2

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

وتعرف "سامية محمد فيمي وآخرون" التخطيط االجتماعي بأنو :األداة التي تعالج السياسة
ّ

معتمد عمى المكتشفات كالبحكث
االجتماعية في المستكل القكمي كتترجميا إلى كاقع عممي
ٌ

العممية كتحكيميا إلى رعاية اجتماعية.3

أىمية التخطيط االجتماعي :يعتبر التخطيط االجتماعي سمة مف سمات المجتمعات
ّ -2

لمتطكر كالنمك ،إضافة إلى أف التخطيط االجتماعي
المتقدمة كالمجتمعات التي تسعى
ٌ
ٌ
كإسمكب يمكف بو مكاجية المشكبلت االجتماعية التي تكاجو المجتمعات المعاصرة ،كاشباع
االحتيا جات البلزمة ألفراد المجتمعات بشكؿ عاـ عمى مر األزمنة السابقة كالمجتمعات
المعاصرة عمى كجو الخصكص؛ كذلؾ لمعظـ المشاكؿ التي عصفت بالمجتمعات في الكقت
التطكر.
الحالي ،كأيضان في سبيؿ المحاؽ بركب ٌ
التقدـ ك ٌ

أىمية كبيرة لممجتمعات المعاصرة باعتباره كسيمة لرسـ
كما أف لمتخطيط االجتماعي
ٌ
برامج المستقبؿ عمى أسس عممية محسكبة كمدركسة ،كثـ التأكد مف قابميتيا لمتنفيذ كلتحقيؽ

األىداؼ كالغايات المنشكدة في حدكد اإلمكانيات المتاحة كالمكارد الطبيعية ،كالبشرية ،كالمادية،
كالتنظيمية في المجتمعات المعاصرة.

العدد 10

1عبداليادم محمد كالي ،التنمية االجتماعية – مدخؿ لدراسة المفيكمات األساسية ،ب ط (األ ازريطة ،دار المعرفة الجامعية،

1988ـ) ،ص ص.147-146

2أحمد كماؿ أحمد ،التخطيط االجتماعي ،ب ط (القاىرة ،مكتبة القاىرة الحديثة1970 ،ـ) ،ص.36

3سامية محمد فيمي كآخركف ،طريقة الخدمة االجتماعية في التخطيط االجتماعي ،التدخؿ لحؿ المشكبلت كالحاجات ،ب
ط (اإلسكندرٌية ،المكتب الجامعي الحديث1985 ،ـ) ،ص.131
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ىذا كيعتبر التخطيط االجتماعي اسمكبان عمميان يعمؿ عمى مكائمة الكسائؿ المتاحة

لمكصكؿ إلى األىداؼ كعميو فقد أصبح التخطيط االجتماعي السميـ في المجتمعات المعاصرة
التطكر؛ كذلؾ راجعان إلى اآلتي:
أىمية كبرل كضركرية ٌ
لمتقدـ ك ٌ
 .1التخطيط االجتماعي ينظـ البرامج كالمشركعات في المجاالت المختمفة كينسؽ بينيا في
األنشطة المتكاممة في إطار تعاكني يكفر الجيد كالكقت كالتكمفة كيضمف سبلمة التنفيذ.
 .2يعمؿ التخطيط االجتماعي عمى مراعاة النكاحي االجتماعية في التخطيط االقتصادم لتحقيؽ
فعالة
الشمكؿ ،كالتكامؿ في الخطط ،باإلضافة إلى ترجمة األىداؼ االجتماعية إلى برامج ٌ
يمكف إجراءىا كتحقيقيا.

جميع المستكيات ،كاألجيزة البلزمة كالبرامج كالتمكيؿ المطمكب كالخدمات التي يحتاجيا
األفراد كالجماعات(.)1
 .4يركز التخطيط عمى األىداؼ؛ ألف اليدؼ ىك نقطة البداية ألم خطة ،كىك الغاية التي
تنتيي إلييا ،فبلبد مف تحديد اليدؼ بحيث يككف ممكف التطبيؽ كاضح كؿ الكضكح أماـ
المخططيف االجتماعييف كالمنفذيف.
 .5يحقؽ التناسؽ بيف األعماؿ ،فإذا كاف المخطط ىدؼ نيائي فإنو البد أف تككف ىناؾ أىداؼ
جزئية تقكد إلى اليدؼ النيائي ،كفي ىذا المقاـ يعمؿ التخطيط االجتماعية عمى تحقيؽ
التناسؽ بيف تمؾ األىداؼ بحيث تتكامؿ كتنسجـ مع بعضيا البعض في سبيؿ الغاية،
اتجاه ك و
و
احد بدالن مف تشتٌت الجيكد.
كاليدؼ النيائي كينصب العمؿ كمٌو في
 .6يعمؿ التخطيط االجتماعي عمى تحقيؽ التكازف داخؿ الدكلة كالقياـ بالتخطيط االجتماعي

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

 .3يعتبر التخطيط االجتماعي كسيمة تنظيمية ألداء برامج الرعاية االجتماعية كتنفيذىا عمى

يمفت النظر إلى أماكف مختمفة داخؿ الدكلة تحتاج إلى تنمية اجتماعية ،فالتخطيط
االجتماعي يعمؿ عمى إحداث التكامؿ بيف كافة الكحدات الجغرافية التي يتككف منيا المجتمع
بمعدؿ ك و
احد بقدر المستطاع(.)2
تقدميا ٌ
بحيث يككف ٌ

ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث2010 ،ـ)،ص ص.28-27

2
الجامعية1987 ،ـ) ،ص ص-282
لمتقدـ االجتماعي ،ب ط (اإلسكندرية ،دار المعرفة
أنكر عطية العدؿ ،التخطيط ٌ
ٌ
.284
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العدد 10

1ماىر أبكالمعاطي عمي ،االتجاىات الحديثة في التخطيط االجتماعي -مجاالت الرعاية االجتماعية كالتنمية االجتماعية،

كمما يزيد مف أىمية التخطيط االجتماعية في المجتمعات المعاصرة أنو يساعد عمى الكصكؿ
ٌ .7
لؤلىداؼ بعيدة المدل عف طريؽ كضع الخطط المناسبة لمكصكؿ لتمؾ األىداؼ ،إضافة

الخارجية
لككنو يحقؽ األمف ،كالشعكر باألمف لؤلفراد كالجماعات كيحقٌؽ الرقابة الداخمية ك
ٌ

عمى التنفيذ ،كيسيٌؿ متابعة الخطط المختمفة كالكقكؼ عمى الصعكبات التي تعترضيا ٌأكالن
بأكؿ.
ٌ

تقدـ سريع في حياة األفراد كالجماعات ،حيت االرتباط بخطة
 .8إضافةن لككنو كسيمة لتحقيؽ ٌ
مما يدفع
معينة ذات تكقيت معيف
كمحدد ٌ
ٌ
يحدد مسئكليات كؿ مشترؾ في التنفيذ كالتمكيؿ ٌ

قكة لبلنطبلؽ نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة في الخطة ،كمف شأنو حؿ المشاكؿ
بكؿ ٌ
الناجمة عف التنمية كايجاد الحؿ المناسب لممعادلة الصعبة التي تكاجو الدكؿ النامية بالتكفيؽ
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

بيف زيادة االنتاج كزيادة الدخؿ االستيبلكي كالخدمات مع تكفير فائض مف الدخؿ يستمر في
تكفير احتياجات أفراد المجتمع(.)1
 .9التخطيط االجتماعي مف شأنو أف يككف الضماف الحقيقي كأحسف الستثمار المكارد
المادية ،كالطبيعية ،كالبشرية ،كتكجيييا التكجيو الصحيح كاالستخداـ األمثؿ ليا.
كاإلمكانيات
ٌ

.10

كذلؾ يعمؿ عمى كضع الترتيبات كتنسيؽ الجيكد المبذكلة في التنمية االجتماعية بدالن

مف المعالجة السطحية المنفصمة لمشكبلت المجتمع عمى الرغـ مف تداخؿ ىذه المشكبلت
كترابطيا كتبلفي سكء تكزيع المكارد عمى القطاعات الميممة في المجتمع الذم بدكره يقكد إلى
العدالة االجتماعية(.)2
.11

اتيجية
العامة لممجتمع ،كيعمؿ عمى تحديد األىداؼ االستر ٌ
يعمؿ عمى رسـ السياسات ٌ

كتحديد مجاالت العمؿ االجتماعي كاختيار أفضؿ المجاالت كاالتجاىات لمعمؿ االجتماعي؛
كذلؾ في ضكء السياسة العامة لمدكلة.
.12

مف أىمية التخطيط االجتماعي أنو يمارس في كافة المجتمعات؛ كذلؾ حسب أكضاعيا،

كظركفيا ،كاأليديكلكجية السائدة فييا عمى مستكل الدكلة كاإلقميـ(.)3

العدد 10

 1إبراىيـ عبداليادم المميجي ،محمد محمكد ميدلي ،التخطيط لمتنمية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،

2001ـ) ،ص.169

2سامية محمد فيمي كآخركف ،طريقة الخدمة االجتماعية في التخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص ص.150-149
3
(عماف ،دار الصفاء1999 ،ـ) ،ص ص.35-34
عثماف محمد غنيـ ،التخطيط أسس كمبادئ عامة ،ب ط ٌ
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.13

يعمؿ التخطيط االجتماعي عمى التحكـ في اإلنفاؽ مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لممكارد،

متخصصة لئلغاثة ،أك التنمية
اء كانت
ٌ
كبالتالي يؤدم إلى فاعمية البرامج المكضكعية سك ن

بالمجتمع(.)1

المتقدمة إلى ما
كفي المجمؿ نستطيع القكؿ بأنو لكال التخطيط االجتماعي لما كصمت المجتمعات
ٌ
كصمت إليو مف عدالة ،كرفاىية اجتماعية ،كال أمكنيا حؿ كعبلج المشكبلت كاألمراض

االجتماعية التي تغزك المجتمعات بكامميا ،ككذلؾ بدكنو لف تتمكف الدكؿ كالمجتمعات النامية مف

المتقدمة.
المحاؽ بالدكؿ
ٌ

حدد الدكتكر "عمى أحمد عطية" في كتابو المشيكر
 -3أىداف التخطيط االجتماعي :لقد ٌ
عف "السياسة االجتماعية والتخطيط االجتماعي" أف لمتخطيط االجتماعي السميـ في كؿ
 .1تحقيؽ األىداؼ االجتماعية البعيدة المدل لممجتمع بما يتفؽ مع ظركفو كأكضاعو
كثقافتو لتحقيؽ أعمى مستكل مف الرفاىية االجتماعية.
 .2رفع مستكل الخدمات االجتماعية كتحسينيا كتطكيرىا كاجراء ما يتطمٌبو ذلؾ مف عمميات
التقييـ كالمراجعة في مجاالت التعميـ كالعمؿ كاإلسكاف كالصحة كالرعاية االجتماعية
المحمية كغيرىا كاحداث تغييرات ىيكمية ،ككظيفية في البناء
كتنمية المجتمعات
ٌ

االجتماعي لممجتمع.

 .3تنمية العادات ،كالتقاليد ،كالقيـ ،كالمعايير االجتماعية التي تتفؽ مع ثقافة المجتمع
كاحداث تغييرات إيجابية في سمكؾ اإلنساف.
 .4مكاجية المشكبلت كالظكاىر االجتماعية التي تعيؽ تحقيؽ أىداؼ المجتمع المختمفة مف

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

المجتمعات االنسانية يجب أف يسير عمى نيج األىداؼ التالية:

خبلؿ البرامج الكقائية كالعبلجية كالتنمكية.
 .5زيادة كفاءة كفاعمية األجيزة كالمؤسسات القائمة بتقديـ الخدمات االجتماعية.
 .6االىتماـ بالتنسيؽ كالتكامؿ بيف الجيكد الرسمية كالجيكد األىمية في القطاعات
المكارد كحسف استثمارىا.

1رشاد أحمد عبدالمطيؼ ،أساليب التخطيط لمتنمية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث2002 ،ـ) ،ص.189
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العدد 10

االجتماعية لتبلفي التكرار كالتناقض في تقديـ الخدمات كبما يؤدم إلى المحافظة عمى

 .7ييدؼ التخطيط االجتماعي إلى إحداث تنمية اجتماعية لممجتمع تتجو لبلىتماـ بتنمية
المكارد البشرية فيو كالتي تساىـ بدكرىا في تنمية المجتمع كتقدمو.
المحددة في السياسية
 .8يحقٌؽ التخطيط االجتماعي األىداؼ االستراتيجية البعيدة المدل
ٌ
االجتماعية لممجتمع مف خبلؿ تنفيذ البرامج كالخطط التكتيكية القريبة المدل.
 .9إعادة تصميـ البرامج كالخدمات بما يكفؿ زيادة عدد المستفيديف منيا كالتكسع األفقي،
كالرأسي في تطكير ىذه البرامج كالخدمات بما يؤدم إلى إشباع أكبر عدد مف الحاجات
كحؿ أكبر عدد مف المشكبلت ألكبر عدد ممكف مف المكاطنيف ،كما يساعد التخطيط
االجتماعي عمى التنبؤ بالمستقبؿ كايجاد السبؿ لمكاجية المشكبلت التي يتكقع حدكثيا
في المستقبؿ كالمساىمة بكفاءة في تكجيو عمميات التغير االجتماعي إيجابيان.
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

 .10مف غير الممكف في غياب التخطيط االجتماعي السميـ تحديد السياسة االجتماعية كما
تتضمنو مف برامج كمشركعات باإلضافة إلى دكره الياـ في تحديد األكلكيات كترتيب
الحاجات كالمشكبلت حسب أىميتيا كدرجة إلحاحيا؛ كذلؾ باستخداـ األساليب العممية
كبما يتٌفؽ كأىداؼ المجتمع(.)1
 -4خطوات التخطيط االجتماعي :ليس التخطيط ىك مجرد عممية كضع خطٌة ،أك تصميـ
عدة خطكات إجرائية متتابعة
خدمة ،أك برنامج ،أك مشركع ،كلكف التخطيط عممية
تتضمف ٌ
ٌ

كمحصمة
تميٌد كؿ خطكة منيا لمخطكات اإلجرائية التٌالية ليا ،كما أف كؿ خطكة تعتبر نتيجة
ٌ

محدد كعمى
لمخطكات األخرل التي سبقتيا كىذه الخطكات اإلجرائية في مجمميا تتـ كفؽ إطار ٌ
أساس عممي منظـ مع األخذ في االعتبار مبادئ التخطيط االجتماعي ،كما يشترؾ في
حدكثيا كؿ مف الخبراء ،كالفنييف ،كالمخطٌطيف االجتماعييف جنبان إلى جنب مع أفراد الشعب
أصحاب المشكمة(.)2
كعمى الرغـ مف تنكع الفكر السكسيكلكجي المكجو لعممية التخطيط ،كتنكع التخطيط في حد

ذاتو فإف ىناؾ مجمكعة مف األسس كالقكاعد التي يرتكز عمييا التخطيط االجتماعي ينبغي

العدد 10

مراعاتيا في التخطيط ألم مجتمع مستحدث كىي:
1عمي أحمد عطيو ،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،ط(1طرابمس ليبيا ،منشكرات جامعة طرابمس2018 ،ـ)،

ص ص.141-140

 2محمد سيد فيمي ،تقكيـ برامج تنمية المجتمعات الجديدة ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث1999 ،ـ) ،ص

ص.65-63
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أ -واقعية التخطيط االجتماعي :إف نجاح التخطيط االجتماعي يرتبط إلى حد كبير بمدل
كاقعية الخطة بأكمميا ،بمعنى مدل تقدير الخطة كتعبيرىا عف اإلمكانات المادية
اقعية عمى العكس مف المثالية التي قد تؤدم إلى
كالبشرية كمتطمبات المجتمع ،كالك ٌ
مخاطر عديدة ،فالتخطيط الذم يعتمد عمى األفكار المثالية لممخططيف ال ينجـ عنو إال

تزايد الفاقد باستمرار كتعثر جيكد التغيير بؿ كاصابتيا باالرتداد إلى الحالة التقميدية غير
المرغكب فييا.
ب -االستمرارية والتجديد :إف مركنة الخطٌة كاستمرارىا كضماف إمكانات التجديد أمكر ينبغي
مراعاتيا عند التخطيط لممجتمع المستحدث ،كينبغي أف نضع في االعتبار ما قد يطرحو
الكاقع مف نتائج جديدة كاعادة النظر باستمرار في الخطة في ضكء الظركؼ المتغيرة.
األساسية داخؿ المجتمع ،كيمكف القكؿ أنو كمٌما زاد التخطيط شمكالن كمٌما عظمت النتائج.
د -المرونة :يجب أف يراعي في التخطيط المركنة الزمانية لمخطة ،فينبغي لمخطة أيضان مف
تكافر خاصية المركنة المكانية التي تسمح لمخطة عمى المستكل القكمي بأف تنفذ عمى
مستكل المجتمع المحمي مع إجراء تعديبلت طفيفة.
ق -التّتابع :كيقصد مف ذلؾ أف تبدأ خطة جديدة بمجرد انتياء الخطة السابقة كتظير أىمية
المدربة
ىذا المبدأ خاصةن في الدكؿ النامية التي تفتقر إلى رأس الماؿ كالمكارد البشرية
ٌ
الكاعية .كما يعتمد قياـ المجتمعات المستحدثة في ىذه الدكؿ عمى التمكيؿ الحككمي

أكثر مف تمكيؿ القطاع الخاص ،كلذلؾ يمكف القكؿ أف مبدأ التٌتابع يرتبط إلى و
حد و
كبير
بالتمكيؿ ،كذلؾ بصكرة كاضحة في المجتمعات النامية.

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

ج -التخطيط الشمولي :كيقصد بالتخطيط الشمكلي ىك شمكلية التخطيط لكافة القطاعات

كبمراعاة األسس العممية في التخطيط لقياـ المجتمع المستحدث يمكف التغمب عمى كثير مف أكجو

القصكر التي ارتبطت بتجارب المجتمعات المستحدثة.1

 -5نحو تطوير التخطيط االجتماعي وتحسينو في ليبيا :يتٌخذ مجتمعنا الميبي سياسات لتحديد

1عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،ب ط (األ ازريطة ،دار المعرفة الجامعية1995 ،ـ) ،ص.48
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العدد 10

تطكير التخطيط االجتماعي كتحسينو في ليبيا كمكاجية الصعكبات كالمشاكؿ التي تعيؽ سير

العممية التخطيطية؛ لذلؾ سكؼ يقكـ الباحث بكضع بعض المعالجات التي يمكف أف تؤسس
فعاالن لمتخطيط يحقٌؽ لممجتمع أىدافو كغاياتو مف بينيا:
أنمكذجان ٌ

 العمؿ عمى تطكير التشريعات التي تنظـ عمميات التخطيط االجتماعي ككضع السياساتاالجتماعية كتحديد كتثبيت أجيزة التخطيط ،كالعمؿ عمى استقرارىا المؤسسي حتٌى يم ٌكنيا
مف تحقيؽ تراكـ في خبراتيا كميارات العامميف بيا.
 العمؿ عمى إيجاد كتطكير ما يكجد مف أجساـ تخطيطية ميمتيا تحديد األكلكيات لممشركعاتكالبرامج مف ذكم الخبرة العالية كالكفاءة كاالختصاص لضماف تنفيذ المشركعات كفؽ أىميتيا
بالنسبة لممجتمع.
 مساىمة الجامعات كمراكز البحث العممي في إعداد ما تتطمبو الخطط كالمشركعات كالبرامجانزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

التي يجرل تنفيذىا مف الدراسات كالبحكث.
 العمؿ عمى إيجاد أعمى درجات التنسيؽ كالترابط بيف مختمؼ األجساـ التي يتعمؽ نشاطيابالتخطيط لمحيمكلة دكف التكرار كالتضارب كالتناقض في جيكد ىذه األجساـ ،كالحد مف ىدر
المكارد كاإلمكانيات كتشتيت الجيكد نتيجة غياب ىذا التنسيؽ كالتكامؿ كالترابط.1
 العمؿ عمى تحقيؽ التكسع األفقي في المشركعات كالخدمات كاالىتماـ بالمناطؽ الريفيةلتفادم االزدحاـ السكاني في المراكز العمرانية الرئيسية كالمدف الكبيرة كتشجيع اليجرة
العكسية مف المدف إلى الريؼ ،كالعمؿ عمى تطكير شبكة المكاصبلت لتحقيؽ االرتباط بيف
مختمؼ المناطؽ لمحد مف التكسع كالتضخـ المفرط لبعض المدف كتخفيؼ األعباء عنيا.
 العمؿ عمى تطكير مجمس التخطيط الكطني مف حيث مككناتو ،كأىدافو ،كنشاطاتو ،كالعمؿعمى تحديد العبلقة بيف ىذا المجمس كغيره مف األجساـ التي يتعمٌؽ نشاطيا بالتخطيط.
 الحد مف المركزٌية في كضع السياسات كالتخطيط ليا ،كايجاد اآلليات التي تم ٌكف المجتمعاتالمحمية بمستكياتيا المختمفة مف المشاركة في كضع السياسات االجتماعية كالتخطيط ليا
ٌ

معبرة عف االحتياجات الحقيقية لمكاطني ىذه المناطؽ كتككف قادرةن
حتٌى تأتي ىذه السياسات ٌ
عمى حؿ المشكبلت التي تكاجييـ.

العدد 10

 االستفادة مف تجارب المجتمعات التي حقٌقت نجاحان كاضحان في برامج التنمية كمكاجيةالتنمكية الناجحة.1
التخمٌؼ كاعادة تكطيف ما يناسب مجتمعنا مف ىذه التجارب
ٌ
1عمى أحمد عطية،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص ص.197-196
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ثانياً :التنمية ودورىا في المجتمع.
مف خبل ما ثـ عرضو عف التخطيط االجتماعي تجذر بنا اإلشارة عف التنمية كدكرىا في
المجتمع باعتبارىا لصيقة بالتخطيط السميـ الذم يقكد إلى تنمية المجتمع ،كفيما يمي عرض عف

التنمية بشكؿ عاـ في اآلتي:

الرفاىية أصبح
إف تنمية المجتمع ،كتحقيؽ ٌ
التقدـ فيو لبلرتفاع بمستكل الحياة كتحقيؽ ٌ
ىدفان مشتركان بيف المجتمعات القكمية المعاصرة كمٌيا ،عمى أف ىناؾ اختبلفان في الكسائؿ إليو،
كذلؾ تبعان الختبلؼ الفمسفات االجتماعية التي تعتنقيا تمؾ المجتمعات القكمية.
-1

بعض المفاىيم عن التنمية :لقد أصبح مفيكـ التنمية مف المفاىيـ الشائعة

المتخصصة
اء مف قبؿ األفراد ،أك الييئات الحككمية كاألىمية
ٌ
كالكثيرة االستعماؿ سك ن

المتقدمة.
لخصائص ،أك سمات المجتمعات
ٌ

ٍ
ٍ
عرفيا (عبدالمنعم
ولقد ُبذلت محاوالت عديدة لتحديد معني ىذا المفيوم فقد ّ
المستمرة التي يقكـ بيا
العمميات المتتالية ك
شوقي)بأنيا :ذلؾ الشكؿ المعقٌد مف اإلجراءات ك ٌ
ٌ
مجتمع ما مف خبلؿ عمؿ تغيير مقصكد كمكجو ييدؼ إلى إشباع حاجاتو.2
اإلنساف في
و
وعرفت كذلك بأنيا :التحريؾ العممي المخطٌط لمجمكعة مف العمميات االجتماعية،
ّ
كاالقتصادية مف خبلؿ إيديكلكجية معينة لتحقيؽ التغيير المستيدؼ مف أجؿ االنتقاؿ مف حالة

غير مرغكب فييا إلى حالة مرغكب الكصكؿ إلييا.3

أما عن (التنمية االجتماعية) فقد صدر ليا ٌأكؿ تعريؼ منظـ في بريطانيا عف مؤتمر"كامبردج"
ّ
عرفت بأنيا :حركات تستيدؼ تحقيؽ حياة أحسف
حكؿ اإلدارة األفريقية سنة 1984م حيث ّ

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

المتخصصة ،كلقد أصبح مفيكـ التنمية أكثر انتشا انر بكصفيا (التنمية)
كحتٌى مف غير
ٌ
و
و
كسيمة مف خبلليا تستطيع الدكؿ النامية مكاجية عكامؿ التخمؼ بتبنييا
أداة أك

لممجتمع المحمي نفسو مف خبلؿ المشاركة اإليجابية لؤلىالي ،كاذا أمكف مف خبلؿ مبادأة

2محمد شفيؽ ،التنمية كالمشكبلت االجتماعية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث1999 ،ـ) ،ص ص.13-12
3عبداليادم محمد كالي ،التنمية االجتماعية -مدخؿ لدراسة المفيكمات األساسية ،مرجع سابؽ ،ص.53
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العدد 10

1عمى أحمد عطية،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص ص.200-198

المحمية فإف ىذه الحركة تستخدـ التكتيكات
المجتمع المحمي نفسو ،كاذا لـ سير المبادأة
ٌ
فعالة لمحركة.1
كاألساليب التي تكقظ كتيسر ىذه المبادأة ضمانان لمحصكؿ عمى استجابة حماسية ٌ
مف خبلؿ عرض ألىـ مفاىيـ التنمية ألنيبل يمكف أف تتحقٌؽ التنمية السريعة في أم بمد مالـ
تتحمؿ المسؤكلية بصدؽ ،كتؤمف بالتنمية
تتكفر قيادة أمنية مستنيرة عمى جميع المستكيات
ٌ

كتسعي إلى تحقيقيا بالتعاكف مع قاعدة شعبية راغبة فييا ،فيككف الساسة ،كرجاؿ االقتصاد

العماؿ راغبيف حقان في التنمية ،كعمى كعي
كالتعميـ كاالعبلـ ،كرجاؿ األعماؿ ،كالفنيكف ،ك ٌ
متقبميف لنتائجيا.2
بمضمكنيا ،كأىدافياٌ ،
تحكؿ كانتقاؿ الببلد النامية مف كضعيا التقميدم
 -2التخطيط لمتنمية وتحديات الواقع :إف ٌ

التحديات المعقٌدة كالمتشابكة ذات
إلى كضع معاصر حديث مرغكب تعترضو مجمكعة مف
ٌ
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

الجذكر التاريخية كذات األبعاد الكطنية كالدكلية ،كمف ىنا يمكف القكؿ بأف نجاح ،أك فشؿ
التحديات كايجاد الحمكؿ المبلئمة
التخطيط في العالـ الثالث يعتمد عمى مدل تصديو ليذه
ٌ
نتصكر
كالمناسبة ليا ،كيجب التأكيد ىنا عمى أف إيجاد حمكؿ لمثؿ ىذه كغيرىا ال يمكف أف
ٌ

أنو سيتـ بيف يكميف و
كليمة ،إنما المؤكد أنو سيستغرؽ كقتان طكيبلن كجيدان كبي انر كارادةن كاعيةن تتٌخذ
مف العمـ أداتيا في العمؿ النظرم كالسمكؾ الميداني.3

كتقكـ التنمية السريعة لبلقتصاد عمى التخطيط الكاعي الطمكح كالسير كفؽ الخطكات التالية:
 تقدير االمكانات المتوفّرة :كيتـ ذلؾ عف طريؽ تقدير دقيؽ لممكارد االقتصادية المتاحة
في الببلد بحيث تشمؿ معرفة المكارد البشرية مف منظميف كقكل عاممة ،كالمكارد المالية
و
الداخؿ ،أك الخارج.
اء مف ٌ
مف أرض كرأس ماؿ سك ن

التنمكية عمى تحسيف مستكل المعيشة كالكصكؿ
 تحديد أىداف التنمية :تركز الخطط
ٌ
لمرفاه االقتصادم ،كاالجتماعي ،كلذلؾ يشترط
بالمجتمع إلى أعمى المستكيات الممكنة ٌ

اقعية كيمكف تحقيقيا).
أف تككف األىداؼ (كاضحة كدقيقة ،ك ٌ

العدد 10

1نبيؿ السمالكطي ،عمـ اجتماع التنمية -دراسات في اجتماعيات العالـ الثالث (بيركت ،دار النيضة العربية1981 ،ـ)،

ص.118

2
(عماف األردف ،دار اليازكرم1998 ،ـ) ،ص.81
عبدالجابر تيـ كآخركف ،مستقبؿ التنمية في الكطف العربي ،ب ط ٌ
3عمى الحكات ،أسس التنمية كالتخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص.95
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محددة لمخطة :كتعييف نسبة النمك اعتمادان عمى
زمنية
 تحديد نسبة النمو في فترة
ّ
ّ
كميات عناصر االنتاج المتكفرة كمدل االستفادة مف ىذه العناصر في المستكل العممي

كالتكنكلكجي(.)1
 -3الفمسفة التي يقوم عمييا التخطيط االجتماعي من أجل التنمية :يستيدؼ التخطيط
االجتماعي مف أجؿ التنمية تكفير أقصى قدر ممكف مف الرعاية االجتماعية كالرفاىية
لئلنساف؛ كذلؾ عف طريؽ خدمات فردية ،أك جماعية ،أك مجتمعية ،كقد يككف الطابع
الغالب عمى ىذه الخدمات ىك الطابع الفردم الكمينيكي العبلجي ،أك الطابع الكقائي
التنمكم اإلصبلحي الجذرم الشامؿ كىذا يتكقؼ عمى طبيعة الفمسفة التي يرتكز عمييا
التخطيط لخدمات كبرامج الرعاية االجتماعية في المجتمع.

تتأثر بدكرىا بمثؿ ىذه الفمسفة كيككف في ىذه الحالة الطابع الغالب عمى خدمات الرعاية

االجتماعية ىك طابع الخدمات العبلجية الفردية.

أما إذا كانت الفمسفة القائـ عمييا التخطيط لبرامج كخدمات الرعاية االجتماعية تأخذ الطابع
ٌ
الكقائي كالتنمكم كاإلصبلح االجتماعي الشامؿ ،كاإلصبلح االجتماعي القائـ عمى ضركرة تكفير
العدالة االجتماعية كالسياسية لجميع أفراد المجتمع ،فإف معني ذلؾ أف خدمات الرعاية

االجتماعية سكؼ تتٌجو أكثر إلى أف تككف خدمات تنمكية كقائية كاصبلح اجتماعي شامؿ
كخدمات ذات طابع مجتمعي مؤسسي(.)2
لذلؾ فإف فمسفة التخطيط االجتماعية التي يقكـ بيا مف أجؿ التنمية يجب أف تقكـ عمى مجمكعة
مف الحقائؽ تعتمد عمييا في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لممجتمع ،كتتمثؿ مجمكعة ىذه الحقائؽ

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

فإذا كانت الفمسفة السائدة في المجتمع تتٌجو إلى الفردية كالتركيز عمى الفرد كالحرية الفردية
كالمشكبلت ذات الطابع الفردم فإف خدمات الرعاية االجتماعية كسياسات الرعاية االجتماعية

في اآلتي:

 .1أف اإلنساف ىك ىدؼ التنمية ،كىك بؤرة التركيز في كؿ عممياتيا.
 .2احتراـ كرامة الفرد كاإليماف بقدرة الفرد ،كالجماعة عمى تحقيؽ مستكل معيشي أفضؿ.

العدد 10

1عبد الجابر تيـ كآخركف ،مستقبؿ التنمية في الكطف العربي ،مرجع سابؽ ،ص.82

2عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،مرجع سابؽ ،ص ص.234-233
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 .3محكر التنمية ىك شخصية الفرد ذاتو كشخصية المجتمع مف جميع النكاحي ،فالتنمية
عممية متكاممة.
 .4أف المشاركة في الحكـ كفي العمؿ كفي تغيير االتجاىات ىي أساس التنمية
االجتماعية الشاممة.
 .5االعتماد عمى النفس ككسيمة لمتعبير عف إيماف الفرد بنفسة كبالمجتمع الذم يعيش
فيو ،بؿ كفي التعبير عف إرادة التعبير.
 .6التنمية االجتماعية عمؿ إنساني تمتد ضركرة في طبيعة االنساف كمخمكؽ اجتماعي
سياسي يسعي دائمان إلى البقاء كاالستمرار مستعينان في ذلؾ عمى ما يتمتع بو بصفتو
االجتماعية.
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

 .7أف أىداؼ كمبادئ التنمية تتٌبع أساسان مف مبادئ كأىداؼ األدياف السماكية بؿ كتعتبر
كاحدة في احتراـ ككرامة اإلنساف كااللتزاـ يفيد التكامؿ االقتصادم.
 .8أف التنمية ىي الترجمة الحقيقية كالتعبير االنساني لمفيكـ االشتراكية التي تعمؿ عمى
تحقيؽ العدالة كالمساكاة كاإلخاء كالمشاركة الفعمية بمعناىا السميـ في تحمؿ المسؤكلية
تقدـ المجتمع.
االجتماعية كالتي يتحقٌؽ بيا ٌ
 .9اإليماف بفاعمية التخطيط المكجو نحك عمميات التعامؿ االجتماعي بيف األفراد،
كالجماعات ،كالييئات داخؿ المجتمع.
 .10ترتكز التنمية عمى الدعكة لبناء مجتمع سميـ يحقٌؽ ألبنائو تكافقيـ االجتماعي.
يتككف مف عناصر كأجزاء
 .11تؤمف التنمية االجتماعية بأف المجتمع بناء ككياف اجتماعي ٌ
كنظـ متماسكة كمترابطة كأف أم خمؿ في أم جزء منو يؤثر في األجزاء األخرل ،ككذلؾ
التطكر(.)1
أم تقكيـ أك تغيير في أم جزء يعكد عمى األجزاء األخرل باألثر القكمي ك ٌ

 -4ركائز التنمية االجتماعية وعناصرىا :لمتنمية االجتماعية جممة مف الركائز ك التي
تتمخص في اآلتي:

العدد 10

 1محمد عبدالفتاح محمد ،األسس النظرية لمتنمية االجتماعية في إطار الخدمة االجتماعية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب

الجامعي الحديث2005 ،ـ) ،ص ص.64-62
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المحمية في التفكير كالعمؿ عمى تنفيذ البرامج التي تيدؼ إلى
أ -اشتراؾ أعضاء البيئة
ٌ
النيكض بيـ ،كذلؾ عف طريؽ إثارة الكعي بمستكم أفضؿ مف الحياة كاقناعيـ بالحاجات
الجديدة كتدريبيـ عمى استعماؿ الكسائؿ الحديثة في االنتاج.
متكررة ،أك في حالة
ب -تكامؿ مشركعات الخدمات كالتنسيؽ بيف أعماليا بحيث ال تصبح ٌ

تضاد ،كأيضان إحداث ىذا التكامؿ بيف المشركعات التي أقيمت أساسان لحؿ كعبلج

مشكبلت المجتمع.
ج -االسراع بالكصكؿ إلى النتائج المادية المممكسة ذات النفع العاـ لممجتمع.
اء كانت مادية ،أك بشرية ،كتؤدم إلى نفع
د -االعتماد عمى المكارد
ٌ
المحمية لممجتمع سك ن
اقتصادم مف حيث أنو يقمٌؿ مف تكمفة المشركعات كيعطييا مجاالن كظيفيان أكسع(.)1

تبيف كتزدىر عمميات التنمية االجتماعية مف عدمو في المؤشرات التالية:
النقاط التي ٌ

 مؤشرات اجتماعية :تتمثؿ ىذه المؤشرات في ارتفاع مستكل المعيشة لدل المكاطنيف،
التعرؼ عمى كسائؿ االتصاؿ كالتفاعؿ معيا ،ككذلؾ
كاالقباؿ عمى استخداـ التكنكلكجيا ك ٌ

معدؿ
معدؿ األمية بيف الذككر كاإلناث ،كارتفاع ٌ
زيادة التعميـ ككسائؿ التثقيؼ كانخفاض ٌ
معرفة القراءة كالكتابة بيف الكبار كتزايد نسبة المسجميف في التعميـ االبتدائي كتحسيف
الخدمات الصحية ،كارتفاع متكسط العمر المتكقع(.)2
 مؤشرات ديموغرافية :إف المؤشرات الديمكغرافية تتمثؿ ىذه المؤشرات في زيادة حجـ
كمعدؿ كفيات
معدؿ الكفيات،
ٌ
معدؿ النمك المتكسط كانخفاض ٌ
السكاف ،كالمتمثؿ في ارتفاع ٌ
معدؿ المكاليد.
األطفاؿ دكف الخامسة ،كبالمقابؿ ارتفاع ٌ

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

 -5مؤشرات التنمية االجتماعية :يمكف تحديد مؤشرات التنمية االجتماعية في مجمكعة مف

 مؤشرات اقتصادية :تتمثؿ ىذه المؤشرات في تنكع األنشطة االقتصادية بإعادة تكزيع
قطاعات العمؿ ،كزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية ،كمف بيف ىذه المؤشرات
معدؿ دخؿ الفرد مف االنتاج القكمي اإلجمالي(.)3
ارتفاع الدخؿ القكمي ،كزيادة ٌ

1988ـ) ،ص ص.17-16

2عبدالباسط محمد حسف ،التنمية االجتماعية ،ط ( 2القاىرة ،مكتبة كىبة1977 ،ـ) ،ص.20

3عمر فيمي الديف ،التنمية كالتخمٌؼ ،ب ط (بيركت ،دار النيضة العربية1975 ،ـ) ،ص.13
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1سميرة كامؿ محمد ،التنمية االجتماعية – مفيكمات أساسية – رؤيو كاقعية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،

يحدد تقرير التنمية البشرية لسنة (2001م) أن المؤشرات االقتصادية تتم ّخص في
في حين ّ

النقاط التالية:

 اشتغاؿ الغالبية مف السكاف بالصناعة ،أك الزراعة.المقنعة في قطاع الزراعة ،أك انتشارىا.
 عدـ انتشار البطالة ٌ -ارتفاع الدخؿ الحقيقي لمفرد ،أك انخفاضو.

 كفرت المنجزات لدل الطبقات الفقيرة ،أك قمٌتيا ،أك حتٌى انعداميا.متعددة أساسية ككمالية.
 -اتجاه النفقات االستيبلكية نحك أمكر ٌ

المصنعة ،أك المكاد الخاـ(.)1
 اعتماد صادرات الدكلة عمى المكاردٌ

 المؤشرات الثقافية والسياسية :تتمثؿ المؤشرات السياسية في كجكد إطار سياسي يمنح
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

الشباب فرصة المشاركة في اتخاذ القرار ،كيمنح العدالة كالفرص المتساكية في تحقيؽ ىذه
()2
تتحدد المؤشرات الثقافية في ظيكر بعض القيـ الجديدة المختصة بالعبلقات
المشاركة  ،كما ٌ
()3
األسرية كأنماط االختيار لمتركيح ،كقيـ مؤيدة إلى و
يحدد ىذه
حد ما  ،كما أف ىناؾ مف ٌ

المؤشرات عمى الطريقة التالية:
 ارتفاع نسبة المتعمٌميف ،أك األمييف كأساليب التعميـ. عدـ انتشار ظاىرة تشغيؿ األحداث ،أك انتشارىا. كبر حجـ الطبقة المتكسطة ،أك صغرىا. ارتفاع المركز االجتماعي لممرأة ،أك انخفاضو(.)4كؿ ىذه المؤشرات التي ثـ عرضيا ،كالمتمثمة في االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،كالثقافية،
كالديمكغرافية ،ىي دليؿ كاضح لعمميات التنمية االجتماعية إذا كانت في المسار الصحيح كليست

ىناؾ عراقيؿ كعكائؽ تعترضيا.

1عبداليادم الجكىرم كآخركف ،دراسات في التنمية االجتماعية – مدخؿ إسبلمي ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي

العدد 10

الحديث1999،ـ) ،ص ص.28-27

2عبدالباسط محمد حسف ،التنمية االجتماعية ،مرجع سابؽ ،ص.20

3عبدالمالؾ المقرم ،االتجاىات النظرية لتراث التنمية كالتخمؼ في نياية القرف العشريف (بيركت ،المؤسسة الجامعية

لمدراسات كالنشر1991،ـ) ،ص.120

4عبداليادم الجكىرم كآخركف ،دراسات في التنمية االجتماعية – مدخؿ إسبلمي ،مرجع سابؽ ،ص.28
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تعدد كجيات النظر حكؿ تحديد
 -6مراحل التخطيط لمتنمية االجتماعية :عمى الرغـ مف ٌ
مراحؿ كخطكات التخطيط لمتنمية االجتماعية إال أف مراحؿ كعمميات التخطيط تتٌصؼ
بالتفاعؿ ،كالديناميكية كتتغير باألسمكب العممي الذم يمتزـ المخطٌطكف بمبادئ كقيـ متفؽ
عمييا كتتـ كفقان لممراحؿ التالية:
كتتضمف مرحمة كضع الخطة لتنمية مجتمع محمي الخطكات التالية:
أوالً :مرحمة وضع الخطة:
ٌ
 إجراء الدراسات كالبحكث البلزمة.
التعرؼ عمى المشكمة ،أك المشكبلت المطمكب مكاجيتيا كحمٌيا كدراسة أسبابيا كنتائجيا

ٌ
كالمتأثريف بيا كأماكف تكاجدىـ في المجتمع المحمي.

المحمية ،أك المتاحة كفقان لؤلكلكيات المتفؽ
 كضع الخطة في ضكء المكارد كاإلمكانيات
ٌ
عمييا(.)1

ثانياً :مرحمة تنفيذ الخطة يعتمد نجاح مرحمة التنفيذ عمى مدل كضكح األىداؼ كقابميتيا
لمتطبيؽ الفعمي ،ككذلؾ ارتباطيا بالحاجات اليكمية كالفعمية لممكاطنيف في المجتمع ،ككذلؾ يعتمد
النجاح في الخطة عمى مدل مراعاة اإلمكانيات كالمكارد المتاحة البشرية كالمادية المكجكدة في

المجتمع.
ويحتاج تنفيذ الخطة بصورة إيجابية إلى:
 دراسة إجراءات تنفيذ الخطة عمى المستكيات كفي القطاعات المختمفة. تحديد أكلكيات المشركعات التي يتـ البدء بيا أكالن كفقان لئلطار النيائي لمخطة. -عدـ التجاكز في مرحمة التنفيذ عف التكمفة المادية التي تـ تحديدىا في اإلطار النيائي

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

 تحديد األكلكيات.

لمخطة.
المقرر لتنفيذ المشركعات.
 -عدـ تجاكز الزمف ٌ

 -تحديد المشركعات التي تقكـ بتنفيذىا األجيزة المركزية كحدىا.

1عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،مرجع سابؽ ،ص ص.251-250

2محمد محمكد الميدلي ،ممارسة السياسة كدكرىا في التخطيط كالتنمية ،ب ط (اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،

2001ـ).190 ،
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المحمية كحدىا(.)2
 تحديد لممشركعات التي تقكـ بتنفيذىا األجيزةٌ

كتتضمف ىذه المرحمة قياـ المكاطنيف بالتأكيد مف تنفيذ برامج كمشركعات
ثالثاً :مرحمة المتابعة:.
ٌ
المحددة لكؿ برنامج كتقديـ العكف كالمساعدة
الخطة عمى النحك المطمكب ككفؽ التكقيتات
ٌ
كالتدعيـ المادم ،أك الفني ،أك البشرم إذا دعت الحاجة إلى ذلؾ.

تتضمف ىذه المرحمة ضركرة تحقيؽ التنسيؽ الكامؿ بيف محتكيات كأجزاء الخطة عند
كما
ٌ
تنفيذىا(.)1
وتيدف عممية المتابعة لتحقيق مجموعة من الغايات منيا:
 .1الكشؼ عف مكاطف الخمؿ  ،أك االنحراؼ التي تحدث أثناء التنفيذ كتحديد نكع الخمؿ
كأسبابو كتقييـ نتائجو كاالستفادة مف ذلؾ عند إعداد الخطط البلحقة.
 .2التأكد مف أف عممية التنفيذ تجرم كما ىك مرسكـ ليا ،كتعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التي
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

كردت بالخطة.
التعرؼ عمى مدل كاقعية الخطة مف خبلؿ مقارنة اإلنجازات باألىداؼ المرسكمة ،فكمٌما
.3
ٌ
كاف االنحراؼ كبي انر عف األىداؼ المنشكدة كمٌما كانت الخطة غير كاقعية ،أك أنيا لـ
تنفذ بالصكرة السميمة.
 .4تحديد الصعكبات كالمشاكؿ التي تكاجو عممية التنفيذ ككيفية التغمب عمييا كتجنبيا
مستقببلن عند كضع خطط جديدة(.)2
الكمية
تمت كتقييـ ما أمكف الكصكؿ إليو مف الناحية ٌ
رابعاً :مرحمة التقييم :.لتقدير النتائج التي ٌ
صحة الكسائؿ التي أتبعت كمكقؼ
تكصمت إليو الخطة كمدل ٌ
كالكيفية ،كىي العممية القياسية لما ٌ
ىذه النتائج مف الغايات المستيدفة(.)3

لذلؾ فإف التقييـ ىك الكسيمة التي يمكف مف خبلليا الكشؼ عف التأثير الكمي ،أك الجزئي
لمبرامج ،أك المشركع الخاص بالتنمية االقتصادية ،أك االجتماعية عمى المستكل المحمي

كالكطني ،كيسعى التقييـ إلى تحديد ما حقٌقتو البرامج كالمشركعات المختمفة مف أىداؼ كغايات
مف خبلؿ تحديد درجة كمستكل التغيرات المادية كالمعنكية التي طرأت بعد تنفيذ المشركع عمى

متخصصة
فنية
البيئة التي ينفذ فييا كاألفراد المستفيديف مف خدماتو ،كتقكـ بيذا الجيد أجيزة ٌ
ٌ

العدد 10

3

1عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،مرجع سابؽ ،ص251.

2عمي أحمد عطية ،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص.124

3محمد عبدالفتاح محمد ،األسس النظرية لمتنمية االجتماعية في إطار الخدمة االجتماعية ،مرجع سابؽ.173 ،
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لدييا مف المعرفة كالخبرة ما يمكنيا مف إنجاز ىذه الميمة بكفاءة كمكضكعية كحياد .كيتٌخذ
عدة صكر منيا التقييـ الجزئي لجانب كاحد ،أك أكثر مف جكانب الخطة ،كالتقييـ الشامؿ
التقييـ ٌ
لمخطة ككؿ كيكجد مف حيث المدل الزمني لمتقييـ – التقييـ المبدئي –الذم يتـ عادةن عند بداية
البرنامج ،أك الخطة لتقدير المكقؼ قبؿ التدخؿ الميني ،أك قبؿ اتخاذ إجراءات بإحداث تغيير ،أك
تغييرات معينة ،كالتقييـ المرحمي الذم يصاحب خطكات كمراحؿ تنفيذ الخطة ،أك تقييـ مراحؿ

الخطة مرحمة بعد أخرل ،كالتقييـ النيائي كىك الذم يتـ عادةن عقب االنتياء مف تنفيذ الخطة(.)1
الخاتمة:

مف خبلؿ ما تـ عرضو عف (التخطيط االجتماعي كدكره في تنمية المجتمع) يتٌضح أف
صناع القرار ،كمجتمع مدني،
تنمية المجتمع ال تتحقٌؽ إال مف خبلؿ مشاركة كؿ الفاعميف مف ٌ

الحفاظ عمى كرامتو ،كحقكقو ،كانسانيتو.

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:
ومن خبلل ذلك ّ
 .1أف التخطيط االجتماعي يؤدم إلى تغيير المجتمع تغيي انر مقصكدان ،كعندما يتـ استخدامو
كاستغبللو االستغبلؿ األمثؿ يؤدم إلى تنمية المجتمع ،كعندما ال يتـ ذلؾ يؤدم إلى تخمؼ
المجتمع.
 .2التصدم لمكاجية التغيرات المعقٌدة كالمتشابكة التي تمر بيا دكؿ العالـ الثالث ،كاالستعانة
المتقدمة مع مراعاة إمكانيات الدكؿ النامية.
بالمراحؿ كالخطكات التي تمر بيا الدكؿ
ٌ
 .3يتضح أف ىناؾ صعكبات تعرقؿ سير التخطيط االجتماعي في ليبيا مف بينيا:

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

كمتخصصيف ،كأيضان مف خبلؿ التخطيط الذم يقكـ عمى البحث العممي ،كالذم يعمؿ بدكره عمى
ٌ
التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كتحديد احتياجاتو مف أجؿ
ٌ
تقصي الكاقع االجتماعي ميدانيان بيدؼ ٌ

أ -غياب سياسات التخطيط االجتماعي المكحدة داخؿ مؤسسات الدكلة الميبية مما أدل إلى
عرقمة سير عمميات التخطيط االجتماعي.
منيجية
اء كانت حككمية ،أك أىمية إلى
ٌ
ب -انتياج كؿ مؤسسة مف مؤسسات الدكلة سك ن
التضارب الكاضح بيف ىذه المؤسسات في تحقيؽ األىداؼ المشتركة.

1عمى أحمد عطية ،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص.127
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خاصة بيا في تنفيذ أىدافيا كابتعادىا عمى التخطيط العممي الممنيج مما أدل إلى

المدربة لمتخطيط االجتماعي داخؿ المؤسسات المعنية
ج -نقص الككادر العممية المؤىمة ك ٌ
بعمميات التخطيط.

الدقة في تحديد األكلكيات مف خبلؿ ترتيب البرامج كالمشركعات حسب أىميتيا
د -عدـ ٌ
بالنسبة لممجتمع.
المصادر والمراجع
 -1إبراىيـ عبداليادم المميجي ،محمد محمكد ميدلي ،التخطيط لمتنمية ،اإلسكندرية ،المكتب
الجامعي الحديث2001 ،ـ.
 -2أحمد كماؿ أحمد ،التخطيط االجتماعي ،القاىرة ،مكتبة القاىرة الحديثة1970 ،ـ.
انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

الجامعية،
لمتقدـ االجتماعي ،اإلسكندرية ،دار المعرفة
 -3أنكر عطية العدؿ ،التخطيط
ٌ
ٌ
1987ـ.

 -4رشاد أحمد عبدالمطيؼ ،أساليب التخطيط لمتنمية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،
2002ـ.
 -5سامية محمد فيمي كآخركف ،طريقة الخدمة االجتماعية في التخطيط االجتماعي،
التدخؿ لحؿ المشكبلت كالحاجات ،اإلسكندرٌية ،المكتب الجامعي الحديث1985 ،ـ.

 -6سميرة كامؿ محمد ،التنمية االجتماعية – مفيكمات أساسية – رؤيو كاقعية ،اإلسكندرية،
المكتب الجامعي الحديث1988 ،ـ.
 -7عبدالباسط محمد حسف ،التنمية االجتماعية ،ط ،2القاىرة ،مكتبة كىبة1977 ،ـ).
بي،عماف األردف ،دار اليازكرم،
 -8عبدالجابر تيـ كآخركف ،مستقبؿ التنمية في الكطف العر
ٌ
1998ـ.

 -9عبدالعزيز عبدا﵀ مختار ،التخطيط لتنمية المجتمع ،األ ازريطة ،دار المعرفة الجامعية،
1995ـ.
 -10عبدالمالؾ المقرم ،االتجاىات النظرية لتراث التنمية كالتخمؼ في نياية القرف العشريف

العدد 10

بيركت ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر1991،ـ.
 -11عبداليادم الجكىرم كآخركف ،دراسات في التنمية االجتماعية – مدخؿ إسبلمي،
اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث1999،ـ.
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 -12عبداليادم محمد كالي ،التنمية االجتماعية – مدخؿ لدراسة المفيكمات
األساسية،األ ازريطة ،دار المعرفة الجامعية1988 ،ـ.
عماف ،دار الصفاء1999 ،ـ.
 -13عثماف محمد غنيـ ،التخطيط أسس كمبادئ عامةٌ ،

 -14عمى الحكات ،أسس التنمية كالتخطيط االجتماعي ،طرابمس ليبيا ،دار الحكمة،
1991ـ.
 -15عمي أحمد عطيو ،السياسة االجتماعية كالتخطيط االجتماعي ،ط ،1طرابمس ليبيا،
منشكرات جامعة طرابمس2018 ،ـ.
 -16عمر فيمي الديف ،التنمية كالتخمٌؼ ،بيركت ،دار النيضة العربية1975 ،ـ.
 -17ماىر أبكالمعاطي عمي ،االتجاىات الحديثة في التخطيط االجتماعي -مجاالت الرعاية
 -18محمد سيد فيمي ،تقكيـ برامج تنمية المجتمعات الجديدة ،اإلسكندرية ،المكتب
الجامعي الحديث1999 ،ـ.
 -19محمد شفيؽ ،التنمية كالمشكبلت االجتماعية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،
1999ـ.
 -20محمد عبدالفتاح محمد ،األسس النظرية لمتنمية االجتماعية في إطار الخدمة
االجتماعية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث2005 ،ـ.
 -21محمد محمكد الميدلي ،ممارسة السياسة كدكرىا في التخطيط كالتنمية ،اإلسكندرية،
المكتب الجامعي الحديث2001 ،ـ.
 -22نبيؿ السمالكطي ،عمـ اجتماع التنمية -دراسات في اجتماعيات العالـ الثالث بيركت،

انزخطيط االجزًبعي ٔدٔسِ في عًهيبد انزًُيخ في انًجزًع

االجتماعية كالتنمية االجتماعية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث2010 ،ـ.

دار النيضة العربية1981،ـ.
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الفلسفة واجملتمع
*

د.امحد السيفاو القنصل
المقدمة

منذ أف خمؽ ا﵀ سبحانو كتعالى اإلنساف عمى األرض أخذ يتساءؿ مف المحظة األكلى ،مف
أنا؟ كمف أككف كمف خمقني؟ كلماذا أنا مكجكد ىنا ،كفي ىذا المكاف بالذات ،ذلؾ أف اإلنساف

كجد نفسو متكرطة في الحياة ،كيكاجو أخطار الطبيعة ،مف حيكانات مفترسة كسيكؿ جارفة ناتجة

عف األمطار الغزيرة ،إضافة إلى العكاصؼ الشديدة ،كىنا لجأ اإلنساف إلى استخداـ العقؿ الذم
كىبو ا﵀ إليو ،فبدأ بالسؤاؿ لماذا؟.

كىذا يعني أنو دخؿ مرحمة التفمسؼ ،كالتفكير المنطقي السميـ ،كالذم يعني التأمؿ في أسرار

الككف ،كالنفس ،كالحياة كالمكت ،كمصير اإلنساف ككيفية حماية نفسو ،كتأمينيا ،فيك بدأ حياتو
بالفمسفة كالتي ىي مرتبطة ارتباطا كثيقا بحياة اإلنساف ،كىذا يعني أف الذيف يرفضكف الفمسفة،

كيعتبركنيا مجرد ترؼ فكرم ،ىـ في الحقيقة ،إما أف يككنكا يجيمكف معنى الفمسفة تماما ،أك
يكابركف كيتناسكف أف العمكـ التي يدرسكنيا ىي كميا مف نتاج الفبلسفة كأفكارىـ النيرة ،كفصمت

الفلسفة والمجتمع

عف الفمسفة ،فصبل تعسفية مف أجؿ تسييؿ الدراسة فقط ،فنحف عمى سبيؿ المثاؿ عندما تناقش
أحدا مف ىؤالء عف حياتو الخاصة ،يقكؿ :لؾ مثبل ،أنا أحب العمؿ في مجاؿ ما ،كأمارس بعض

اليكايات ،كاصطحبكا بعض األصدقاء  ،الذيف تتكفر فييـ ميزات معينة ،ىذه فمسفة خاصة بو
يعيش بيا فيي معو أينما كاف أحب أـ كره ،فاإلنساف عندما يقكـ سكار بأم عمؿ مف األعماؿ

فيك يفكر قبؿ أف يعمؿ ،فالفكر يسبؽ العمؿ كال يسبؽ الكجكد ،ألف اإلنساف يكجد أكال ثـ بعد

ذلؾ يفكر.

أف الثكرات كالتغيرات التي حدثت في العالـ كاف كراؤىا مفكريف ،أمثاؿ ركسك كفكلتير بالنسبة

لمثكرة الفرنسية ،كالقرآف الكريـ يدعكنا إلى التأمؿ ،كالتفمسؼ كالتدبر في آياتو كتحميميا كصكال إلى
ؽ المَّو السَّماك ً
َّ ً
ًً
ات
فيـ ما يريده ا﵀ عز كجؿ ،قاؿ تعالى ( :أ ىىكلى ٍـ ىيتىفىك يركا في أىنفيسيـ ۗ َّما ىخمى ى ي ى ى
ً
الن ً ً ً
ض ىك ىما ىب ٍي ىنيي ىما إً َّال بًاٍل ىح ّْ
ير ّْم ىف َّ
كف )(. )1
ىج وؿ ُّم ىس ِّمى ۗ ىكًا َّف ىكثً نا
ؽ ىكأ ى
ىك ٍاأل ٍىر ى
اس بًمقىاء ىرّْب ًي ٍـ لى ىكاف ير ى
الدراسات السابقة
ك ىنا يجدر بنا االشارة الى بعض الدراسات السابقة ك المتعمقة بدكر الفمسفة في المجتمع ك ىي
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عمى سبيؿ المثاؿ ال الحؽ ك منيا -:

*

قسـ الفمسفة كعمـ االجتماع  -كمية االداب كالعمكـ مسبلتو

1

سكرة الركـ أيو ()7
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 -1دراسة عيسى عبد ا﵀ حكؿ دكر الفمسفة في المجتمع مجمة  ،الجديد  ،العدد الثامف  ،المركز
القكمي لمبحكث ، 2003

 -2دراسة عبد القادر الشيخمى  ،فمسفة التعامؿ مع االفراد دار عالـ الثقافة  ،ط 2007 ، 1ـ.

 -3دراسة احمد محمد غنيـ  ،دكر الفمسفة في التسكيؽ بحكث التسكيؽ  ،مدخؿ اتخاد القرار ،
المكتبة المصرية 2010 ،ـ.

 -4اسرتي مجمة طريؽ المستقبؿ  ،سمسمة اسرتي االسس الفمسفية الختيار المينة  ،الشركة
المشرقية لممطبكعات.

 -5دراسة  ،رجب ابكدبكس  ،مباحث الفمسفة  ،فمسفة االجتماع  ،الحاجة الى الفمسفة  ،الدار
الجماىرية لمنشر  1924ـ

 -6دراسة  ،زكريا ابراىيـ مشكمة الفمسفة ،الفمسفة ك شيعة الصمة بالحياة  ،الفمسفة االجتماعية ،
ط  – 4مكتبة مصر  ،ب د

 -7دراسة  ،ابراىيـ محمد تركي  ،ما الفمسفة  ،الفمسفة ك الرتقاء بالمجتمع  ،دار الكفاء
االسكندرية  ،ط  2006-1ـ.
 1987ـ

-9دراسة محمد عبد الحفيظ  /ارتباط الفمسفة بالحياة  ،ط ( )1دار الكفاء  2006 ،ـ.

 -10قضايا في الفكر المعاصر  ،محمد الجابرم الفمسفة مطمكبة في المدينة  ،مركز دراسات
الكحدة العربية .

الفلسفة والمجتمع

 -8دراسة عادؿ طاىر  ،دكر الفمسفة في المجتمع العربي  ،مركز دراسات الكحدة العربية ،

كىذا البحث يطرح تساؤالت كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 )1ما ىي الفمسفة؟

 )2ماذا نستفيد مف الفمسفة؟

 )3ىؿ بإمكاف الفمسفة أف تنتج لنا مفكريف كعمماء.
 )4ىؿ بإمكاف الفمسفة مكاجية كؿ أشكاؿ الغزك الفكرم االستعمارم ،كافشاؿ كؿ
محاكالت تشكيو اإلسبلـ ،كاإلساءة إليو ،كالى المسمميف أينما كانكا في جميع أنحاء

المعمكرة؟

كلكي نجيب عمى ىذه التساؤالت البد لنا مف كقفة لمتأمؿ فيما يتعمؽ بالمسألة األكلى ،كىي ماىية
الفمسفة أك معناىا ،أك تعريفيا ،فاألمر بالنسبة لمفمسفة ليس كيفية العمكـ ،فمف الصعب كضع
تعريؼ دقيؽ يحدد ماىية الفمسفة تحديدا يميزىا عما عداىا ،كيحظى في نفس الكقت باتفاؽ

الفبلسفة أك الباحثيف ،إال أف أغمب المصادر تشير إلى إف كممة فمسفة لغة كممة يكنانية استعمميا
177
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 )5كيؼ تساىـ الفمسفة في تكعية كتطكر المجتمع كتقدمو؟

اإلغريؽ نظ ار لكجكد أناس لدييـ يديمكف التأمؿ في الككف محاكليف فيـ أصؿ األشياء كمصادرىا

األكلى يسمكنيـ حكماء حتى جاء سقراط فرأم ،إف في ىذه التسمية الكثير مف الغركر ألف
الحكيـ ىك اإللو كحده كليذا قاؿ في حؽ الفبلسفة ((ال اسمييـ حكماء ألف ىذا االسـ العظيـ ال

يتصؼ بو إال اإللو كحده كانما اسمييـ محبي الحكمة))(.)1

فالفيمسكؼ ىك محب لمحكمة فقط ،كليس حكيمة ،كما اختمفت تعريفات الفمسفة أيضا في العصر

الحديث ،فكؿ مفكر كباحث يعرفيا حسب كجية نظره الخاصة ،فيقكؿ جكف ديكم (( :إف الميمة

األساسية لمفمسفة ىي تنظيـ التجربة مف منطمؽ نقدم ،كذلؾ ألف الفمسفة ىي عممية بناء مستمرة

لمخبرة)(.)2

كنظ ار لكثرة التعريفات كاختبلفيا يمكننا القكؿ إف الفمسفة مف كجية نظر الباحث ىي كؿ

محاكلة فكرية تيدؼ إلى الكشؼ عف حقيقة الككف مف حيث مبدئو كمصيره كتشمؿ كؿ ما يكجد

عمى ظير البسيطة ،بما فييا اإلنساف بغية إيجاد الحمكؿ لمشاكمو المزمنة ،كبطبيعة الحاؿ فكؿ

إنساف لديو القدرة عمى التفمسؼ بما يممكو مف ممكات عقمية تؤىمو لذلؾ.

أوال  /لماذا الفمسفة؟

لكؿ حضارة فمسفتيا الخاصة ،كفكرىا الذم يميزىا عف بقية الحضارات ،كال يخمك أم مجتمع

الفلسفة والمجتمع

مف المجتمعات اإلنسانية مف الفمسفة باعتبارىا ظاىرة

()3

إنسانية مبلزمة لكجكد اإلنساف،

كالفيمسكؼ الجدير بيذا االسـ ىك الذم يككف بعيدة عف التعصب كالغركر ،فيك يحترـ آراء

اآلخريف كيحاكرىـ ،كىك يبحث عف الحكمة ،أينما كجدىا كما يقكؿ ديكارت الفمسفة ىي ((نظاـ

شامؿ لممعرفة اإلنسانية))(.)4

ثانيا /الفمسفة تعممنا طريقة الحوار السميم -:
الفمسفة تعممنا ،كيؼ نتناقش ،ككيؼ نتحاكر بأسمكب منطقي ،ككيؼ نستمع الى بعضنا

البعض ،ككيؼ نتشاكر ،كالفيمسكؼ عادة يستمع أكثر مما يتحدث فيك يستمع لؤلخريف ،كيحترـ
كجيات نظرىـ ،ثـ ب عد ذلؾ يعقب عمييـ ،بعد أف يككف قد استفاد مف مناقشاتيـ كحكاراتيـ ،فيقكـ
بإصبلح األخطاء بطريقة منطقية مقنعة لمجميع ،ألنيا تصب في صالح الجميع ،كىذا ما كاف

يفعمو سقراط مع تبلميذه ،فيك عادة ما يبدأ بسؤاؿ كيترؾ اإلجابة لآلخريف.

ثـ بعد ذلؾ يعقب بعد أف يككف قد فيـ المشكمة ككجد ليا الحؿ األمثؿ ،كنحف في بمدنا
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الحبيب ليبيا ما أحكجنا أف نجمس مع بعضنا كأف نتحاكر كنستمع إلى بعضنا البعض ،كنتنازؿ
1

يكسؼ كرـ ،تاريخ الفمسفة اليكنانية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة1996 ،ـ ،ص.23

3

انظر كتاب ،محمكد زقزكؽ ،تمييد لمفمسفة ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة1986 ،ـ ،ص.16-14

2

جكف ديكم ،الديمقراطية كالتربية ،ترجمة نظمي لكقا ،مكتبة األنجمك المصرية1997 ،ـ ،ص.94

4

ديكارت ،مبادئ الفمسفة ،ترجمة عثماف أميف ،دار الثقافة ،القاىرة1979 ،ـ ،ص.12
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عف مصالحنا األنانية الضيقة لمصمحة الكطف ،حتى نصؿ أك نتكصؿ إلى ق اررات ناجحة تمكننا

مف الكصكؿ إلى بناء دكلتنا بعيدة عف التعصب كالتمسؾ بالرأم ،خاصة كأف ديننا اإلسبلمي
أمرنا بالشكرل ،كالتي تعتبر أرقى مراحؿ الديمقراطية.
ثالثا  /الفمسفة ترسخ الديمقراطية

الفبلسفة منذ القدـ ،يدعكف إلى الحرية كالعدالة ،كالمساكاة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كنبذ
االستبداد بالسمطة كالقير ،كغرس الكراىية كيركف أف الشعب ىك صاحب السمطة الشرعية ،كال
ينظركف لمحاكـ عمى أنو ظؿ ا﵀ عمى األرض ،كما ىك الحاؿ عند المصرييف عندما قاؿ فرعكف
()1

ىعمى ٰى )
في قكلو تعالى ( :أ ىىنا ىرُّب يك يـ ٍاأل ٍ
لخدمتو كخدمة الدكلة ،كيعمؿ عمى تقدميا كازدىارىا كتكفير األمف لممكاطنيف ،باإلضافة إلى

 ،فيـ يركف أف الحاكـ ما ىك إال شخص اختاره الشعب

حماية الكطف مف األعداء ،كىذا سبب تقدـ الغرب ،ألنيـ يختاركف الحاكـ لمدة ثمانية سنكات

فقط ،فإذا كاف ناجحة تعطي لو فرصة أخرل لنفس المدة ،أما إذا كاف غير ذلؾ فعمية التنحي

كاعطاء الفرصة لغيره ممف ىك أقدر منو عمى ذلؾ ،أف الشعكب ممت مف مقكلة الرئيس مدل

الحياة ،كالذم يفكز في االنتخابات في كؿ مرة ،كاذا أراد اعبله الشعب إسقاطو ،عميو أف يدفع
ثمنا باىظة ،ألنو سكؼ يستغؿ الجيش لقتالو ،ككأف ىذا الجيش أعد لقتاؿ شعبو كليس لمدفاع

كانت متخمفة سكؼ تفرض تخمفيا عمى المجتمع في غياب العدالة كالتي اعتبرىا أرسطك منذ

القدـ ((فضيمة رئيسية))(.)2

رابعا الفمسفة خادمة لمدين -:

الفلسفة والمجتمع

عف الكطف ،كىذا مف أىـ األسباب المؤدية لمتخمؼ ،في كطننا العربي ،ألف القكة السياسية إذا

نحف نعمـ تماـ العمـ أف المتربصيف بالديف اإلسبلمي كثر ،منيـ الكفار الحاقدكف
كالعنصريكف ،ككذلؾ المنافقكف كالزنادقة الذيف يكفركف الناس ،كيقاتمكنيـ ،كيدعكف اإلسبلـ كىك

برئ منيـ ،كال عبلقة ليـ بو ،ألف اإلسبلـ ال يأمر بالقتؿ كالعدكاف كالسمب كالنيب ،ىذا إلى

جانب الغزك الثقافي الذم تقكـ بو الدكؿ االستعمارية لمصمحتيا ،مثاؿ ذلؾ استبداؿ كممة الجياد

باإلرىاب كىذا يعني أف المستعمر عندما يأتي إليؾ ليحتؿ أرضؾ كينيب ثركاتؾ ،أتركو كال تقاتمو
ألنؾ إذا قاتمتو فإنؾ ستككف إرىابية كىذه لعبة مف أالعيب االستعمار ،تيدؼ إلى حماية الكياف

الصييكني فقط ،بالرغـ مف كؿ أعماؿ القتؿ ،كاإلرىاب كاإلبادة الجماعية كىدـ المنازؿ فكؽ

أصحابيا.

العدد 10

1
2

سكرة النازعات ،اآلية (.)24

أرسطك ،السياسة ،ترجمة أحد السيد ،الييئة المصرية لمكتاب ،القاىرة ،ص.27
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كىنا يأتي المبرر الكاذب كالذم يقكؿ :إسرائيؿ تدافع عف نفسيا ،المحتؿ ىك الذم يدافع عف

نفسو ككأنو ىك صاحب األرض كنحف المعتدكف ،كىنا يأتي دكر الفبلسفة كالمفكريف في كشؼ
ىذه األكاذيب ألف الفمسفة تخدـ الديف بما تكظفو مف أفكار تفشؿ مشاريع األعداء كتقؼ ليـ

االعداـ بالمرصاد ،كذلؾ بفضح نكياىـ الخبيثة كتحميميا كتكعية الجماىير بخطكرتيا كتحثيـ عمى
التمسؾ بمبادئ اإلسبلـ كما أرادىا ا﵀ ككما قاؿ :مالؾ بف أنس (ال يصمح حاؿ ىذه األمة إال

بما صمح أكليا))(.)1

لقد تكلى فبلسفة اإلسبلـ ،الدفاع عف الديف إزاء الحمبلت العنيفة التي شنيا عميو أعداؤه،

مف أصحاب الديانات المختمفة ،ككذلؾ دحض مزاعـ الزنادقة كالممحدكف الذيف بثكا سمكميـ،

بغرض التشكيؾ في عقائد اإلسبلـ كالطعف فيو ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمفمسفة المسيحية ،فقد
كانت درعا قكيا ضد تيارات الطعف كاليجكـ عمى الديف المسيحي.

كلقد اعتبر الغزالي العقؿ ("بمثابة البصر أك المشكاة كالشرع كالشعاع فكما أف المشكاة مستعدة

ألف يكضع فييا النكر ،كذلؾ النفس بالفطرة مستعدة لكي يفيض عمييا النكر نكر العقؿ ،كعندما

تقكل تتعقؿ المعقكالت))

(.)2

كفي مجاؿ السياسة أىتـ الفبلسفة بالسياسة ،حيث كضعكا نظريات في سياسة المدينة أك

الفلسفة والمجتمع

الدكلة ،كال نكاد نجد فيمسكفان كاحدا ذا شأف إال تأمؿ في الدكلة كسياستيا ،فأفبلطكف خصص

أغمب محاكراتو لمسياسة "خصكصا محاكرة السياسة كالنكاميس"(.)3

كما كتب أرسطك كتابة في السياسة كالقانكف الخاص بدساتير المدف اليكنانية ،كما أف

الفارابي تناكؿ الدكلة كسياستيا في كتابو أراء أىؿ المدينة الفاضمة ،ككذلؾ ابف باجة كالكندم

،كتكما االككني كالقديس أغسطيف الذم أقاـ الدكلة عمى أساس النظاـ كالترتيب .ككما كضع العقد
كجكف لكؾ كىكبز نظرية الحؽ االجتماعي ،ككؿ الفبلسفة في النياية يحاكلكف الكصكؿ إلى

إصبلح المجتمعات كاقامة الحكـ العادؿ كنشر الخير كالسبلـ في العالـ أجمع ،كلقد حاكؿ بعض
الفبلسفة التكفيؽ بيف الديف كالفمسفة عمى اعتبار أف الحقيقة كاحدة ،قد يعبر عنيا الكحي اإلليي

تعبير رمزيان مختصرة بينما يعبر عنيا العقؿ تعبي ار صريحة منفصبل كرغبة منيـ لجعؿ الفمسفة
ان
خادمة لمديف ك غير معارضة لو

()4

.
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1

مالؾ ابف أنس ،المكطأ تحقيؽ حامد أحمد الطاىر ،دار الفكر لمتراث ،ص.5

3

عبد الرحمف بدكم ،مكسكعة الفمسفة ،ج ،2المؤسسة العربية لمنشر ،1984 ،ص.163

2

أبك حامد الغزالي ،معارج القدس في معارج النفس ،مكتبة الجندم ،مصر ،ص.64-62

4

مصطفى النشار ،أعبلـ الفمسفة ،حياتيـ كمذاىبيـ ،الطبعة األكلى ،دار المسرة ،2011 ،ص.120
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أىمية الفمسفة بالنسبة لممجتمع
يتساءؿ الكثير عف أىمية الفمسفة بالنسبة لممجتمع ،فالفمسفة تقدـ الكثير في الكاقع،

فالفيمسكؼ ىك عنصر في المجتمع قبؿ أف يككف فيمسكفا كىك يتأثر بأحداث المجتمع الذم يعيش
فيو ،كبقية األفراد إال أف تحميمو المستمر لممبادئ األكلى ،كالعمؿ البعيدة لمختمؼ ظكاىر يجعمو

أكثر دقة ،ارتباط بالبحث في مشكبلت اإلنساف بصكرة عامة كايجاد الحمكؿ ليا ،كتكعية المجتمع
كتبصيره بما ينفعو ،فيك يساىـ في إصبلح المجتمع ،كتكعيتو كالمساىمة في حؿ مشاكمو

المتفاقمة بالطرؽ المناسبة ،كعمى كؿ فإنو يمكننا القكؿ ،بأف ثمة ارتباطا كثيقة بيف الفمسفة

كالمجتمع ،ليس مف حيث أف الفيمسكؼ عضكا في المجتمع فقط ،كانما مف حيث كجكد رسالة
اجتماعية ،ينبغي أف تؤدييا الفمسفة عمى النحك التالي :

اوال  /الفمسفة ترقي بالمجتمع

أف كاف نفع يعكد عمى الفرد مف دراسة الفمسفة يعكد بالتالي عمى المجتمع الذم يعيش فيو ،
ألنو كمما ازداد رقي الفرد أدل ذلؾ إلى تقدـ المجتمع  ،كالذم ال يتحقؽ اال باالستفادة مف العقكؿ

الناضجة  ،ك التي بإمكانيا تنظيـ كؿ شئكف الحياة ك تعكيد افراد المجتمع عمى اف ينظمكا
انفسيـ  ،ك يعرفكا ما ليـ كما عمييـ  ،بمعني أف يعرفكا حقكقيـ ككاجباتيـ  ،كيعممكا أنو البد مف

تعاكنيـ مف جيكد الدكلة الرسمية ،ك ذلؾ لبناء مجتمعيـ ك تكجييو في طريؽ التقدـ ك الخركج

ثانيا  /تنمية الوعي العقمي ألفراد المجتمع

مما ال شؾ فيو أف الكعي عند أفراد المجتمع دائما يككف بدرجات مختمفة  ،اال اف الميـ ىك

كجكد كعي عقمي  ،ك ميمة الفمسفة ىي تنمية ىذا الكعي ( أف لـ تكف ىي التي تخمقو )

()1

،

الفلسفة والمجتمع

مف التخمؼ ك نبذ العادات السيئة ك التمسؾ باإلسبلـ كما أراده ا﵀ .

اضافة الى المحاضرات ك الندكات التي يقكـ بيا الفبلسفة ك المفكريف  ،كعادة ما يقكـ الفبلسفة
عند حدكث مشكبلت اجتماعية فيـ يسارعكف الى عقد الندكات لمعرفة اسباب المشكمة أك االزمة

لتحميؿ اسبابيا ككيفية ايجاد الحمكؿ المناسبة ليا  ،ككيفية مكاجيتيا ك الحد مف خطكرتيا .

ثالثا  /الكشف عن مشكبلت المجتمع و ايجاد الحمول ليا

اذا كانت الفمسفة كما اسمفنا تكسع االفؽ العقمي لمفرد  ،االمر الذم يجعمو يتعرؼ عمى

مشكبلت مجتمعو ،ك بالتالي يستطيع معالجتيا ،ىك ايجاد الحمكؿ عف طريؽ التفكير السميـ ك

العقبلني ك تاريخ الفمسفة يشير غمى اف اغمب الفبلسفة في مختمؼ العصكر قد ادرككا أىمية
تحميؿ مشكبلت المجتمع بحثا عف حمكؿ تسيـ في عبلجيا.

 -1ابراىيـ محمد تركي  ،ما الفمسفة  ،الطبعة االكلى  ،دار الكفاء  ،االسكندرية  ، 2006 ،ص . 27
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التغير االجتماعي ،ككاف ليـ دك ار كبي ار كمؤث ار في نقد الحياة السياسية  ،ك االجتماعية  ،ك

كالثكرة الفرنسية التي قامت نتيجة ألفكار الفبلسفة خير دليؿ عمى ذلؾ  ،حيث استطاع

الفبلسفة كشؼ العبلقات الظالمة ك القائمة عمى الظمـ ك االستغبلؿ ك القير  ،ك نبذ العادات

السيئة  ،كيمكف لنا اف نحصر جيكد الفبلسفة في مجاؿ االصبلح االجتماعي في ركنيف

اساسييف :

 -1يمثؿ الركف االكؿ  :التصكرات الفمسفية لئلصبلح االجتماعي  ،حيث يمثؿ ىذا الركف معظـ
اليكتكبيات  ،التي ظيرت عبر التاريخ ك الناتجة عف جيكد ك افكار الفبلسفة .

 -2يمثؿ الركف الثاني  :تمؾ المحاكالت التي قدميا الفبلسفة لعبلج المشكبلت االجتماعية عف
طريؽ ايجاد حمكؿ عممية ك ليست خيالية فقط  ،كذلؾ لتغير الكاقع االجتماعي عبر مختمؼ

العصكر كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ محاكلة سقراط (  469 – 339ؽ.ـ ) إلصبلح عقكؿ الشباب
 ،التي كاف السفسطائيكف قد افسدكىا  ،كىي المحاكلة التي بسببيا حككـ ك ثـ اعدامو اضافة الى
محاكلة تمميذه افبلطكف تحقيؽ العدالة ك المساكاة في المجتمع اليكناني  ،كتخميصو مف نظاـ

الطبقات كاف يككف الحكاـ فبلسفة لقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت بعقبلنية بعيدا عف االنانية ،
كصكال الى المجتمع الفاضؿ ألنو كاف يرم اف سائر الحككمات ( في االنظمة السائدة في عصره

ليست اال عصابات مف المجرميف كقطاع الطرؽ ما لـ يتكلى فييا الحكـ فبلسفة ).1

اضافة الى محاكالت فبلسفة االسبلـ  ،امثاؿ ابف رشد ك الغزالي ك الكندم ك الفالدكلة،اصبلح
الفلسفة والمجتمع

المجتمع عف طريؽ نبذ االستبداد السياسي  ،ك احتراـ االنساف الذم كرمو ا﵀ ك خمقة في احسف

صكرة  ،ك محاربة االفكار اليدامة التي تسيئ الى االسبلـ ك المسمميف ،ك اصبلح احكاؿ المرأة
 ،ك نشر العدالة ك المساكاة ككضعكا نظرية في سياسة المدينة ك الدكلة .
كلقد الؼ الفارابي كتابا قيما في ( أراء اىؿ المدينة الفاضمة )

2

 ،ضمنو القكؿ في احتياج

االنساف الى االجتماع ك التعاكف  ،ك القكؿ في العضك الرئيسي  ،رئيس المدينة الفاضمة ك

مضادات المدينة الفاضمة  ،ككؿ االمكر التي مف شانيا أف تسيـ في بناء الدكلة  ،ك صكال الى

تحقيؽ المجتمع الفاضؿ ك السعيد الذم يطمح اليو جميع الفبلسفة ك المفكريف .

الخاتمة

مف خبلؿ مناقشتنا لمكضكع الفمسفة ك المجتمع  ،في ىذا البحث الذم ييدؼ الى ايضاح

كابراز دكر الفمسفة ك اىميتيا بالنسبة لمفرد ك المجتمع  ،كتكصؿ الباحث الى جممة مف النتائج ك
التي منيا عمى سبيؿ المثاؿ :
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 -1افبلطكف  ،الجميكرية  ،ترجمة حنا خياز  ،دار الكتاب المبناني  ،ص . 91 – 87

 -2عمى عبد الكاحد  ،المدينة الفاضمة لمفارابي  ،دار عالـ لمكتاب  ،القاىرة  ، 1973 ،ص . 32
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 -1لمفمسفة أىمية كبرل في تكعية المجتمع ك مساعدة الشباب ك الباحثيف ك رجاؿ الدكلة  ،عمى
أعماؿ العقؿ ك التفكير المنطقي السميـ ك المنظـ .

 -2لمفمسفة عبلقة بكؿ العمكـ  ،ك كؿ عمـ كراءه فمسفة ييدؼ الى تحقيقيا  ،باعتبارىا اـ العمكـ
ك ىذه العمكـ التي يدرسيا االخركف ك يعتقدكف انيا ال عبلقة ليا بالفمسفة ك انما تـ فصميا

تسييبل لمدراسة فقط كىي الكاقع مف نتاج الفبلسفة .

 -3لـ يكف ىناؾ تخصص عند القدماء الف الفبلسفة كانكا يدرسكف كؿ العمكـ امثاؿ ابف سينا ك
الفارابي ك غيرىـ .

 -4الفمسفة ت ساىـ في حؿ المشكبلت التي تكاجو المجتمع ك تقكـ بتحميميا بكاقعية كتأمؿ ك تدبر

 ،كمف ثـ إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا فيي تحمي المجتمع مف التخمؼ ك تدفعو الى التقدـ بكعي

ك عقبلنية ك تزكده بأصكؿ كمبادئ النظاـ االجتماعي .

 -5الفمسفة ىدفيا البحث عف الحقيقة  ،ك ال تقبؿ الزيؼ ك التزكير  ،ك ترفض األنانية كحب
الذات .

 -6الفمسفة تدافع عمى االسبلـ ك تحارب كؿ االفكار اليدامة ك المنحرفة كتدافع عف الحريات
عند المسمميف .

اكال  /يكصى الباحث بربط الفمسفة بكؿ العمكـ الـ كؿ عمـ لديو فمسفة خاصة بو ك الفمسفة تعممنا

كيؼ نكظؼ العمكـ لخدمة المجتمع اسكة بالدكؿ المتقدمة .

الفلسفة والمجتمع

التوصيات

ثانيا  /يربط الفمسفة بالجكانب االجتماعية ككؿ مجاالت العمؿ فينا ألنيا تغرس فينا الركح

الكطنية ك حب الكطف ك التضحية في سبيمة كىذا ما يعتقده الكثيركف ك الديف ال ييتمكف إال
بمصالحيـ الخاصة ك ال تيميـ المصمحة العامة  .كىذا يجعؿ الفمسفة مرتبطة بسكؽ العمؿ ك

تككف فرصة العمؿ متاحة لطبلبيا اسكة بكؿ العمكـ االخرل .

ثالثا  /الفمسفة تعممنا اخبلؽ المينة ك كيفية احتراـ المينة ك عدـ االساءة الييا كذلؾ تثير ما
الكعى ك الثقافة بطريقة عقبلنية .

رابعا  /يجب اف تصؿ افكار الفبلسفة ك المفكريف لكؿ ابناء الشعب كرجاؿ الدكلة اسكة بالدكؿ

المتقدمة حيث نجد رئيس الدكلة لديو مستشاريف مف المفكريف حتى يتخذ ق اررات سميمة كبناء
خامسا  /تكعية اصحاب الميـ كما الكيربائي كصاحب المطعـ كالمقيى ك غيرىـ فنجد الكثريف

منيـ يقمكف لنا انا ييمني الماؿ الذم احصؿ عميو فقط ك ال تيمني صحة االخريف فيكال ليـ
كاجبو نحك مكاطنيو في غياب الكعي الفكرم لديو .
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لصالح المجتمع بعيد عف االستبداد ك الدكتاتكرية .

سادسا  /اف المجتمع الذم تغيب فيو الفمسفة ال يمكف اف يشيد نيضة عممية  ،ك ال تقؿ ما
تقنيا  ،ك ال يمكف اف يستمع بحرية حقيقية .

سابعا  /اف الفمسفة تعد االرض المصالحة لمتقدـ فالفكر ىك الذم يطكر الحضارة  ،ك يصنع

التقدـ في مجاؿ الحياة ك الفمسفة في عصر ناىي فمسفة العمـ ك التقدـ في جميو مجاالت الحياة.

ثامنا  /يكصي الباحث بتشجيع المفكريف ك اقامة الندكات ك المحاضرات ك حمقات النقاش مف

اجؿ تبلقح االفكار مف اجؿ اصبلح المجتمع ك عدـ الحجر عمى الفكر الف الدكؿ ال تبني
بالسبلح كحده ك انما بالفكر المنطقي السميـ .

ك الفمسفة ىي اتخاد مكقؼ مفكر تجاه المشاكؿ االجتماعية بغيو ايجاد حمكؿ المشاكؿ المجتمع ك

االزمات التي تكاجيو ك ال اتصكر اف يكجد مجتمع بدكف مفكريف .
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أساليب الرحالة األوروبيين في التعامل مع السكان الميبيين أثناء
رحبلتيم إلى ليبيا1923-1798م

*

د .ميبلد امحمد ميبلد الزليتني

المقدمة :
مف العكامؿ المساعدة في نجاح الرحالة :ىك استفادة الرحالة بخبرة الرحالػة السػابقيف ليػـ؛

فقػ ػػد كانػ ػػت معػ ػػارؼ الجغ ػ ػرافييف كالرحالػ ػػة العػ ػػرب عػ ػػف القػ ػػارة األفريقيػ ػػة -مثػ ػػؿ الجغ ارفػ ػػي

البكرم( -)1ذات معمكمات كافرة ،مكضػكعة أمػاـ األكركبيػيف عنػد قيػاميـ بحػركتيـ الكشػفية الكبػرل
في التاريخ الحديث ،خاصة في شماؿ أفريقيا ،بما فييا األراضي الميبية.

كييػػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى اإلجابػػة عػػف عػػدة تسػػاؤالت ،منيػػا :كيػػؼ كػػاف تعامػػؿ الرحال ػػة

األكركبيكف مع السكاف الميبييف مػف أجػؿ إنجػاح رحبلتيػـ ،خاصػة أف السػكاف يختمفػكف عػف ىػؤالء
الرحالة في العرؽ كالديف كالعػادات كالتقاليػد كالمغػة كالمػكف كغيػر ذلػؾ؟ كىػؿ نجحػت ىػذه األسػاليب

فػػي تحقي ػػؽ أىػػدافيـ؟ كلمعالج ػػة مفيػػدة لي ػػذه األس ػػاليب كػػاف م ػػف األفضػػؿ تن ػػاكؿ ذلػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ

كتابػػاتيـ فػػي الفت ػرة المحػػددة ليػػذا البحػػث كىػػي (1923-1798ـ) ،كقػػد قسػػمت البحػػث إلػػى عػػدة
محاكر ،ىي:

أوالً -االستعانة بكتابات وخبرة الرحالة السابقين العرب واألوروبيين:
مػػف أمثمػػة ذلػػؾ أف الرحالػػة اإلنجميػػزم (بيتشػػي)

()2

فػػي سػػنة (1822 –1821ـ) أشػػار إلػػى الرحالػػة

اإليطالي الطبيب (باكلك ديبل شػيبل) ،حيػث قػاـ بػاالطبلع كاإللمػاـ بكتابػات المػؤرخيف كالجغػرافييف

*

كمية االداب – جامعة مصراتو

( )1الجغرافي البكػرم (1094-1028ـ) :ىػك أبػك عبػد ا﵀ البكػرم ،تػكفي سػنة 1094ـ ،كػاف مػف عائمػة عربيػة عاشػت فػي
األنػدلس ،رحػػؿ ككصػؼ بػػبلد المغػرب كبعػػض بػبلد غػػرب أفريقيػػا (السػكداف الغربػػي) ،كألػؼ كتػػابيف ىمػا :المسػػالؾ كالممالػػؾ،
كتػػذكرة النسػػياف فػػي أخبػػار ممػػكؾ السػػكداف .ينظػػر :شػػكقي الجمػػؿ ،تػػاريخ كشػػؼ أفريقيػػا ،القػػاىرة ،مكتبػػة األنجمػػك المص ػرية،
( )2الرحالة بيتشي (1819-1788ـ) :ىػك الرحالػة اإلنجميػزم جكزيػؼ ريتشػي ،كلػد فػي أسػكتمندا سػنة 1788ـ ،كتػكفي فػي
مدينػة مػرزؽ فػػي  20نػكفمبر سػنة 1819ـ ،درس الطػػب كعمػؿ ج ارحػان ،كػػاف يجيػد المغػة العربيػػة ،قػاـ برحمتػو إلػػى ليبيػا سػػنة
1819-1818ـ ،قاـ بعدة دراسات حكؿ النباتات في إقميـ فزاف .ينظر :جيمس ريتشاردسكف ،ترحاؿ في الصػحراء ،ترجمػة:
اليػػادم مصػػطفى أب ػػك لقمػػة ،بنغ ػػازم ،جامعػػة ق ػػاريكنس1983 ،ـ ،ص .50كجكسػػتاؼ ناختيج ػػاؿ ،المجمػػد األكؿ ،طػ ػرابمس
كف ػزاف ،ترجمػػة :عب ػػد القػػادر المحيش ػػي ،ط ػرابمس ،منشػػكرات مرك ػػز جيػػاد الميبي ػػيف لمد ارسػػات التاريخي ػػة ،2007 ،ص.127
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1971ـ ،ص ص.49-48

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

كذلؾ باالطبلع عمى كتابات ىؤالء الرحالة سكاء مف العرب أك األكركبييف.

العػػرب عػػف األ ارضػػي الميبيػػة ،ممػػا سػػاعده فػػي كصػػؼ العديػػد مػػف األمػػاكف كالمػػدف الميبيػػة عمػػى

الساحؿ الميبي(.)1

كػػذلؾ قػػاـ بعػػض الرحالػػة األكركبيػػيف بػػاالطبلع عمػػى الػػرحبلت السػػابقة ليػػـ إلػػى أفريقيػػا كليبيػػا؛ فقػػد

قامت الرحالػة اليكلنديػة (إلكسػندرينا تينػة) بػاالطبلع كد ارسػة مػا كتبػو الرحالػة االسػكتمندم (جػيمس

بركس( ،)JemesBruse)2الذم أسيـ فػي كشػؼ منػابع النيػؿ فيمػا بػيف (1773 –1768ـ) ،كزار

ليبيا(.)3
اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

ففػػي ىػػذا الصػػدد ،كمػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى ىػػذه الػػرحبلت فػػي الفت ػرة مػػا بػػيف (–1798

1923ـ) ،نجد أف ىؤالء الرحالة قد استفادكا مف خبرة الرحالة السػابقيف -مػف مختمػؼ الجنسػيات-
في التعرؼ عمى الحياة السياسية كاالجتماعية لمسكاف الميبييف ،كخاصة في مناطؽ القبائؿ.
فقػػد كرد فػػي مقدمػػة رحمػػة (بػػاكلك ديػػبل شػػيبل)

()4

إلػػى برقػػة سػػنة (1818ـ) أنػػو "كػػاف رج ػبلن

كثيػػر االطػػبلع إذ نػراه يرجػػع إلػػى معظػػـ المصػػادر القديمػػة ،ككػػاف كاعيػان ألكثػػر مػػا جػػاء فييػػا ،فيػػك
رغػـ تخصصػو كطبيػب يفيػـ فػي الجغرافيػا كالتػاريخ ،كلػو القػدرة عمػى الػكعي بػالكثير مػف المظػاىر

االجتماعية التي لـ تكف لو بيا سابؽ خبرة"(.)5

كأتيميك مكرم ،الرحمة ك الكشؼ الجغرافي فػي ليبيػا ،تعريػب :خميفػة محمػد التميسػي ،طػرابمس ،المنشػأة العامػة لمنشػر كالتكزيػع
كاإلعبلف1984 ،ـ ،ط ،2ص.19
( )1األخ ػكاف بيتشػػي كالسػػاحؿ الميبػػي (1822-1821ـ) ،ترجمػػة :اليػػادم مصػػطفى أبػػك لقمػػة ،بنغػػازم ،منشػػكرات جامعػػة
قاريكنس1996 ،ـ ،ص.16
( ) 2ج ػػيمس ب ػػركس :ى ػػك الرحال ػػة األس ػػكتمندم ،ق ػػاـ ب ػػرحبلت إل ػػى ال ػػدكؿ األكركبي ػػة ،ث ػػـ س ػػافر إل ػػى س ػػكريا ،ككص ػػؿ إل ػػى
اإلسكندرية ،في شير يكنيك سػنة 1768ـ ،كمنيػا إلػى القػاىرة ،ثػـ قنػا ،كفػي فب اريػر 1769ـ سػافر إلػى القصػير ،كمنيػا عبػر
البحػػر األحمػػر ،ثػػـ إلػػى جػػدة ،كحصػػؿ عمػػى تكص ػية مػػف السػػمطات العثمانيػػة ،درس الطػػب ،كلػػو فيػػو سػػبع مجمػػدات ،كرسػػـ
الخرائط لعدة مناطؽ .ينظر :شكقي الجمؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص.74-73
( )3مصػػطفى عبػػد ا﵀ بعيػػك ،المختػػار فػػي م ارجػػع تػػاريخ ليبيػػا ،الجػػزء الثػػاني ،بنغػػازم ،دار ليبيػػا لمنشػػر كالتكزيػػع1967 ،ـ،
ص.111
( )4الرحالة باكلك ديبل شيبل (1854-1792ـ) :ىك الرحالة اإليطالي الدكتكر باكلك ديبل شيبل ،مف أسرة نبيمػة كلػد فػي بمػدة
كاباني في إيطاليا ،في يكـ  13يكنيك سنة 1792ـ ،كتكفي في مدينة جنكا ،في  2مايك سنة 1854ـ ،أىـ رحبلتو إلى إقميـ
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برقػػة مػػع حممػػة يكسػػؼ باشػػا القرمػػانمي عمػػى إقمػػيـ برقػػة ،سػػنة 1818-1817ـ ،كتطػػرؽ فػػي رحمتػػو إلػػى الحكػػاـ القرمػػانمييف،
كمعمكمات عػف ف بػات السػمفيكـ .ينظػر :أتيميػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص .15كجػيمس ىػاممتكف ،جػكالت فػي شػماؿ أفريقيػا،
تعريب :المبركؾ محمد الصكيعي ،طرابمس ،د ار الفرجاني لمنشر كالتكزيع ،ص.21
( )5باكلك ديبل شيبل ،أخبار الحممة العسكرية التي خرجت مف طرابمس إلػى برقػة 1817ـ ،بنغػازم :جامعػة قػاريكنس( ،ب-
ت) ،ص.14
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كحكؿ كيفية التعامؿ كاقامة العبلقة مع السكاف الميبييف مف مختمؼ الطبقات؛ قدـ الرحالػة

األكركبيػػكف نصػػائح إلػػى زمبلئيػػـ الػػذيف ينػػككف التكجػػو إلػػى األ ارضػػي الميبيػػة أك عبكرىػػا مػػف خػػبلؿ
تجػػاربيـ ،كمػػف ىػؤالء الرحالػػة (جػػيمس ريتشػػارد سػػكف)

()1

فػػي كتابػػو (ترحػػاؿ فػػي الصػػحراء) ،الػػذم

أكرد فيػػو عػػدة نصػػائح مػػف خػػبلؿ تجربتػػو أثنػػاء رحمتػػو إلػػى ليبيػػا فػػي سػػنة (1845ـ) ،أىميػػا :جمػػع
المعمكمػػات ،كالتقػػرب مػػف المشػػايخ كرجػػاؿ الػػديف كرؤسػػاء العشػػائر ،الػػذيف يمعبػػكف دك انر كبي ػ انر فػػي
حماية الرحالة( .)2كحكؿ كيفية إقامة ىذه العبلقػة أشػار الرحالػة (أحمػد محمػد حسػنيف باشػا)

()3

فػي

الشرقية أف يقكـ اإلنساف بتقديـ اليدايا إلى الرجاؿ المشاىير الذيف يمقاىـ .)4("...كبذلؾ فػإف تقػديـ

اليػػدايا أسػػمكب اتخذتػػو الػػدكؿ كالرحالػػة ،كذلػػؾ حسػػب ظػػركؼ الرحالػػة كالرحمػػة كتأمينيػػا ،كالطػػرؽ
كالمسالؾ التي يعبركنيا.

كمػػف الرحالػػة الػػذيف كػػاف ليػػـ حػػرص عمػػى االطػػبلع عمػػى الحيػػاة االجتماعيػػة كالحركػػات

الديني ػػة ف ػػي األ ارض ػػي الميبي ػػة :الرحال ػػة (ركزيت ػػا ف ػػكربس)( ،)5الت ػػي قام ػػت قب ػػؿ رحمتي ػػا إل ػػى الكفػ ػرة
بقراءات كافية فيما كتبو الرحالة األلماني (ركلفس) عف الحركػة السنكسػية فػي الكفػرة كنشػاطيا فػي

( )1جيمس ريتشاردسكف (1851-1805ـ) :ىك رحالة إنجميزم ،كلد في مدينة لنككلف شاير ،في سنة 1805ـ ،كتكفي فػي
السكداف بمدينة نجكركتك ،في  4مارس 1851ـ ،نتيجة اإلصابة بالحمى االستكائية ،ركز جيكده عمى محاربة تجارة الرقيؽ،
درس في المعاىد الدينية المسيحية ،كانت رحمتو األكلى مف ليبيا 1846-1845ـ ،كلكنيا فشمت في الكصكؿ إلى السكداف،
كالثانية كانت فػي 1949ـ ،درس التػاريخ كاآلثػار .ينظػر :أتيمػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص ص .41-33كيسػرم عبػد الػرازؽ
الجكىرم ،الكشكؼ الجغرافية ،اإلسكندرية ،دار المعرفة كالنشر1984 ،ـ ،ص.229
( )2جيمس ريتشارد سكف ،مصدر سابؽ ،ص ص.283 – 282
( )3الرحالة أحمد محمد حسنيف باشا (1946-1889ـ) :ىك أحمد محمد بف حسنيف باشا البكالقي ،رحالة مصرم ،كلػد فػي
مدينة القاىرة بحي بكالؽ ،سنة 1889ـ ،كتكفي سنة 1946ـ ،تكلى عدة مناصب رسمية ،درس الحقكؽ ،ككانت لػو مؤلفػات
حكؿ رحمتيو إلى األراضي الميبية ،خاصة إلػى إقمػيـ برقػة ،أقػاـ عبلقػات سياسػية مػع الحركػة السنكسػية .ينظػر :عبػد الػرحمف
حميدة ،أعبلـ الجغرافييف العرب ،القاىرة ،دار الفكر1984 ،ـ ،ص .260كأحمد محمد حسنيف باشا ،رحمة في صحراء ليبيا
( )4أحمد محمد حسنيف باشا ،مصدر سابؽ ،ص.41
( )5الرحالة ركزيتا فكربس :رحالة إنجميزية ،قامت برحمة إلى كاحة الكفرة ،ككاف ىدفيا الكصكؿ إلى مقر السنكسية ،مف أىـ
مؤلفاتيا رحمتو إلى الكفرةAndree Goudie . Wheels A caross The Desert Exploration of the Libyan ،
 .desert by Motorcar (1916-1942), Silphium Press.P66كجكرج.ج.ىػاراب ،المػكجز فػي تػاريخ الكشػؼ
الجغرافي ،مؤسسة الثقافة الجامعية1963 ،ـ ،ص.261
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1923ـ ،قدـ ليا :عمي أحمد كنعاف ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر2004 ،ـ ،ص.11

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

مذكراتو إلى أنو يجب تقديـ اليدايا ليؤالء فقاؿ" :كالعادة عنػد السػفر فػي أر و
اض مجيكلػة فػي الػببلد

المنػػاطؽ األفريقيػػة ،كػػذلؾ قامػػت الرحالػػة اليكلنديػػة (إلكس ػندرينا تينػػة)
الطكارؽ بدراسة ما كتبو الرحالة الفرنسي (ىنرم دكفيريو)

()2

()1

قبػػؿ رحمتيػػا إلػػى منػػاطؽ

عف الطػكارؽ كحيػاتيـ االجتماعيػة(.)3

كلكنيػػا لػػـ تسػػتفد مػػف ىػػذه الكتابػػات ،كلػػـ تأخػػذ منيػػا دركس ػان كخب ػرة عػػف سػػمكؾ الط ػكارؽ لمحيطػػة
كالحذر؛ مما أدل إلى أف لقيت حتفيا عمى أيدييـ.

كمػػف الرحالػػة الػػذيف اسػػتفادكا مػػف ىػػذه الكتابػػات :الرحالػػة األكركبيػػكف ،خاصػػة الفرنسػػييف،

كالرحالة العربي التكنسي (محمد بف عثماف الحشائشي)( ،)4خاصة فيما يتعمػؽ بالحيػاة االجتماعيػة

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

كأىميػػة المغػػة العربيػػة ،خاصػػة فػػي المنػػاطؽ الميبيػػة الجنكبيػػة ،كذلػػؾ فػػي شػػكؿ معمكمػػات كنصػػائح

أشار إلييا في رحمتو سنة (1896ـ)(.)5

( )1الرحالة إلكسندريا تينة (1869-1834ـ) :ىي رحالػة ىكلنديػة ،تسػمى إلكسندرنيابتردانيبلفرانسػينا تينػة ،كىػي مػف مكاليػد
مدينة الىام في  17أكتكبر 1834ـ ،قتمت فػي 1869/08/01ـ عمػى يػد الطػكارؽ فػي الصػحراء الميبيػة ،قامػت برحمػة مػف
أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى بػػبلد الط ػكارؽ ،كعػػدد مػػف الػػرحبلت إلػػى تركيػػا كسػػكريا كفمسػػطيف كالج ازئػػر كالسػػكداف كمصػػر .ينظػػر:
جكسػػتاؼ دختيجػػاؿ ،فػزاف كتبسػػتي ،ترجمػػة :الطبيػػب الزبيػػر المنصػػكر ،طػرابمس ،دار الفرجػػاني1996 ،ـ ،ص .26كجػػيمس
ديمبلرد ،الصحراء الكبرل ،طرابمس ،مكتبة الفرجاني1967 ،ـ ،ص.293
( )2ىندريدكفيريػػو (1892-1840ـ) :رحالػػة فرنسػػي ،كلػػد فػػي بػػاريس فػػي  28فب اريػػر 1840ـ ،كمػػات منتح ػ انر فػػي يػػكـ 25
إبريؿ 1892ـ ،كاف لو رغبة في الكشكؼ الجغرافية ،ككاف لو اىتماـ بالفمؾ كالمغة العربية كالميجة البربرية ،لو مؤلفات حكؿ
مدينة غدامس أثناء رحمتو كالطكارؽ .ينظر :أتيمك مكرم ،مرجع سػابؽ ،ص .116كمحمػكد أحمػد الػديؾ ،األطمػاع السياسػية
كاالقتصػادية الفرنسػػية فػػي مدينػػة غػدامس خػػبلؿ القػػرف التاسػػع عشػر ،أعمػػاؿ النػػدكة العمميػػة حػكؿ تػػاريخ غػػدامس ،مػػف خػػبلؿ
كتابػػات الرحالػػة كالمػػؤرخيف ،تقػػديـ كتحريػػر :نػػكر الػػديف مصػػطفى الثنػػي ،ط ػرابمس ،منشػػكرات مركػػز جيػػاد الميبيػػيف لمد ارسػػات
التاريخية2003 ،ـ ،ص.276
( )3مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المختار في مراجع تاريخ ليبيا ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص ص.111– 91
( )4محمد بف عثماف الحشائشي (1912-1855ـ) :ىك رحالة تكنسي ،كيضاؼ إلى اسمو كممة (الشػريؼ) ،كلػد فػي مدينػة
تػػكنس فػػي يػػكـ  12يكنيػػك 1855ـ ،ككانػػت كفاتػػو فػػي سػػنة 1912ـ ،درس فػػي جػػامع الزيتكنػػة ،كدرس عػػدة عمػػكـ ،لػػو أربعػػة
عشرة كتابان ،كمقاالت ،كلو رحمتاف إلى األراضي الميبية ،كلكنو كاف يقكـ بدعاية لبلستعمار في مؤلفاتو .ينظػر :عبػد الػرحمف
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حمي ػػدة ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص .769كجم ػػاؿ زكري ػػا بالقاس ػػـ ،األص ػػكؿ التاريخي ػػة لمعبلق ػػات العربي ػػة األفريقي ػػة ،الق ػػاىرة ،مطبع ػػة
الجببلكم1975 ،ـ ،ص.262
( )5بقكلو" :قبؿ أف تسافر ينبغي أف تتعمـ قد انر كافيان مف العربية لمتمكف مػف التفػاىـ ،كال يظيػر مكاسػبؾ ،كال تبػد كريمػان نحػك
العرب ،كال تتكمـ كثي انر مع العرب ،كال تكاجييـ -خاصػة -بكػبلـ خشػف ،كال تثػؽ بيػـ" .محمػد بػف عثمػاف الحشائشػي ،الرحمػة
الصػػحراكية عبػػد ط ػرابمس كبػػبل الط ػكارؽ ،قػػدـ ليػػا كعمػػؽ عمييػػا :محمػػد المرزكقػػي ،تػػكنس ،الػػدار التكنسػػية لمنشػػر1988 ،ـ،
ص.178
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كمم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى اط ػػبلع الرحال ػػة األكركبي ػػيف عم ػػى كتاب ػػات الرحال ػػة الع ػػرب :أف الرحال ػػة

اإلنجميزم (جيمس ريتشارد سكف) اطمع عمى كتابػات الرحالػة (العياشػي)( ،)1حيػث قػاؿ -جػيمس-
ف ػ ػػي رحمت ػ ػػو س ػ ػػنة (1845ـ)" :كىن ػ ػػا أذك ػ ػػر ق ػ ػػكؿ الرحال ػ ػػة العياش ػ ػػي ف ػ ػػي كص ػ ػػفو لفظاع ػ ػػة ري ػ ػػاح
الصحراء ،)2("...كمف ىنا فقد أشار الرحالة اإليطالي (دانتي ماريا)

إلػػى خبػرة (ركلفػػس)

()4

()3

في كتابو (الكفرة الغامضػة)

فػػي التعامػػؿ مػػع المنػػاخ الصػػحراكم القاسػػي فػػي منطقػػة الكفػرة ،نتيجػػة لكثػرة

اطػػبلع (ركلفػػس) عمػػى كتابػػات الرحالػػة الػػذيف سػػبقكه مػػف عػػرب كأكركبيػػيف كذلػػؾ بقكلػػو ..." :كػػاف

البحر ،فتزكد بمبلبس ثقيمة.)5("...

كف ػػي ى ػػذا الص ػػدد -ك ػػذلؾ -أدرؾ الرحال ػػة (ص ػػادؽ مؤي ػػد العظ ػػـ)

()6

م ػػا لبلط ػػبلع عم ػػى

الػػرحبلت كالكتابػػات السػػابقة مػػف أىمية؛كلػػذلؾ فقػػد قػػاـ بػػاالطبلع عمػػى كتابػػات الرحالػػة األكركبيػػيف
( )1الرحالة العياشي :ىك أبك سالـ أبك بكر العياشي المالكي المغربي ،ككنيتو أبك سالـ ،كىي كنية شػرقية حصػؿ عمييػا مػف
أسػػتاذه أبػػي المطيػػؼ الكقػػائي فػػي مصػػر ،الػػذم أجػػازه كشػػرفو بيػػا ،كلػد فػػي فػػاس سػػنة 1037ق= 1627ـ ،كنشػػأ كدرس فػػي
جػػامع القػػركييف ،لػػو العديػػد مػػف المؤلفػػات ،كمػػا ييمنػػا فػػي ىػػذا الصػػدد رحمػػة العياشػػي (مػػاء المكائػػد) ،كالتػػي كانػػت فػػي سػػنة
 1663ـ ،نحػك األ ارضػي المقدسػة ،تنػاكؿ فييػػا جكانػب سياسػية كاقتصػادية كاجتماعيػة كدينيػػة بميبيػا .ينظػر :سػعد زغمػكؿ عبػػد
الحميد كآخركف ،رحمة العياشي (ماء المكائد) ،الرحمة إلػى طػرابمس ،كبركػة اإلسػكندرية ،منشػأة المعػارؼ ،اإلسػكندرية ،جػبلؿ
يحيى كشركاؤه ،ص ص.23-22-21-20
( )2جيمس ريتشارد سكف ،مصدر سابؽ ،ص.315
( )3دانتي ماريا تكتيتني :ىك رحالة إيطالي ،قاـ برحمة إلى الكفرة بإقميـ برقة ،لممزيد حكؿ ىذه الرحمة ينظر إلى دانتي ماريا
تػػكنينيتي ،الكف ػرة الغامضػػة ،ترجمػػة :كىبػػي أحمػػد البػػكرم ،ط ػرابمس :دار المص ػراتي لمطباعػػة كالنشػػر1974 ،ـ ،خاصػػة فػػي
ص.34
( )4جيرالد ركلفس (1897-1831ـ) :ىك رحالة ألماني ،كلد في أسرة متعممة في مدينة فيغػراؾ قػرب بريمػا ،فػي  14إبريػؿ
سنة 1831ـ ،كتكفي في مايك 1897ـ ،بعد صراع مع المرض ،درس الجغرافيا كالتاريخ كالمغات كالطب ،لػو خبػرة سياسػية،
كتػػكلى عػػدة مناصػػب سياسػػية كعسػػكرية ،كانػػت لػػو عػػدة رحػػبلت إلػػى المغػػرب كليبيػػا فػػي إقمػػيـ ط ػرابمس كبرقػػة .ينظػػر :أتيمػػك
مػػكرم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .24كجي ارلػػد ركلفػػس ،رحمػػة إلػػى الكفػرة ،تقػػارير الرحالػػة األلمػػاني جي ارلػػد ركلفػػس ،د ارسػػة كترجمػػة:
عماد الديف غانـ ،طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2000 ،ـ ،ص.21
ص.34
( )6الرحالة صادؽ مؤيد العظـ (1911-1840ـ) :ىػك الرحالػة السػكرم صػادؽ بػف صػالح مؤيػد العظػـ ،كلػد سػنة 1840ـ
بدمشػػؽ ،كدفػػف بيػػا سػػنة 1911ـ ،عػػاش حيػػاة حافمػػة بالبعثػػات كالميػػاـ الرسػػمية ،درس العمػػكـ العسػػكرية فػػي األسػػتانة ،ككػػاف
يتقف عدة لغات ،لو عدة مؤلفات عممية في الكيمياء ،كانت لو رحمة إلػى الحبشػة ،كرحمػة إلػى ليبيػا فػي ميمػة دبمكماسػية إلػى
الحركة السنكسية ،كبعض الممالؾ اإلسبلمية ،كذلؾ في سنة 1886ـ .ينظر :خير الديف الزركمي ،األعبلـ الشػرقية ،المجمػد
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( )5دانتي ماريا تكنينيتي ،الكفرة الغامضة ،ترجمة :كىبي أحمد البكرم ،طرابمس ،دار المصراتي لمطباعة كالنشر1974 ،ـ،

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

ركلفػس خبيػ انر بالصػحراء كتقمبػػات مناخيػػا...؛ كلػذلؾ عنػػدما غػادر أكجمػػة كػػاف يعتبػر عمػػى مسػػتكل

كالعػػرب ،كالتعػػرؼ عػػف الصػػعكبات المناخيػػة فػػي أدغػػاؿ أفريقيػػا كالصػػعكبات التػػي تعرضػكا ليػػا(.)1

كمف المؤكد أف إتقانو لمعديد مف المغات -خصكصان األكركبية -سيؿ عميو ذلؾ.

كمف أكثر الرحالة الذيف اىتمكا بالعديد مػف التفاصػيؿ الدقيقػة لمتغمػب عمػى المنػاخ القاسػي

في الصحراء الميبية :الرحالة العربي الحشائشي؛ حيث قدـ نصيحة لمحالة عف أجػكد األطعمػة فػي
حالة السفر في الصحراء فقاؿ" :سأعطيؾ نصيحة أخرل ثمينة؛ كؿ مف الشػعير أك التمػر؛ فإنيمػا
مف الطعاـ الذم يصمح أكثػر فػي ىػذه الػببلد ،فمػف المستحسػف أف تتعػكد عميػو" ،كمػا قػدـ نصػيحة

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

أخػػرل حػػكؿ أفضػػؿ مكاعيػػد كفصػػكؿ السػػنة لمسػػفر؛ لمتغمػػب عمػػى صػػعكبات المنػػاخ القاسػػي فقػػاؿ:
"سػافر صػػيفان إف كػػاف ذلػػؾ يمكننػا؛ فخػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ تكػػكف السػعات األكلػػى كاألخيػرة مػػف النيػػار

في الصحراء لذيذة.)2("...

كمف جية أخرل في مجاؿ اكتساب الخبرة في العديد مف المجاالت ،أف الرحالة لـ يبخمػكا

عمػػى بعضػػيـ بنقػػؿ الخبػرة كالنقػػاش حػػكؿ الػػرحبلت كالصػػعكبات المتعػػددة؛ فيػػذا الرحالػػة (جكسػػتاؼ

ناختيجػػاؿ)

()3

أشػػار إلػػى أنػػو أثنػػاء إعػػداده لرحمتػػو إلػػى بػػبلد السػػكداف فػػي مدينػػة ط ػرابمس ،التقػػى

بالرحالػػة (ركلفػػس) الػػذم تحصػػؿ منػػو عمػػى

قػػدر كبيػػر مػػف خبرتػػو السػػابقة فػػي الػػرحبلت بقكلػػو:

" ...كػػاف جي ارلػػد ركلفػػس يحكػػي لنػػا قصص ػان ال تنفػػذ مػػف تجػػارب رحبلتػػو ،كاشػػفان لػػي عػػف أح ػكاؿ
كشخصيات العالـ ،)4("...كذلؾ أشار إلى تعاكف الرحالة (ركلفس) معو فػي إعػداد خطتػو
نجاحو إلى إقميـ فزاف كتيبستي.

()5

لرحمػة

الثالػػث ،بي ػػركت ،دار العم ػػـ لممبلي ػػيف1997 ،ـ ،ص .85كص ػػادؽ مؤيػػد العظ ػػـ ،رحم ػػة الص ػػحراء الكب ػػرل بأفريقي ػػا 1886ـ،
ترجمة :عبد الكريـ أبك شكيرب ،طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف التاريخية1998 ،ـ ،ص ص.24-23
( )1صادؽ مؤيد العظـ ،رحمة في الصحراء الكبرل بأفريقيا ،رحمة في الصحراء الكبرل بأفريقيا ،مصدر سابؽ ،ص.19
( )2محمد بف عثماف الحشائشي ،الرحمة الصحراكية عبر طرابمس كببلد الطكارؽ ،مصدر سابؽ ،ص.178
( )3جكستاؼ ناختيجاؿ (1885-1834ـ) :ىك رحالة ألماني ،كلػد فػي قريػة أبخسػتد قػرب مدينػة سػتنداؿ بػأقريـ سػككنيا فػي
 23فبراير 1834ـ ،كتكفي في رأس بمماس فػي  19إبريػؿ 1885ـ ،درس طػب العيػكف ،كتػكلى عػدة مناصػب رسػمية ،كقػاـ
بعدة رحبلت إلى السػكداف كأكاسػط أفريقيػا ،كأىػـ رحبلتػو مػف طػرابمس إلػى القػاىرة فػي الفتػرة مػا بػيف 1874-1869ـ ،ككػاف
منيػػا ليبيػػا .أتيميػػك مػػكرم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .57كشػػكقي عطػػا ا﵀ الجمػػؿ ،تػػاريخ كشػػؼ أفريقيػػا ،القػػاىرة :مكتبػػة األنجمػػك
المصرية1971 ،ـ ،ص.410
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( )4جكسػػتاؼ ناختيجػػاؿ ،الصػػحراء كبػػبلد السػػكداف ،الصػػحراء كبػػبلد السػػكداف ،ترجمػػة :عبػػد القػػادر مصػػطفى المحيشػػي،
طرابمس :منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2007 ،ـ ،ص.116
( ) 5حيػث أشػار جكسػتاؼ إلػى ذلػؾ بقكلػو..." :تكجيػت إلػى طػرابمس ،حيػث كػاف الرحالػة األلمػاني جي ارلػد ركلفػس ينتظرنػي،
كبعد نقاش معو ،كش رح لخطة الرحمة كمعداتي المتكاضعة ،تحصػمت عمػى خبػرة ال بػأس بيػا ."...جكسػتاؼ ناختيجػاؿ ،فػزاف
كتيبستي ،ترجمو إلى العربية :الطيب الزبير المنصكر1996 ،ـ ،ص.14
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كفػػي ى ػػذا المجػػاؿ ىن ػػاؾ مػػف الرحال ػػة مػػف اس ػػتفاد مػػف رحبلت ػػو السػػابقة م ػػع رحالػػة ع ػػرب

كعثمػػانييف فػػي اكتسػػاب خب ػرات كثي ػرة .فقػػد اسػػتغؿ الرحالػػة السكيسػػرم (ىػػانز فيشػػر)

()1

خبرتػػو فػػي

رحمتو التي قاـ بيا بنفسو إلى فزاف ،ثـ إلى أكاسط أفريقيا سنة (1910ـ) ،مع ما اكتسبو مف خبرة

كمعمكمات عف ظركؼ الرحمة في الصحراء الميبية أثناء مرافقتو لمرحالة (عبد القادر جامي)

()2

في

الرحمػػة األخي ػرة ،مػػف ط ػرابمس إلػػى ف ػزاف سػػنة (1906ـ)( ،)3كىنػػا ال يجػػب أف نغفػػؿ مػػا أشػػار إليػػو

الرحالة (ركلفس)

()4

مف اعتراؼ بفضؿ الرحالة السابقيف لو.

كاإلغريقية -بكتابات الرحالة السابقيف حكؿ اآلثار كمكاقع كجكدىا ،خاصة في المناطؽ الشمالية.

فيذا الرحالة (جيمس ىاممتكف)( ،)5يذكر أنو قبؿ رحمتو إلى إقميـ برقة سػنة (1853ـ) قػاـ

بد ارسػػة كتابػػات الرحالػػة كالمػػؤرخيف األكركبيػػيف حػػكؿ اآلثػػار المكجػػكدة بالمػػدف الميبيػػة بيػػذا اإلقمػػيـ،

فيقػػكؿ" :قبػػؿ مغػػادرتي ألكركبػػا درسػػت جميػػع مػػا كتبػػو المؤلفػػكف القػػدماء كالمعاصػػركف عػػف المػػدف
الخمس القديمة ،"...كذلؾ فإف ىذا الرحالة استعاف بالرسكـ التي تركيا كقػاـ بيػا الرحالػة اإليطػالي

(باكلك ديبل شيبل) عف مدينة قكرينا في سنة (1818ـ)(.)6

( )1ىػانس فيشػػر :ىػػك رحالػػة سكيسػػرم ،تػػكلى عػدة مناصػػب رسػػمية فػػي المسػػتعمرات اإلنجميزيػػة ،لػو رحمػػة فػػي ليبيػػا 1906ـ ،كلػػو أىػػداؼ
اقتصػػادية فػػي أكاسػػط أفريقيػػا ،كلػػو مؤلػػؼ حكلػػو رحمتػػو ،فيػػو معمكمػػات اقتصػػادية كاجتماعيػػة .ينظػػر :أتيميػػك مػػكرم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص.82
كنجم ػػي رج ػػب ض ػػياؼ ،مدين ػػة غ ػػات كتج ػػارة القكاف ػػؿ الص ػػحراكية خ ػػبلؿ الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر ،طػ ػرابمس :منش ػػكرات مرك ػػز جي ػػاد الميبي ػػيف
لمدراسات التاريخية1999 ،ـ ،ص.38
( )2عبػد القػادر جػامي (1849-1878ـ) :ىػك الرحالػة التركػػي عبػد القػادر محمػد منيػر باشػػا جػامي ،كلػد فػي إسػنطبكؿ 1878ـ ،كتػػكفي
في نكفمبر 1849ـ ،تخرج مف الكميػة العسػكرية ،كتػكلى عػدة مناصػب رسػمية ،خاصػة فػي كاليػة طػرابمس كفػزاف ،يجيػد عػدة لغػات ،منيػا:
العربيػػة ،لػػو عػػدة مؤلفػػات ،كلػػو رحمػػة إلػػى إقمػػيـ ف ػزاف .ينظػػر :عبػػد القػػادر جػػامي ،مػػف ط ػرابمس الغػػرب إلػػى الصػػحراء الكبػػرل ،ترجمػػة:
مصػطفى األسػػطى ،طػرابمس :دار المصػراتي لمطباعػة كالنشػػر1974 ،ـ ،ص ص .12-11-10كالمختػار عثمػػاف الطيػب ،مدينػػة سػػككنة
في العيد العثماني الثاني (1911-1835ـ) ،طرابمس :مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2002 ،ـ ،ص.20
( )3مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المختار في مراجع تاريخ ليبيا ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.141
( )4فقد اعترؼ الرحالة ركلفس في كتابو (رحمة عبر أفريقيا) بفضؿ الرحالة األلمػاف فػي م ٌػده بالنصػيحة كالمسػاعدة بقكلػو" :كسػأظؿ ممتنػان
مدل الح ياة لمدعـ بالنصيحة كالفعؿ الػذم تمقيتػو مػف السػيد بيترمػاف كالمرحػكـ الػدكتكر بػارث" .جي ارلػد ركلفػس ،رحمػة عبػر أفريقيػا ،ترجمػة:
( )5الرحالة جيمس ىاممتكف :ىك الرحالة األسكتمندم ،اىتـ بالرحبلت إلػى شػماؿ أفريقيػا ،يجيػد المغػة العربيػة ،درس التػاريخ الميبػي القػديـ،
خاصػػة فػػي إقمػػيـ برقػػة ،كقػػاـ بعػػدة رحػػبلت ،أىميػػا :رحمػػة إلػػى برقػػة فػػي سػػنة 1853ـ ،لػػو مؤلػػؼ عػػف الرحمػػة ىػػك :ج ػكالت شػػماؿ أفريقيػػا
1853ـ .ينظػػر :شػػارؿ فيػػرك ،الحكليػػات الميبيػػة ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد الك ػريـ ال ػكافي ،ط ػرابمس ،المنشػػأة العامػػة لمنشػػر كالتكزيػػع كاإلعػػبلف،
1983ـ ،ط ،2ص . John wightop.cit.p151 ،479كجيمس ىاممتكف ،مصدر سابؽ ،ص.23
( )6المصدر نفسو ،ص ص .118 –23

191

العدد 10

عماد الديف غانـ ،سبيا ،مركز الدراسات األفريقية1988 ،ـ ،ص.723

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

كقد اسػتعاف الرحالػة األكركبيػكف -الػذيف كػاف ىػدفيـ مػف رحبلتيػـ د ارسػة اآلثػار الركمانيػة

كذلؾ فإف أغمب رحالة أكركبا في نياية القرف التاسع عشر أشػاركا إلػى أنيػـ اسػتفادكا مػف

جي ػػكد ككتاب ػػات الرحال ػػة الس ػػابقيف لي ػػـ ف ػػي مج ػػاؿ د ارس ػػة اآلث ػػار كتكثيقي ػػا ،كم ػػف ىػ ػؤالء الرحال ػػة
اإلنجميػ ػػزم (إدكارد ريػ ػػا)

()1

فػ ػػي رحمتػ ػػو إلػ ػػى ليبيػ ػػا سػ ػػنة (1877ـ)( ،)2ككػ ػػذلؾ الرحالػ ػػة اإلنجميػ ػػزم

(ككبر)( ،)3الذم اطمع عمى جيكد الرحالة األلماف فػي مجػاؿ د ارسػة اآلثػار فػي ليبيػا؛ حيػث اختػار
ىذا الرحالة منطقة ترىكنػة عمػى الحافػة الشػرقية مػف السمسػمة الجبميػة ،مسترشػدان فػي ذلػؾ بمػا كتبػو

مػػف قبمػػو ك ػبلن مػػف الرحالػػة (فػػكف بػػارم) ،كالرحالػػة (ىينريشػػبارث)( ،)4كلكنػػو فػػي نفػػس الكقػػت انتقػػد

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

(بارث) في عممو(.)5

كمػػف أجػػؿ إنجػػاز رحبلتيػػـ اسػػتفاد ىػؤالء الرحالػػة مػػف خبػرة ككتابػػات الرحالػػة السػػابقيف ليػػـ

بخصكص أفضػؿ كأسػيؿ كسػائؿ النقػؿ بػيف المػدف كالقػرل كالكاحػات الميبيػة ،كبخصػكص المعػدات
األخ ػػرل لنق ػػؿ الم ػػاء كالم ػػؤف م ػػف حي ػػث ق ػػدرة التحم ػػؿ كأس ػػعار الشػ ػراء كاإليج ػػار لي ػػذه الكس ػػائؿ أك

المعػدات؛ فيػذا الرحالػػة األلمػاني (ركلفػس) فػػي رحمتػو مػف طػرابمس إلػى و
اإلسػكندرية (1869ـ) ،قػػد
ذكػػر بكػػؿ كضػػكح إلػػى أنػػو اسػػتعاف بتجػػارب الرحالػػة السػػابقيف فقػػاؿ" :كالرحالػػة السػػابقكف فػػي برقػػة

كػػانكا يسػػتعينكف باسػػتئجار الجمػػاؿ( ،)6إال أننػػي كجػػدت مبالغػػة فػػي األسػػعار؛ لدرجػػة أننػػي قػػررت

الشػراء كلػـ أنػػدـ فيمػا بعػد عمػػى ذلػؾ ،)7("...ككػذلؾ فػػإف الرحالػة (ىينػريش فػػكف مالتسػاف)

()1

نصػػح

( )1إدكارد ريػػا :رحالػػة إنجميػػزم ،قػػاـ برحمتػػو إلػػى المنػػاطؽ الميبيػػة التػػي عمػػى البحػػر األبػػيض المتكسػػط فقػػط ،قػػاـ بزيػػارة آثػػار برقػػة فػػي سػػنة
1877ـ ،كذلؾ زار مدينة طرابمس كلبدة .John Wright .op.cit.p.202 ،ينظر :إداكرد ريا ،المغرب العربػي طػرابمس كلبػدة كالقيػركاف
في القرف التاسع عشر 1877ـ ،ترجمة :مصطفى جكدة ،طرابمس ،دار الفرجاني1968 ،ـ ،ص.11
( )2فقد أشار ىذا الرحالة إلى أنو درس كتابات الرحالة األلماني بػارث حػكؿ مدينػة لبػدة األثريػة بقكلػو" :لقػد قػدـ الػدكتكر بػارثDr.Barth
دراسة ممتعة لمبدة خبلؿ تجكالو عمى طكؿ البحر المتكسط" .إدكارد ريا ،مصدر سابؽ ،ص.85
( )3الرحالػػة كػػكبر :ىػػك رحالػػة إنجميػػزم ق -سكليسػػكف كػػكبر ،كلػػد فػػي بريطانيػػا سػػنة 1865ـ ،اشػػتير برحبلتػػو ،منيػػا :رحمتػػو األكلػػى إلػػى
ليبيػػا مػػف ط ػرابمس إلػػى ترىكنػػة سػػنة 1895ـ ،أمػػا الثانيػػة فقػػد كانػػت مػػف ط ػرابمس إلػػى ترىكنػػة -أيض ػان -فػػي سػػنة 1896ـ؛ بيػػدؼ د ارسػػة
آثارىا ،كلو عدة مؤلفات .ينظر :عبد ا﵀ مصطفى بعيك ،المختار في مراحؿ تاريخ ليبيا ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.46
( )4نفس المرجع ،ص.43
( )5فقد صرح الرحالة اإلنجميزم (كاكبر) في كتابو :مرتفعات اآلىات الجباؿ ،بػأف الػدكتكر بػارث كػاف ينقصػو التكػكيف العممػي فػي مجػاؿ
اآلثار بقكلو" :كلكف الدكتكر بارث لـ يكف يممؾ كقتان كافيان لمبحث بحثان خاصان في تمػؾ اآلثػار ،كلػـ يكػف مػف عممػاء اآلثػار" ،كيقصػد رحالػة
آثػػار ترىكنػػة .س .ق .كػػاكبر .مرتفػػع اآلىػػات الجبػػاؿ استكشػػاؼ اليياكػػؿ الثبلثيػػة كالمكاقػػع المغيميثيػػة فػػي ط ػرابمس ،تعريػػب :أنػػيس زكػػي
حسف ،طرابمس :دار الفرجاني( ،ب .ت) ،ص.10

العدد 10

( )6كنتيجػػة لكث ػرة اسػػتعماؿ ى ػؤالء الرحالػػة لمجمػػاؿ ككسػػيمة مكاصػػبلت فػػي الصػػحراء الميبيػػة ،أصػػبحت ليػػـ مػػف ذلػػؾ خب ػرة ،فيػػذا الرحالػػة
جػػيمس ريتشػػارد سػػكف يشػػير إلػػى بعػػض صػػفات ىػػذه الحيكانػػات بقكلػػو..." :فاإلبػػؿ عػػادة حيكانػػات مػػاكرة كفاقػػدة لمشػػفقة ،كتتعمػػد النيػػؿ مػػف
بعضيا ،الذككر منيا ."...جيمس ريتشارد سكف ،مصدر سابؽ ،ص.282
( )7جي ارلػػد ركلفػػس ،رحمػػة مػػف ط ػرابمس إلػػى اإلسػػكندرية ،ترجمػػة كتقػػديـ :عمػػاد الػػديف غػػانـ ،ط ػرابمس ،منشػػكرات مركػػز جيػػاد الميبيػػيف
لمدراسات التاريخية2002 ،ـ ،ص.110
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الرحالػػة األكركبيػػيف عنػػد التنقػػؿ فػػي األمػػاكف الميبيػػة القريبػػة أف يتخػػذكا الحصػػاف كالجمػػاؿ لمتنقػػؿ؛

نتيجة لسرعتيا ككذلؾ إلمكاف استئجارىا بسيكلة(.)2

كبيػذا فقػد اسػتفاد ىػؤالء الرحالػة -خاصػة األلمػاف -مػف كػؿ صػغيرة ككبيػرة حػكؿ التعامػؿ مػع ىػػذه

الحيكانػػات ،مػػف حيػػث الركػػكب ،ككػػذلؾ التغذيػػة؛ فيػػذا الرحالػػة (ركلفػػس) اسػػتفاد مػػف خب ػرة الرحالػػة
اإليطالي (باكلك ديبل شيبل) حكؿ خطكرة نبات (الػدرياس) المسػمكـ عمػى حيػاة الجمػاؿ؛ فقػاـ عمػى

أثػػر ذلػػؾ بشػراء كمامػػات لمجمػػاؿ خكفػان مػػف ىػػذا النبػػات الػػذم ينتشػػر فػػي م ارعػػي إقمػػيـ برقػػة ،كذلػػؾ
أثناء رحمتو مف طرابمس إلى اإلسكندرية سنة (1869ـ)(.)3

كالخب ػرة الكافيػػة التػػي اكتسػػبكىا مػػف الكتابػػات السػػابقة ،مػػف حيػػث إعػػداد القافمػػة ب ػاألدكات البلزمػػة

لمرحم ػػة ،م ػػف كس ػػائؿ النق ػػؿ ،إل ػػى المبلب ػػس كبع ػػض المع ػػدات الطبي ػػة كالخي ػػاـ كأكان ػػي نق ػػؿ الم ػػاء
ً
(الق ىرب).
كل ػػـ يت ػػرؾ الرحال ػػة ش ػػيئان لمص ػػدفة أك لممفاج ػػأة إلنج ػػاح رحبلتي ػػـ كس ػػيكلة الكص ػػكؿ إل ػػى أى ػػدافيـ
باالس ػػتعانة بي ػػذه الكتاب ػػات كم ػػا فيي ػػا م ػػف معمكم ػػات ،في ػػذا الرحال ػػة اإلنجمي ػػزم (ك ػػاكبر) ف ػػي س ػػنة

(1895ـ) ،يعتػػرؼ بأىميػػة مػػا تركػػو الرحالػػة (ىينريشػػبارث) ،كالػػدكتكر (أكرفػػيف فػػكف بػػارم)

()4

مػػف

كتابػػات كمعمكمػػات عػػف مكاقػػع المػػدف كالقػػرل ،كالطػػرؽ كالمسػػالؾ التػػي تصػػؿ إلييػػا( ،)5كػػذلؾ قػػاـ

الرحالػة (ركلفػػس) قبػؿ رحتمػػو إلػػى بػبلد السػػكداف برحمػػة اسػتطبلعية إلػػى مدينػػة لبػدة لبلطػػبلع عمػػى

طبيعة المسالؾ كالطرؽ البرية الميبية(.)6

( )1الرحالة ىينيريش فكف مالتساف (1874-1826ـ) :ىك رحالة ألماني كلد فػي فنػدالتر قػرب مدينػة درسدسػف فػي 1826/9/6ـ ،تػكفي
فػػي ي ػػكـ  22فب اريػػر 1874ـ ،درس الق ػػانكف ،كتعمػػـ المغ ػػة العربيػػة كعم ػػـ اآلثػػار كالميج ػػات المحميػػة ،كق ػػاـ بػػرحبلت إل ػػى أكركبػػا كالمش ػػرؽ
كالمغػػرب العربػػي كالجزي ػرة العربيػػة ،لػػو رحمػػة إلػػى ليبيػػا فػػي سػػنة 1869ـ ،كانػػت إلػػى مدينػػة ط ػرابمس .ينظػػر :ىينيػػرش فػػكف مالتسػػاف ،فػػي
لمدرسػات التاريخيػة2008 ،ـ ،ص.19-13
رحاب طرابمس كتكنس ،ترجمػة :عمػاد الػديف غػانـ ،طػرابمس :منشػكرات مركػز جيػاد الميبيػيف ا
كأتيمك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص .57كنيقكال زيادة ،الجغرافيا كالرحبلت عند العرب ،بيركت :دار الكتب المبناني1962 ،ـ ،ص.154
( )2ىينريش فكف مالتساف ،مصدر سابؽ ،ص.335
( )3جي ارلػػد ركلفػػس ،رحمػػة مػػف ط ػرابمس إلػػى اإلسػػكندرية ،ترجمػػة كتقػػديـ :عمػػاد ال ػديف غػػانـ ،ط ػرابمس :منشػػكرات مركػػز جيػػاد الميبيػػيف
لمدراسات التاريخية2002 ،ـ ،ص.129
( )4فقد قاـ الرحالة أرفيف بارم قبؿ رحمتو إلى ببلد الطكارؽ كالى غػرب أفريقػا برحمػة تجريبيػة إلػى منطقػة قريبػة مػف طػرابمس؛ ليقػؼ عمػى
بػػارم (1877-1846ـ) كرحمتػػو إلػػى غػػات كبػػبلد األييػػر ،ترجمػػة :عمػػاد الػػديف غػػانـ ،طػرابمس :منشػػكرات مركػػز جيػػاد الميبيػػيف لمد ارسػػات
التاريخية1995 ،ـ ،ص.22
( )5س .ىػ .كاكبر ،مصدر سابؽ ،ص.10
( )6جيرالد ركلفس ،رحمة عبر أفريقيا ،مصدر سابؽ ،ص.63
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العدد 10

متطمبات الرحمة إلى ىذه المناطؽ ،كاختار ليذا الغرض جبؿ غرياف كقراه ،حيث استغرقت رحمتػو إليػو اثنػيف كثبلثػيف يكمػان .الطبيػب أرفػيف

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

كبػػذلؾ فػػإف نجػػاح الرحالػػة األلمػػاف ،خاصػػة فػػي رحبلتيػػـ -كمػػا سيتضػػح -نػػاتج عػػف المعمكمػػات

كمف الكاضح أف اطبلع الرحالة عمى خطكرة المناطؽ الميبية كالقبائؿ القاطنة بيا ،ككذلؾ

ضػػعؼ الدكلػػة القرمانميػػة كالعثمانيػػة فػػي العديػػد مػػف الفت ػرات بسػػبب الثػػكرات كاالنتفاضػػات الشػػعبية
،أدل بيؤالء الرحالة إلى أخذ الحيطة كالحذر مف ىذه األخطار بكؿ الكسائؿ ،عمى الػرغـ ممػا قػاـ
بو الكالة كالمسؤكلكف مف جيد لحماية ىؤالء الرحالة.

كفػػي ىػػذا أشػػار الرحالػػة (فريػػدريؾ ىكرنمػػاف)

()1

فػػي سػػنة (1798ـ)إلػػى أنػػو تػػدرب عمػػى

السبلح النارم ،كأصبح يتقنو؛ لتكفير األمف لو ،كذلؾ بقكلو..." :كما أنني مسمح تسميحان جيدان ،كال
تنقضي الشجاعة ،باإلضافة إلى أنني تحت حماية اثنيف مػف األشػراؼ"( ،)2كفػي إطػار تػكفير ىػذه

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

الحمايػػة بك ػػؿ الكسػػائؿ؛ ذك ػػر الرحالػػة الفرنس ػػي (باشػػك) أف الرحال ػػة الفرنسػػي (غرانجي ػػو) فػػي س ػػنة

(1760ـ)كفي أثناء رحمتو إلػى برقػة اسػتعمؿ دلػيبلن مػف إحػدل العصػابات التػي تنتشػر فػي منػاطؽ

برقة فقاؿ" :كاف دليمو رئيس عصػابة مػف المصػكص ،ىك ىع ىػدهي (غرانجيػو) بمكافػأة عنػد العػكدة.)3("...
كيمكف أف يككف اضطرار ىذا الرحالة إلى االستعانة بيذا األسمكب ارجػع إلػى عػدـ قػدرة السػمطات

القرمانمية عمى حمايتو مف المصكص كقطاع الطرؽ في المناطؽ الصحراكية.
كقد قاـ الرحالػة (أحمػد محمػد حسػنيف)

()4

فػي رحمتػو إلػى ليبيػا سػنة (1923ـ) باحتياطػات

لحفػػظ سػػبلمتو كقافمتػػو كمعداتػػو؛ بحمػػؿ مجمكعػػة مػػف األسػػمحة ليػػذا الغػػرض ،كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ
بقكلو..." :كأخذت معي لقصد الصيد كدفع الطكارئ ،ثبلثة مسدسات كثبلث بنادؽ.)5("...

( )1الرحالة فريدريؾ ىكرنماف (1801-1772ـ) :ىك الرحالة األلماني فريدريؾ ككنراد ىكرنمػاف ،كلػد فػي مدينػة ىالدشػايـ سػنة 1772ـ،
كتكفي سنة 1801ـ ،في مدينة يكرنك ،كدرس العمكـ الطبيعية كالفمكية كالكشكؼ الجغرافية ،كقد أتقف المغة العربيػة ،أىػـ رحمػة قػاـ بيػا مػف
الق ػػاىرة إل ػػى م ػػرزؽ فيم ػػا ب ػػيف 1798-1797ـ .ينظ ػػر :أتيمي ػػك م ػػكرم ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص .10كعيس ػػى عم ػػي إبػ ػراىيـ ،الفك ػػر الجغ ارف ػػي
كالكشػكؼ الجغرافيػة ،اإلسػكندرية ،دار المعرفػة لمطباعػة كالنشػر2002 ،ـ ،ص .197كرحمتػاف فػي ليبيػا ،طػرابمس ،دار كمكتبػة الفرجػػاني،
(ب .ت) ،ص.16
( )2س .ىكارد ،مرجع سابؽ ،ص.157
( )3جاف ريمكف باشك ،ركاية إلى مرمرة كقكرينا ككاحتي أكجمة كمػرادة ،تعريػب :مفتػاح عبػد ا﵀ الميسػكرم ،بيػركت ،دار الجبػؿ1999 ،ـ،
ص.24
( )4أحمد محمد حسنيف (1946-1889ـ) :ىك رحالة مصرم ،كلػد سػنة 1889ـ فػي حػي بػكالؽ بالقػاىرة ،كتػكفي سػنة 1946ـ ،كتػكلى
العديد مف المناصب الرسػمية كالبعثػات كالػرحبلت ،درس القػانكف ،كقػاـ بػرحمتيف إلػى ليبيػا ،خاصػة كاحػة الكفػرة بػإقميـ برقػة خػبلؿ السػنكات
1923 –1920ـ ،كلػو كتػػاب حػػكؿ الرحمػػة (صػػحراء ليبيػػا 1923ـ) ،كأقػػاـ عبلقػػات مػػع الحركػػة السنكسػػية .ينظػػر :زكػػي مجاىػػد ،األعػػبلـ

العدد 10

الش ػرقية فػػي المائػػة الرابعػػة عش ػرة ،الجػػزء الثػػاني ،بيػػركت ،دار الغػػرب اإلسػػبلمي1994 ،ـ ،الطبعػػة الثانيػػة ،ص .853ك:

Andrew

Goudie.op.cit.p69.
( )5أحمد محمد حسنيف باشا ،رحمة في صحراء ليبيا 1923ـ ،صكرىا كقدـ ليا :عمي أحمد كنعػاف ،بيػركت :المؤسسػة العربيػة لمد ارسػات
كالنشر2004 ،ـ ،ص.40
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كممػػا يجػػدر ذكػػره فػػي ىػػذه النقطػػة -حػػكؿ اسػػتفادة الرحالػػة مػػف كتابػػات السػػابقيف ليػػـ -ىػػك اختػراع
كتطػػكر الطباعػػة فػػي ىػػذه الفتػرة ،التػػي نشػػأ عنيػػا سػػيكلة نشػػر ىػػذه الكتابػػات كتػػداكليا بػػيف الرحالػػة

كالفئات األخرل(.)1

ثانياً :اتخاذ الرحالة األوروبيين السرية والتنكر ستا ارً لرحبلتيم:

ىػػذا العامػػؿ مػػف العكامػػؿ التػػي سػػاعدت الرحالػػة األكركبيػػيف عمػػى نجػػاح رحبلتيػػـ عبػػر األ ارضػػي
الميبية في الفترة ما بيف (1923 –1798ـ)،حيث أتقف ىؤالء الرحالػة أسػاليب التنكػر كالسػرية بكػؿ
نجاح؛ لتذليؿ الصعكبات التي كانػت تػرتبط بػالظركؼ السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة السػائدة

كلمخػػركج بفائػػدة مػػف معالجػػة ىػػذه النقطػػة سػػنتناكؿ كػػؿ أسػػمكب مػػف أسػػاليب التنكػػر كالتمكيػػو الػػذم

أتقنو ىؤالء الرحالة عمى حدة.

ففي ىػذا الصػدد نجػد -مػف خػبلؿ مػا تػـ االطػبلع عميػو مػف رحػبلت -أف أحػد أسػاليب التنكػر ىػك

مينػػة التجػػارة ،كىػػذا األسػػمكب مػػف التنكػػر اسػػتخدمو العديػػد مػػف الرحالػػة؛ نظ ػ انر لسػػفرىـ مػػع قكافػػؿ

التجػػار القادمػػة مػػف القػػاىرة نحػػك األ ارضػػي المص ػرية ،خاصػػة قكافػػؿ الحػػج ،كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ
الرحالة األلماني (فريدريؾ ىكرنماف)

()2

في رسالة لو مف القاىرة إلى الجمعية األفريقية ،بتاريخ 31

أغسطس (1798ـ)،فقاؿ" :أنا أسافر كتاجر مسمـ مع تجار القافمة ،كانني كاثؽ مف قدرتي عمى
السػػفر تحػػت سػػتار ىػػذه الشخصػػية آمن ػان مثػػؿ رعايػػا البمػػد"( ،)3كفػػي منتصػػؼ القػػرف التاسػػع تعػػرض

أسمكب التنكر بمينة التجارة -الذم اتخذه الرحالة األكربيكف -إلى انتكاسة؛ نتيجة لئلجراءات التي
اتخذتيا السمطات العثمانية

()4

ضد التجار األكركبييف ،لكف استمر ىذا األسمكب لدل الرحالػة ،فقػد

( )1حسنيف محمد فييـ ،آداب الرحبلت ،مجمة الككيت ،منشكرات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب1989 ،ـ ،ص.38
( )2الرحالة فريدريؾ ىكرنماف (1801-1772ـ) :ىك الرحالة األلماني فريدريؾ ككنراد ىكرنمػاف ،كلػد فػي مدينػة ىالدشػايـ سػنة 1772ـ،
كتػػكفي سػػنة 1801ـ ،ف ػي مدينػػة يكرنػػك ،درس العمػػكـ الطبيعيػػة كالفمكيػػة كالكشػػكؼ الجغرافيػػة ،كأتقػػف المغػػة العربيػػة ،أىػػـ رحمػػة قػػاـ بيػػا مػػف
القػػاىرة إلػػى مػػرزؽ فيمػػا بػػيف 1798-1797ـ .ينظػػر :محمػػد عمػػي حشيشػػك ،الرحػػالكف األلمػػاف إلػػى الػػببلد العربيػػة ،الجػػزء األكؿ ،د ارسػػات
جمعيػػا كشػػارؾ فييػػا :صػػبلح الػػديف المنجػػد ،بيػػركت ،دار الكتػػاب الجديػػد1982 ،ـ ،ط ،2ص .80كرحمتػػاف عبػػر ليبيػػا ،مصػػدر سػػابؽ،
ص ،16كأتيميك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص.10
( )3رحمتاف عبر ليبيا ،مصدر سابؽ ،ص.66
ارتباؾ المؤسسات المسؤكلة عف إرساؿ المكتشفيف كالخكؼ مف كشؼ حقيقتيـ ،كىك ما أدل بقناصؿ الدكؿ األكركبيػة إلػى االحتجػاج لػدل
باشػػا ط ػرابمس كالسػػمطاف العثمػػاني عمػػى ىػػذه اإلج ػراءات .ينظػػر :فرانشيسػػكك ركفيػػرم ،عػػرض لمكقػػائع التاريخيػػة البرقاكيػػةالكرنكلكجي لبرقػػة
( 1911-1551ـ) ،ترجمة :إبراىيـ أحمد الميدكم ،طرابمس ،مركز جياد الميبييف لمد ارسػات التاريخيػة كالمعيػد اإليطػالي ألفريقيػا كالشػرؽ،
2003ـ ،ص.88
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( )4فػي سػنة 1837ـ اتخػذت السػػمطات العثمانيػة إجػراءات بمنػػع التجػار األكركبيػيف مػف االتجػػار فػي عػدة منتجػػات محميػة ،ممػا أدل إلػػى

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

في ىذه الفترة مف تاريخ ليبيا الحديث.

انتحؿ الرحالة السيناتكر اإليطالي (دم مارتينك )De Martinoفي سنة (1908ـ) شخصية تاجر
جمكد حيكانات أثناء زيارتو إلى إقميـ برقة(.)1

كالػػى جانػػب التنكػػر بمينػػة التجػػارة ،قػػاـ الرحالػػة األكركبيػػكف بػػالتنكر كراء مينػػة الطػػب ،فقػػد تنكػػر

الرحالػػة الطبيػػب (أرفػػيف فػػكف بػػارم)

()2

عنػػد كصػػكلو إلػػى مدينػػة غػػات بأنػػو طبيػػب عثمػػاني أرسػػؿ

لمعمػػؿ لػػدل الحاميػػة العثمانيػػة فػػي غػػات ،كذلػػؾ فػػي رحمتػػو سػػنة (1877ـ)()3؛ كبػػذلؾ حصػػؿ ىػػذا
الرحالة عمى الحماية كاألمف مف طرؼ السكاف؛ نتيجة لحاجة السػكاف لمعػبلج كالػدكاء الػذم يقدمػو

الرحالة في المعتاد ليـ ،كفي ىذا الصدد فإف التنكر بمينة الطب اتخذه المبشركف المسيحيكف إلى
اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

األ ارضػػي الميبيػػة كبػػاقي جيػػات أفريقيػػا؛ بػػدعكل عػػبلج الفقػراء ،كلػػذلؾ فيػػـ لػػـ يختمفػكا عػػف الرحالػػة

اآلخريف(.)4

ككاف ىناؾ فئة أخرل مف الرحالة يعمدكف إلى إخفاء الغرض األساسي الذم يكمف كراء رحبلتيـ،
كىػػك التعمػػؿ بػػأنيـ عممػػاء نباتػػات كآثػػار( ،)5كصػػمكا لمبحػػث عػػف النباتػػات الطبيػػة ،أك لمكشػػؼ عػػف
اآلثار الركمانية كاإلغريقية المنتشرة عمى األراضي الميبية؛ ألف مثؿ ىذه النشاطات تعطي الرحالة

الحريػػة لبلطػػبلع عمػػى المنػػاطؽ كالطػػرؽ كالمسػػالؾ ،س ػكاء عمػػى السػػاحؿ الميبػػي ،أك فػػي المنػػاطؽ
الصػػحراكية ،كىػػذا مػػا حػػرص عميػػو الرحالػػة اإليطػػاليكف فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر المػػيبلدم

كأكائؿ القرف العشريف.

أمػػا فيمػػا يخػػص التنكػػر كراء االدعػػاء باإلسػػبلـ ،فقػػد كػػاف أحػػد أكثػػر األسػػاليب المنتشػرة بػػيف ىػؤالء

الرحالة؛ نظ انر لخكفيـ مف رد فعؿ كمكقؼ السكاف المسمميف ضد المسػيحييف ،ككػذلؾ تػأثير بعػض
األحػػداث كالمشػػاكؿ كالحػػركب البحريػػة بػػيف ليبيػػا كالػػدكؿ األكركبيػػة ،خاصػػة فػػي العيػػد القرمػػانمي،

كػػذلؾ تػػأثير الحممػػة الفرنسػػية عمػػى مصػػر أكاخػػر القػػرف الثػػامف عشػػر المػػيبلدم ،كغيرىػػا ،كاحػػتبلؿ
فرنسا لمجزائر سنة (1830ـ).

( )1مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المختار في مراجع تاريخ ليبيا ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.128
( )2أرفػػيف فػػكف بػػارم (1877-1848ـ) :ىػػك الرحالػػة الطبيػػب أرفػػيف فػػكف بػػارم ،كلػػد فػػي مكناكػػد فػػي  22فب اريػػر 1846ـ ،كتػػكفي سػػنة
1877ـ في مدينة غات ،درس الطب كالمغة العربية كبعػض ليجػات الطػكارؽ ،كقػاـ برحمػة إلػى ليبيػا سػنة 1871ـ؛ لمكصػكؿ عػف طريقيػا
إلى الممالؾ األفريقية ،كأىـ مؤلفاتو ىك ما كتبو عف ىذه الرحمػة .ينظػر :أتيمػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص .61كعمػاد الػديف غػانـ ،الطبيػب
األلماني أرفيف بارم فكف (1877-1846ـ) ،كرحمتو إلى غات كببلد األيير ،مصػدر سػابؽ ،ص .59كجي ارلػد ركلفػس ،رحمػة إلػى الكفػرة،
مصدر سابؽ ،ص.844
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( )3آرفيف فكف بارم ،مصدر سابؽ ،ص .23كأتيميك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص.61
( )4مصطفى نصر المسبلتي ،االستشراؽ السياسػي فػي النصػؼ األكؿ مػف القػرف العشػريف ،طػرابمس ،دار اقػ أر لمطباعػة كالترجمػة كالنشػر
كالخدمات اإلعبلمية1986 ،ـ ،ص.186
( )5جماؿ زكريا قاسـ ،األصكؿ التاريخية لمعبلقات العربية األفريقية ،القاىرة ،مطبعة الجببلكم1975 ،ـ ،ص.312
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فق ػػد ذك ػػر (ج ػػيمس كيم ػػبلرد) أف الك ػػابتف(ليكف) ك ػػاف يتظ ػػاىر ف ػػي رحمت ػػو س ػػنة (1819ـ) ب ػػالتنكر

بمظير المسمـ ،كأنو كػاف يعتقػد دائمػان أف اختيػار أم رحالػة أكركبيػيف لؤل ارضػي الميبيػة إلػى أفريقيػا

َّؼ نفسو عمى أنو مسمـ ،كذكر أف(ليكف) لـ يتظاىر باإلسػبلـ فحسػب؛ بػؿ أنػو:
ال يمكف إال إذا ىكي ى
"بذؿ قصارل جيده ليتمرس بعادات القكـ".
كفي ىذه الفترة-كذلؾ -أشار الرحالة (فريدريؾ ىكرنمػاف) فػي سػنة (1824ـ) إلػى أف أحػد عكامػؿ
نجاحػػو ىػػك ادعػػاء اإلسػػبلـ ،كذلػػؾ فػػي رسػػالة إلػػى الجمعيػػة األفريقيػػة ،كالتػػي قػػاؿ فييػػا" :لػػـ أكػػف
ألتمكف مف متابعة رحمتي دكف أف اعتنؽ اإلسبلـ كأعمف ىذا االعتناؽ فعميان بنفسي"(.)1

ذلؾ تنكرت الرحالة اإلنجميزية (ركزيتػا فػكربس)في شخصػية سػيدة مسػممة ،عنػد القيػاـ برحمتيػا إلػى

كاحة الكفرة سنة (1920ـ) ،كأطمقت عمى نفسيا اسـ (خديجة)()2؛ كذلؾ خكفان مػف مكقػؼ السػكاف
كأتباع الحركة السنكسية في ىذه الكاحات.

أما فيما يتعمؽ باسػتخداـ الرحالػة األسػماء العربيػة عنػد كصػكليـ إلػى األ ارضػي الميبيػة -سػكاء عػف

طريػؽ مصػر ،أك عػف طريػؽ مينػاء طػرابمس كبنغػازم -فقػد أشػار الرحالػة (جػيمس ريتشػارد سػكف)

فػػي رحمتػػو سػػنة (1845ـ)إلػػى التنكػػر باألسػػماء العربيػػة ،الػػذم اتخػػذه الرحالػػة اإلنجميػػز فػػي بدايػػة
القرف التاسع عشر الميبلدم ،فقاؿ" :تبنى الرحالة (كبلبرتكف) كرفاقو أسماء إسبلمية ،ككانكا عمػى

كامؿ الحؽ فيما فعمكا؛ فقد كجدت في فزاف أف اسػـ (عبػد ا﵀) الػذم حممػو كبلبرتػكف مػا زاؿ يػذكر

بعػػد عشػػريف سػػنة عمػػى كفاتػػو فػػي السػػكداف ،أمػػا السػػيد (دنيػػاـ) فقػػد عػػرؼ باسػػـ (ال ػرايس)؛ لككنػػو

ضابطا"(.)3

إلػػى جانػػب الرحالػػة اإلنجميػػز اتخػػذ الرحالػػة األلمػػاف ىػػذا األسػػمكب فػػي التنكػػر كػػذلؾ ،فقػػد عػػرؼ

الرحالة (ىينريشبارث)

()4

في مدينة مرزؽ بػإقميـ فػزاف ،أثنػاء رحمتػو سػنة (1850ـ) باسػـ (عبػد ا﵀

الكريـ)( ،)5باإلضافة إلػى تنكػر الرحالػة الػدكتكر (أرفػيف بػارم) باسػـ (عبػد البػارم بػف عبػد ا﵀)(،)1
( )1جيمس كيمبلرد ،مرجع سابؽ ،ص ص.207-198
( )2مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المختار في مراجع تاريخ ليبيا ،مرجع سابؽ ،ص.107
( )3جيمس ريتشارد سكف ،مصدر سابؽ ،ص.77
( )4ىينرش بارت (1865-1821ـ) :ىك الرحالػة المستشػرؽ األلمػاني الػدكتكر ىينرشػبارث ،الػذم كلػد فػي مدينػة ىمبػكرج فػي  19مػايك،
سنة 1821ـ ،كتكفي في بريميف يػكـ  25نػكفمبر 1865ـ ،درس التػاريخ كاآلثػار كالمغػة العربيػة كالمغػات األفريقيػة ،كقػاـ بعػدة رحػبلت إلػى
مؤلػػؼ أك مػػذكرات حػػكؿ رحبلتػػو .ينظػػر :أتيمػػك مػػكرم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .35كيكسػػؼ فػػكف ىػػامر بكرجسػػتاف 1856-1778ـ ،بقمػػـ أنػػا
مػػارم ش ػػمؿ ،المستشػ ػرقكف األلمػػاف ،ج ،1الطبع ػػة الثاني ػػة ،بي ػػركت ،دار الكتػػاب الجدي ػػد1982 ،ـ ،ص .41كفرانسيش ػػككركفيرم ،مص ػػدر
سابؽ ،ص.102
( )5أتيميك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص.47
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القػػارات ،قػػاـ مػػع عػػدد مػػف الرحالػػة برحمػػة مػػف طنجػػة حتػػى حػػدكد مصػػر كالشػػاـ كتركيػػا إلػػى ألمانيػػا ،فيمػػا بػػيف سػػنة 1852-1850ـ ،لػػو

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

كقد استمر الرحالة األكركبيكف في أكائؿ القرف العشريف في االدعػاء باعتنػاؽ اإلسػبلـ ،كفػي إطػار

ككػذلؾ تنكػر الرحالػة (كػراكزه)

()2

عنػد رحمتػو إلػػى أكاسػط غػرب أفريقيػا كعنػد كصػكلو إلػى األ ارضػػي

الميبية في بداية القرف العشريف(.)3

كف ػػي ى ػػذا الص ػػدد اس ػػتخدـ الرحال ػػة األلم ػػاف األس ػػماء العربي ػػة ف ػػي رحبلتي ػػـ إل ػػى من ػػاطؽ المش ػػرؽ

العربي

()4

كشماؿ أفريقيا.

كقػػد اقتػػرف تنكػػر الرحالػػة بادعػػاء اإلسػػبلـ ،كالتنكػػر باألسػػماء العربيػػة ،بارتػػداء الػػزم العربػػي عنػػد

كصػػكليـ إلػػى األ ارضػػي الميبيػػة ،فقػػد أشػػار (جػػيمس كيمػػبلرد) إلػػى أف الرحالػػة (ريتشػػي)

()5

كالكػػابتف

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

(ليكف)(،)6ك انكا يتنكركف بمبلبس عربية في رحبلتيـ مف القاىرة إلى مدينة مػرزؽ بػإقميـ فػزاف سػنة

(1819ـ) ،فق ػػاؿ" :كق ػػد لبسػ ػكا ألبس ػػة المغارب ػػة ،كدربػ ػكا أنفس ػػيـ عم ػػى ع ػػادات ال ػػببلد.)7("...كذك ػػر

( )1أرفيف فكف بارم ،مصدر سابؽ ،ص.16
( )2الرحالة كراكزة (1938-1850ـ) :ىك الرحالة غكتمكب أدكلؼ كركازة كلد في ألمانيا سنة 1850ـ ،كتػكفي فييػا سػنة 1938ـ ،درس
كركازة عدة لغات عالميػة ،منيػا :األفريقيػة ،كاإلغريقيػة ،كالبلتينيػة ،كدرس العمػكـ الطبيعيػة ،كعمػـ الجغرافيػا ،كعمػـ الحيػكاف ،كغيرىػا ،كانػت
أكؿ رحبلتػو إلػى ليبيػػا 1869-1868ـ ،ككصػؿ إلػػى مػرزؽ ،أمػػا الرحمػة الثانيػة فيػػي فػي 1882-1878ـ ،التػػي زار فييػا غػػات ،لػو عػػدة
دراسات سياسية كاقتصادية كاجتماعيػة عنيػا ،أمػا الرحمػة الثالثػة فكانػت فػي مػا بػيف 1912-1901ـ ،زار فييػا طػرابمس ،لػو عػدة د ارسػات
حكؿ طرابمس كفزاف كغات ،كنشر عدة مخطكطات ،منيا :حكـ أكالد امحمد في فزاف 1753-1551ـ ،لممؤلؼ مصػطفى خكخػو .ينظػر:
الػػدكاخؿ الميبيػػة فػػي مجمكعػػة د ارسػػات لمرحالػػة األلمػػاني غكتمػػكب أدكلػػؼ ك ػراكزة ،ترجمػػة كتحقيػػؽ :عمػػاد الػػديف غػػانـ ،ط ػرابمس :منشػػكرات
مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية 1998ـ ،ص ص .67-22كنجمي رجب ضياؼ ،مرجع سابؽ ،ص ص.34-33
( )3عماد الديف غانـ ،كثػائؽ كمخطكطػات فػي أعمػاؿ ركلفسػككراكزه ،ضػمف أعمػاؿ المػؤتمر األكؿ لمكثػائؽ كالمخطكطػات فػي ليبيػا كآفػاؽ
العمؿ حكليا ،الجزء الثاني ،زليتف1988 ،ـ ،صص.1023-29
( )4أسػػاليب التنكػػر بػػالزم كاالسػػـ اسػػتخدمو الرحالػػة األكركبيػػكف لمكصػػكؿ إلػػى جميػػع المنػػاطؽ العربيػػة ،بمػػا فييػػا األ ارضػػي المقدسػػة :مكػػة
المكرمػػة ،كالمدينػػة المنػػكرة؛ فقػػد قػػاـ الرحالػػة األلمػػاني البػػاركف ىينػريش فػػكف مالتسػػاف(1864 –1826ـ) بزيػػارة مكػػة المكرمػػة متنكػ انر باسػػـ
(الج ازئػرم) ،ككقػؼ مػع الحجػاج عمػى جبػؿ عرفػات ،ثػـ اسػتخدمو عمػى األ ارضػي الميبيػة فػي رحمتػو سػنة 1866ـ .ىينػريش فػكف مالتسػػاف،
مصدر سابؽ ،ص.13
( )5الرحالػػة ريتشػػي (1819-1788ـ) :ىػػك الرحالػػة اإلنجميػػزم الػػدكتكر جكزيػػؼ ريتشػػي ،كلػػد فػػي أسػػكتمندا فػػي سػػنة 1788ـ ،تػػكفي فػػي
مدينػة مػرزؽ فػي  20نػكفمبر 1819ـ ،درس الج ارحػة ،ككػاف يجيػد المغػة العربيػة ،كقػاـ برحمػة إلػى ليبيػا مػف طػرابمس إلػى مػرزؽ -1818
1819ـ ،أعد دراسة حكؿ النباتات البرية في فزاف .جكستاؼ ناختيجاؿ ،الصحراء كببلد السكداف ،المجمػد األكؿ ،طػرابمس كفػزاف ،ترجمػة:
عبػػد القػػادر المحيشػػي ،طػرابمس :منشػػكرات مركػػز جيػػاد الميبيػػيف لمد ارسػػات التاريخيػػة2007 ،ـ ،ص .127كجػػيمس ريتشاردسػػكف ،مصػػدر
سابؽ ،ص ص .504-503كأتيميك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص .19كشارؿ فيرك ،مصدر سابؽ،ص.554
( )6الكػػابتف ليػػكف ط 1832-1795ـ :ىػػك الرحالػػة اإلنجميػػزم جػػكرج ف ارسػػيس ليػػكف ،كلػػد فػػي بريطانيػػا سػػنة 1795ـ ،كتػػكفي فييػػا فػػي 8
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مػػف فب اري ػػر س ػػنة 1832ـ ،عم ػػؿ ف ػػي البحريػػة اإلنجميزي ػػة ،قػ ػاـ برحم ػػة إل ػػى ليبيػػا ،زار فيي ػػا طػ ػرابمس إل ػػى فػ ػزاف1819-1818 ،ـ ،كىدف ػػو
الكصػػكؿ إلػػى نيػػر النيجػػر ،عػػف طريػػؽ شػػماؿ أفريقيػػا ،ككتػػب عػػف رحمتػػو :تقريػػر الػػرحبلت فػػي شػػماؿ األفريقػػي فػػي السػػنكات -1818
1819ـ .جػيمس كيمػبلرد ،مرجػع سػابؽ ،ص.217كأتيميػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص ص .20-19ك. John Wright, op.cit.p.82:
كذلؾ ع.ؼ.ليكف ،مدخؿ إلى الصحراء ،ترجمة :اليادم أبك لقمة ،بنغازم ،منشكرات جامعة قاريكنس1993 ،ـ ،ص.9
( )7جيمس كيمبلرد ،مرجع سابؽ ،ص.207
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الرحالة الفرنسي (باشك)

()1

أف ىذا األسمكب في التنكر ىك أحد عكامؿ نحاجو كحرية نشاطو أثنػاء

رحمتو إلى إقميـ برقة سنة (1824ـ)(،)2كقد سبقو في ذلؾ الرحالة اإلسباني(باديا لبميؾ دكمنيقك)

()3

في رحمتو سنة (1804ـ)(.)4

كقد ذكر الرحالة اإلنجميزم (جيمس ريتشارد سكف) أنو استفاد مف التنكر بالزم العربي الميبي عند

كصكؿ قافمتو إلى غدامس سنة (1845ـ)فقاؿ ..." :فػإف كجػكدم فػي ىػذا المكػاف لػـ يثػر اىتمامػان
يذكر؛ بحكـ نمط مبلبسي المغربية ،التي جعمت مف الصعب تمييزه عف باقي أفراد القافمة"(.)5

ك ػػذلؾ ش ػػدد الرحال ػػة (ىينػ ػريش ف ػػكف مالتس ػػاف) عم ػػى كج ػػكب أف يك ػػكف الرحال ػػة األكركب ػػي متنكػ ػ انر
عمييا السمطات العثمانيػة ،كفػي ىػذا يقػكؿ" :كلكػف إذا مػا كػاف المكضػكع النيػب األكربػي ،كخاصػة

إذا كاف يسافر دكف أف يتنكر في ممبسو"(.)6

كشػ ػػكؿ التنكػ ػػر أسػ ػػمكبان لمبعثػ ػػة الييكديػ ػػة

()7

الصػ ػػييكنية ،التػ ػػي كصػ ػػمت إلػ ػػى إقمػ ػػيـ برقػ ػػة فػ ػػي سػ ػػنة

(1908ـ)؛ الستكشػػاؼ إمكانيػػة إقامػػة كطػػف قػػكمي لمييػػكد فيػػو ،كقػػد كانػػت تحركػػات ىػػذه البعثػػة

( )1الرحالة باشك (1829-1794ـ) :ىك الرحالة الفرنسي جاف ريمكف باشك ،كلد في مدينة نػيس الفرنسػية فػي  3ينػاير 1794ـ ،كتػكفي
فػػي بػػاريس يػػكـ  26ينػػاير 1829ـ ،درس األدب كعمػػـ النبػػات كالرسػػـ ،أمػػا رحمتػػو إلػػى األ ارضػػي الميبيػػة -كتحديػػداإلى إقمػػيـ برقػػة -فكانػػت
فيما بيف 1823-1822ـ ،كلو عدة مؤلفػات .أتيميػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص .33ك .John Wright , op.cit.p92:كجي ارلػد ركلفػس،
رحمة إلى الكفرة ،مصدر سابؽ ،ص .438كشارؿ فيرك ،مصدر سابؽ ،ص.556
( )2كأشػػار إلػػى ذلػػؾ بقكلػػو" :لػػـ يحػػدث لنػػا مػػا يعكػػر صػػفكنا أك يعرقػػؿ مسػػيرتنا أك تنزىػػاتي فػػي الػػداخؿ ،كذلػػؾ نظ ػ انر ألننػػي أرتػػدم الجػػرد
البدكم" .جاف ريمكف باشك ،مصدر سابؽ ،ص.63
( )3باديا لبميؾ دكمنيقك(1818-1867ـ) :ىػك الرحالػة األسػباني دكمنجػك باديػا ليبميػؾ ،المعػركؼ برحالػة األميػر عمػي بػؾ العباسػي ،كلػد
فػػي باديػػا ليبميػػؾ فػػي مدينػػة برشػػمكنة 1867ـ ،كتػػكفي فػػي  28أغسػػطس سػػنة 1818ـ كدفػػف فػػي قمعػػة البمقػػاء فػػي الجنػػكب الش ػرقي مػػف
األردف ،عنػدما كػاف فػي رحمػػة نحػك مكػة المكرمػػة ،درس المغػة العربيػة كالمغػػات األكركبيػة ،كقػاـ بعػػدة رحػبلت فػي قػػارات العػالـ ،أمػا رحمتػػو
إلى ليبيا فكانػت مػا بػيف (1807-1803ـ) ،تحػدث عػف طػرابمس مػف ناحيػة السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة .الظػاىر أمػد ىكػي ،أكؿ
رحالة أسباني يزكر العالـ العربي في مطمع القرف التاسع عشر ،مجمة الفكر العربي (الرحبلت العربيػة :الػرحبلت كاألغػراض كالتأشػيرات)،
العػدد الحػػادم كالخمسػكف ،يكنيػػك ،السػنة التاسػػعة ،بيػػركت :منشػكرات معيػػد اإلنمػاء العربػػي لمعمػكـ اإلنسػػانية ،ص ص .192-172كقاسػػـ
الجميمػػي ،صػػفحات مػػف تػػاريخ الحػػديث كالمعاصػػر ،ط ػرابمس ،مركػػز جيػػاد الميبيػػيف لمد ارسػػات التاريخيػػة2003 ،ـ ،ص .176كJohn :
.Wright.op.cit.p.65
( )4فقػػد قػػاـ الرحالػػة اإلسػػباني باديػػا لبميػػؾ دكمينيقػػك (عمػػي بػػؾ العباسػػي) إلػػى جانػػب اتخػػاذه اسػػمان عربيػان فإنػػو ادعػػى اإلسػػبلـ ،كتػػـ ختانػػو،
( )5جيمس ريتشارد سكف ،مصدر سابؽ ،ص.314
( )6ىينريش فكف مالتساف ،مصدر سابؽ ،ص.191
( )7البعثة الييكدية الصييكنية 1908ـ :بعثة إلػى إقمػيـ برقػة ،تككنػت مػف عػدة عممػاء فػي اليندسػة كالميػاه كالتربػة كعمػـ النبػات ،كأمضػت
ثبلثة أسابيع في برقة لدراسة إمكانيػة قيػاـ دكلػة ييكديػة ،ثػـ عػادت إلػى لنػدف لكتابػة تقريػر عػف ذلػؾ كعػف مػدل الصػبلحية .أمػيف عبػد ا﵀
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فارتدم المبلبس العربية اإلسبلمية .قاسـ الجميمي ،مرجع سابؽ ،ص ص.176 –150

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

بػػالمبلبس العربيػػة؛ لينجػػك مػػف خطػػر القبائػػؿ الميبيػػة عنػػد الحػػدكد الميبيػػة التكنسػػية ،التػػي ال تسػػيطر

س ػرية ،ككانػػت متنك ػرة فػػي مبلبػػس عربيػػة ليبيػػة ،كىػػذا مػػا ذك ػره الكتػػاب األزرؽ -الػػذم صػػدر عػػف

البعث ػػة بع ػػد رجكعي ػػا إل ػػى أكركب ػػا-بقكل ػػو" :أم ػػا سػ ػرية إخف ػػاء تحرك ػػات أعض ػػائيا فق ػػد أكدت ػػو ى ػػذه
الكثيقػػة ،"...كػػذلؾ ذكػػر رئػػيس البعثػػة الييػػكدم (نحػػكـ شػػمكش) أف ال ػكالي العثمػػاني (رجػػب باشػػا

1908 –1906ـ) ،نصحو بأف يرتدم طربكشان أحمر عمى الطريقة التركيػة ،كأف يتجػكؿ فػي ىيئػة
أستاذ ميتـ بالدراسات الييكدية؛ حتى ال يمفت إليو انتباه المكاطنيف(.)1

كمػػف ىنػػا يتضػػح مػػدل تخػػبط اإلدارة العثمانيػػة فػػي مكقفيػػا مػػف نشػػاطات المنظمػػة الصػػييكنية فػػي
إقامة كطف قكمي لمييكد فػي ممتمكاتيػا فػي الػكطف العربػي ،فمػف ناحيػة كػاف مكقفيػا شػديد الػرفض

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

لقياـ كياف صييكني في فمسطيف ،بينما يساعد كالييا في ليبيا نشاط ىذه المنظمة الصييكنية ،في

غفمة مف سكانيا ،كما يدبر ليـ مػف مصػير مشػؤكـ ،فيػؿ كانػت ىػذه المسػاعدة ىػي اسػتبداؿ ليبيػا
بفمسطيف؟!

أخػػذ الرحالػػة (أحمػػد محمػػد حسػػنيف باشػػا) -عمػػى الػػرغـ مػػف عبلقاتػػو الكطيػػدة مػػع رجػػاؿ الحركػػة
السنكسية في إقميـ برقة ،خاصة في كاحات الكفرة -الحيطػة كالحػذر فػي منػاطؽ قبميػة فقيػرة؛ لػذلؾ

لـ يبالغ في مبلبسو أماـ رجاؿ القبائؿ؛ خكفان مف السرقة كاالعتداء ،كقد أشار إلى ذلؾ بقكلو" :أما
لباسػي فكػػاف ثػػكب البػػدكم العػػادم المكػػكف مػػف قمػيص كسػػركاؿ كصػػديرم مػػف نسػػيج قطنػػي أبػػيض

كجرد عربي كككفية كعقاؿ.)2("...

كاسػػتطاع الرحالػػة األكركبيػػكف بيػػذه األسػػاليب المػػاكرة الكصػػكؿ إلػػى كػػؿ منطقػػة خطط ػكا لمكصػػكؿ

إليي ػ ػػا ،سػ ػ ػكاء كان ػ ػػت لتحقي ػ ػػؽ دكافعي ػ ػػـ الشخص ػ ػػية ،أك تحقي ػ ػػؽ أى ػ ػػداؼ ال ػ ػػدكائر االس ػ ػػتعمارية أك
الصييكنية في ليبيا ،كذلؾ استطاع الرحالة العرب التغمب عمى مشكمة النيػب كالسػمب التػي كانػت

تتخذىا بعض القبائؿ لحؿ مشكبلتيـ االقتصادية.

ثالثاً :دور األدالء في مساعدة قوافل الرحالة:

الشؾ في أف دكر الدليؿ(()3المرشد)لمقكافؿ -سكاء كانت قكافؿ تجار أك رحالػة أك حجػاج أك قكافػؿ
مختمطة ،كىذه ىي الطريقة السائدة -لو دكر كبير في كصكليا بسبلـ إلى الكجيػة القاصػدة إلييػا،
محمكد ،مشاريع االستيطاف الييكدم منذ قياـ الثكرة الفرنسية حتى نياية الحػرب العالميػة األكلػى ،عػالـ المعربػة العػدد ( ،)74ربيػع الثػاني،

جمادل األكلى 1404ق= فبراير 1984ـ ،ص .230كفرانسيشككركفير ،مصدر سابؽ ،ص.170
( )1مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المشركع الصييكني لتكطيف الييكد في ليبيا ،طرابمس ،الدار العربية لمكتاب1975 ،ـ ،ص.92
( )2أحمد محمد حسنيف باشا ،مصدر سابؽ ،ص.40
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( )3الدليؿ (المرشد) ىك معتمد المسافر كبكصمتو في المسالؾ مكجية إلى المياه كالم ارعػي ،أم أنػو ىػك ربػاف القافمػة ،كمسػير كجيتيػا فػي
أساسا في اختيػار أيسػر السػبؿ كأخصػبيا مػ ار وع ،كأكفرىػا مػاء ،كأيقنيػا أمنػان ،كأبعػدىا مػف المخػاطر كسػط
اآلفاؽ التي تخترقيا ،كدكره يتمثؿ
ن

الصػػحارم كالب ػرارم .محمػػد الح ػرارم عبػػد السػػبلـ ،ليبيػػا لػػدل الرحػػاليف المغاربػػة فػػي الق ػرنيف السػػادس عشػػر كالسػػابع عشػػر ،ممحػػؽ رحمػػة

القادرم ،كممحؽ رحمة اليشتككي ،شعبة التثقيؼ كاإلعبلـ ،طرابمس1998 ،ـ ،ص.30
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خاصة عند التنقؿ أك العبػكر إلػى المنػاطؽ الصػحراكية الميبيػة؛ نظػ انر لمطبيعػة الصػحراكية القاسػية،

كبعد الكاحػات كقربيػا لمتػزكد بالمػاء
كما يتعمؽ بذلؾ مف معرفة لمطرؽ اآلمنة كأماكف كجكد المياه ،ي
كالغذاء.
كلـ تقتصر االستعانة بدليؿ القكافؿ الصحراكية؛ بؿ إف بعض الرحالة استعاف بالمرشد البحرم ،أك

الػػدليؿ البحػػرم ،الػػذم كػػاف عمػػى د اريػػة بالشػكاطئ كمكاقػػع المػػدف كالمػكانئ الميبيػػة ،كالػػذم اسػتخدمو

الرحالػػة الػػذيف تنقم ػكا فػػي رحمػػتيـ بسػػفنيـ الخاصػػة ،كفػػي ىػػذا الصػػدد فقػػد اسػػتفاد الرحالػػة (لكدفيػػغ
الميبية -مف خدمات القبطاف الميبي (مصطفى الطرابمسي) ،الذم مكف لػ(كدفيغ) مػف االقتػ ارب مػف
الشكاطئ الميبية؛ لمشػاىدة الػرؤكس كالخمجػاف كالم اركػز العثمانيػة الميبيػة ،مػف خػبلؿ يختػو الخػاص

الفخـ ،المسمى (حرية البحر)(.)1

كأىمية الدليؿ فػي المنػاطؽ كالطػرؽ الصػحراكية لػدل الرحالػة يظيػر فػي مػا ذكػره الرحالػة المصػرم

(أحمػػد محمػػد حسػػنيف) فػػي مذك ارتػػو عػػف رحمتػػو إلػػى ليبيػػا فػػي سػػنة (1923ـ) ،حيػػث يقػػكؿ..." :
يدخؿ البدكم الصحراء كعماده ثبلثةً :
الجماؿ ،كالماء ،كالدليؿ ،)2("...كلـ يختمػؼ ىػذا الرحالػة مػع

ما كاف يردده ك يعتقده الرحالة األكركبيكف مف أىمية األدالء في نجاح رحبلتيـ ،فقد ذكػر الرحالػة
(جكردكنبلينج)

()3

في رسالة إلػى القنصػؿ اإلنجميػزم فػي طػرابمس ،بتػاريخ  13سػبتمبر (1825ـ)،

بأن ػػو ق ػ ٌػدـ ى ػػدايا إل ػػى دلي ػػؿ يس ػػمى (حطيط ػػة) ف ػػي غ ػػدامس؛ لمحص ػػكؿ عم ػػى خدمات ػػو ك ػػدليؿ ف ػػي

الصحراء الميبية ،فقاؿ ..." :كسػرعاف مػا كسػبت كد حطيطػة بمػا قدمتػو لػو مػف ىدايػػا ،)4("...كىػذا
دليؿ عمى أف األدالء ذكم الخبرة قميمكف.

إلػ ػػى جان ػ ػػب اىتمػ ػػاـ الرحال ػ ػػة باس ػ ػػتخداـ ى ػ ػؤالء األدالء ك ػ ػػانكا حريص ػ ػػيف عمػ ػػى معرف ػ ػػة إمكاني ػ ػػات
كمكاصػػفات األدالء ،فيػػذا الرحالػػة المصػػرم (أحمػػد محمػػد حسػػنيف باشا)يشػػير إلػػى أنػػو اتخػػذ دلػػيبلن

مصػريان يسػمى (عبػد ا﵀) أثنػاء عبػكره الصػحراء المصػرية الشػرقية؛ لمكصػكؿ إلػى الكاحػات الميبيػػة،
كقػػد عػػدد صػػفاتو الجسػػمية كغيرىػػا عنػػدما قػػاؿ ..." :متػػيف البنػػاء ،متناسػػب األعضػػاء ،قكي ػان ،لػػو

( )1لكدفيغ سمفاتكر ،السكاحؿ الميبية ،طرابمس ،مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2005 ،ـ ،ص.197
( )2أحمد محمد حسنيف باشا ،مصدر سابؽ ،ص.26
مدية أدنبرة ،كتكفي في منطقة قبائؿ الطكارؽ في يػكـ  26ديسػمبر 1826ـ ،درس العمػكـ العسػكرية ،كقػاـ برحمػة مػف طػرابمس إلػى تمبكتػك
سػػنة 1825ـ ،كقػػد ضػػاعت مذك ارتػػو ،لػػو كتػػاب يسػػمى :رحػػبلت فػػي غربػػي أفريقيػػا .رحمتػػاف عبػػر ليبيػػا ،مصػػدر سػػابؽ ،ص ص-197
.180كأتيميك مكرم ،مرجع سابؽ ،ص.27
( )4رحمتاف عبر ليبيا ،مصدر سابؽ ،ص.297
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( )3جكردكنبلينج(1826 -1794ـ) :ىك الرحالػة األسػكتمندم إلكسػندرجكردكف كليػاـ اليػنج ،كلػد فػي  27مػف ديسػمبر سػنة 1794ـ ،فػي

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

سػػمفاتكر) فػػي رحمتػػو مػػف مدينػػة اإلسػػكندرية إلػػى حمػػؽ ال ػكاد فػػي تػػكنس -عبػػر الم ػكاني كالخمجػػاف

عينػػاف صػػغيرتاف طائرتػػاف ،يمػػكح فييمػػا الػػذكاء كالشػػمـ ،ككػػاف يبمػػغ مػػف العمػػر أربعػػيف سػػنة ،خػػرج

منيا بعمـ كاؼ ،كاستظيار لمقرآف الكريـ"(.)1

كقد كاف مف أىـ مكاصفات الدليؿ العربي-عند ىؤالء الرحالة األكركبييف كالعرب :-الخبرة الكبيرة؛
حيػػث إنػػو ال يممػػؾ األجيػزة الحديثػػة لبلتجاىػػات ،مثػػؿ :البكصػػمة ،فقػػد كػػاف االعتمػػاد عمػػى المعرفػػة
بالنجمة القطبية كمكقعيا ،كعمى مكقع النجكـ كالدب األصغر المحيطة بيا(.)2

كال نغفؿ ىنا مػا ذكػره الرحالػة (أحمػد محمػد حسػنيف باشػا) حػكؿ مكاصػفات الػدليؿ الػذم اتخػذه فػي
رحمتػػو بقكلػػو ..." :ككػػاف مػػف األمانػػة بمكػػاف ،فاسػػتكدعتو المػػؤكف كالػػذخائر ،ككػػاف يعمػػؿ لمط ػكارئ

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

حسابان ،فبل يخمك متاعو مما نحتاج إليو مف سيكر جمدية ،كابر غميظة لرتؽ األحذية.)3("...

كقد نجح العديد مف الرحالة في استخداـ عدد مف األدالء الذيف ليـ خبرة كثقة بػالنفس ،كأف ىػؤالء

األدالء سػػيقكمكف بميمػػتيـ عمػػى خيػػر كجػػو ،كمػػف ذلػػؾ فػػإف الرحالػػة (جػػكردكنبلينج) ذكػػر أف دليمػػو

(حطيطػ ػػة) صػ ػػرح لػ ػػو عنػ ػػد بدايػ ػػة الميمػ ػػة بقكلػ ػػو ..." :سأصػ ػػطحبؾ فػ ػػي سػ ػػفرؾ آمن ػ ػان فػ ػػي بمػ ػػداف
الطػكارؽ ،"...كأضػػاؼ فػػي رسػػالة لػػو بتػػاريخ  25سػػبتمبر (1825ـ) بأنػػو قػػد أقػػاـ عبلقػػة قكيػػة مػػع

الػػدليؿ (حطيطػػة)فقاؿ ..." :إننػػي أسػػيطر تمام ػان عمػػى قمػػب حطيطػػة بمػػا أقدمػػو لػػو مػػف ىػػدايا ،فقػػد

أىديتو برنسا مكشى بالذىب ،كزكجان مف المسدسات.)4("...

كمػػف الفئػػات االجتماعيػػة التػػي كانػػت تشػػتغؿ فػػي ىػػذه المينػػة كالميمػػة الصػػعبة ،السػػكاف السػػكد()5؛

نظ انر لػتحمميـ السػفر ،ككػذلؾ معػرفتيـ بالمنػاطؽ الجنكبيػة ،كفػي ىػذا الصػدد يشػير الرحالػة (إدكارد
ريػػا) إلػػى مػػا ذكػ ػره القنصػػؿ (كارنجتػػكف) بقكل ػػو" :كيصػػؼ السػػيد كارنجت ػػكف ى ػؤالء السػػكد باألمان ػػة
كالشرؼ كالعاطفية ،ىـ يفكقكف في ذلؾ غيرىـ مف البيض.)6("...

كىنػػاؾ فئػػات أخػػرل مػػف السػػكاف عممػػت عمػػى مينػػة األدالء لمرحالػػة األكركبيػػيف ،كىػػـ بعػػض أتبػػاع

الطرؽ الصكفية()7؛ فقد قاـ الشيخ (عثماف) أحد تجػار الطػكارؽ ،كأحػد أتبػاع الطريقػة التيجانيػة(،)1
( )1أحمد محمد حسنيف باشا ،مصدر سابؽ ،ص.35
( )2يكميات قافمة طرابمسية إلى كدام 1873ـ (الحػاج عثمػاف بػف زكػرم) ،ترجمػة كعػرض :عمػي الصػادؽ حسػنيف ،ضػمف النػدكة العمميػة
السادسة ،مرجع سابؽ ،ص ص.638 –637
( )3أحمد محمد حسنيف باشا ،مصدر سابؽ ،ص.36
( )4رحمتاف عبر ليبيا ،مصدر سابؽ ،ص ص.308 –297
( )5كمػػف أشػػير األدالء السػػكد الػػذم أشػػار إليػػو العديػػد مػػف الرحالػػة -خاصػػة األلمػػاف -بأنػػو كػػاف ذا خب ػرة ،ىػػك الػػدليؿ محمػػد القطركنػػي.
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جيرالد ركلفس ،رحمة عبر أفريقيا ،مصدر سابؽ ،ص.134
( )6إدكارد ريا ،مصدر سابؽ ،ص.90
( )7كقد ذكر الدكتكر عبد ا﵀ عبد الرازؽ أننا نجد -في بعض الم ارحػؿ مػف السػيطرة االسػتعمارية -الطريقػة التيجانيػة قػد لعبػت دك انر ميمػان
فػػي تسػػييؿ التكغػػؿ الفرنسػػي فػػي جنػػكب الج ازئػػر ،مػػف خػػبلؿ بعػػض مشػػائخيا .ينظػػر :عبػػد ا﵀ عبػػد الػرازؽ إبػراىيـ ،المسػػممكف كاالسػػتعمار
األكركبي في أفريقيا ،الككيت ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب1989 ،ـ ،ص.13
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بكظيف ػػة ال ػػدليؿ كالح ػػامي ،كذل ػػؾ بمرافقت ػػو ألش ػػير الرحال ػػة الفرنس ػػي (ىن ػػرم دكفري ػػو)

()2

ف ػػي س ػػنة

(1860ـ) ،كذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى مدينػػة غػػات( ،)3كىػػذا ال يعن ػي أف يكػػكف ىػػذا التعػػاكف مػػع ى ػؤالء
الرحالة مف أتباع الطرؽ الصكفية بدكف قصد ،أك عدـ المعرفػة الدقيقػة بالمخططػات االسػتعمارية،

لكجكد االستعمار الفرنسي في الجزائر مف سنة (1830ـ).

كق ػػد اس ػػتغنى بع ػػض الرحال ػػة -خاص ػػة ف ػػي أكائ ػػؿ الق ػػرف العشػػرييف-بخبػ ػرتيـ ككثػػرة رحبلتي ػػـ ع ػػف

خدمات ىؤالء اإلدالء؛ نتيجة لمصاريفيـ الباىظة في كثيػر مػف األحيػاف .فيػذا الرحالػة السكيسػرم
(ىانس فيشر)()4في سنة (1910ـ) استخدـ خبرتو؛ فقاـ بسمؾ الطرؽ كالمسالؾ إلى أكاسط أفريقيػا
بالنجكـ الساطعة ليبلن كبركاـ الحجارة ،إلى أف كصمنا إلى قمب الصحراء (فزاف).)5("...

كك ػػاف بع ػػض الرحال ػػة ينتظ ػػركف مكاعي ػػد انط ػػبلؽ القكاف ػػؿ ،مم ػػا يخف ػػؼ عم ػػييـ مص ػػاريؼ األدالء

كالجيؿ بالطرؽ الصحراكية(،)6كىك ما كفر ليـ األمف كالسبلمة.

كالى جانب دكر األدالء في قيادة القكافؿ المختمطة ،أك قكافؿ الرحالة عبر الصحراء الميبية ،فػإنيـ
و
مساعدات عديػدةن ،منيػا :تعريػؼ الرحالػة باألسػكاؽ كاألسػعار؛ نتيجػة لشػككل الرحالػة
كانكا يقدمكف
مف استغبلليـ أثناء الشراء مف التجار الميبييف ،كقػد أشػار إلػى ذلػؾ الرحالػة (جكسػتاؼ ناختيجػاؿ)

( )1الطريقػة التيجانيػػة :تنسػػب إلػػى الشػػيخ العباسػػي أحمػػد بػػف محمػػد المختػػار بػػف سػػالـ التيجػػاني ،أحػػد سػػكاف عػػيف ماضػػي بػػالجزائر ،تنقػػؿ
بيف تممساف كمكة المكرمة كالمدينة المنكرة كالقاىرة ،أسس طريقتو فػي فػاس ،كىػي طريقػة صػكفية ،كأتباعػو يسػمكف بػػ(األحباب) ،كانتشػرت
طريقتػػو فػػي عػػدة منػػاطؽ ،منيػػا :السػػكداف عمػػى رازـ المغربػػي الفاسػػي .ج ػكاىر المعػػاني كبمػػكغ األمػػاني فػػي فػػيض أبػػك العبػػاس التيجػػاني،
تحقيػؽ :عبػػد المطيػػؼ عبػد الػػرحمف ،بيػػركت :منشػػكرات محمػد عمػػي بيضػػكف1997 ،ـ ،ص .25-23/1كعبػد ا﵀ بازينػػة ،انتشػػار اإلسػػبلـ
في أفريقيا جنكب الصحراء ،مصراتة ،جامعة  7أكتكبر2010 ،ـ ،ص ص.207-206
( )2ىنرم دكفريو (1892-1840ـ) :ىك رحالة فرنسي ،كلػد فػي بػاريس فػي  28فب اريػر 1840ـ ،كمػات منتحػ انر فػي يػكـ  25إبريػؿ سػنة
1892ـ ،درس عمـ كرصد الفمؾ ،كعمـ الطبيعيات ،كتعمـ المغػة العربيػة كالميجػة البربريػة ،لػو عػدة رحػبلت ،منيػا :رحمتػو إلػى غػدامس ،ثػـ
إلػى طػرابمس ،ثػـ إلػى مػرزؽ ،ثػـ إلػى غػات سػنة 1861ـ ،كقػاـ عبلقػات مػع شػيكخ الطػكارؽ ،كلػو عػدة مؤلفػات حػكؿ الطػكارؽJohn , .
 . Wirgth.op.cit.p167كجيسمكيمبلرد ،مرجع سابؽ ،ص .280كجيرالد ركلفس ،رحمة عبر أفريقيا ،مصدر سابؽ ،ص.541
( ) 3محمكد أحمد الديؾ ،األطماع السياسية كاالقتصادية الفرنسية في مدينة غدامس خبلؿ القرف التاسع عشر ،مرجع سابؽ ،ص.276
( )4الرحالة ىانس فيشر :ىك رحالة سكيسػرم ،عمػؿ فػي اإلدارة البريطانيػة فػي شػماؿ نيجريػا ،لػو رحمػة انطمػؽ منيػا إلػى طػر ابمػس ،كالػى
عبر الصحراء الكبرل1910 ،ـ ،ترجمة :الطيب الزبير ،طرابمس ،دار الفرجاني( ،ب .ت) ،ص .1كأتيميػك مػكرم ،مرجػع سػابؽ ،ص.78
كعبد ا﵀ مصطفى بعيك ،المختار في مراجع ليبيا ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص.249
( )5ىانس فيشر ،مصدر سابؽ ،ص.19
( )6جماؿ زكريا قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.312
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بكرنػػك 1906ـ ،بػػدكافع اقتصػػادية كسياسػػية ،تػػكلى عػػدة مناصػػب رسػػمية ،لػػو مؤلػػؼ حػػكؿ ىػػذه الرحمػػة .ينظػػر :مقدمػػة كتػػاب ىػػانش فيشػػر،
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عبػػر األ ارضػػي الميبيػػة ،باسػػتخداـ الظ ػكاىر الطبيعيػػة ،كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ بقكلػػو" :ميتػػديف أحيان ػان

بقكل ػػو" :ذىب ػػت م ػػع القطركن ػػي إل ػػى الس ػػكؽ األس ػػبكعي ،حي ػػث ك ػػاف عمي ػػو أف يق ػػكـ بشػ ػراء بع ػػض

الحاجيات لتجييز رحمتنا ،ككي استفيد مف خبرتو"(.)1

كفي مجاؿ العكامؿ المساعدة لمرحالة ،فقد ساعد امتبلؾ الرحالة ألمكاؿ كافية لمقياـ برحبلت عمػى
حسػػابيـ الخػػاص فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيـ الذاتيػػة ،كلكػػف نتيجػػة لعػػدـ كجػػكد الحماي ػة البلزمػػة مػػف قبػػؿ

حككمػػاتيـ ،أك مػػف الجمعيػػات الكشػػفية ،أدل ذلػػؾ إلػػى ىبلكيػػـ ،كمػػا فػػي حالػػة الرحالػػة اليكلنديػػة
اآلنسة (إلكسندرينا) ،التي كانت تمتمؾ ثركة طائمة ،ساعدتيا عمػى القيػاـ بػرحبلت عديػدة فػي آسػيا

كأفريقي ػػا بص ػػفة عام ػػة ،كلك ػػف حماس ػػيا كاعتمادى ػػا عم ػػى أمكالي ػػا الخاص ػػة ش ػػكؿ عميي ػػا خطػ ػ انر ف ػػي
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األراضي الميبية ،أدل إلى ىبلكيا عمى أيدم إحدل قبائؿ الطكارؽ(.)2

الخاتمة

بعد االنتياء مف ىذا البحث المتكاضع يتضح لنا اآلتي:
 .1استفاد الرحالة مف الرحبلت العربية السابقة ،كمف الكتابات حكؿ المدف كالقرل التي
ينككف زيارتيا ،كدراسة الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالحركات الدينية.

 .2تفنف الرحالة األكركبيكف في التنكر أماـ السكاف العرب أك الميبييف المسمميف.
 .3تـ االطبلع مف قبؿ ىؤالء الرحالة عمى الصعكبات كالتضاريس في ىذه المناطؽ بشكؿ
دقيؽ ،كاالطبلع عمى أحكاؿ الصحراء كالجباؿ كالسيكؿ كتكفر المياه كعدمو.

 .4استفاد الرحالة مف معرفتيـ بمينة الطب لعبلج عدة أمراض.

 .5االدعاء باإلسبلـ كالتنكر بأسماء عربية إسبلمية في عدة مناطؽ ،ككذلؾ ارتداء مبلبس
عربية ليبية ،كالتدريب عمى عدة عادات عربية إسبلمية كذلؾ.

 .6كاف الرحالة عمى قدر كبير مف المعرفة بالعمكـ الطبية كالعمكـ الطبيعية كالمغات.

 .7استخداـ الرحالة األدالء في مساعدة قكافميـ؛ ألنيـ يمتمككف الماؿ الشخصي ،أك بدعـ
مف الجمعيات الجغرافية االستعمارية في لندف كباريس.

المصادر والمراجع

أوالً :المصادر العربية:

 .1أحمد محمد حسنيف باشا ،رحمة في صحراء ليبيا 1923ـ ،قدـ ليا :عمي أحمد كنعاف،
بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر2004 ،ـ.

 .2محمد عثماف الحشائشي ،الرحمة الصحراكية عبر طرابمس كببلد الطكارؽ.
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 .3سعد زغمكؿ ،رحمة العياشي.

( )1جكستاؼ ناختيجاؿ ،الصحراء كببلد السكداف ،مرجع سابؽ ،ص.116
( )2جيمس كيمبلرد ،مرجع سابؽ ،ص.291
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 .4صادؽ مؤيد العظـ ،رحمة إلى الصحراء الكبرل بأفريقيا 1886ـ ،ترجمة :عبد الكريـ أبك
شكيرب ،طرابمس ،منشكرات مركز جيات الميبييف التاريخية1998 ،ـ.

 .5عبد القادر جامي ،مف طرابمس الغرب إلى الصحراء الكبرل ،ترجمة :مصطفى األسطى،
طرابمس ،دار المصراتي لمطباعة كالنشر1974 ،ـ.

 .6عمي حرازـ المغربي الفاسي ،جكاىر المعاني كبمكغ األماني في فيض أبك العباس
التيجاني ،تحقيؽ :عبد المطيؼ عبد الرحمف ،بيركت :منشكرات محمد عمي بيضكف،

ثانياً :المصادر األجنبية المترجمة:

 .1جيمس ريتشاردسكف ،ترحاؿ في الصحراء ،ترجمة اليادم أبك لقمة ،بنغازم ،جامعة
قاريكنس1983 ،ـ.

 .2جكستاؼ ناختيجاؿ ،المجمد األكؿ ،طرابمس كفزاف ،ترجمة :عبد القادر المحيشي،
طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2007 ،ـ.

 .3األخكاف بيشي كالساحؿ الميبي (1822-1821ـ) ،ترجمة :اليادم مصطفى أبك لقمة،
بنغازم ،منشكرات جامعة بنغازم1996 ،ـ.

 .4جيمس ىاممتكف ،جكالت في شماؿ أفريقيا ،تعريب المبركؾ محمد الصكيعي ،طرابمس،
دار الفرجاني لمنشر كالتكزيع.

 .5باكلك ديبل شيبل ،أخبار الحممة العسكرية التي خرجت مف طرابمس إلى برقة  1817ـ،
بنغازم ،جامعة قاريكنس( ،ب .ت).

 .6جكستاؼ ناختيجاؿ ،فزاف كتبستي ،ترجمة الطيب الزبير المنصكر ،طرابمس ،د ار
الفرجاني1996 ،ـ.

 .7جيرالد ركلفس ،رحمة إلى الكفرة ،تقارير الرحالة األلماني جيرالد ركلفس ،دراسة كترجمة
عماد الديف غانـ ،طرابمس ،منشكرات جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2000 ،ـ.

 .8دانتي تكنيشي ،الكفرة الغامضة ،ترجمة :كىبي أحمد البكرم ،طرابمس ،المصراتي
لمطباعة كالنشر1974 ،ـ.

 .9جكستاؼ ناختيجاؿ :الصحراء كببلد السكداف ،ترجمة :عبد القادر مصطفى المحيشي،
 .10جكستاؼ ناختيجاؿ ،فزاف كتبستي ،ترجمة لمعربية :الطيب الزبير المنصكر ،طرابمس،
دار الفرجاني1996 ،ـ.
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طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2007 ،ـ.
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1997ـ.

 .11جيرالد ركلفس ،رحمة عبر أفريقيا ،ترجمة عماد الديف غانـ ،سبيا :مركز الدراسات
األفريقية1988 ،ـ.

 .12شارؿ فيرك ،الحكليات الميبية ،تحقيؽ :محمد عبد الكريـ الكافي ،طرابمس :المنشأة
العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف1983 ،ـ.

 .13إدكارد ريا ،المغرب العربي طرابمس كلبدة كالقيركاف في القرف التاسع عشر  1877ـ،
ترجمة مصطفى جكدة ،طرابمس ،دار الفرجاني1968 ،ـ.

 .14س.ىػ.ككبر ،مرتفع اآلىات الجباؿ استكشاؼ اليياكؿ الثبلثية كالمكاقع المغيميثية في
اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

طرابمس ،تعريب :أنيس زكي حسف ،طرابمس ،دار الفرجاني( ،ب .ت).

 .15جيرالد ركلفس ،رحمة إلى طرابمس ،ترجمة كتقديـ :عماد الديف غانـ ،طرابمس ،مركز
جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2002 ،ـ.

 .16ىينريش فكف مالتساف ،في رحاب طرابمس كتكنس ،ترجمة عماد الديف غانـ ،طرابمس:
منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2008 ،ـ.

 .17جيرالد ركفس ،رحمة مف طرابمس إلى اإلسكندرية ،ترجمة كتقديـ :عماد الديف غانـ،
طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2002 ،ـ.

 .18فرانشيسكك رفيرم ،عرض الكقائع التاريخية البرقاكيةالكركنكلكجي لبرقة (-1551
1911ـ) ،ترجمة :إبراىيـ أحمد الميدكم ،طرابمس ،مركز جياد الميبييف لمدراسات

التاريخية كالمعيد اإليطالي ألفريقيا كالشرؽ2003 ،ـ.

 .19رحمة نيبكر إلى العراؽ في القرف الثامف عشر ،ترجمة :محمكد حسيف األميف ،بغداد،
شركة دار الجميكرية لمنشر كالطبع1995 ،ـ.

 .20الدكاخؿ الميبية في مجمكعة دراسات لمرحالة األلماني غكتمكب أدكلؼ كراكزة ،ترجمة
كتحقيؽ :عماد الديف غانـ ،طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات

التاريخية1998 ،ـ.

 .21ع.ؼ.ليدف ،مدخؿ إلى الصحراء ،ترجمة اليادم أبك لقمة ،بنغازم :منشكرات جامعة
قار يكنس1993 ،ـ.

 .22ىانس فيشر ،عبر الصحراء الكبرل 1910ـ ،ترجمة :الطيب الزبير ،طرابمس ،دار
الفرجاني( ،ب .ت).
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 .23دانتي ماريا تكنينتي ،الكفرة الغامضة ،ترجمة :عبد ا﵀ أحمد البكرم ،طرابمس ،دار
المصراتي لمطباعة كالنشر1974 ،ـ.

 .24الطبي أرفيف بارم (1877-1846ـ) كرحمتو إلى غات كببلد األيير ،ترجمة :عماد
الديف غانـ ،طرابمس :منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية1995 ،ـ.
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 .25س.ىكارد ،ركاد الكشؼ في أفريقيا ،القاىرة ،دار مصر لمنيضة1957 ،ـ.
 .26رحمتاف في ليبيا ،طرابمس ،دار كمكتبة الفرجاني( ،ب .ت).

 .27جاف ريمكف باشك ،ركاية إلى مرمرة كقكرينا ككاحتي كمرادة ،تعريب :مفتاح عبد ا﵀
الميسكرم ،بيركت ،دار الجبر1999 ،ـ.

 .28أحمد محمد حسنيف باشا ،رحمة في صحراء ليبيا1923 ،ـ ،صكرىا كقدـ ليا عمي
أحمد كنعاف ،بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر2004 ،ـ.

 .29األخكانبيتشي كالساحؿ الميبي (1822-1821ـ) ،ترجمة اليادم مصطفى أبك لقمة،
ثالثاً :المراجع العربية:

 .1مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المختار في مراجع تاريخ ليبيا ،الجزء الثاني ،بنغازم ،دار ليبيا
لمنشر كالتكزيع1967 ،ـ.

 .2يسرم عبد الرازؽ الجكىرم ،الكشكؼ الجغرافية ،اإلسكندرية ،دار المعرفة كالنشر،
1984ـ.

 .3عبد الرحمف حميدة ،أعبلـ الجغرافييف العرب ،القاىرة ،دار الفكر1984 ،ـ.

 .4شكقي عطا ا﵀ الجمؿ ،تاريخ كشؼ أفريقيا ،القاىرة ،مكتبة اإلنجمك المصرية1971 ،ـ.
 .5نجمي رجب ضياؼ ،مدينة غات كتجارة القكافؿ الصحراكية خبلؿ القرف التاسع عشر،
طرابمس ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريحية1999 ،ـ.

 .6المختار عثماف الطيب ،مدينة سككنة في العيد العثماني الثاني (1911-1835ـ)،
طرابمس ،مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية2002 ،ـ.

 .7ييقكال زيادة ،الجغرافيا كالرحبلت عند العرب ،بيركت :دار الكتب المبناني1962 ،ـ.
 .8عيسى عمي إبراىيـ ،الفكر الجغرافي لمطباعة كالنشر2002 ،ـ.

 .9محمد الصغير ،العبلقة بيف العمـ كاآلثار ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالفنكف ،دكلة
اإلمارات العربية المتحدة1998 ،ـ.

 .10جماؿ زكريا قاسـ ،األصكؿ التاريخية ،العبلقات التاريخية لمعبلقات العربية األفريقية،
القاىرة ،مطبعة الجببلكم1975 ،ـ.

 .11مصطفى نصر المسبلتي ،االستشراؽ السياسي في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف،
 .12يكسؼ فكف ىامز بكرجساف(1856-1774ـ) بقمـ أنا مرم شمؿ ،المستشرقكف األلماف،
ج ،1الطبعة الثانية ،بيركت ،دار الكتاب الجديد1982 ،ـ.
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طرابمس ،دار اق أر لمطباعة كالترجمة كالنشر كالخدمات اإلعبلمية1986 ،ـ.
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بنغازم ،منشكرات جامعة قاريكنس1996 ،ـ.

 .13مصطفى عبد ا﵀ بعيك ،المشركع الصييكني في تكطيف الييكد في ليبيا ،طرابمس ،الدار
العربية لمكتاب1975 ،ـ.

 .14يكميات قافمة طرابمس إلى كادم 1873ـ الحاج عثماف بف زكريا ،ترجمة كعرض عمي
الصادؽ حسنيف.

 .15عبد ا﵀ عبد الرازؽ إبراىيـ ،المسممكف كاالستعمار األكركبي في أفريقيا ،الككيت،
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب1989 ،ـ.

 .16عبد ا﵀ بازينة ،انتشار اإلسبلـ في أفريقيا ،جنكب الصحراء ،مصراتة ،جامعة 7
اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

أكتكبر2010 ،ـ.

رابعاً :المراجع األجنبية:
1. Andree Goudle: Wheels AcaroseThe Desert Exploration of the
Libyan Desert by Motorcar (1916-1942) silphium press.
2. John Wight, Traellers in Libya, Shium Press, 2005.
خامساً :المراجع األجنبية المترجمة:

 .1أتيميك مكرم ،الرحمة كالكشؼ الجغرافي في ليبيا ،تعريب :خميفة محمد التميسي،
طرابمس :المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف1984 ،ـ ،ط.2

 .2جكرج.ح.ىاراب ،المكجز في تاريخ الكشؼ الجغرافي ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
1963ـ.

 .3جيمس كيمبلرد ،الصحراء الكبرل ،طرابمس ،مكتبة الفرجاني1967 ،ـ.
 .4محمد عمي حشيشك ،الرحالة األلماف إلى الببلد العربية ،الجزء األكؿ ،جمعيا كشارؾ
فييا صبلح الديف المنجد ،بيركت ،دار الكتاب الجديد1982 ،ـ.

 .5جكرج ضك ،تاريخ عمـ اآلثار ،ترجمة بييج شعباف ،بيركت ،منشكرات عكيدات،
1993ـ.

سادساً :المجبلت:

 .1محمكد أحمد الديؾ ،األطماع السياسية كاالقتصادية الفرنسية في مدينة غدامس خبلؿ
القرف التاسع عشر ،أعماؿ الندكة العممية حكؿ تاريخ غدامس ،مف خبلؿ كتابات الرحالة
كالمؤرخكف ،تقديـ كتحرير :نكر الديف مصطفى الثني ،طرابمس :منشكرات مركز جياد

الميبييف لمدراسات التاريخية2003 ،ـ.
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 .2حسيف محمد فيمي ،آداب الرحبلت ،مجمة الككيت ،منشكرات المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب1989 ،ـ.
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 .3عماد الديف غانـ ،كثائؽ كمخطكطات في أعماؿ ركلفسككركازة ،ضمف أعماؿ المؤتمر
األكؿ لمكثائؽ كالمخطكطات في ليبيا كآفاؽ العمؿ حكليا ،الجزء الثاني ،زليتف1988 ،ـ.

 .4الطاىر أحمد مكي ،أكؿ رحالة أسباني يزكر العالـ العربي في مطمع القرف التاسع

عشر ،مجمة الفكر العربي (الرحبلت العربية الرحبلت كاألغراض كالتأشيرات) ،العدد
الحادم كالخمسكف ،يكنيك ،السنة التاسعة ،بيركت :منشكرات معيد اإلنماء العربي لمعمكـ

اإلنسانية.

 .5أميف عبد ا﵀ محمكد ،مشاريع االستيطاف الييكدم مف الثكرة الفرنسية حتى نياية الحرب
فبراير 1984ـ.

سابعاً :المعاجم:

 .1خير الديف الزركمي ،األعبلـ الشرقية ،المجمد الثالث ،بيركت ،دار العمـ لممبلييف،
1997ـ.

 .2زكي مجاىد ،األعبلـ الشرقية في المائة الرابعة عشر ،الجزء الثاني ،بيركت ،دار الغرب
اإلسبلمي1994،ـ

اسالٌب الرحالة االوربٌٌن فً التعامل مع السكان اللٌبٌٌن اثناء رحالتهم الى لٌبٌا 899:-891م

العالمية األكلى ،عالـ المعرفة ،العدد ( ،)74ربيع الثاني ،جمادل األكؿ 1404 ،ق=
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األنعبة األٔنًٛجٛخ ٔانجٛثٛخ ٔآثبرْب احلضبرٚخ عهٗ ادلذٌ اإلغزٚقٛخ
خالل انفرتح يب ثني ( 776ق.و – 393و)

*

د .عٛبد يصطفٗ حمًذ اعجٛهٛكخ

المقدمــة

كانت لمحياة الدينية عند اإلغريؽ دكر كبير في جمع سكاف المدف اإلغريقية لممشاركة

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

في أعيادىا كطقكسيا الدينية ،كما يصاحبيا مف ميرجانات شعبية ،أك مشاىدة المسابقات
الرياضية المقامة بيف الرياضييف المختاريف مف مختمؼ المدف اإلغريقية ،كالتي مف أىميا:
األلعاب األكليمبية كالبيثية ،المتاف تعتبراف مف أشيرىا في ببلد اإلغريؽ ،ككانت الرغبة كالدراسة

في التاريخ القديـ مف أىـ الدكافع الختيار ىذا المكضكع المعنكف بػ(األلعاب األكليمبية كالبيثية

كمظاىرىا الحضارية عمى المدف اإلغريقية خبلؿ الفترة ما بيف 776ؽ.ـ – 393ـ)؛ ألف ىذه
الفترة في حاجة لمدراسة ،كخاصة أنيا لـ تدرس دراسة دقيقة كمتخصصة مف قبؿ الباحثيف؛

إلظيار الحقائؽ التاريخية عنيا منذ بداية أكؿ دكرة لؤللعاب الرياضية في ببلد اإلغريؽ ،حتى
ألغاىا اإلمبراطكر البيزنطي ثيكدكسيكس عاـ 393ـ.

كتيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عف أسباب قياـ األلعاب األكليمبية كالبيثية ،كعبلقتيا بالحياة

الدينية ،كابراز أنكاع المسابقات التي تقاـ فييا ،ككيؼ يتـ تنظيميا ،كاإلشراؼ عمييا ،كمعرفة أىـ
الجكائز التي تقدـ لمفائزيف في دكراتيا ،كابراز المظاىر الحضارية ،كتأثيرىا عمى المدف اإلغريقية

المشاركة في مسابقاتيا.

كتطرح ىذه الدراسة بعض التساؤالت اآلتية:

ما ىي األسباب التي دفعت اإلغريؽ لمقياـ باأللعاب األكليمبية كالبيثية؟ كلماذا اقتصر

االشتراؾ فييا عمى اإلغريؽ فقط؟ كما ىي أنكاع الميرجانات المصاحبة ليذه األلعاب؟ كىؿ
كانت ليا تأثيرات متبادلة عمى المدف اإلغريقية؟
ما فكائدىا االقتصادية كاالجتماعية كالفنية؟

كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي التحميمي كالمنيج التاريخي المقارف في صياغة المادة

العممية مكضكع الدراسة ،كالتي تمحكرت في مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة كىي كما يمي:
المبحث األول :الرياضة عند اإلغريق في العصور القديمة.
المبحث الثاني :األلعاب األوليمبية والبيثية عند اإلغريق.

المبحث الثالث :التنظيم واإلشراف عمى دورة األلعاب األوليمبية والبيثية.

المبحث الرابع :المظاىر الحضارية لؤللعاب األوليمبية والبيثية وتأثيرىا عمى المدن اإلغريقية.
* قسم التاريخ  /كلية اآلداب الخمس جامعة المرقب
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المبحث األول :الرياضة عند اإلغريق في العصور القديمة:

كاف اإلغريؽ ييتمكف باأللعاب الرياضية منذ العصكر اليكميرية( ،)1أك ما يعرؼ عند

بعض الباحثيف بالعصر اآلخي) ،(Achaioiكيتضح ذلؾ مف خبلؿ القصائد الشعرية ليكميركس
) (Homerusفي األكديسة) ،(Odysseeحيث كرد فييا نص ألحد األبطاؿ ينصح فيو ابنو

قائبلن" :يجب أف تتميز دائمان كتتفكؽ عمى اآلخريف" ،كما تذكر المصادر القديمة أف البطؿ
أقاـ

باترككمكس) ،)3((Batroklusحيث أجريت خبلليا مسابقات بيف قادة الجيش كأمراء كنببلء

اإلغريؽ المشاركيف في الحممة العسكرية عمى مدينة طركادة ،ككاف سباؽ العربات مف أىـ ىذه

المسابقات ،باإلضافة إلى مسابقات الجرم ،كالرمي بالقكس ،كالرمح ،كالمصارعة ،كالمبلكمة،

كالتي يرجع تاريخيا إلى حكالي عاـ 1184ـ(.)4

كيرل بعض الباحثيف :أف السبب في إقباؿ اإلغريؽ عمى ممارسة سباؽ العربات ،يرجع

إلى أف العربات الحربية التي تستعمؿ ككسيمة لمقتاؿ؛ كانت تستعمؿ أيضان لمتسمية كالرياضة في
أكقات الفراغ ،أك عند إقامة االحتفاالت الرياضية(.)5

كقد تميز ىذا العصر بحب اإلغريؽ لممارسة األلعاب الرياضية التي ظمكا ييتمكف بيا

طيمة عصكرىـ التاريخية( ،)6ككانت األلعاب التي ذكرىا ىكميركس عبارة عف منافسات رياضية،
أك مناظرات كبلمية يخكضيا األبطاؿ اإلغريؽ لغرض الزكاج مف امرأة ،أك امتبلؾ عرش ،أك

تخميد لذكرل أبطاؿ سقطكا في ساحة القتاؿ(.)7

()1العصكر اليكميرية :ىي العصكر التي اعتمد الباحثكف في كتابة تاريخيا عمػى أناشػيد ىػكميركس فػي اإلليػاذة كاألكديسػة،
كيػػرل معظػػـ البػػاحثيف أف ىػػكميركس عػػاش فػػي القػػرف الثػػامف قبػػؿ المػػيبلد ،كاسػػتقى ح ػكادث أشػػعاره مػػف األسػػاطير المنتش ػرة،

كالمتكاترة في عصره عف أحداث سبقتو بثبلثة قركف .رجب عبد الحميد األثػرـ ،د ارسػات فػي تػاريخ اإلغريػؽ كعبلقتػو بػالكطف

العربي ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ط2004 ،2ـ ،ص ص.74-73

()2اخيميكس :ىك مف أشير كأشجع األبطاؿ اإلغريؽ المحاربيف لمطركاديف الذم اسػتطاع قتػؿ ىكتػكر بػف بريػاـ قائػد الجػيش

الطػػركادم ،ككانػػت نيايػػة اخيميػػكس عمػػى يػػد بػػاريس أخ ليكتػػكر ،عنػػدما رمػػاه بسػػيـ فػػأرداه قتػػيبلن؛ ينظػػر :محمػػد كامػػؿ عيػػاد،

تاريخ اليكناف ،ج ،1دار الفكر ،دمشؽ ،ط1980 ،3ـ ،ص ص.79 ،78

()3باترككمكس :ىك صديؽ أخيميكس الحميـ؛ ألنو أنقذه مف مكت محقؽ ،كقد قتؿ ىكتكر بف بريامباترككمكس ،كعنػدما سػمع

أخيميكس بمقتمو حزف عميو حزنان شديدان ،كقػرر العػكدة إلػى محاربػة الطػركادييف ،ينظػر :فػكزم مكػاكم ،تػاريخ العػالـ اإلغريقػي

()4محمػػكد إب ػراىيـ السػػعدنى ،تػػاريخ كحضػػارة اليكنػػاف "د ارسػػة تاريخيػػة أثريػػة" ،الػػدار الدكليػػة لبلسػػتثمارات الثقافيػػة2008 ،ـ،
ص.156

()5محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص ص .147 – 142
()6فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.51
()7المرجع نفسو ،ىامش ،1ص.51
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كحضارتو مف أقدـ عصكره حتى عاـ  322ؽ.ـ ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،ط ،1980 ،1ص.51

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

اإلغريقي

أخيميكس)،)2((Achilleus

طقكس

جنائزية

ألعز

أصدقائو،

كيدعى

ككاف الكريتيكف يمارسكف مختمؼ الحركات الرياضية ،كمسابقات الركض كيعشقكف

مصارعة الثيراف ،التي عادة ما تتبعيا حركات بيمكانية يقكـ بيا رجاؿ كنساء مدربكف( ،)1كيذكر
أف أغمب مصارعكا الثيراف يسقطكف قتمى أثناء مصارعتيـ ليا ،كتعد مف أىـ األلعاب المحببة

التي عشقيا أىؿ كريت قديمان(،)2باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد عثر عمى العديد مف الرسكـ الجدارية،

التي تدؿ عمى ممارسة الكريتيػف لممبلكمة ،ككاف البلعبكف خفيفكا الكزف يتباركف كأيدييـ عارية،

أما أصحاب األكزاف المتكسطة ،فكانكا يستخدمكف خكذان عمى رؤكسيـ ،كفي األكزاف الثقيمة

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

يضعكف أقنعة عمى الخدكد ،كقفازات في األيدم( ،)3ككانت ىذه الرياضة مف بيف األلعاب التي
اىتـ الكريتيكنبيا ،حيث كانكا يعممكف أطفاليـ ىذه الرياضة ،كلعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ الرسـ

الحائطي الذم يكضح طفميف يتدرباف عمى المبلكمة(.)4

كما عثر عمى العديد مف األلعاب التفكيرية التي كاف يمارسيا الكريتيكف ،كمف أىميا
()5

لكحة مف العاج كجدت في قصر كنكسكس

مقسمة إلى مربعات مرصعة بالذىب كالفضة،

كمعيا اثناف كسبعكف قطعة مف المعادف ،كاألحجار الثمينة ،كىي تشبو لعبة الشطرنج في الكقت

الحاضر( ،)6باإلضافة إلى ذلؾ كشفت الحفائر األثرية ،التي أجريت عمى األحياء السكنية،

كالقصكر ،عمى كجكد العديد مف حمبات األلعاب الرياضية ،كلعؿ ىذا خير دليؿ عمى اىتماميـ
بممارسة الرياضة ،كما تـ العثكر عمى بعض الرسكـ التي كجدت في جزيرة كريت تبيف أف

سكانيا القدامى كانكا قصار القامة ،كنحاؼ الجسـ ،رشيقي الحركة ،كذكم أجساـ رياضية،
ككانت بشرتيـ بيضاء ،كعيكنيـ سكداء ،كشعر ناعـ طكيؿ عند النساء ،كىذا يدؿ عمى أنيـ

يرجعكف إلى أحد فركع جنس البحر المتكسط(.)7

المبحث الثاني :األلعاب األوليمبية والبيثية عند اإلغريق:
كاف نظاـ التعميـ في ببلد اإلغريؽ عامة ،كمدينتي أثينا ،كاسبرطة خاصة ييتـ بإعداد
الطفؿ جسميان ،فكاف يمارس المصارعة ،كالجرم ،كالمبلكمة ،كقذؼ الرمح ،كالكثب ،كالسباحة في
()1محمد عياد ،مرجع سابؽ ،ص55

( )2سػػيد أحمػػد عمػػى الناصػػرم ،اإلغريػػؽ تػػاريخيـ كحضػػارتيـ فػػي العصػػر اليػػيمبلدم حتػػى بدايػػة العصػػر اليممينسػػتى ،دار
النيضة العربية ،بيركت ،ط1998 ،5ـ ،ص.34

()3فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.35

()4حسيف الشيخ ،اليكناف ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط2005 ،3ـ ،ص.472

()5قصػر كنكسػػكس :ىػػك أحػد قصػػكر الحضػػارة المينكيػة فػػي جزيػرة كريػت ،يرجػػع تػػاريخ بنائػو إلػػى حػكالي عػػاـ  2000ؽ.ـ.
رجب األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص ص.53-52

()6محمد عياد ،مرجع سابؽ ،ص ص.56 – 55

()7فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص ص.33 – 31
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الجيمنازيكـ)،)1((Gymnosiumعممان بأف التدريبات الرياضية عند االسبرطييف ال تتكقؼ عند
بمكغ الطفؿ الشباب بؿ تستمر استعدادان لتأدية الخدمة العسكرية ،أما نظاـ التعميـ في مدينة أتينا،
فإنو ييتـ بتنمية القدرات الجسمية ،كالعقمية لمشباب في كقت كاحد ،كيرل بعض الباحثيف :أف

التعميـ ارتكز عمى الناحية العممية مف حيث تككيف الجسـ عف طريؽ التمرينات ،كالرياضات

المختمفة السابقة الذكر(.)2

فييا ،ككاف الغرض منيا تقديس اآللية اإلغريقية كاستشارتيا في أمكرىـ الخاصة كالعامة(،)3
كالمشاركة في طقكسيا ،باإلضافة إلى ذلؾ مشاىدة االحتفاالت ،كالمسابقات الرياضية ،التي تقاـ

بيف الرياضييف المختاريف مف مختمؼ المدف اإلغريقية في أربعة ميرجانات أك ألعاب رياضية
كبرل تتمثؿ في األلعاب األكليمبية)،(Olympiaكاأللعاب البيثية) ،(Pythianكاأللعاب

الككرنتية) ،(Korinthosكاأللعاب النيمية) ،)4((Nemeanكييمنا مف ىذه األلعاب األكلى كالثانية
مكضكع الدراسة كىي كما يمي:

أوالً :األلعاب األوليمبيــة:

تعتبر مف أشير األعياد كاالحتفاالت اإلغريقية القديمة عمى اإلطبلؽ ،كتقاـ في نياية

الصيؼ بعد مركر أربع سنكات( ،)5كيرل معظـ الباحثيف أنيا كانت تقاـ تكريمان لرب األرباب

زيكس))6((Zeusفي قرية أكليمبيا ) ،)7((Olympiaبالقرب مف غابة التيس ) ،)8((Altisككانت
تشرؼ عمييا مدينة بيسا ) (Pisaفي البداية ،ثـ تمكنت مدينة صغيرة تسمى إيميس) (Elisمف

انتزاعيا منيا ،كاإلشراؼ عمى ىذه األلعاب األكليمبية في بعض األحياف ،مما أدل إلى اندالع

حرب مقدسة بيف المدف اإلغريقية حكؿ أحقية اإلشراؼ عمييا(.)9

()1الجيمنػازيكـ :يطمػؽ عمػػى المكػاف الػػذم كػاف اإلغريػػؽ يمارسػكف فيػػو رياضػتيـ البدنيػػة ،ككػاف يحػػيط بػو مػػف الخػارج بعػػض
األركقة التي يتناظر فيو الفبلسفية ،كيمقكف دركسيـ العامة .حسيف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص.390

()2المرجع نفسو ،ص.144

()3فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.61

()4محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص ص.159 – 157
()6زيػػكس )(Zeusكػاف اإلغريػػؽ يعتقػػدكف أف آليػػة األكليمػػبس عػػددىا ثبلثػػة عشػػر إليػان تعػػيش فػػكؽ جبػػؿ األكليمبػػكس تحػػت
حكـ رب األرباب زيكس .ينظر :رجب األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص.94

()7سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.133
()8فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.62

()9سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.134
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()5فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.62

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

كقد لعبت األعياد الدينية اإلغريقية دكر كبير في جمع سكاف المدف اإلغريقية لممشاركة

كقد ارتبطت األلعاب األكليمبية بالعديد مف األساطير؛ فبعضيا تجعؿ اإللو زيكس فائ انز

في المصارعة عمى عدكه كركنكس) ،(Kronosكالبعض اآلخر تجعؿ اإللو أبكلمك )(Apollo

يفكز عمى اإللو ىيرميس) (Hermesرسكؿ اآللية في الجرم كيفكز أيضان عمى اإللو

آريس) ،(Aresإلو الحرب في المبلكمة( ،)1كتقكؿ بعض األساطير األخرل:إف ىرقؿ

) (Heraklesىك الذم أقاـ تمؾ األلعاب تخميدان النتصاره عمى أكجياس).)2((Augias

كبالرغـ مف االختبلؼ في كؿ ىذه األساطير ،كالتي ال تعطينا صكرة كاضحة عف أسباب
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قياـ االحتفاالت األكليمبية؛ فيرل معظـ الباحثيف :أنيا كانت تقاـ تكريمان ،كتقديسان لرب األرباب

زيكس.

كليذا يرل معظـ الباحثيف :أف الديف اإلغريقي ،يسيطر عمى قكاعد األلعاب الرياضية

كتعاليميا ،كأف العبادة الدينية عند اإلغريؽ ،تجمع بيف الصحة ،كالجماؿ ،كالقكة( ،)3كما يرل

بعض الباحثيف :أف بداية األلعاب األكليمبية كانت في سنة 776ؽ.ـ( ،)4بينما يرل بعض

الباحثيف :أنيا أقدـ مف ذلؾ ،استنادان إلى الركايات التاريخية ،التي تقكؿ :إف

الممكإبنتكس) (Ipnitosممؾ مدينة إيميس ،أعاد تنظيـ المسابقات األكليمبية في التاريخ السابؽ

الذكر تكريمان لفكز البلعب ككربيكس) ،(Korpiosأحد سكاف مدينتو في سباؽ الجرم ،الذم أقيـ
في فترة سابقة ليذا التاريخ ،كقد استخدـ المؤرخكف اإلغريؽ دكرات األلعاب األكليمبية ،في تاريخ
أعماليـ ،كأحداثيـ الميمة حسب كقكعيا بعد كؿ دكرة ،حيث يذكر العاـ ،كرقـ الدكرة ،متبعيف

التسمسؿ الزمني ليا ،كتقاـ ىذه األلعاب في الشير القمرم الثامف لسكاف مدينة إيميس ،كالذم

يقابؿ شيرم يكليك ،كأغسطس مف األشير الشمسية(.)5

ككانت كؿ دكرة لؤللعاب األكليمبية ،تتـ في يكـ كاحد في بدايتيا ،كلكف مع إضافة ألعاب أخرل

ليا ،أصبحت في الدكرة األكليمبية السبعة كالسبعيف تستغرؽ خمسة أياـ ،ثـ صارت في العصر

الكبلسيكي تستغرؽ سبعة أياـ( ،)6كقد استمر قياـ دكرات األلعاب األكليمبية حتى ألغاىا
االمبراطكر البيزنطي ثيكدكسيكس األكؿ ) (Theodosiusعاـ 393ـ(.)7

()1محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.159
()2فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.62

()3كؿ ديكرانت ،قصة الحضارة ،ج ،6ت – محمد بدراف ،منشكرات اإلدارة الثقافية في جامعة الدكؿ العربيػة ،القػاىرة ،ط،2
1969ـ ،ص.385

()4فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.23

()5محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص ص.160 – 159
()6فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ىامش ،1ص.62
()7محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.161
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كيذكر أحد الباحثيف :أف األلعاب األكليمبية استمرت لمدة  1168سنة منذ بدايتيا حتى

نيايتيا،كعقدت خبلليا  293دكرة أكليمبية( ،)1كاف يشترؾ فييا العبكف مختاريف مف جميع المدف

اإلغريقية( ،)2ككانت ىذه المدف تدقؽ في اختيار ممثمييا ،نظ انر لما يجمبو فكزىـ مف فخر ليا،
كيحصؿ الفائز عمى جائزة تتمثؿ في إكميؿ مف أغصاف الزيتكف ،أك سعؼ النخيؿ(.)3

ثانياً :األلعاب البيثيــة):(Pythian

تقاـ في مدينة دلفي ) (Delphiمركز عبادة اإللو أبكلمك ) ،)4((Apolloكيرجع ذلؾ لكجكد معبده

الكبير فييا الذم يأتي إليو اإلغريؽ مف كافة مناطقيـ لمحصكؿ منو عمى النبكءات( ،)5باإلضافة

إلى ذلؾ ،أنو كاف إلو الشباب ،كالرياضة ،كالمكسيقى ،كالشعر ،كقد أقيـ ىذا الميرجاف أساسان
ضمف االحتفاالت الدينية ،التي تقكـ تكريمان لئللو أبكلمك بسبب انتصاره عمى أفعى

بيثكف) (Pythonفي دلفي كقتميا بكابؿ مف سيامو ،ككانت في البداية تقاـ بيذا الميرجاف

مباريات في الشعر كالمكسيقى ،حيث يتنافس الشعراء كالمنشدكف في مدح ىذا اإللو عمى أنغاـ

المكسيقى(.)6
()7

عشر

ثـ أضيفت إلييا مباريات األلعاب الرياضية في عاـ  582ؽ.ـ بعد قياـ الحمؼ االثنا

المعركؼ بحمؼ األمفكتيكني المقدس( ،)8ككاف يقاـ كؿ أربع سنكات في شير

بككاتيكس) (Bucatiusمف السنة اإلغريقية ،كالذم يقابؿ شير أغسطس مف األشير الشمسية(،)9
كالسنة الثالثة لكؿ دكرة أكليمبية ،كيشرؼ أعضاء حمؼ األمفكتيكنى عمى األلعاب البيثية،

فينتخبكف لجنة التحكيـ مف مكاطنييـ ،ككانت األلعاب تبدأ بالمسابقات المكسيقية ،كتتبعيا

مباريات األلعاب الرياضية التي تنتيي بسباؽ قيادة العربات( ،)10ككاف يشارؾ في ىذا الميرجاف
()1كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ص.388

()2محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.160

()3فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ىامش 1ص.62
()4سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.138
()5رجب األثرـ ،مرجع سابؽ ،ص.95

()6سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.138
()8حمؼ األمفكتيكني المقدس :ىك حمػؼ دينػي يضػـ مجمكعػة مػف القبائػؿ التػي تقػع فػي شػماؿ بػبلد اإلغريػؽ ،ككػاف ميمتػو

اإلشػراؼ عمػى األلعػػاب البيثيػة ،ليمػػى عبػد القػادر عمػػي الغنػام ،تطػػكر نظػاـ دكلػة المدينػػة اإلغريقيػة ،أثينػػا كأسػبارطة نمكذجػان

( 300-800ؽ.ـ) ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،طرابمس2008 ،ـ ،ص.107
()9سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.138

()10فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ىامش 1ص.63
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العدد 10

()7كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ص.394
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تعتبر ىذه ا أللعاب في المركز الثاني مف حيث األىمية بعد األلعاب األكليمبية ،ككانت

أعداد كبيرة مف سكاف المدف اإلغريقية ،كيحصؿ الفائز عمى جائزة بسيطة تتمثؿ في إكميؿ مف
شجرة الغار المقدسة عند اإللو أبكلمك التي يؤتي بيا مف كادم تمبى) (Tempeفي تساليا

) ،(Thessaliaكغيرىا مف الجكائز األخرل ،كيرل بعض الباحثيف أف األلعاب البيثية تكقفت بعد
عاـ 364ـ(.)1

ثالثاً :التنظيم واإلشراف عمى دورة األلعاب األوليمبية والبيثية:
أكلت مدينة أيميس اىتمامان خاصاِّ في تنظيـ الدكرات األكليمبية ،كذلؾ بتكفير كؿ
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االمكانيات كالحاجات الستقباؿ األعداد الكبيرة مف الرياضييف ،كالكفكد المصاحبة ليـ( ،)2كلعؿ ما

يؤكد ذلؾ أف أىؿ أيميس فرضكا غرامات مالية عمى كؿ مدينة إغريقية يقكـ مكاطنكىا بأذل أك

سرقة أم شخص أثناء عبكره أراضييا قاصدان الكصكؿ إلى األلعاب األكليمبية ،كلعؿ ما يؤكد

ذلؾ أف الممؾ فيميب ) (Philipممؾ مقدكنيا أدل ىذه الغ ارمة؛ ألف بعض جنكده سرقكا ماؿ

مكاطف أثيني ،كىك في طريقو إلى األلعاب األكليمبية(.)3

كما كانت مدينة إيميس تقكـ بإعداد المعابد كأماكف المسابقات الرياضية( ،)4كيكجد فييا

معسكر إلعداد ،كتدريب المشاركيف ألكؿ مرة في ىذه المباريات؛ لتعكيدىـ عمى السمكؾ
أيضان
ه
كالركح الرياضية ،ككاف المشارككف عند كصكليـ إلى قرية أكليمبيا ،يبدأكف بطقكس العبادة،
كالشكر كتقديـ األضاحي باسميـ ،كباسـ المدينة المضيفة لئللو زيكس ،كيؤدكف القسـ أماـ

محرابو ،يتعيدكف فيو بأنيـ قضكا فترة كافية لمتدريب ،ال تقؿ عف عشرة أشير ،كأنيـ لف يرتكبكا

أم فعؿ أك سمكؾ يعارض قكاعد األلعاب الرياضية ،كمنافي لمشرؼ كاألخبلؽ ،أما القاصركف
يقسـ أكلياء أمكرىـ نيابة عنيـ ،كيذكر بعض الباحثيف :أنو سمح لؤلطفاؿ االشتراؾ ألكؿ مرة في

منافسات األلعاب األكليمبية حكالي عاـ  622ؽ.ـ( ،)5ككاف المشارككف في األلعاب الرياضية

يقكمكف بمبارزاتيـ كىـ في حالة عرم تاـ( ،)6كأرل أف سبب ذلؾ يرجع إلى لكائح األلعاب
األكليمبية حتى يرل المشاىدكف تفاصيؿ ،كعضبلت جسـ الرياضي بشكؿ كاضح.

كيبدأ االفتتاح لؤللعاب األكليمبية بنفخ األبكاؽ ،كبإعبلف المناديف عمى بدايتيا ،ثـ يقاـ

استعراض يشترؾ فيو كؿ المتسابقيف في الساحة العامة ،حيث ينادل عمى اسـ كؿ مشترؾ،
()1سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.139 – 138
()2محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.162

()3كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.388
()4محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.162

() 5مصػػطفى محمػػد قن ػػديؿ ازيػػد ،التربي ػػة كالتعمػػيـ ف ػػي الحضػػارة اليكناني ػػة كالركمانيػػة د ارس ػػة كثائقيػػة كأثري ػػة ،مكتبػػة األنجم ػػك
المصرية ،القاىرة ،ط2006 ،1ـ ،ص.210

()6لطفي عبد الكىاب يحي ،اليكناف مقدمة في التاريخ الحضارم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1994 ،ـ ،ص.278
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كالمدينة التي يمثميا ،كيشترط عمى الرياضي المشارؾ أف يككف إغريقياِّ ح اِّر ،كينتمي إلى إحدل

المدف اإلغريقية؛ ألف لكائح األلعاب اإلغريقية حرمت اشتراؾ األجانب فييا( ،)1كىذا ما أكده

ىيركدكت عند ما قاؿ" :كصؿ سفراء ىيميكف إلى مصر في زمف بساميس) (Bsamisممؾ مصر

مفتخريف بالقانكف الذم كضعكه لؤللعاب في أكلمبيا ،ىك األعدؿ ،كاألفضؿ لمبشر جميعان،...
كبعد أف اجتمع المصريكف استفسركا مف الييميف كطمبكا منيـ أف يذكركا ليـ القكانيف المتعمقة

عدالن مما لدييـ ،...كسألكا الييمييف ىؿ يشارؾ مكاطنكىـ في األلعاب؟ فأجابيـ بأنيـ ىـ
كاإلغريؽ اآلخركف ،...يسمح لمف يرغب في أف يشارؾ في األلعاب ،فرد المصريكف :أنيـ

بكضعيـ ىذا القانكف أخطأكا كتجاكزكا العدالة..؛ ألنيـ بذلؾ يظممكف األجانب ،كلكف إذا رغبكا
أف يقيمكا العدالة ،كجاءكا إلى مصر ليذا السبب؛ فإنو يجب أف يأمركا أف تقاـ األلعاب

لممتسابقيف األجانب كال يسمح أف يشارؾ فييا أحد مف الييمييف"(.)2

كيقكـ بالتحكيـ لجنة مختارة عف طريؽ القرعة مف القضاة ،كيذكر أف عددىـ اثناف في بداية
األلعاب األليمبية ،كلعؿ السبب في ذلؾ ،ىك قمة األلعاب في تمؾ الفترة ثـ أصبح عددىـ اثنتا

عشرة في عاـ 580ؽ.ـ ،كاستقر الرأم عمى عشرة حكاـ منذ عاـ  238ؽ.ـ مف بيف أىؿ

إيميس( ،)3ككانت تخصص ليـ المقاعد األمامية التي تطؿ عمى ساحة األلعاب مباشرة(،)4
كيمبسكف أزياء خاصة بيـ( ،)5كيتـ إطبلعيـ عمى كاجباتيـ ،كالترتيبات اإلدارية ،كالمكائح المنظمة
لممسابقات ،كيطمؽ عمييـ اسـ ىيبلنكديكيس)،)6((Hellanodikesكميمتيـ تطبيؽ القانكف،

كالمحافظة عمى النظاـ ،كالتحكيـ بيف المتباريف دكف تحيز ،كيعاقبكف كؿ العب يخالؼ القكانيف،

أك يفكز بالخداع بعدة عقكبات ،كالتي مف بينيا سحب الفكز منو ،كيعتبر خاس انر في ىذه المعبة

الرياضية ،كيحرـ مف االشتراؾ مدل الحياة في المباريات األكليمبية ،باإلضافة إلى دفع غرامة

مالية لممشرفيف المالييف لمعبد زيكس( ،)7ككانت الرشكة تقابؿ بعقكبة مالية ضخمة سكاء عمى

ا لبلعبيف المشتركيف في الدكرة القائمة ،أك عمى المدف التي يتبعكنيا ،كمف حقكؽ البلعبيف
المشاركيف في الدكرة األليمبية ،حؽ التظمـ ضد ق اررات الحكاـ كاستئناؼ أحكاميـ أماـ مجمس
()1سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.136 – 135

() 2ىيػػركدكت ،الكتػػاب الثػػاني مػػف تػػاريخ ىيػػركدكت( ،كصػػؼ مصػػر) ،ت.محمػػد المبػػركؾ الػػدكيب ،منشػػكرات جامعػػة قػػار

العدد 10

يكنس ،بنغازم ،2006 ،الفقرة  ،160ص ص.89-88
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باأللعاب ،كبعد سردىا بالتفصيؿ ،قالكا :إنيـ جاءكا ليعرفكا ىؿ اكتشؼ المصريكف أشياء أكثر

()3محمد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص ص.163 – 162
( )4سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.136

()5محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.163 – 162
( )6فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ىامش 1ص.62

()7سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.139 – 138
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الشكرل لمدينة إيميس ،بالرغـ مف العدالة التي اشتير بيا أكلئؾ الحكاـ( ،)1أما في األلعاب البيثية

في دلفى ،كانت لجنة التحكيـ تنتخب مف أعضاء المجتمع األمفكتيكنى المقدسي( ،)2كتتبع نفس
اإلجراءات التنظيمية التي تتبع في األلعاب األكليمبية التي سبؽ الحديث عنيا ،كما أف أنكاع

األلعاب الرياضية المقامة ،أصبحت مثؿ األلعاب األكليمبية تقريبان ،ككانت المجنة المشرفة عمى
المسابقات تعمف عمى اسـ الفائز في كؿ سباؽ ،كمدينتو طيمة أياـ المباريات ،كفي اليكـ األخير
()3

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

مف الدكرة ،يتـ تكزيع الجكائز عمى الفائزيف في حفؿ كبير

يحضره آالؼ المتفرجيف ،الذيف

يستقبمكىـ بالتصفيؽ ،كاليتاؼ ،كيرمكنيـ باألزىار ،كأكراؽ األشجار( ،)4ثـ ينادل عمى كؿ فائز

في األلعاب األكليمبية ،كيستمـ جائزتو ،كىي أكميؿ مف أغصاف الزيتكف ،أما الفائز في األلعاب
البيثية ،يستمـ جائزتو ،كىي أكميؿ مف شجرة الغار –كما سبؽ ذكرىما–ككاف الميرجاف األكليمبي
يختتـ بحفؿ كبير ،يقدـ فيو الفائزكف األضاحي ،كالقرابيف فكؽ مذبح اإللو زيكس ،كتقاـ ليـ كليمة

فخمة عمى شرفيـ في مقر الرئاسة ) (Prytaneumفي مدينة إيميس ،كيعكد بعدىا الفائز إلى
مدينتو ،كيخرج الناس الستقبالو؛ ألنو رفع رأسيـ ككرامتيـ بيف المدف اإلغريقية ،فيرقصكف،

كينشدكف األناشيد الخاصة بيذه المناسبة ،ثـ يتكجيكف إلى معبد المدينة الكبير ،حيث يخمع

البطؿ إكميؿ الزيتكف ،أك الغار مف فكؽ رأسو ،كيقدمو قربانان إللو ىذا المعبد( ،)5ثـ يستمـ جائزتو
و
كبير ،ككاف بعضيـ يستأجركف الشعراء
مالي
مبمغ
مف سمطات مدينتو ،كىي عبارة عف
و
و
المشيكريف لمدحيـ في قصائد شعرية( ،)6ككانت بعض المدف تدفع األمكاؿ لمنحاتيف لينحتكا

تماثيؿ لممنتصريف في األلعاب الجامعة في ببلد اإلغريؽ ،كيرل بعض الباحثيف :أف الغرض مف
ىذه التماثيؿ الشكر مف جانب سكاف المدينة ألليتيا ،كىك يمثؿ االلتحاـ بيف المجتمع ،كآلية

المدينة ،كليس لتخميد الفائزيف في حد ذاتيـ(.)7

عبلكة عمى ذلؾ فإف الفائز في األلعاب البيثية ،يكافأ بكأس األعياد البيثية ،كىك عبارة عف جرة

ذات بدف بيضكم الشكؿ ،كرقبة قصيرة ،بيا مقبضاف صغيراف ،كمزخرفة بأسمكب الصكر
السكداء ،حيث صكر عمى الكجو األكؿ المؤلية أثينا بكامؿ عدتيا الحربية ،كصكر عمى الكجو

اآلخر إحدل األلعاب التي فاز فييا المتسابؽ ،كما كجد عمييا نقش بمعنى إحدل جكائز السباؽ

()1محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.163

()2فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ىامش 1ص ص.63 – 62
()3سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.137

()4محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.165
( )5سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.137

()6كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.394
()7لطفي يحي ،مرجع سابؽ ،ص.284
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المقاـ في أثينا أم األلعاب األثينية ،كتمؤل بزيت الزيتكف المقدس الذم يجمع مف أشجار أتيكا،
ككانت ىذه األلعاب البيثية يشارؾ فييا جميع سكاف المدف اإلغريقية ،كلعؿ ما يؤكد ذلؾ العثكر

عمى نقش يرجع لمقرف الثاني قبؿ الميبلد ،يكضح الفائزيف في تمؾ األلعاب ،ككاف أغمبيـ مف
خارج أثينا ،كما أف انتشار كؤكس األلعاب البيثية خارج أثينا يدؿ عمى مشاركة غير األثنييف في

تمؾ األلعاب( ،)1كما كاف يشارؾ فييا الممكؾ ،لعؿ ما يؤكد ذلؾ ما قالو ىيركركت" :أف الممؾ
شرؼ الفكز في سباؽ العربات التي تجرىا أربعة خيكؿ في األلعاب األكليمبية"(.)2

رابعاً :التأثيرات الحضارية لؤللعاب األوليمبية والبيثية وتأثيرىا عمى المدن اإلغريقية:
 – 1األثر الديني :اكتسبت االحتفاالت ،كالميرجانات اإلغريقية شيرة دينية منذ أقدـ العصكر،
كارتبطت بأساطير معينة يرددىا الناس شفاىة ،كتتناقميا األجياؿ جيبلن بعد جيؿ ،حتى كصمت
شيرة بعض األماكف درجة كبيرة مف التقديس؛ العتقادىـ بأنيا مكطف إلو معيف ،أك بطؿ عظيـ،

كمف الطبيعي أف تقاـ في تمؾ األماكف في كقت معيف مف العاـ احتفاالت ،كأعياد تكريمان ليما،

ككانت في األغمب ذات طابع جنائزم(.)3

كليذا يعتبر العامؿ الديني ىك األساس في قياـ األلعاب اإلغريقية الجامعة؛ لغرض زيارة

كتقديس اآللية ،حيث تقاـ األلعاب األكليمبية تكريمان لئللو زيكس رب األرباب في قرية أكليمبيا(،)4

أما األلعاب البيثية ،تقاـ تكريمان لئللو أبكلمك إلو الشباب كالمكسيقى في مدينة دلفي ،ككانت تقاـ
ىذه األعياد عمى طقكس دينية معينة في مكاعيد اإلنبات ،أك الحصاد تقربان لبعض اآللية ،حتى

يناؿ المشارككف فييا رضاءىا كابعاد غضبيا ،كنقمتيا عمييـ( ،)5أك استشارتيا في أمكرىـ

الخاصة كالعامة( ،)6كيؤكد بعض الباحثيف :أف المشاركة القكرينية في الحياة الدينية في معبد
دلفي كطقكسو ،كانت أكثر مف مشاركتيـ في الميرجانات الرياضية في القرية األكليمبية المقدسة،

() 1خالػػد محمػػد عبػػد ا﵀ اليػػدار ،د ارسػػة القبػػكر الفرديػػة كأثاثيػػا الجنػػائزم فػػي تػػاكخي ار (تػػككرة القديمػػة) مػػا بػػيف أكاخ ػر القػػرف
الخامس ؽ.ـ كالقرف األكؿ الميبلدم ،مج ،1منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم2006 ،ـ ،ص ص.269 – 268

ص.456

()3محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.157
()4سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.133

()5محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.157
()6فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.61
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العدد 10

() 2ىيػ ػػركدكت ،تػ ػػاريخ ىيػ ػػركدكت ،الكتػ ػػاب السػ ػػادس ،ت .عبػ ػػد اإللػ ػػو المػ ػػبلح ،المجمػ ػػع الثقػ ػػافي ،أبػ ػػك ظبػ ػػي 2001 ،ـ،

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

ديماراتكس) (Demaratosامتاز عف جميع ممكؾ اسبرطة ،بأنو كاف الممؾ الكحيد الذم أحرز

حيث شيد القكرينيكف مذبحان دينياِّ في دلفى خبلؿ النصؼ اآلخير مف القرف الرابع قبؿ الميبلد؛
لغرض تقديـ قرابينيـ في ىذا المذبح(.)1

كما أنيـ كانكا يقدمكف العديد مف اليدايا إلى ىذا المعبد كالتي مف ضمنيا العربات التي

تجرىا الخيكؿ( ،)2حيث يذكر أف كارخكتكس) (Carchotosسائس عربة الممؾ أركسيبلكس الرابع
( 440 – 470 –Arcesilaus IVؽ.ـ) بعد تحقيقو النصر في سباؽ العربات باأللعاب البيثية
التي أقيمت عاـ  462ؽ.ـ ،تكجو بالعربة إلى معبد أبكلمك في دلفي ،حيث قدـ العربة الممكية

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

قربانان لئللو أبكلمك معب انر بذلؾ عف شكره عمى ما أحاطو بو مف عناية حتى أحرز النصر في ىذا

السباؽ(.)3

باإلضافة إلى ذلؾ يذكر :أف الممؾ القكرينيأركسيبلكس الرابعبعد فكز عربتو بفضؿ براعة سائسيا
كارخكتكس صير ىذا الممؾ في السباؽ السابؽ الذكر ،أىدل إلى معبد أبكلمك في دلفى تمثاؿ

يصكر ليبيا عمى ىيئة امرأة تقكـ بتتكيج باتكس األكؿ ) ،(Pattosكتجمس قكريني إلى جانبيا في

شكؿ حكرية ،تقكـ بدكر سائس العربة( ،)4كما أىداه أيضان بيذه المناسبة ،رأس تمثاؿ لئللو آمكف
كىك يركب عجمة حربية( ،)5كنستدؿ مف ذلؾ عمى التأثيرات الدينية المصرية عمى الديانة
اإلغريقية في اإلقميـ التي انتقمت عف طريؽ الميبييف المجاكريف ليـ.

ككاف جميع الرياضييف المشاركيف كالكفكد كالمصاحبة ليـ مف مختمؼ المدف اإلغريقية،
كالمشاىديف مف سكاف المدينة المضيفة ،يخرجكف في مككب مييب يتقدميـ مراقبك المسابقات،

كيسيركف في الطرؽ المقدسة التي تؤدم إلى قرية أكليمبيا ،كىـ يقدمكف األضاحي كالقرابيف لئللو

باسميـ ،كاسـ المدينة المضيفة ،حيث يتـ ذبح مائة ثكر يقدميا أىؿ إيميس في كؿ دكرة أكليمبية

لئللو زيكس( ،)6ثـ يؤدكف قسمان أماـ محرابو العتقادىـ أنو حامي العيكد ،كيذكركف فيو بأنيـ
قضكا فترة كافية لمتدريب ال تقؿ عف عشرة أشير( ،)7كيطمب كؿ رياضي العكف مف اإللو المعبكد

()1أندريػػة الركنػػد ،برقػػة فػػي العصػػر الييمينسػػتي مػػف العيػػد الجميػػكرم حتػػى كاليػػة أغسػػطس ،ت – محمػػد عبػػدالكريـ الػكافي،
منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم ،ط ،2002 ،1ص ص.168 – 167

( )2ارضػػية أبػػك عجيمػػة صػػالح بػػف خميفػػة ،أكجػػو التشػػابو كاالخػػتبلؼ بػػيف االسػػتيطاف الفينيقػػي كاإلغريقػػي فػػي ليبيػػا القديمػػة،
منشكرات المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،طرابمس ،ط ،2009 ،1ص.192

()3فرنسكا شامك ،اإلغريؽ في برقة األسطكرة كالتاريخ ،ت.محمػد عبػد الكػريـ الػكافي ،منشػكرات جامعػة قػار يػكنس ،بنغػازم،
ط1990 ،1ـ ،ص.243

()4المرجع نفسو ،ص.246

()5محمد امحمد سالـ ،الحياة الدينية كالفكرية في قكرينائية أثناء العصر اإلغريقي ،منشػكرات مركػز جيػاد الميبيػيف لمد ارسػات
التاريخية ،طرابمس2008 ،ـ ،ص.78

()6محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص ص. 165 - 164
()7سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.135
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عنده قبؿ بداية المعبة المشارؾ فييا ،حتى يكمؿ لو الفكز ،كىذا ما جعؿ البلعب

أتميتيس) ،(Athletesيعتقد أف فكزه يرجع إلى اإللو الذم يعبده(.)1

ككانت األلعاب األكليمبية تستمد قداستيا مف عبادة اإللو زيكس ،كقد اتفؽ اإلغريؽ عمى

اعتبار فترة أياـ انعقاد الدكرة األكليمبية محرـ فييا القتاؿ ،أك الحركب احترامان ليا ،حيث تخرج
الرسؿ مف قرية أكليمبيا؛ لتعمف بداية اليدنة المقدسة الممزمة لمجميع ،كذلؾ لتمكيف الرياضييف
كما كانت الجكائز التي يحصؿ عمييا الفائز في ىذه األلعاب عند مكتو تدفف معو في

القبر ،كتعتبر مف ضمف األثاث الجنائزم لو ،حيث عثر عمى العديد مف الكؤكس البيثية ،كأكاليؿ

أغصاف الزيتكف ،كالغار في قبكر الرياضييف الفائزيف في ىذه األلعاب( ،)3كما يذكر" :ىيركدكت"
أف ممتياديس) (Mlteadesأحد الفائزيف في األلعاب األكليمبية،...كبعد مقتمو دفف خارج أثينا،

كمقابؿ قبره دفنت جياده التي فاز بيا( ،)4كمف ىنا نبلحظ :أف الديف اإلغريقي ىك المسيطر عمى

قكاعد األلعاب األكليمبية كالبيثية ،كتعاليميا(.)5

كيرل بعض الباحثيف :أف دكراتيا أصبحت مناسبات قكمية ،تتكقؼ إثناءىا الحركب،

كيحؿ فييا السبلـ؛ ليشترؾ فييا جميع اإلغريؽ ،كقد ساعدت ىذه االتصاالت بيف سكاف مدنيا
()6

عمى حدكث تفاعؿ حضارم أدل إلى انتشار اإلنتاج الفكرم ،كالفني في كؿ ببلد اإلغريؽ

ما سكؼ نتناكلو فيما بعد.

كىك

 – 2األثر االقتصــادي :كانت االحتفاالت الدينية –كما يصحبيا مف األلعاب الرياضية الجامعة
مساعد عمى نشاط الحركة التجارية
دكر
ه
التي يقصدىا العديد مف سكاف المدف اإلغريقية –ليا ه
بينيـ( ،)7حيث تعقد فييا األسكاؽ ،كينصب البائعكف مظبلتيـ ليستظمكا بيا ،كيعرضكف تحتيا
بضاعتيـ عمى اختبلؼ أنكاعيا مف فاكية كخمر ،كما يباع في ىذه األسكاؽ التماثيؿ كالخيؿ(.)8

()1محمكد السعدني ،مرجع سابؽ ،ص.157

()2سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.134 – 133

العدد 10

()3خالد اليدار ،مرجع سابؽ ،مج ،1ص ص.271–270

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

كالكفكد المصاحبة ليـ مف السفر إلى ىذه األلعاب دكف أف يمسيـ سكء ،أك يتعرض ليـ أحد(.)2

()4ىيركدكت ،مصدر سابؽ ،ص.478

()5كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.385
()6فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.63

()7محمد عياد ،مرجع سابؽ ،ص.202

( )8كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.388
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كيذكر بعض الباحثيف :أف الخيكؿ القكرينية ،كانت مف أىـ الصادرات إلى ببلد اإلغريؽ

خبلؿ العصر اإلغريقي( ،)1التي لعبت دك انر كبي انر في دعـ اقتصاد إقميـ قكرينائية؛ ألنيا اكتسبت
شيرة كبيرة لتفكقيا في مسابقات األلعاب األكليمبية كالبيثية( ،)2كفي ىذا السياؽ يقكؿ استرابك:

"اشتيرت قكريني بخيكليا الجيدة"( ،)3كقد كاف الميبيكف يشرفكف عمى تربية الخيكؿ في االسطببلت
اإلغريقية مف اإلقميـ ،كيرجع ذلؾ لدرايتيـ بفف تربيتيا كتركيضيا( ،)4كيقكؿ المؤرخ اإلغريقي

ىيركدكت" :تعمـ اإلغريؽ مف الميبييف كيؼ يقرنكف أربعة جياد"( .)5كالجدير بالذكر أف اإلغريؽ

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

كانكا يفضمكف العربات التي تجر بكاسطة حصانيف أك أربعة خيكؿ عمى الخصكص ،كأف الخيكؿ

الميبية تناسب ىذا االستعماؿ(.)6

كنستدؿ مف ىذا الكبلـ عمى دكر الميبييف في تربية ،كتركيض الخيكؿ ،كتعميـ اإلغريؽ

رككبيا مف جية ،كعمى عمؽ العبلقات االقتصادية كالرياضية بيف القكرينييف كببلد اإلغريؽ.

باإلضافة إلى ذلؾ أف الفائز في األلعاب البيثية ،كاف يحصؿ عمى عدد كبير مف

الكؤكس مممؤة بالزيت المقدس ،كيؤكد ذلؾ نقشاف :يذكر األكؿ :أف الفائز في سباؽ العربات كاف
يمنح مائة كأربعيف كأسان ،كالنقش الثاني :يشير إلى مائة كأس قدمت لفائز في أحد سباؽ

العربات ،عبلكة عمى تمؾ األعداد الكبيرة مف ىذه الكؤكس التي عثر عمييا خارج ببلد اإلغريؽ،
التي يربطيا البعض بالنكاحي التجارية ،ككاف مف حؽ الفائز أف يبيع الزيت المقدس ،أك يصدره؛

ألنو غير خاضع لمضرائب اإلغريقية المفركضة ،كقد استغمت ىذه الكؤكس كأكاني لمتصدير،

كتباع فارغة أيضان بمبالغ كبيرة.

كيرل بعض الباحثيف :أف بعض ىذه الكؤكس كصمت إلى خارج أثينا عف طريؽ

المبادالت التجارية ،كالبعض اآلخر منيا فاز بيا رياضيكف في األلعاب البيثية كنقمكىا معيـ إلى
مكطنيـ ،كلكنيـ يركف صعكبة في التمييز بيف التي جاءت عف طريؽ التجارة ،أك التي فاز بيا
الرياضيكف ،كيرجح بعضيـ :أف الكؤكس التي كجدت في مخازف القرابيف الممحقة بالمعابد أنيا

()1رجب عبد الحميد األثرـ ،تاريخ برقة السياسي كاالقتصادم مف القرف السػابع قبػؿ المػيبلد كحتػى بدايػة العصػر الركمػاني،
منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم1988 ،ـ ،ص.144

()2المرجع نفسو ،ص.103

)3( Strabo, The Geography Of Strabo, V 111, Translated bo Horace Leonard Jones, L.C.L.
London, 1967, 17-3. 21 . 22.

()4رجب األثرـ ،تاريخ برقة السياسي كاالقتصادم مف القرف السابع قبؿ الميبلد كحتى بداية العصر الركماني ،ص.76

(5(Herodotus, HerodotiHistoriae, B.S.G.R, Tvol. I, Litrosi – IV Continens. BSB, B.G.
Republic.

Democratic

German

The

in

Priated

()6فرنسكا شامك ،مرجع سابؽ ،ص.393
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كصمت عف طريؽ التجارة ،حيث يستيمؾ زيتيا المقدس داخؿ المعابد ،كبعد فراغيا ترمى في ىذه

المخازف ،أما الكؤكس التي كجدت في القبكر فيي مف ضمف الممتمكات الشخصية لمميت التي

حصؿ عمييا في حياتو أثناء فكزه في األلعاب البيثية ثـ دفنت معو بعد مماتو(.)1

 – 3األثر االجتمــاعي :إذا كاف الديف قد عجز في تكحيد ببلد اإلغريؽ ،فإف األلعاب الرياضية
المكسمية قد استطاعت تجميع اإلغريؽ مف مختمؼ المدف اإلغريقية( ،)2كتقكية عبلقاتيـ
كيرل بعض الباحثيف :أف اإلغريؽ لـ يذىبكا إلى األعياد األكليمبية في قرية أكليمبيا كاألعياد

البيثية في دلفي ليعظمكا اآللية ألف ذلؾ يمكف تحقيقو في أم مكاف ،كلكنيـ يذىبكف لمشاىدة

المباريات البطكلية بيف الرياضييف المختاريف مف مختمؼ المدف اإلغريقية ،ككذلؾ مشاىدة
الشعراء كالخطباء ،كالمشعكذيف ،كألعاب الخفة ،كالميارة ،كالتجكؿ في األسكاؽ داخؿ القرية

المقدسة التي تقاـ فييا األعياد كاالحتفاالت الرياضية ،كالتي تكتظ باألككاخ كالخياـ كتعج

بالسكاف( ،)4كبذلؾ عكضت اإلغريؽ عف فشميـ في قياـ الكحدة السياسية بينيـ( ،)5كنستدؿ مف
ذلؾ عمى أف الغرض األساسي لمشاىدة ىذه األلعاب ىي العبادة كالتسمية ،كبذلؾ تككف بمثابة

ميرجانات دينية ،كاجتماعية ،كثقافية يمتقي فيو كافة اإلغريؽ مف مختمؼ مدنيـ كطكائفيـ.

كما أف دكراتيا تعتبر المكاف المناسب عند اإلغريؽ الختيار الزكج المناسب لبناتيـ،

حيث يقكؿ ىيركدكت :إف ممؾ أثينا كميستنيس(476-507-Clisthenesؽ.ـ) أعمف أثناء

ميرجاف األلعاب األكليمبية ،التي فاز فييا بسباؽ العربات عمى أم إغريقي ،يرل نفسو أىبلن ألف

يككف صي انر لو يحضر إليو خبلؿ ستيف يكمان؛ ألنو يعتزـ أف يختار البنتو زكج المستقبؿ،...
كعندما كصؿ الخطاب بدأ بسؤاؿ كؿ منيـ عف اسمو ،كنسبو ،كبمده ،كأسرتو ،ثـ استضافيـ في

بيتو سنة كاممة لتتكطد معرفتو بيـ ،ككاف يشترؾ معيـ في الحكار ،...كخاطبيـ قائبلن :أييا

السادة إنكـ ىنا خطابان تطمبكف يد ابنتي ،كانني أحمؿ لكـ جميعان أسمى التقدير ،...كلذلؾ سكؼ
()6

أمنح كؿ مف لـ يقع الخيار عميو تالنت

فضة لمشرؼ الذم منحني إياه ،...كتعكيضان لو عف

غيابو الطكيؿ عف بمده ،كانني كفؽ القانكف البلتيني أعمف خطكبة ابنتي أجاريستا ()Agarista
()1خالد اليدار ،مرجع سابؽ ،ص ص.271 – 270
()3سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.133

( )4كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص ص.389 – 385
( )5سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.134

()6تالنت :ىك عممة إغريقية كانت تساكم في أثينػا قيمػة  26كيمػك جػراـ مػف الػذىب أك الفضػة ،يكحنػا بطػرس ثريغػو ،تػاريخ
قكريني ،ت .سميماف إبراىيـ الجربي ،مجمس الثقافة العاـ ،سرت ،2006 ،ص.154
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العدد 10

( )2كؿ ديكرانت ،مرجع سابؽ ،ج ،6ص.385

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

االجتماعية ،كالثقافية ،كالفنية ،كما ساعدت عمى تكحيد اإلغريؽ في إيقاؼ القتاؿ أثناء قياميا(،)3

إلى ميجاكميس بف الكميكف( )MegaclesCmionالذم أعمف قبكلو بتمؾ الخطكبة ،كتـ استكماؿ

إجراءات الزكاج(.)1

– 4األثر الثقــافي :كاف يتكافد العديد مف الشعراء إلى ىذه الميرجانات الرياضية حيث يمقكف
قصائدىـ التي ينظمكنيا أماـ المشاىديف الذيف تعج بيـ القرية األكليمبية المقدسة( ،)2كما أنيـ

كانكا يمجدكف األبطاؿ اإلغريؽ الفائزيف في قصائدىـ الشعرية( ،)3حيث مجد الشاعر
بنداركس) (Pindareالفائز القكرينيتيميسيقراط بف كارنئاد) (TelesicrateCarnaodبالمرتبة

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

األكلى لسباؽ َّ
العدائيف في الدكرة الثامنة كالعشريف لؤللعاب البيثية المقاـ عاـ  474ؽ.ـ حيث

يقكؿ" :ستستقبؿ قكريني ابف كارنئاد بفرحة عامرة ،عندما يعكد مف دلفي مثقبلن بإكميؿ النصر إلى

كطنو ،حيث النساء الفاتنات بالجماؿ(،)4ككثي انر ما يحدث التنافس فيتبارل الشعراء ،كالمنشدكف في
مديح اإللو أبكلمك عمى أنغاـ القيثارة ،كلذا حرص الشعراء ،كاألدباء عمى حضكرىا أمبلن في
الحصكؿ عمى الشيرة بيف المدف اإلغريقية ،كما أف جمكع المشاىديف كانت تتحمؿ مشقة السفر،

ليس مف أجؿ مشاىدة األبطاؿ الرياضييف فحسب ،بؿ لمشاىدة مشاىير الفكر ،كاألدب ،كسماع

ببلغتيـ الخطابية ،كيذكر أف الفيمسكؼ أفبلطكف ) (Platoقد زار القرية األليمبية المقدسة،
كيركل أيضان :أنو أقيـ تمثاؿ بركنزم لمفيمسكؼ السكفسطائيجكرجياس) (Gorgiasالصقمي تكريمان
لو إلمتاعو الناس أثناء الميرجاف بببلغتو ،كمقدرتو عمى الجدؿ ،كقد ألقى الخطيب

أيسكقراطيس) (Isocratesخطبة سياسية بمناسبة العيد المئكم لؤللعاب األكليمبية كضَّح فييا
أىمية ىذه الميرجانات؛ فيقكؿ " :يتكجب عمينا أف نثني عمى ىؤالء الذيف أكجدكا لنا ىذه

الميرجانات ،...كخمفكا لنا ىذا التراث ،كبفضميـ أصبحنا نجتمع في مكاف كاحد بعد أف نعمف
ىدفو كنتكقؼ عف القتاؿ ،...كنقدـ األضاحي لئللو ،كنحف نحس في نفكسنا أننا مف أصؿ كاحد،

كيحسف كؿ منا معاممة اآلخر مف أجؿ المستقبؿ ،كنعيد ممارسة عاداتنا المضيافة القديمة ،بؿ
كنقيـ عبلقات جديدة ،كليست ىذه المقاءات مضيعة لكقت الجماىير النظارة ،كال لمشخص ذاتو،

فيذا األخير يستعرض أماـ اإلغريؽ مكاىبو الطبيعية ،أما الجميكر فيجد لذة كسرك انر في مشاىدة

ىذه المكاىب"(.)5

()1ىيركدكت ،مصدر سابؽ ،ص ص.481 – 479

()2سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص .135 – 134
()3محمد عياد ،مرجع سابؽ ،ص.157

()4فرنسكا شامك ،مرجع سابؽ ،ص.230

()5سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص ص.141 – 138
()4فكزم مكاكم ،مرجع سابؽ ،ص.63

()5لطفي يحي ،مرجع سابؽ ،ص.284
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 – 5األثر الفــني :ساعدت االتصاالت بيف المدف اإلغريقية أثناء األلعاب األكليمبية ك البيثية
عمى حدكث تفاعؿ حضارم ،أدل إلى انتشار ،كثراء اإلنتاج الفكرم ،كالفني في كؿ ببلد

اإلغريؽ( ،)4حيث قاـ بعض النحاتيف بنحت تماثيؿ لممنتصريف في المباريات الرياضية تبيف

الحركة الرياضية لآللية كالبشر دكف أدنى تمييز بينيـ( ،)5ككاف الفناف الكبير فيدياس(Pheidias

 500 -ؽ.ـ  430 -ؽ.ـ) مف أشيرىـ ،حيث نحث تمثاؿ زيكس األكلمبي ( Olympian

الفناف أف يبيف مف خبلؿ ضخامة التمثاؿ عمى مدل تعظيـ اآللية كتعالييا(.)2

كما قاـ الفناف ميركف ( )Myronالذم عاصر حكمبيريكميس(- 462 - Pericles

 431ؽ.ـ)بنحث تمثاؿ رامي القرص ،كالذم ما زالت صكرتو حتى الكقت الحاضر تزيف

الشعارات األكليمبية ،كالرياضية في معظـ بمداف العالـ ،ككذلؾ الفناف بكليكميتكس()Polycleitus

الذم نحث تمثاؿ حامؿ الرمح الشيير( ،)3كأبرز فيو تفاصيؿ الجسـ الرياضي الكامؿ بشكؿ

كاضح ،كاألكضاع المختمفة التي تبلزـ ىذيف النكعيف مف الرياضة ،كىما في حالة عرل تاـ(،)4
باإلضافة إلى ذلؾ نحث تمثاؿ لمفائز القكريني تيميس يقراط بف كازنئاد بالمرتبة األكلى لسباؽ

العدائيف في األلعاب البيثية السابقة الذكر ،كقد أكدع ىذا التمثاؿ في معبد كحي دلفي تخميدان
ٌ
()5
لذكرل فكز ىذا البطؿ .
كما تفنف اإلغريؽ في صناعة كؤكس األعياد البيثية  ،كىي عبارة عف جرة فخارية تقدـ

لمفائزيف في إحدل المسابقات البيثية ،عثر عمييا في مدينة تكخيرا( )Tucheiraبإقميـ قكرينائية،
كتزخرؼ بأسمكب الصكر السكداء ،حيث كانت أرضية الرسكمات ذات لكف أحمر ،أك برتقالي

محمر ،كتظير الرسكمات عمييا في لكف أسكد مع استخداـ المكنيف األبيض ،كالقرمزم في بعض
األحياف ،كقد زخرفت رقبة الكأس في الجزء العمكم بسعيفة النخيؿ ،كزخرفة األلسنة عمى الجزء

السفمي ،كصكرت عمى أحد جكانب بدنو المؤلية أثينا بكامؿ لباسيا العسكرم ،كتحمؿ في يدىا

اليمنى رمح طكيؿ استعدادان لرميو ،كتمسؾ في يدىا اليسرل ترسان مستدي انر ،أما الجانب اآلخر

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

 )Zeusالضخـ ،كالمكسك بالذىب ،كالعاج ،كيعتبر مف عجائب الدنيا السبع في العالـ القديـ()1؛
ألف بعض الركايات تجعؿ اإللو زيكس فائ انز أكليمبياِّ في المصارعة عمى عدكه كركنكس ،قد حاكؿ

العدد 10

()1سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.306

()2لطفي يحي ،مرجع سابؽ ،ص ص.278 – 277
()3سيد الناصرم ،مرجع سابؽ ،ص.206

()4لطفي يحي ،مرجع سابؽ ،ص ص.282 – 278
()5فرنسكا شامك ،مرجع سابؽ ،ص.230
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صكرت عميو عربة تجرىا أربعة جياد ،كصكرت عمى أحد جكانب كأس آخر رياضي عارم،

كرياضي يمسؾ رمحان بيده اليسرل يتكسطيما حكـ(.)1

كما عثر عمى كأسيف آخريف في مدينة تكخيراصكر عمى أحد جكانب األكؿ رياضييف

يتصارعاف ،يمسؾ كؿ كاحد منيـ يد اآلخر ،كيضع كؿ منيما يده األخرل خمؼ ظير خصمو،

كصكر عمى أحد جكانب الكأس الثاني سباؽ الجرم القصير(.)2

كنستدؿ مف خبلؿ ىذه المصادر األثرية عمى مدل تأثير ىذه األلعاب الرياضية عمى

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

فني النحت ،كالرسكـ عمى الكؤكس ،أك الجرار الفخارية ،التي كانت تقدـ لمفائزيف في دكراتيا،

ككذلؾ عمى أنكاع المباريات الرياضية ،التي تقاـ في مسابقات األلعاب البيثية ،باإلضافة إلى

عمؽ العبلقات الرياضية ،كاالقتصادية بيف المدف اإلغريقية ،كما ساعدت ظاىرة التجمع في
األلعاب األكليمبية كالبيثية عمى تقكية االتصاؿ ،كالتفاعؿ الحضارم بيف سكاف المدف اإلغريقية.
الخـاتمــة
بينت الدراسة التاريخية لؤللعاب األكليمبية كالبيثية كمظاىرىا الحضارية عمى المدف

اإلغريقية خبلؿ الفترة ما بيف (776ؽ.ـ – 393ـ) عدة نتائج كاف مف أىميا:


كانت األلعاب األكليمبية تقكـ تكريمان ،كتقديسان لئللو زيكس ،رب أرباب األكليمبكس،
بينما تقاـ األلعاب البيثية في مدينة دلفي تكريمان لئللو أبكلمك؛ بسبب انتصاره عمى أفعى
بيثكف حسب أساطيرىـ الخيالية.

 اعتبر اإلغريؽ أياـ انعقاد الدكرة األكليمبية مقدسة ،كليذا حرـ فييا القتاؿ ،كالحركب
احترامان ليا ،حيث يحؿ خبلليا السبلـ ،كيستطيع االشتراؾ فييا جميع سكاف المدف
اإلغريقية.
 نجحت األلعاب األكليمبية كالبيثية في تجميع ،كتكحيد سكاف المدف اإلغريقية لممشاركة
في األعياد الدينية كطقكسيا ،كما يصاحبيا مف ميرجانات ،كمسابقات رياضية التي
عجزت عف تحقيقو الحياة السياسية.


اقتصرت المشاركة في ىذه األلعاب األكليمبية كالبيثية عمى الرياضييف اإلغريؽ مف
مختمؼ مدنيـ ،كحرمت األجانب مف المشاركة فييا.

()1خالد اليدار ،مرجع سابؽ ،مح ،2ص ص.41 – 39
()2المرجع نفسو ،ص ص.50 – 46
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حرصت المدف اإلغريقية عمى اختيار البلعبيف المتميزيف لممشاركة في مسابقات ىذه
األلعاب ،كتدريبيـ تدريبان راقيان ،حتى يحققكا الفكز الذم يجمب الفخر كالشيرة لمدينتيـ.



ساىمت ىذه األلعاب األكليمبية كالبيثية في تطكير العبلقات االقتصادية ،كاالجتماعية،
كالثقافية ،كالفنية بيف المدف اإلغريقية ،كزيادة التفاعؿ الحضارم بيف سكانيا.



تأثر فف النحت اإلغريقي باأللعاب األكليمبية ك البيثية ،حيث نحتت العديد مف التماثيؿ
الرياضية ،كما أف ىذه التماثيؿ تدؿ عمى مدل تطكر فف النحت عند اإلغريؽ خبلؿ تمؾ
الفترة ،حيث استطاع ناحتكىا إظيار األكضاع كالحركات التي تبلزـ كؿ نكع مف ىذه
الرياضة مف جية ،كأظير تفاصيؿ الجسـ الرياضي بكؿ كضكح مف جية أخرل.



أظيرت الرسكـ الخارجية عمى كجيتي الكؤكس الفخارية التي كانت تقدـ كجكائز
لمفائزيف في ىذه األلعاب ،مدل التطكر الزخرفي في استعماؿ الصكر السكداء عمييا ،كما
أنيا بينت بعض أنكاع المسابقات التي تقاـ في ىذه األلعاب الرياضية.

قائمة المصادر والمراجع

أوالً :المصادر:

 – 1المصادر الكبلسيكية:
- Herodotus, HerodotiHistoriae, B.S.G.R, Tvol. I, Litrosi – IV
Continens. BSB, B.G. TeubnerVerlacsgeseilSchaftLeipaig, Priated in
The German Democratic Republic. 1987.
- Strabo, The Geography Of Strabo, V 111, Translated bo Horace
Leonard Jones, L.C.L. London, 1967.
 – 2المصادر المعربة:
 .1ىيركدكت ،تاريخ ىيركدكت ،الكتاب السادس ،ت .عبد اإللو المبلح ،المجمع الثقافي،
 .2الكتاب الثاني مف تاريخ ىيركدكت (كصؼ مصر) ت .محمد المبركؾ الدكيب،
منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم2006 ،ـ.
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أبك ظبي2001 ،ـ.

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

الرخ امية لبعض الرياضييف المشاركيف في مسابقاتيا ،كىـ يقكمكف ببعض أنكاع األلعاب

ثانياً :المراجع:
اوالً  :المراجع العربية:

 -1حسيف الشيخ ،اليكناف ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط2005 ،3ـ.
 -2خالد محمد عبد ا﵀ اليدار ،دراسة القبكر الفردية كأثاثيا الجنائزم في تاكخي ار (تككرة

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م – :9:م)ا العدد 10

القديمة) ما بيف أكاخر القرف الخامس ؽ.ـ كالقرف األكؿ الميبلدم ،منشكرات جامعة قار
يكنس ،بنغازم2006 ،ـ.
 -3راضية أبك عجيمة صالح بف خميفة ،أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف االستيطاف الفينيقي
كاإلغريقي في ليبيا القديمة ،منشكرات المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية،
طرابمس ،ط2009 ،1ـ.
 -4رجب عبد الحميد األثرـ ،تاريخ برقة السياسي كاالقتصادم مف القرف السابع قبؿ الميبلد
كحتى بداية العصر الركماني ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم1988 ،ـ.
 -5ػ ػ ػ ػ ػػ ،دراسات في تاريخ اإلغريؽ كعبلقتو بالكطف العربي ،منشكرات جامعة قاريكنس،
بنغازم ،ط2004 ،2ـ.
 -6سيد أحمد عمي الناصرم ،اإلغريؽ تاريخيـ كحضارتيـ في العصر الييمبلدم حتى
بداية العصر اليممينستي ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط1998 ،5ـ.
 -7فكزم مكاكم ،تاريخ العالـ اإلغريقي كحضارتو مف أقدـ عصكره حتى عاـ  322ؽ.ـ،
دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،ط1980 ،1ـ.
 -8لطفي عبد الكىاب يحي ،اليكناف مقدمة في التاريخ الحضارم ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية1994 ،ـ.
 -9ليمى عبد القادر عمي الغنام ،تطكر نظاـ دكلة المدينة اإلغريقية ،أثينا كأسبارطة
نمكذجان ( 300-800ؽ.ـ) ،منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،طرابمس،
2008ـ.
-10

محمد امحمد سالـ ،الحياة الدينية كالفكرية في قكرينائية أثناء العصر اإلغريقي،

منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،طرابمس2008 ،ـ.
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-11

محمد كامؿ عياد ،تاريخ اليكناف ،ج ،1دار الفكر ،دمشؽ ،ط1980 ،3ـ.

-12

محمكد إبراىيـ السعدني ،تاريخ اليكناف "دراسة تاريخية أثرية" ،الدار الدكلية

لبلستثمارات الثقافية2008 ،ـ.
ػ مصطفى محمد قنديؿ زايد ،التربية كالتعميـ في الحضارة اليكنانية كالركمانية

13-

 – 2المراجع المعربـة:
 .1أندريو الركند ،برقة في العصر اليمينستي مف العيد المجيكرم حتى كالية أغسطس،
ت .محمد عبد الكريـ الكافي ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ط2002 ،1ـ.
 .2فرنسكشامك ،اإلغريؽ في برقة األسطكرة كالتاريخ ،ت .محمد عبد الكريـ الكافي،
منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ط1990 ،1ـ.
 .3كؿ ديكرانت ،قصة الحضارة ،ج ،6ت .محمد بدراف ،منشكرات اإلدارة الثقافية في
جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،ط1969 ،2ـ.
 .4يكحنا بطرس ثريغو ،تاريخ قكريني ،ت .سميماف إبراىيـ الجربي ،مجمس الثقافة
العاـ،سرت.2006،

األلعاب األولٌمبٌة والبٌثٌة وآثارها الحضارٌة على المدن اْلغرٌقٌة خالل الفترة ما بٌن ( 777ق.م –
:9:م)

دراسة كثائقية كأثرية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط2006 ،1ـ.
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احلٕادث ادلزٔرٚخ يف يُطقخ اخلًس
*

أ .ثشري عًزاٌ أثَٕبجٙ

أ .إثزاْٛى يفتبح انذقذاق

*

أْٛ .بو أثٕ انقبسى فزج

*

المقدمة:
تعد الحكادث المركرية مف المشػاكؿ التكاجػو دكؿ العػالـ بأسػرىا كخاصػة دكؿ العػالـ النػامي ،حيػث

تػػزداد ىػػذه الظػػاىرة فػػي اسػػتفحاليا يكم ػان بعػػد اآلخػػر ،كذلػػؾ إمػػا إلىمػػاؿ قيػػادم المركبػػات أثنػػاء
القيػػادة ،أك حػػدكث خمػػؿ فػػي المركبػػة نفسػػيا أثنػػاء قيادتيػػا عمػػى الطرقػػات ،كذؾ لعػػدـ كفػػاءة الطػػرؽ

كفػػؽ المعػػايير كذلػػؾ لعػػدـ صػػيانتيا بشػػكؿ دكرم كىػػذا مػػا يمكػػف مبلحظتػػو بمنطقػػة الد ارسػػة ،إذان
فمشكمة الحكادث عمى الطرقػات مػف المشػكبلت المرتبطػة بخطػط التنميػة لمدكلػة ،كمػا ال ننسػى أف
ىذه المشكمة ليا أثارىا االقتصادية كاالجتماعية كالصحية ،فحكادث المركر تستنزؼ مف كاحد إلى

 3فػػي المائػػة مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي ألم دكلػػة( ،)1ناىيػػؾ عػػف ازديػػاد عػػدد الكفيػػات ،كارتفػػاع
معػػدالت إعػػاقتيـ ،ففػػي منطقػػة الد ارسػػة كصػػؿ عػػدد الح ػكادث المركريػػة خػػبلؿ تسػػعة عشػػر سػػنة

ا الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

 9158حادثان مركريان ،بمغ عدد الكفيات نحك1865شخصان ،ككصؿ عدد المصابيف إصابات بميغة
نحك  6346مصابان

إف ما يحدث اليكـ مف ككارث عمى ىذه الطرؽ أدل إلى قمؽ السكاف كجعؿ المتخصصيف ينكبكف

كراء ىػػذه المعضػػمة التػػي سػػببت إلػػى إزىػػاؽ أركاح البشػػر ،فيػػي معضػػمة عصػرية خطيػرة كمتناميػػة
يكمان بعد يكـ ،كماداـ أف كجد اإلنسػاف كالمركبػة كالطريػؽ فػاف ىػذا ييػدد حيػاة المجتمعػات البشػرية
كخاصػػة فئػػة متكسػػطي السػػف الػػذيف تتػراكح أعمػػارىـ مػػف سػػف الثامنػػة عشػػر إلػػى سػػف السػتيف فيػػذه
الفئة ىي األكثر عرضة لحكادث المػركر كالتػي ينػتج عنيػا خسػائر اقتصػادية كاجتماعيػة عمػى حػد

سكاء.

 -1مشكمة الدراسة :عمى الرغـ ما نشاىده مف الكفيات المؤلمة مف جراء الحػكادث كػؿ يػكـ عمػى
الطرقػػات إال أف مشػػكمة الح ػكادث ما ازلػػت مسػػتمرة بشػػكؿ كبيػػر بػػالرغـ مػػف سػػف الق ػكانيف الصػػارمة
ضد المخالفيف لقكاعد المركر إال أف عدـ تطبيقيا ساىـ في زيادة الحكادث المركرية ،كمػا أف ىػذه

الح ػكادث تػػؤدم فػػي بعػػض األحيػػاف إلػػى تفكػػؾ أكاصػػر العبلقػػات االجتماعيػػة مػػف جانػػب ،كزيػػادة

األض ػرار االقتصػػادية التػػي تػػؤدم إلػػى اسػػتنزاؼ أم ػكاؿ الدكلػػة مػػف جانػػب آخػػر ،كمػػف ثػػـ جػػاءت
مشكمة الدراسة عمى النحك التالي.

العدد 10

*
*
*

 -1أسماء مصطفى ،ماكية صديؽ ،دراسة حكادث الطرؽ كالسبلمة المركرية ،جامعة السكداف ،كمية اليندسة ،قسـ ىندسة

الطرؽ كالنقؿ ،2015 ،ص.1
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 ما ىي األسباب الكامنػة كالحقيقػة المؤذيػة كراء كقػكع حػكادث المػركر فػي منطقػة الد ارسػة؟كما ىي األضرار الناجمة عنيا؟

 -ىؿ أدل عدـ تطبيؽ القانكف إلى زيادة الحكادث المركرية؟

 -2أىــــداف الدراســـــة :لقػ ػػد أشػ ػػارت اإلحصػ ػػائيات التػ ػػي تػ ػػـ الحصػ ػػكؿ عمييػ ػػا مػ ػػف جيػ ػػات ذات
االختصػػاص أف عػػدد الحػكادث تػػزداد يكمػان بعػػد يػػكـ بمنطقػػة الد ارسػػة ،كمػػف ثػػـ فػػإف الد ارسػػة تيػػدؼ

إلى ما يمي:

أ -التعرؼ عمى الخصائص المؤثرة في الحكادث المركرية.

ب -تقييـ شبكات الطرؽ كدكرىا في زيادة عدد الحكادث.

ت -معرفة حجـ اآلثار المادية كالبشرية التي تنجـ عف كقكع الحكادث.
ث -اقتراح الحمكؿ كالتكصيات لمحد مف الحكادث المركرية.
أىمية الدراسة :تتمثؿ أىمية الدراسة في أف الحكادث المركريػة أصػبحت تشػكؿ ىاجسػان لكثيػر مػف
السػػكاف القػػاطنيف كالمسػػئكليف بالدكلػػة ،ككػػذلؾ الدارسػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،كذلػػؾ لمػػا تخمفػػو ىػػذه
قبؿ بيذه المنطقة مما شغؼ البحاث بدراسة ىذا المكضكع

 -3المنيجية واألساليب :مف أىـ ىذه المناىج كاألساليب ما يمي:
أ -المدخل اإلقميمي:
حيػػث يكضػػح ىػػذا المػػنيج أىميػػة انتشػػار لمح ػكادث المركريػػة بالمنطقػػة كذلػػؾ باعتبارىػػا جػػزنء مػػف
األقاليـ المجاكرة إلييا.
ب -المنيج الكصفي كالتحميمي:
ييػػتـ ىػػذا المػػنيج بكصػػؼ الظػػاىرة كتشخيصػػيا كذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػي البيانػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

الحكادث مف آثار سمبية عمى أفراد المجتمع ،كمػا تػأتي أىميػة ىػذا البحػث بأنػو لػـ تػتـ د ارسػتو مػف

عمييا مف اإلدارة العامة لممركر بمنطقة الخمس ،كتحميميا لمكصكؿ إلى مجمكعػة الحقػائؽ المعنيػة
بالظاىرة.

األساليب:
 -1األسموب الكمي :ييدؼ ىذا األسمكب إلى تحميؿ البيانات المستقاة كالمتحصؿ عمييا مػف
 -2األســموب الكرتــوجرافي :يعتمػػد ىػػذا األسػػمكب عمػػى رسػػـ الخ ػرائط لمنطقػػة الد ارسػػة كممػػا أمكػػف
ذلؾ..
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السجبلت الرسمية لمدكلة.

حدود منطقة الدراسة
الحدكد الفمكية -:تقع المنطقة فمكيان بيف دائرتي عرضى  32ْ 20ك 32ٍُ 44شماالن ،كبيف خطي
طكؿ  13ْ 4957كى ن  14ٍُ 21شرقان،كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ ()1
الحدكد الجغرافية-:
تقع المنطقة في الشماؿ الغربػي مػف ليبيػا حيػث يحػدىا مػف الشػماؿ البحػر األبػيض المتكسػط كمػف
الشرؽ منطقةزليتف كمف الجنكب منطقة مسبلتو كالعمامرة كمف الغرب منطقة قصر األخيار.
الشكؿ ()1

المكقع الجغرافي كالفمكي لمنطقة الخمس
.

الحوادث المرورية في منطقة الخمس
العدد 10

استنادان إلى :األطمس الكطني ،أمانة المجنة الشعبية العامة لمتعميـ لممرحمة األساسية ،اليادل أبك لقمة ك فتحػي اليػراـ ،تنفيػذ كانتػاج اسػمتي مػآب يػرفس،

.1985
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الدراســات الســابقة :تشػػكؿ الحػكادث عػػبء ضػػخمان عمػػى ميزانيػػة الدكلػػة كليػػا انعكاسػػات سػػمبية فػػي
استنزاؼ عدد مف المكارد كاإلمكانيات الماديػة كالبشػرية ،كمػف ثػـ فبلبػد مػف إجػراء د ارسػات خاصػة

بيذا المكضكع كمف بيف ىذه الدراسات:

 -1دراســـة عواطـــف األمـــين (  )1997تح ػػت عنػ ػكاف تقي ػػيـ مخط ػػط مدين ػػة الزاكي ػػة ،رس ػػالة
ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،كميػػة اآلداب ،جامعػػة السػػابع مػػف ابريػػؿ  ،كتطرقػػت الد ارسػػة فػػي

إحدل فصكليا إلى شبكات النقؿ لمدينة الزاكية.

 -2دراسة محمد سميمان الصغير (  )1998تحت عنػكاف " حركػة المػركر بمدينػة طػرابمس"،
دراسة تحميمية جغرافية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة الفاتح ،حيث

تناكل ػػت الد ارسػ ػػة أىميػػػة ش ػػبكات النقػ ػػؿ كتكزيعيػ ػػا كك ػػذلؾ ناقش ػػت دكر الطػ ػػرؽ كمسػػػتكل

كفاءتيا.

 -3دراســة عــدنان الياشــمي الصــول (  )2114تحػػت عن ػكاف التغيي ػرات الحض ػرية كالتنميػػة
حيث تناكلت أحد فصكليا عف الطرؽ كالمكصبلت.

 -4دراسة محمد خميفة عمـي (  )2115تحػت عنػكاف تطرفػا الطقػس كمؤث ارتيػا عمػى حػكادث
المػػركر بمنطقػػة قصػػر ب ػف غشػػير ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة المرقػػب ،كميػػة
اآلداب ،ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى مس ػػاىمة اليط ػػكؿ ف ػػي كق ػػكع حػ ػكادث الم ػػركر داخ ػػؿ

المنطقة.

 -5دراسة فاطمـة محمـد المعمـول ( )2116تحػت عنػكاف مدينػة غػدامس د ارسػة فػي جغرافيػة
المػػدف ،رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ،معيػػد البحػػكث كالد ارسػػات

العربية ،تطرقت ىذه الدراسات إلى دراسة الطرؽ بالمدينة كاىـ محاكر الطرؽ التػي تػربط

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

الريفية لمنطقة القرة بكلمي ،رسالة ماجستير غيػر منشػكرة ،كميػة اآلداب ،جامعػة المرقػب،

مدينة غدامس ببعض المدف داخؿ الببلد كخارجيا.

أوالً :الخصائص البشرية:
تعتبر دراسة السكاف مف أىـ الخصائص البشرية التي تقكـ عمييا الدراسات الجغرافية مف حيث

أعداد السكاف كنمكىـ كتركيبيـ كتكزيعيـ ،حيث أنو حسب تعداد  1964كصؿ إلى 35.144
 76.813نسمة كتطكر ىذا العدد حتى كصؿ في سنة  1995إلى  110.557نسمة ،كازداد ىذا

العدد في االرتفاع كالنمك حيث بمغ في سنة  2006بمغ  137.375نسمة كتضـ منطقة الخمس

مجمكعة مف المحبلت البالغ عددىا أربعة عشر محمة.
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كفي سنة  1973كصؿ عدد السكاف إلى  47.095نسمة كحسب تعداد  1984كصؿ إلى

 -1النمو السكاني :يتأثر النمك السكاني بعامميف رئيسييف ىما الزيادة الطبيعية كالمتمثمة في
(المكاليد كالكفيات)أك الزيادة غير الطبيعية كالمتمثمة في اليجرة بنكعييا ،كذلؾ ألف الدكلة

تمر بعكامؿ اقتصادية كاجتماعية كسياسية ،مما يؤثر ذلؾ إيجابان أك سمبان عمى معدالت

النمك ،كالجدكؿ رقـ ( )1يكضح عدد السكاف كنمكىـ خبلؿ الفترة مف  1964إلى سنة
2006ـ.

الجدول ) (5تطور عدد السكان ونموىم خبلل الفترة ()2006 – 1964
سنوات
التعداد

1964

()1

1973

()2

1984

()3

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

1995

()4

21
16

()5

منطقة الخمس
عدد السكان

إجمالي سكان ليبيا

معدل النمو

عدد السكان

معدل النمو السنوي

351144

%111

1564369

%3.68

471195

%313

2249237

%4.11

76.813

%415

3642576

%4.48

1111557

%313

4799065

%2.53

1371375

السنوي

%211

5657692

%1.5

المصدر -:مف عمؿ البحاث استنادان إلى-:

-1المممكة الميبية ك ازرة االقتصاد الكطني كمصمحة أال حصاد كالتعداد العاـ لمسكاف،مقاطعو الحمس (،1964ب ص )
-2ليبيا العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى،أماتو التخطيطكمصمحة اإلحصاء كالتعداد نتائج التعداد العاـ

لمسكاف،1973بمديو الخمس كترىكنة كطرابمس،ص 30-28
-3الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى،أماتو التخطيط،كمصمحة اإلحصاء كالتعداد ،نتائج التعداد العاـ
لمسكاف،بمدية الخمس 1984 ،ص 69-68
-4الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ كنتائج التعداد العاـ لمسكاف ،1995منطقو النقازة،ص 69-68
-5الت عاد العاـ لمسكاف الييئة العامة لممعممات،النتائج النيائية لمتعداد العاـ لسكاف لسنو ،2006شعبو المرقب،ص88

الشكؿ ()2

تطكر النمك السكاني بيف منطقة الدراسة كدكلة ليبيا

العدد 10
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ السابقيف أف معدؿ النمك السكاني لمنطقة الدراسة بمغ في عاـ

ـ ، %1.1 1964بينما كصؿ أعمى معدؿ لمنمك عاـ 1984ـ بنحك  %4.5كيرجع ذلؾ االرتفاع
إلى انتعاش الدكلة كاىتماميا بالمخططات التنمكية ،أضؼ إلى ذلؾ االىتماـ بالخدمات الصحية

كالقضاء عمى األمراض التي كانت منتشرة في الفترات المتعاقبة ،كما أف ارتفاع مستكل المعيشة

ساىـ مساىمة فعالة في زيادة معدالت النمك ،كمع تعداد  1995يبلحظ أف معدالت النمك بدأت
تعكد إلى االنخفاض مف جديد حيث كصؿ معدؿ نمك المنطقة  %3.3كما لكحظ ذلؾ عمى

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

استنادنا إلى الجدكؿ رقـ ()1

مستكل الدكلة في ىذا االنخفاض كالذم بمغ  %2.5كيرجع ذلؾ إما إلى انخفاض مستكل
المعيشة ،مما يؤثر ذلؾ عمى تأخر سف الزكاج ،كما أف دخكؿ المرأة في مجاؿ العمؿ فإف ذلؾ

يؤثر عمى معدؿ اإلنجاب مف حيث ضبط النسؿ ،كؿ ىذه أسباب أدت إلى انخفاض معدالت

النمك ،كزاد معدؿ النمك في االنخفاض في عاـ 2006ـ حيث بمغ معدؿ نمك المنطقة %2

أك ارتفاع معدالت األرامؿ كالتي تككف الحكادث المركرية أحيانان سببان في ذلؾ. .

 -2التوزيع السكاني والكثافة السكانية :مما ال شؾ فيو أف السكاف ال يتكزعكف تكزيعان
متساكيان ،بؿ يتكزعكف كمما تكفرت ضركريات كمستمزمات الحياة التي يفضميا اإلنساف
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كيرجع ذلؾ ألسباب اآلنفة الذكر ،باإلضافة إلى أف ىناؾ سببان آخ انر كىك ارتفاع معدالت الطبلؽ

مف الخدمات كالتعميمية كالصحية كالبني التحتية كالطرؽ ككسائؿ النقؿ المختمفة إضافة
إلى الخدمات اإلدارية كاألمنية كما شابو ذلؾ مف تمؾ الخدمات ،مما يترتب عمى ذلؾ

أف كثافة السكاف تختمؼ في الدكلة الكاحدة مف منطقة ألخرل كؿ عمى حسب ظركؼ

الحياة المكجكدة ،فمنطقة الدراسة خير دليؿ عمى ذلؾ ،حيث يبلحظ أف تكزيع السكاف
يختمؼ مف محمة ألخرل كذلؾ حسب كجكد الخدمات التي تشغميا كؿ محمة عف

األخرل ،كالجدكؿ رقـ ( )2يكضح تكزيع السكاف حسب محبلت المنطقة ككثافتيـ خبلؿ

تعداد 2006

الجدول ( )2توزيع السكان حسب محبلت المنطقة وكثافتيم خبلل تعداد 2116

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

اٌّؾٍخ

عذد اٌغىبْ

اٌّغبؽخ

اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ

اٌجٍذ٠خ

7103

1,6

4439,4

ثٓ ؽغب
اٌّشلت
عٓ١ٍ١
ٌجذح
اٌغؾبٚاد
سأط اٌؾّبَ
اٍ١مخ
اٌّعمٌٛخ
اٌٛادٞ
ثٕذاس
وعبَ
لٛلبط

14684
6499
10905
13920
5875
8182
10884
12231
13521
12246
17530
6289

3,13
43,8
140,6
28,13
71,9
31,3
21,9
18,8
15,6
25
53,1
303,1

4691,4
148,4
77,6
494,8
81,7
261
497
651
866,7
489,8
330,1
20,7

المصدر :مف إعداد البحاث استنادان إلى النتائج النيائية لتعداد .2006

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف السكاف يتكزعكف عمى محبلت المنطقة بمستكيات مختمفة
كبكثافة عامة تختمؼ كؿ محمة عف األخرل ،حيث بمغ عدد السكاف في تعداد  2006بمغ

 139869نسمة مقيميف عمى مساحة قدرىا  757,9لتصؿ الكثافة السكانية عمى مستكل المنطقة
 184,54نسمة /كـ ،2في حيف كصمت أعمى كثافة سكانية عمى مستكل المحبلت في بف حجا

البالغة  4691,4نسمة /كـ ،2كيرجع السبب في ذلؾ إلى تكافر جميع الخدمات بيذه المحمة كذلؾ
ألف جميع مخططات المدينة نفذت بيذه المحمة عمى الرغـ مف صغر مساحتيا ألف امتداد

المدينة أغمبو تشممو ىذه المحمة ،كبالتالي تتكافر بيا جميع البنى التحتية ،حيث أصبحت
مساحات الفضاء بيا باىظة الثمف ،ككذلؾ أسعار مساكنيا القائمة ألف تعتبر كسط المدينة حيث

العدد 10

تنشط بيا أغمب األنشطة فيي تعد النكاة المركزية لممدينة ،كتمييا في الترتيب محمة البمدية بكثافة

سكانية بمغت  4439,4نسمة /كـ2كىذه المحمة أيضان ال تقؿ أىمية عف سابقتيا ،كما يبلحظ
ارتفاع عدد السكاف في المحبلت األخرل عف المحمتيف السابقتيف كما ىك الحاؿ في محمة لبده
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كالمعقكلة كباقي المحبلت األخرل إال أف معدؿ الكثافة أقؿ منيا كيرجع السبب في ذلؾ إلى

اتساع مساحة ىذه المحبلت ،كالشكؿ رقـ ( )3يكضح التكزيع الجغرافي لمسكاف بمنطقة الد ارسة.
الشكؿ ()3

التكزيع الجغرافي لمسكاف بمنطقة الدراسة

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

المصدر :مف إعداد البحاث استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ ()2
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ثانياً :شبكة النقل وحركة المرور

تعػػد شػػبكة الطػػرؽ مػػف أىػػـ كسػػائؿ النقػػؿ الصػػالحة لمنقػػؿ بالسػػيارات ،حيػػث تعتبػػر الطػػرؽ مػػف أىػػـ

المقكمات لنشػكء كتطػكر ىػذه المػدف مػف جانػب ككػذلؾ تعػد أيضػان جػزءان مػف اسػتيطاف السػكاف مػف
جانب آخر( ،)1كتقتصر الد ارسػة عمػى حركػة النقػؿ لمطػرؽ الرئيسػية كالفرعيػة بالمدينػة .ىػذا كيرجػع
تركيب شكارع المدينة كتصنيفيا إلى أكاخر القرف الثاني عشر قبؿ الميبلد أم مف بداية الفينيقيػكف

ثػػـ الركمػػاف ثػػـ الفػػتح اإلسػػبلمي ثػػـ احػػتبلؿ التػػرؾ فػػي عيػػد القرمػػالييف ثػػـ أصػػبحت تحػػت كاليػػة
عثمانية سنة  ،1835كفي  1911كانت بدايػة االحػتبلؿ اإليطػالي حتػى  1956حيػث نالػت ليبيػا
اسػػتقبلليا كاتس ػػمت المدين ػػة ف ػػي ى ػػذه الفتػ ػرة بضػػيؽ الشػ ػكارع كع ػػدـ تناس ػػقيا إض ػػافة إل ػػى اخ ػػتبلط

اس ػػتعماالت األ ارض ػػي ،كلك ػػف بع ػػد اكتش ػػاؼ ال ػػنفط ف ػػي  1958كت ػػـ تص ػػديره ف ػػي  1961تغي ػػرت
مجريات الحياة في شػأف الطػرؽ كشػبكاتيا خاصػة فػي فتػرة الثمانينيػات ،كقػد سػمي ىػذا العػاـ بعػاـ

الطرؽ حيث تـ رصؼ معظـ الطرؽ داخؿ المدف ككذلؾ الطرؽ الساحمية الدكلية التػي تصػؿ بػيف

ليبيػػا كال ػدكؿ المجػػاكرة ،كتعػػد شػػبكة الطػػرؽ المكجػػكدة حالي ػان كػػالطريؽ السػػاحمي أك الطػػرؽ الممتػػدة

بمركز المدينة غير كافية لسػعة السػيارات كزيػادة أعػدادىا سػنة بعػد أخػرل ،كبالتػالي ال تػكفر تػدفقان

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

سػيبلن لحركػة المػركر ممػا يسػػتدعي ضػركرة إدخػاؿ تغييػرات تخطيطيػػة لكػي تحقػؽ اليػدؼ األسػػمى

مف ىذه الشبكة( ،)2كتتككف شبكة الطرؽ التي تربط المدينة كما يمي:

 -1الطريـــق المـــزدوج (الطريـــق الســـاحمي) يم ػػر بمس ػػافة  28ك ػػـ بمح ػػاذاة المنطق ػػة م ػػف الجي ػػة
الجنكبية كالغربية كىك يعد طريقان دكليان ككطنيان.

 -2طريق إقميمي كىك خط يتجو مف الطريؽ الساحمي إلى داخؿ المدينة.

 -3طريــق محمــي كيػربط ىػػذا الطريػػؽ بنفػػكذ المدينػة بعضػػيا الػػبعض ،أمػػا شػػبكة الطػػرؽ بالمدينػػة
فيمتد بعضيا مكازية لمشاطئ كبعضػيا اآلخػر متعامػد ،كتػدعـ ىػذه الشػبكة األساسػية بشػبكة طػرؽ
ثانكيػػة ،كمػػا يكجػػد شػػبكة طػػرؽ بالمدينػػة كاصػػمة إلػػى الطػػرؽ الخارجيػػة كىمػػا طريقػػاف مزدكجػػاف مػػع

كجكد أرصفة جانبية كرصيؼ يتكسط الطريقاف.
أم ػػا الط ػػرؽ المجمع ػػة كالمغذي ػػة في ػػي تػ ػربط أجػ ػزاء المدين ػػة بعض ػػيا ب ػػبعض كق ػػد ص ػػممت الط ػػرؽ

المجمعة أساسان لطرؽ منفردة ليا اثنيف مػف خطػكط السػير ،كاف تنظػيـ كتنسػيؽ شػبكة المكاصػبلت
تحتػػاج إلػػى الجيػػكد المتضػػافرة كالمبذكلػػة لتطػػكير ىػػذه الشػػبكات كذلػػؾ حسػػب نمػػك السػػكاف كزيػػادة

المركبات التي تسير عمى ىذه الشبكات ،حيث مازالت حركة سير المركبػات تكاجػو مشػاكؿ عديػدة
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()1

()2

Williams, T. R., Economics Geography, Longman, London, 1984, p. 28

سيد أحمد سالـ ،النقؿ بمدينة بريدة السعكدية :تحميؿ جغرافي ،المجمة الجغرافية العربية ،العػدد  ،53الجػزء األكؿ،

الجمعية الجغرافية المصرية ،2009 ،ص203
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منيػػا قمػػة كجػػكد محطػػات االنتظػػار حيػػث يػػتـ ركػػف السػػيارات عمػػى جكانػػب الطػػرؽ تػػارة عػػف اليمػػيف
كتارة عف الشماؿ ،مما يػؤدم ىػذا إلػى عرقمػة حركػة السػير كخاصػة فػي المدينػة أثنػاء فتػرة الػذركة،

كالسبب اآلخر ىك عدـ التكزيع المتكػافئ لحركػة ككثافػة المػركر فػي العديػد مػف التقاطعػات إضػافة
إلى ضيؽ الشكارع ،باإلضافة إلى امتبلؾ الفرد السيارات الخاصة حتى ال يكاد أف يخمك بيػت مػف
كجكد سيارة كالبعض اثناف كثبلث ،ىذا كمػو يػؤدم غمػى عػدـ التػزاـ فػي الحركػة ،كالشػكؿ رقػـ ()4

يكضح شبكة الطرؽ بمنطقة الدراسة.

الشكؿ ()4
شبكة الطرؽ بمنطقة الدراسة
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المصدر :مف عمؿ البحاث استنادان إلى خرائط 2018 Google Earthـ

كيمكػػف تصػػنيؼ الش ػكارع الرئيسػػية لحركػػة النقػػؿ إلػػى الطريػػؽ السػػاحمي :يبمػػغ عػػرض ىػػذا الطريػػؽ

ق اربػػة  30متػػر ،كىػػك يمثػػؿ الحػػد الجنػػكبي كالغربػػي لممدينػػة كىػػك مػػف األكثػػر الخطػػكط حيكيػػة .كمػػا
تكجد الشكارع الحيكية داخؿ مخطط المدينة كىذه الشكارع تغذم المدينة بعضيا ببعض منيا شارع

ط ػرابمس كشػػارع عش ػريف كشػػارع الجميكريػػة كشػػارع بػػف جحػػا كشػػارع جمػػاؿ عبػػد الناصػػر كشػػارع
المدينة الرياضية كىذه الشػكارع منيػا مػا ىػك عمػكدم كمنيػا مػا ىػك أفقػي كىػذه الشػكارع تصػؿ إلػى
المرافؽ الخدمية داخؿ المدينة

ثالثاً :وسائل النقل-:

لقػػد تطػػكرت كسػػائؿ النقػػؿ تطػػك انر ممحكظ ػان فػػي منطق ػة الد ارسػػة خاصػػة بعػػد انتعػػاش الدكلػػة كارتفػػاع
مس ػػتكل المعيش ػػة ،كم ػػف ث ػػـ أص ػػبحت المركب ػػة ل ػػدل األسػ ػرة حاج ػػة ض ػػركرية تمميي ػػا طبيع ػػة حي ػػاة
اإلنساف ،كمرد ذلؾ إلى ارتفاع مستكل الدخؿ السنكم لممكاطف ،كالذم كصؿ في عاـ  2009إلى

 4200دينار ليبي بعػد أف كػاف فػي  2400 1995دينػار ليبػي (،)1كمػع زيػادة كسػائؿ النقػؿ كعػدـ
تطكر شبكة الطرؽ التي تسير عمييا المركبات أصبحت تزداد الحكادث عمى الطرقات ،فقد كصػؿ

عدد المركبات بميبيا  731,237مركبة ،تتبػايف مػف الػدراجات الناريػة ثػـ السػيارات الخاصػة كالنقػؿ

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

كسػػيارة الرككبػػة العامػػة إضػػافة إلػػى المقطػػكرات كالركافػػع كالج ػرار الز ارعػػي ،فػػي حػػيف كصػػؿ عػػدد

المركبػات حتػى نيايػة  2006إلػى  2018نحػك  1,508,662مركبػة.

()2

كقػد بمػغ عػدد المركبػػات

ف ػػي منطق ػػة الد ارس ػػة حس ػػب إحص ػػائيات سػ ػػجبلت م ػػركر الخم ػػس  14,356مركب ػػة بمغ ػػت نسػػػبة
السػػيارات الخاصػػة  %47,9كنقػػؿ كشػػحف  %50,6باإلضػػافة إلػػى السػػيارات األخػػرل كصمتنسػػبتيا
%1,5

()3

كم ػػا ال ننس ػػى التس ػػييبلت المسػ ػػاندة لمنق ػػؿ عم ػػى الطرقػ ػػات أال كى ػػي محط ػػات الكقػػػكد

لمسيارات ،حيث تكجد في منطقة الدراسة محطات كقكد تقترب مف بعضيا في ىذه المنطقة.
رابع ـاً :حركــة المــرور :تعػػاني حركػػة السػػير داخػػؿ منطقػػة الد ارسػػة مػػف مشػػاكؿ خاصػػة كمػػا تبلقيػػو

الشكارع مف ازدحاـ داخؿ المدف ،كذلػؾ بسػبب قمػة كجػكد سػاحات االنتظػار داخميػا كمػا ىػك داخػؿ
محبلت الخمس كسكؽ الخميس ،ناىيؾ عػف حركػة السػير بػالطريؽ السػاحمي كالطػرؽ الفرعيػة،كما

أف المنطقة تعاني مػف نقػص حػاد فػي كجػكد اإلشػارات المركريػة بػيف التقاطعػات كذلػؾ لمتقميػؿ مػف

نسػػبة الح ػكادث ،خاصػػة فػػي األمػػاكف التجاريػػة ،ككػػذلؾ الش ػكارع التػػي تخػػدـ الخػػدمات التعميميػػة،
كالخدمات األخػرل ،كعمػى الػرغـ مػف كجػكد مطبػات صػناعية تعمػؿ عمػى تقميػؿ نسػبة الحػكادث إال

العدد 10

()1

المجنة الشعبية لمتخطيط كالتجارة ،منجزات االقتصػاد الػكطني خػبلؿ  27عػاـ ،2006 ،بيانػات غيػر منشػكرة ،ص

()2

الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ،المكتب اإلحصائي ،2001 ،ص .112

.16 – 15

()3

البيانات مف سجبلت مركر الخمس ،بيانات غير منشكرة.2009 ،
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أف حاالت االصطداـ بأنكاعيا مازالت منتشرة ،كاصػطداـ المركبػات ببعضػيا أك اصػطداـ المركبػة

بالمػ ػاريف ،كمم ػػا زاد األم ػػر تعقي ػػدان ى ػػك ام ػػتبلؾ المػ ػكاطنيف كس ػػائؿ نق ػػؿ خاص ػػة بمختم ػػؼ أع ػػدادىا

كأنكاعيػػا كأحجاميػػا ،كضػػيؽ بعػػض الش ػكارع كػػؿ ىػػذه أسػػباب تػػؤخر كتعرقػػؿ فػػي حركػػة المػػركر،

أضؼ إلى ذلؾ أف مركبات النقؿ (الشاحنات) عندما تمػر بمنتصػؼ محػبلت المنطقػة تعمػؿ دائمػان
عمػػى إحػػداث إربػػاؾ فػػي حركػػة المػػركر ،خاصػػة عنػػدما تكػػكف الش ػكارع مكتظػػة بالسػػكاف كالش ػكارع
الممتػػدة بمحمػػة البمديػػة كبػػف جحػػا بػػالخمس كمحمػػة المعقكلػػة بسػػكؽ الخمػػيس ،ككػػؿ ىػػذه األسػػباب

سببيا عدـ احتراـ القكانيف التي سنتيا الدكلة.

خامســاً :وقــت الــذروة وكفــاءة الحركـــة :مػػف المعمػػكـ أف كقػػت الػػذركة فػػي جميػػع المنػػاطؽ عامػػة

كمنطقة الدراسة خاصة تبدأ مف الساعة السابعة كالنصؼ صباحان إلى الساعة الثانية ظي انر  ،كمرد
ذلؾ إلى خركج المشتغميف في كافة األعماؿ اإلدارية ككذلؾ خركج فئات الطمبة مػف كافػة الم ارحػؿ

التعميمية مما يشكؿ ىذا حدكث ازدحاـ في حركة المركر في كافة شكارع محبلت المنطقة ،كما ال
ننسى حركة الطبلب بالمرحمة االبتدائية األكلى كىـ في كقت الذركة فيـ يسيمكف بشػكؿ كبيػر فػي

ذلػػؾ خػػركج المػػكظفيف مػػف أعمػػاليـ أثنػػاء ىػػذه الفتػرة،ثـ تبػػدأ مػػف جديػػد مػػف السػػاعة الرابعػػة عص ػ انر
ػاء كتػػزداد ىػػذه الحركػػة خاصػػة فػػي فصػػؿ الشػػتاء كىػػذه الرحمػػة اليكميػػة
كحتػػى السػػاعة السادسػػة مسػ ن
كميا تقمؿ مف كفاءة الحركة المركرية.

سادساً :حوادث المرور:يعرؼ الحادث المركرم (ىك حدث اعتراضي يحدث بدكف تخطيط مسبؽ

مػػف قبػػؿ سػػيارة (مركبػػة) كاحػػدة أك أكثػػر مػػع سػػيارات (مركبػػات) أخػػرل أك مشػػاه عمػػى الطريػػؽ عػػاـ

سكاء أكاف عمى الطريؽ الرئيسي الساحمي أك الطرؽ داخؿ المدف)(.)1

تعػػد مشػػكمة الحػكادث معضػػمة تعػػاني منيػػا كافػػة الشػػعكب العربيػػة ،كمػػف المفتػػرض أف تكػػكف نسػػبة

ىػذه الحػكادث ىػػي األقػػؿ مػػف أم دكلػػة فػػي العػػالـ ،ألف ىنػػاؾ مػػا يردعنػػا أال كىػػك كتػػاب ا﵀ كسػػنة

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

زيػػادة حػػدة الحركػػة كبالتػػالي فػػإف كقػػت الظييػرة تكػػكف الشػػبكة فػػي أكج قكتيػػا مػػف االزدحػػاـ زد عمػػى

نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كسػمـ ألنػو دلنػا عمػى مكػارـ األخػبلؽ كسػف لنػا فػي الحيػاة سػنف لنعػيش

فييػا مطمئنػيف آمنػػيف ،إال أننػا خالفنػػا ذلػؾ ،كمػػف أجػؿ ذلػؾ أصػػبحنا نعػاني المشػػاكؿ التػي تكاجينػػا

اليػػكـ آال كىػػي ىػػذه المشػػكمة التػػي أصػػبحت تتفػػاقـ كتشػػكؿ مشػػاكؿ اجتماعيػػة كاقتصػػادية كانسػػانية
خطي ػرة خاصػػة أف أصػػبح السػػكاف يتضػػاعفكف ككػػذلؾ المركبػػات بالمثػػؿ( )2كقػػد نػػتج عػػف ح ػكادث

()1
()2

المكقع اإللكتركنيhttp://www.almangal.com :

عب ػ ػػد الكػ ػ ػريـ العاص ػ ػػرم ،حػ ػ ػكادث الم ػ ػػركر أس ػ ػػباب كط ػ ػػرؽ الكقاي ػ ػػة مني ػ ػػا ،ش ػ ػػبكة النب ػ ػػأ المعمكماتي ػ ػػة،2008 ،

(بدكف صفحة).
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السػػير خطػ انر جسػػيمان كتشػػكؿ خطػ انر كتػػزداد فػػي خطكرتيػػا يكمػان بعػػد يػػكـ كالحػػد منيػػا أصػػبح مشػػكمة

معقدة كصعبة)1(.كحيث أكضحت الدراسات الخاصة بالحكادث كما ىك الحػاؿ فػي المممكػة العربيػة
السػػعكدية أف مشػػكمة الح ػكادث مشػػكمة كاجيػػت رجػػاؿ األمػػف كالقػػانكف ككػػذلؾ االقتصػػاديكف كرجػػاؿ

الصحة ،حيث بمػغ عػدد الحػكادث فػي  1416ىجػرم عشػريف حادثػان مركريػان فػي كػؿ سػاعة كثبلثػة

مصػػابيف كمتػػكفى كاح ػػد كػػؿ س ػػاعتيف كقػػد كصػػؿ إجم ػػالي الح ػكادث 167.225حادتػ ػان نػػتج عني ػػا
 26.115مصابان كعدد المتكفيف  3.123شخصان ،كلذلؾ أعدت الدكلة ما يقػارب مائتػاف كأربعػكف
()2

د ارسػػة كبحث ػان أكاديمي ػان كميػػدانيان

كقػػد نظمػػت أكاديميػػة الد ارسػػات العميػػا حمقػػة د ارسػػية السػػبلـ مػػف

الحكادث المركرية كأكضح أف عدد ضحايا الحكادث خبلؿ  2007في ليبيػا إلػى  2133قتػيبلن فػي
حيف بمغ عدد المصابيف بإصابات بالغة  1.159إصابة

()3

كفػي سػنة  2008بمغػت حػكادث حتػى

كصػػمت  1.804حيػػث قتػػؿ  2.332أمػػا عػػف اإلصػػابات البميغػػة فقػػد بمغػػت  6.424شخص ػان كقػػد
كصمت قيمة األضرار المادية 27,883,079

()4

دينار ليبي.

كلقد أكجػدت المركبػة تغييػرات كبيػرة فػي المدينػة امتػدت إلػى نمكىػا كتخطيطيػا كعبلقتيػا بظييرىػا،

كمػدل تكيػؼ بيئػة المدينػػة كمكرفككجيتيػا مػع طػػرؽ نقميػا السػريعة كالمشػػاكؿ الناجمػة عػف اسػػتخداـ

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

المركبػػات المتمثمػػة فػػي االزدحػػاـ بمظاىرىػػا العديػػدة ،ممػػا أدل فػػي زيادتيػػا كبالتػػالي ارتفػػاع حجػػـ
الحركػػة اليكميػػة لمسػػكاف .كترتػػب عمػػى ذلػػؾ عرقمػػة انسػػياب حركػػة المػػركر كالتػػي تسػػبب العديػػد مػػف

األضرار االقتصادية كاالجتماعية.
لقػػد أصػػبحت الحػكادث مشػػكمة ذات أبعػػاد ليػػا سػػمبياتيا البشػرية كاالقتصػػادية كلػػك نظرنػػا إلػػى أصػػؿ

المشػػكمة فػػي األسػػاس لكجػػدنا أنيػػا جػػاءت نتيجػػة لمتغييػرات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ،كذلػػؾ نتيجػػة
النتعاش الدكلة بعد اكتشاؼ النفط كمف ثػـ أخػذ النمػك فػي زيػادة عػدد السػكاف كزيػادة كسػائؿ النقػؿ

مػػف جيػػة أخػػرل ممػػا نػػتج عػػف ذلػػؾ زيػػادة فػػي عػػدد الح ػكادث( ،)5كمػػرد ذلػػؾ إلػػى ضػػعؼ الطاقػػة
()1

المكقع اإللكتركنيhttp://www.sotakhr.com :

()2

المكقع اإللكتركنيhttp://www.dralsaif.com :

()3

المكقع اإللكتركنيhttp://www.gulfson.com :

()4

إحصائيات حكادث المركر خبلؿ سنة .2008

فاركؽ إبراىيـ شريؼ ،حكادث المركر أسبابيا ككيفية الحد منيا ،2010 ،ص.1

عبد الجميؿ السيؼ ،دكر الدراسات المركرية في تحقيؽ السبلـ المركرية ،2010 ،ص.2

عمى الجربى ،السبلمة مف حكادث المركر( ،2010 ،بدكف صفحة).
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()5

محمػد خميفػػة مفتػػاح ،نظريػػات الطقػػس كمؤثراتيػا عمػػى حػكادث المػػركر بمنطقػػة قصػر بػػف غشػػير ،رسػػالة ماجسػػتير

غير منشكرة ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب ،الخمس ،2005 ،ص.100
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االستيعابية لمطرؽ الحضرية كاإلقميمية عمى حد سكاء ،مما نتج عػف ذلػؾ إزىػاؽ أركاح البشػر ،أك

اإلصػابات الجسػػمية ،كامػا خسػػائر ماديػة مػػف جػراء اسػتعماؿ المركبػػات ،كمػف ثػػـ فقػد كصػػمت عػػدد
الحكادث في منطقة الخمس خػبلؿ عشػريف سػنة أم مػف ( 9158 )2009-1990حادثػان .ككػاف
أعمػػى عػػدد مػػف ىػػذه الحػكادث فػػي سػػنة  2008حيػػث كصػػمت إلػػى  735حادثػان شػػكؿ نسػػبة ،%8
كيبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ أف نسبة الحكادث ازدادت في السنكات األخيػرة مػف

س ػػنة  2009 – 2000كيرج ػػع الس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ إل ػػى انتع ػػاش الدكل ػػة كارتف ػػاع مس ػػتكل المعيش ػػة،
كبالت ػػالي ازدادت نس ػػبة المركب ػػات ف ػػي الس ػػنكات األخيػ ػرة نتيج ػػة لمتس ػػييبلت الجمركي ػػة م ػػف حي ػػث

انخف ػاض التكمفػػة ،ككػػذلؾ قمػػة تكمفػػة الشػػحف لممركبػػات ىػػذه األسػػباب سػػاعدت أف األس ػرة الكاحػػدة
تمتمػػؾ أكثػػر مػػف مركبػػة كلكػػف بقػػاء الطػػرؽ الشػكارع عمػػى مػػا كانػػت عميػػو أدل ىػػذا إلػػى زيػػادة نسػػبة

الحكادث في الطرقات المكجكدة بالمنطقة ،ككذلؾ زيادة الحكادث في الطرؽ الساحمية خاصة كقت

الػػذركة ،كمػػا أف المنحنيػػات الحػػادة كالتقاطعػػات الكثيػرة فػػي الشػكارع تػػؤدم إلػػى زيػػادة حػػدة الحػكادث

ككػػذلؾ مػػف أىػػـ العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي الح ػكادث فقػػر الطػػرؽ مػػف حيػػث أطكاليػػا ،كالجػػدكؿ رقػػـ()3
الجدول ( )3تطور عدد الحوادث ونسبتيا في منطقة الدراسة لمفترة من (2009 -1990م)

اٌّقذس ِٓ :اعذاد اٌجؾبس اعزٕبدا اٌ ٝاٌج١بٔبد اٌّغزمبح ِٓ اداسح اٌّشٚس ثّذ٠ش٠خ اٌخّظو ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسحو 2009و (ثذ ْٚففؾخ)
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اٌغٕٛاد
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
اٌّغّٛع

عذد اٌؾٛادس
280
198
337
482
396
399
319
476
389
325
543
577
595
567
557
586
562
679
735
156
9158

ٔغجخ اٌؾٛادس
3.1
2.2
3.7
5.3
4.3
4.4
3.5
5.2
4.2
3.5
5.9
6.3
6.5
6.2
6.1
6.4
6.1
7.4
8.0
1.7
100

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

كالشكؿ ( ) 5يكضح عدد الحكادث لمفترة مف ()2009- 1990

انشكم ( َ )5سجخ انحٕادس انًشٔسيخ في يُطمخ انذساسخ نهفزشح يٍ ()2119 -1991

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

المصدر :استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ (.)7

سابعاً :اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن الحوادث المرورية
قبؿ الحديث عف اآلثار الناجمة عف الحكادث سنتناكؿ أىـ أسباب ىذه الحكادث.
إف الح ػكادث المركريػػة تنشػػأ لعكامػػؿ متعػػددة منيػػا مكرفكلكجيػػة المنطق ػة ،كشػػبكة الطػػرؽ كالن ػكاحي

الفنيػػة لممركبػػة ،كالجكانػػب اليندسػػية كالفنيػػة لشػػبكة الطػػرؽ كالش ػكارع ،فمكرفكلكجيػػة المنطقػػة تتخػػذ
الشػػكؿ المسػػتطيؿ ،حيػػث سػػاىمت المنحنيػػات الحػػادة كالتقاطعػػات الكثي ػرة بػػيف ش ػكارعيا إلػػى تعػػدد

الحكادث ،كما أف عدـ كجكد الكبارم التي تربط بػيف الطػرؽ السػاحمية كالطػرؽ داخػؿ المنطقػة ممػا
يػػنجـ عػػف ذلػػؾ الضػػغط الشػػديد عمػػى الش ػكارع خاصػػة أثنػػاء فت ػرة الػػذركة ،كال ننسػػى كجػػكد بعػػض
المؤسسات التعميمية بالقرب مف الطرؽ الساحمية ىي سبب الزدحاـ الحركػة اليكميػة لممػركر كالتػي

العدد 10

ينشأ عنيا حكادث مركرية ،خاصػة ىػذه المؤسسػات ال تكجػد بقربيػا ممػر لممشػاة عمػى ىػذه الطػرؽ
سكاء نفؽ تحت األرض أك كبارم خاصة لممشاة ،كما أف الطرؽ الفردية المكجكدة بالمنطقػة كعػدـ
كجكد مزدكج لمطرؽ يساىـ في شدة الزحاـ كخاصة أثناء فصؿ الشتاء أثناء سقكط األمطػار حيػث
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أف بعض ىذه الطرؽ تنغمؽ بفعؿ المياه ،ىذا إلى جانب عدـ كجكد تػرميـ لشػبكة الطػرؽ كالشػكارع

كذل ػػؾ أف ج ػػؿ الط ػػرؽ ص ػػممت بش ػػكؿ عشػ ػكائي كيب ػػدك ذل ػػؾ كاض ػػحان نتيج ػػة لكج ػػكد المنعطف ػػات
كالمنحنيات الحادة ،كما أف استيعاب الطرؽ لمحركة الكثيفة غير كافية مما شكؿ ذلؾ اختبلط بيف

كسػػائؿ النقػػؿ ،ىػػذا إلػػى جانػػب مػركر الشػػاحنات الكبيػرة مػػع كسػػائؿ النقػػؿ المختمفػػة ممػػا يػػؤدم إلػػى
ح ػػدكث إرب ػػاؾ ف ػػي حرك ػػة الم ػػركر ،إض ػػافة إل ػػى ع ػػدـ كج ػػكد إش ػػارات مركري ػػة ثق ػػي الحػ ػكادث ف ػػي

التقاطعات أك مفترقات الطرؽ.

إف استغبلؿ األرصػفة لممشػاة ممػا يجعػؿ األفػراد يمػركف عمػى جكانػب الطػرؽ ممػا يػؤدم إلػى زيػادة
االختناقػػات المركريػػة ،كمػػا أف صػػبلحية المركبػػات ليػػا الػػدكر األسػػمى فػػي التقميػػؿ مػػف الح ػكادث،
ككممػػا كانػػت المركبػػات قديمػػة فػػإف كفاءتيػػا التشػػغيمية تكػػكف قميمػػة حيػػث تتػػأثر ىػػذه المركبػػات بػػأف

مكابحيا غير جيدة أحيانان ،إضافة إلػى أف إضػاءتيا غيػر جيػدة ،ىػذا كاف تآكػؿ إطػارات المركبػات

ليػػا الػػدكر الفعػػاؿ فػػي زيػػادة تمػػؾ الحػكادث كالتػػي يػػنجـ عنيػػا كجػػكد آثػػار اقتصػػادية كاجتماعيػػة مػػف
جراء تمؾ الحكادث ،كالجدكؿ رقـ (  )4يكضح األضرار االقتصادية الناتجػة مػف الحػكادث بمنطقػة
الجدول (  )4األضرار االقتصادية الناتجة من الحوادث في منطقة الدراسة خبلل الفترة (.)2009-1990
افبثبد

افبثبد

األمشاس

عذد اٌؾٛادس
اٌغ١بساد راد
اإلفبثبد
اٌجٍ١غخ
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%
0.7
2.4
4.1
3.0
3.2
4.5
3.8
6.0
5.6
4.2
6.2
6.0
5.8
6.0
6.3
7.7
6.1
7.9
7.7
2.7
100
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عذد
اٌؾٛادس
اٌغٕٛاد
عذد
%
اٌغ١بساد
%
%
األمشاس
اٌّؤد٠خ اٌٝ
اٌٛفبح
8
2.8
110
1.6
57
6.7
113
1990
29
0.5
20
3.8
133
2.7
45
1991
49
3.1
124
4.6
161
3.1
52
1992
36
3.6
143
7.8
276
3.7
63
1993
39
2.9
113
6.1
216
4.0
67
1994
54
5.4
214
3.3
117
4.0
68
1995
46
3.4
134
3.2
114
4.2
71
1996
73
3.2
126
8.3
293
3.4
57
1997
67
3.9
153
5.3
187
2.9
49
1998
50
4.1
161
2.8
100
3.8
64
1999
74
7.2
283
5.2
183
4.6
77
2000
72
9.8
389
3.1
108
4.7
80
2001
69
9.6
380
3.3
115
5.9
100
2002
72
7.6
300
4.7
166
6.0
101
2003
76
5.9
237
6.2
217
6.1
103
2004
92
4.9
192
7.9
279
6.8
115
2005
73
4.7
186
7.0
246
7.7
130
2006
94
9.0
357
5.7
201
7.2
121
2007
92
6.9
273
8.3
291
10.1
171
2008
32
1.4
57
1.6
58
2.4
41
2009
1197
100
3952
100
3518
100
1688
اٌّغّٛع
اٌّقذس ِٓ عًّ اٌجؾبس اعزٕبدا اٌ ٝاٌج١بٔبد اٌّغزمبح ِٓ ِذ٠ش٠خ أِٓ ؽعج١خ اٌّشلتو ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسحو (ثذ ْٚففؾخ)
عذد اٌؾٛادصعذد
اٌؾٛادس اٌغ١بساد
راد اإلفبثبد
اٌجغ١طخ

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

الدراسة مف 2009-1991ـ.

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أعػػبله أف عػػدد األض ػرار االقتصػػادية فػػي عػػدد المركبػػات مسػػتفحمة فقػػد

كصمت عدد ىذه الحكادث أعبلىا في سنة  2008البالغ عػددىا 171حػادث قتمػى فػي حػيف أدنػى
نسبة سجمت في 2009البالغ عدد حكادث القتمى 41حادثان ،كبشكؿ عاـ يبلحػظ أف ىػذه الحػكادث
تزداد مع كؿ سنة فيي أحيانا تزداد تػدريجيا كتػارة تكػكف مطػردةن فالسػنكات التػي تراكحػت فييػا عػدد

الحػكادث مػػف  100حادثػان إلػػى  171حادثػان ىػػي مػػف سػػنة  2002إلػػى سػػنة  2008كمػػا كػػاف قبػػؿ

ىػػذه السػػنكات فتراكحػػت عػػدد الحػكادث المػػكتى فييػػا مػػف 45حادثػان إلػػى  80حادثػان باسػػتثناء 1990

البالغ عدد الحكادث إلى 113حادثان ،أما عف حكادث ذات اإلصابات البميغػة فبمغػت أعبلىػا 293

حػػادث أم ش ػػكمت نسػػبة  %8.3ف ػػي س ػػنة  1997ككانػػت أدني ػػا سػػنة  1990الكاص ػػمة 57حادثػ ػان
بنسبة تصؿ  %1.6مف مجمكع عدد الحكادث البػالغ عػددىا  3518حادثػا كمػا ىػي مكضػحة فػي

الجدكؿ أعبله الذم بيف أف ىذه الحكادث ازدادت في االرتفاع مػع سػنة  2004حتػى سػنة 2008

الفائقػػة  200حادث ػان أمػػا قبػػؿ تمػػؾ السػػنكات فبػػدأت فػػي االرتفػػاع مػػف  57حادث ػان حتػػى  183حادث ػان
مكزعة عمى مجمكعة السنكات األخرل باستثناء  1993ك 1994حيث كصمت عػدد الحػكادث فػي

األكلى  276كالثانية  216حادثػان بمغػت نسػبة األكلػى  %7.8كالثانيػة  ،%6.1كبالنسػبة لمحػكادث

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

البسػػيطة فعػػددىا مرتفػػع كػػذلؾ ،فيػػذا النػػكع مػػف الحػكادث اصػػطداميا بسػػيط حيػػث كصػػؿ مجمكعيػػا

 3952حادث ػان ،فكصػػمت أعبلىػػا  389حادث ػان فػػي سػػنة  2001البػػالغ نسػػبتيا  %9.8كأدنػػى ىػػذه

الحكادث كانت في  1991البالغ  20حادثان ،كفيما يتعمؽ عف أضرار المركبػات فتبمػغ سػنكيان عمػى
األقػػؿ 500مركبػػة سػػنكيان ،فمػػثبلن فػػي سػػنة  2004كصػػؿ عػػدد المركبػػات المتضػػررة  503مركبػػة
قػػدرت قيمتيػػا بالػػدينار الميبػػي  294.750دينػػار ليبػػي كفػػي سػػنة  2005كصػػمت ىػػذه المركبػػات

المتض ػػررة  724مركب ػػة ق ػػدرت قيمتي ػػا  461.100د.ؿ كف ػػي س ػػنة  2006بمغ ػػت األضػ ػرار 907
مركبػػة بمغػػت قيمتيػػا  1.055.010د.ؿ أمػػا عػػف السػػنكات  2007ك 2008ك 2009فبمغػػت ىػػذه

األضرار عمى التكالي  925ك  814ك 236مركبػة بمغػت القيمػة الماليػة عمػى التػكالي 818.350

ك 1.312.670ك 445.800د.ؿ

)1(1

كترجػػع أسػػباب ىػػذه الح ػكادث كمػػا أشػػار إلييػػا قسػػـ المػػركر

كالترخيص بالخمس ىي اإلىماؿ كالسرعة الفائقة كعدـ االنتباه إضافة إلى رداءة الطرؽ.
أمػا عػف اآلثػار االجتماعيػة الناتجػة عػف الحػكادث فيػي خسػائر فػي األركاح مػف ناحيػة ،كتفكػؾ
أحيانػان األسػػر مػػف ناحيػػة أخػػرل فيػػي بػػذلؾ تشػػكؿ خطػ انر جسػػيمان عمػػى المجتمػػع ،كىػػذه الخسػػائر

العدد 10

التي تسببيا الحكادث أخذت تزداد خطكرتيا يكمان بعد يكـ فيػي كػالمرض يػزداد اسػتفحاليا ،كاف
معالجتيػػا تحتػػاج إلػػى جيػ و
ػكد كبي ػ ورة كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ كعػػي السػػكاف عػػف ىػػذا الجػػرـ المشػػيكد،

 .1اٌٍغٕخ اٌؾعج١خ اٌعبِخ ٌألِٓ اٌعبَو لغُ اٌّشٚس ٚاٌزشا١ـ ثبٌخّظو اؽقبئ١خ ثؾٛادس اٌطشقو ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسحو
2009و (ثذ ْٚففؾخ).

246

كمنطقػػة الد ارسػػة لخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ المآسػػي المت ازيػػدة كػػؿ يػػكـ تشػػاىد ،أطفػػاؿ يتمػكا ،كنسػػاء
رممت ،كبيكت أغمقت ،حيث سجمت بمنطقػة الد ارسػة أف عػدد األشػخاص الػذيف قتمػكا مػف جػراء

ىذه الحكادث في تسع عشرة سنة بمغكا  1865شخصان ،كصمت في إحدل السنكات ككانت في

 2008إلى أف عدد األشخاص القتمى  212شخص كىي أعمػى سػنة حيػث يبلحػظ مػف خػبلؿ
الجدكؿ أف عدد المكتى تزداد تػدريجيان مػف سػنة 1990إلػى  ، 1999كقػد ازدادت ىػذه األعػداد

ففػػي سػػنة  2008كصػػؿ عػػدد الكفيػػات ج ػراء ىػػذه الح ػكادث  212شخص ػان ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى
األشػػخاص المصػػابيف بإصػػابات بميغػػة فأعػػددىـ مرتفعػػة بشػػكؿ ممحػػكظ حيػػث كصػػؿ عػػددىـ

اإلجمػػالي  6346شخصػان حيػػث كصػػمت فػػي أحػػد السػػنكات كالتػػي كانػػت فػػي  2006إلػػى 496

شخصان ،كالجدكؿ رقـ ( ) 5يبيف ذلك

الجدول (  )5األضرار االجتماعٌة الناجمة عن الحوادث بمنطقة الدراسة ()9119-8991
اٌمزً
عذد األؽخبؿ
16
54
52
73
61
73
76
71
86
83
91
97
111
90
114
133
155
168
212
49
1865

اٌّقذس ِٓ عًّ اٌجؾبس اعزٕبدا اٌ ٝاٌج١بٔبد اٌّغزمبح ِٓ ِذ٠ش٠خ أِٓ ؽعج١خ اٌّشلتو ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسحو (ثذ ْٚففؾخ)
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
اٌّغّٛع

ٔغجخ
1.0
2.9
2.8
3.9
3.3
3.9
4.1
3.8
4.6
4.5
4.9
5.2
6.0
4.8
6.1
7.1
8.3
9.0
11.4
2.6
100

عذد األؽخبؿ
86
232
280
489
343
365
291
481
246
131
352
233
245
321
397
419
496
379
463
97
6346

ٔغجخ
1.4
3.7
4.4
7.7
5.4
5.8
4.6
7.6
3.9
2.1
5.5
3.7
3.9
5.1
6.3
6.6
7.8
5.9
7.3
1.5
100
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اٌغٕٛاد

افبثبد ثٍ١غخ

النتائــــج-:
يمكف أف نستخمص مف الدراسة النتائج التالية-:
 -1السرعة كىي إحدل المسببات الرئيسة لحكادث المركر كتزيد في خطكرتيا.
 -2اإلىمػػاؿ كعػػدـ االنتبػػاه كذلػػؾ بانشػػغاؿ السػػائؽ أتنػػاء قيػػادة المركبػػة بجيػػاز الراديػػك أك اليػػاتؼ
المحمكؿ.
 -3قيادة السيارة برعكنة كطيش كخاصة ممف ىـ في مرحمة الشباب عدـ تطبيؽ قكاعد المركر.
 -4عدـ تكفر شركط المتانة في المركبات.
 -5عدـ التكقؼ عند الخركج مف الشكارع الفرعية إلى الطريؽ الرئيسي.
 -6عدـ كفاءة الطرؽ بمنطقة الدراسة كحالتيا سيئة جدان.
 -7عػػدـ كجػػكد أرصػػفة مػػا بػػيف الطػػرؽ المزدكجػػة كضػػعؼ إنػػارة الطػػرؽ كسػػكء أح ػكاؿ اإلشػػارات

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

المركرية.
 -8عدـ كجكد خطط مستقبمية لزيادة اتسػاع الطػرؽ لػتبلئـ عػدد المركبػات كذلػؾ بسػبب زيػادة عػدد
السكاف.
 -9كجكد المحاؿ التجارية بجانب الطرؽ مباشرة مما أدل ىذا إلى انشغاؿ األرصفة.
 -10عدـ كجكد مساحات شاسعة لكقكؼ المركبات.
 -11عدـ كعي سائقي المركبػات لقكاعػد المػركر داخػؿ محػبلت المنطقػة ممػا يػؤدل ىػذا إلػى زيػادة
إرباؾ الحركة المركرية.
ثانياً :التوصيات-:

عمى ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف التكصية بما يمي-:

 -1التكسعة في الطرؽ كجعميا طرؽ مزدكجة تكافؽ زيادة المركبات كعدد السكاف.
 -2إنشاء محطات شاسعة لكقكؼ المركبات حتى ال تعرقؿ حركة السير كتسبب حركة إرباؾ.
 -3االىتماـ باإلشارات المركرية كتطبيؽ القكانيف الصارمة ضد مف يخالؼ قكاعد المركر.
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 -4تطبيؽ القكانيف ضد المركبات التي ال تتكفر بيا شركط المثانة كذلػؾ مػف خػبلؿ عػدـ إعطػاء
ليـ رخصة التجكؿ.
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 -5م ارعػػاة الجكانػػب األمنيػػة فػػي التقاطعػػات الخاصػػة بالمشػػاة حفاظ ػان عمػػى سػػبلمة المشػػاة كذلػػؾ
برسـ خطكط السير عمى الطرقات.
 -6ضركرة متابعة صيانة الطرؽ كتصريؼ كافة شكارع المنطقة.
 -7ضركرة إنشاء كبارم عند مداخؿ مدف المنطقة ألف معظـ الحكادث تحدث عند ىذه المداخؿ.
 -8إنشاء ممرات لممشاة معمقة عند المؤسسات التعميميػة كذلػؾ لحمايػة الطمبػة كالسػكاف مػف خطػر
الحكادث.
 -9تحديد فترات دخكؿ الشاحنات داخؿ المدينة حتى ال تعرقؿ حركة السير داخميا.

انًشاجـــــع
اوالً :الكتب-:

 -1سعيد أحمد عبده ،جغرافية النقؿ في الكطف العربي ،مكتبة األنجمك المصرية.1997 ،
 -3فتحي محمد أبك عيانة ،جغرافيػة السػكاف ،دار النيضػة العربيػة لمطباعػة كالنشػر ،الطبعػة
الثانية ،بيركت.1980 ،
ثانيا :الرسائل العممية-:

 -1فاطمػػة محمػػد المعمػػكؿ ،مدينػػة غػػدامس ،د ارسػػة فػػي جغرافيػػة المػػدف ،رسػػالة دكتػػكراه غيػػر
منشكرة ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.2006 ،
م ػ ػػح

-2

مد خميفة مفتاح ،نظريات الطقس كمؤثراتيا عمى حكادث المركر بمنطقة قصر بف غشير،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة المرقب ،كمية اآلداب ،الخمس.2005 ،
-3

ع ػػدناف الياش ػػمي الص ػػكؿ ،التغييػ ػرات الحضػ ػرية كالتنمي ػػة الريفي ػػة لمنطق ػػة القػ ػرة ب ػػكلمي،

-4

عكاطػػؼ األمػػيف ،تقيػػيـ مخطػػط مدينػػة الزاكيػػة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،كميػػة

-5

 .محم ػػد س ػػميماف الص ػػغير ،حرك ػػة الم ػػركر بمدين ػػة طػ ػرابمس ،د ارس ػػة تحميمي ػػة جغرافي ػػة،

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

 -2عمي مكسى ،الكجيز في المناخ التطبيقي ،الطبعة األكلى ،دمشؽ .1982

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة المرقب2004 ،
اآلداب ،جامعة السابع مف ابريؿ 1997ـ
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رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة الفاتح1998 ،ـ.

ثالثاً :التقارير والدوريات والنشرات-:

 -1أمانة التخطيط ،مصمحة اإلحصاء كالتعداد ،نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،الخمس1973. ،

 -2أمانة المجنة الشعبية العامة لمتخطيط كاالقتصاد ،مصمحة اإلحصاء كالتعداد ،نتائج التعداد
العاـ لمسكاف  ،1984بمدية الخمس.

 -6الييئة الكطنية لمتكثيؽ كالمعمكمات ،تقرير التنمية البشرية طرابمس.1999 ،
 -7الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ،نتائج التعداد العاـ لمسكاف ،1995منطقة مصراتة.
 -8المجنة الشعبية لمتخطيط كالتجارة ،منجزات االقتصاد الكطني خبلؿ  27عاـ،2006 ،
بيانات غير منشكرة

 -9المجنػػة الشػػعبية العامػػة لؤلمػػف العػػاـ ،قسػػـ المػػركر كالتػػرخيص بػػالخمس ،إحصػػائية بحػكادث
الطرؽ ،بيانات غير منشكرة.2009 ،

 -10التعداد العاـ لمسكاف الييئة العامة لممعمكمات ،النتائج النيائيػة لمتعػداد العػاـ لسػكاف لسػنو
،2006شعبو المرقب.

الحوادث المرورٌة فً منطقة الخمس

 -11سيد أحمد سالـ ،النقؿ بمدينة بريدة السعكدية :تحميؿ جغرافي ،المجمػة الجغرافيػة العربيػة،
العدد  ،53الجزء األكؿ ،الجمعية الجغرافية المصرية.2009 ،

-1

رابعاً :األطالس والخرائط-:

الجماىيريػػة العربيػػة الميبيػػة الشػػعبية االش ػػتراكية العظمػػى ،األطمػػس الػػكطني ،أمانػػة المجن ػػة

الشعبية العامة لمتعميـ لممرحمة األساسية ،اليادم أبك لقمة ك فتحي اليراـ ،تنفيذ كانتاج اسػمتي
مآب يرفس.1985 ،

خامسا :المراجع األجنبية-:
Williams, T. R., Economics Geography, Longman, London, 1984.

سادساً :المواقع اإللكترونية-:

1-

:http://www.almangal.com

1-

http://www.dralsaif.com

3-

2- http://www.sotakhr.com
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.http://www.gulfson.com
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4-

محبٚخ انجٛئخ يٍ خطز انتهٕث ثبنُفبٚبد يف يُطقخ اخلًس
د .عًز اثزاْٛى عًز ادلُشبس*

*

المقدمة
لقد كانت الدكلة الميبية كمازالت ال تعير أم اىتماـ بكيفية التخمص مف القمامة،
كبالمكبات الرئيسية ،كال إلي الطرؽ األنسب كاألفضؿ لمتعامؿ معيا ،كال كيفية االستفادة منيا،
ككذلؾ لـ تكف تراقب ما تفعمو المدف بالنفايات.
نتج عف ىذا اإلىماؿ الشديد ليذا الجانب تراكـ النفايات في مكبات باتت ال تستطيع
ما تسببو ىذه المكبات مف ضرر لممياه الجكفية كلمتربة.
كؿ ىذا دفع ىؤالء السكاف إلي التذمر كالشككل مف ىذه المكبات ،بؿ إلي أكثر مف ذلؾ
في بعض األحياف ،كىك إقفاؿ ىذه المكبات األمر الذم سبب مشكمة حقيقية لممناطؽ كبخاصة
المدف الرئيسية ذات االكتظاظ السكاني ،كمف ىذه المناطؽ التي حدث ليا ىذا األمر ىي منطقة
الخمس التي تذمر السكاف المجاكريف لممكبات منيا كأعممكا الجيات المسؤكلة أكثر مف مرة
ضركرة كضع حمكؿ جذرية ليذه المشكمة في أسرع كقت ممكف.
تقع منطقة الخمس مكاف الدراسة في الجزء الشمالي الغربي مف ليبيا عمى بعد حكالي
521كـ غرب مدينة طرابمس ،بيف خطي طكؿن  23 53ىُ  151ك 21ىُ  5نُ 151 1شرقان ،كبيف
دائرتي عرضن  11 52ىُ  112ك 12نُ  54ىُ [ 112خريطة رقـ(.])5

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

تحمؿ المزيد ،كبات السكاف المجاكريف ليذه المكبات يعيشكف في تمكث ىكائي دائـ ،ناىيؾ عف

مشكمة البحث:ـ يقطف منطقة الخمس نحك  511551نسمة حسب تعداد 2112ـ( ،)1كيقدر عدد
السكاف مع بداية 2121ـ حسب معدالت النمك السكاني المحسكبة حكالي  541125نسمة(،)2

( )1الييئة الكطنية لمتكثيؽ كالمعمكمات ،التعداد العاـ لمسكاف2006 ،ـ.
( )2مف حسابات الباحث.
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*

يتمركزكف عمي الشريط الساحمي الضيؽ الذم تحصره امتدادات مرتفعات الجبؿ الغربي،
كبخاصة في تجمعيف رئيسييف كىما مدينة الخمس ،كمدينة سكؽ الخميس.

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

ينتج عف ممارسة ىؤالء السكاف أنشطتيـ المختمفة مخمفات متعددة ككبيرة ،يتـ التخمص
منيا عف طريؽ شركات النظافة العامة بإلقائيا بدكف فرز في مكبات رئيسية تشتعؿ فييا النار
بشكؿ دائـ ،كينتج عنيا أدخنة تمكث اليكاء الجكم بشكؿ مستمر ،كعمى الرغـ مف أف المكبات
كانت بعيدة نكعا ما أثناء إنشائيا عف السكاف (عمى بعد يتراكح مف 51ػ 51كـ) ،إال أنيا كبتزايد
السكاف أصبحت بجانبيـ ،بؿ تتكسطيـ في بعض األحياف ،كبخاصة مع عدـ كجكد التخطيط
الحضرم الذم يستكعب السكاف في أماكف محددة كيمنع االنتشار العشكائي ليـ كما ىك مكجكد

العدد 10

فعميان في منطقة الدراسة.
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كمما يزيد خطكرة ىذا األمر ىك أف كؿ النفايات بما فييا الخطرة مف نفايات طبية
ككيماكية كمشعة تمقى في ىذه المكبات ،األمر الذم يعمؿ عمى خركج غازات خطيرة مف ىذه
المكبات ،أك تسرب بعض مف المككنات الخطيرة ليذه النفايات إلي المياه الجكفية.
إضافة إلى ما سبؽ فإف التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في جمع كتصنيؼ كاعادة
تصنيع النفايات بما يكفؿ حؿ ىذه المشكمة متعذر حاليان ،كسيسبب في بطالة عدد كبير مف
العماؿ الذيف يعممكف في ىذا المجاؿ كالتابعيف لشركة النظافة العامة الذيف يتميزكف بعددىـ
الكبير.
أىداف البحث:ـ

البطالة التي ستحدث في حالة التعاقد مع شركات أجنبية لحميا.
2ػ اقتراح نمكذج آليات تنفيذية لمتخمص مف النفايات.
1ػ كيفية االستفادة مف النفايات مف خبلؿ خطة مستقبمية.
طريقة البحث-:
تـ في ىذا البحث إجراء دراسة استطبلعية لمعرفة مدل نجاح الحمكؿ المقترحة لممشكمة،
كذلؾ باختيار عشكائي مف كؿ المنطقة لعدد  21بيت ،كألنيا دراسة استطبلعية كالتكمفة الباىظة
التي ال يستطيعيا الباحث إلجراء دراسة عمى عينة تمثؿ المنطقة كفؽ القكاعد العممية أخذ ىذا
العدد فقط ليعطينا مؤشرات إلمكانية نجاح فكرة التصنيؼ بدافع الدفع الرمزم مف عدميا.

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

5ػ البحث عف حمكؿ عممية لحماية بيئة المنطقة مف التمكث بالنفايات مع عدـ إغفاؿ مشكمة

النفايات في منطقة البحث:ـ كثرت كتنكعت النفايات في منطقة البحث ،كذلؾ نتيجة لتزايد
السكاف كتنكع المنتجات المستكردة كاغراءاتيا إضافة إلي ارتفاع مستكل المعيشة ،فبزيادة
كيمكف تقسيـ النفايات في منطقة البحث حسب مصادرىا إلي:ػ
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المرتبات التي يعتمد عمييا حاليا أغمب سكاف المنطقة لكحظت الزيادة في حجـ النفايات كأنكاعيا،

1ـ النفايات المنزلية:ـ تشمؿ القمامة التي ىي عبارة عف بقايا األطعمة الغذائية كالبقايا كاألطعمة
المعمبة

()1

كاألكياس الببلستيكية (النايمكف) كاألدكات الزجاجية ،ككذلؾ تشمؿ المياه التي تستعمؿ

في الغسؿ سكاء لتنظيؼ األكاني أك البيكت أك الكضكء كغير ذلؾ ،كمياه المجارم التي تمقي فييا
الزيكت كبعض المخمفات الخطرة لتسبب في تمكث البحر كاإلضرار بالحياة البحرية.
()2

يقدر حجـ النفايات الصمبة اليكمي حاليان في منطقة البحث بحكالي  1,2كجـ يكميا

لمفرد الكاحد ،كبذلؾ يمكف تقدير حجـ النفايات المنزلية في المنطقة بالكامؿ عاـ 2121ـ كىك
حكالي  511111كجـ يكميا ،كلكف في الكاقع أف حجـ النفايات الصمبة المنزلية التي تجمع كتمقى
في المكبات الرئيسية لممنطقة ال تتجاكز نصفيا؛ ألف الكثير مف سكاف الريؼ يتخمص منيا

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

بنفسو ،كبخاصة بقايا األطعمة بتقديميا لمحيكانات أك بحرقيا مع بقايا الكرؽ كباقي المكاد القابمة
لمحرؽ ،أك برمييا في مكبات عشكائية عمى الطرقات أك شاطئ البحر .أما المكاد المعدنية
كالزجاجية فتجمع لفترة ثـ يمقييا ىؤالء السكاف في أماكف تجميع القمامة أك في مكبات عشكائية
في أ ارض ميممة مف مبلكيا.
2ـ نفايات المؤسسات والمحبلت بالبمدية(عدا الصناعية):ـكتشمؿ بقايا األطعمة مف المطاعـ
العامة كالمستشفيات كالفنادؽ...الخ ،كبقايا الكرؽ كاألخشاب...كغيرىا مف المحبلت كالمؤسسات
التجارية

كالمدارس

كدكائر

الدكلة....كغيرىا ،إضافة

إلي

بعض

المعادف

كالزجاج

كالببلستيؾ....كغيرىا مف المكاد غير قابمة لمتحمؿ التي تنتج مف بعض المؤسسات كالمستشفيات،
إضافة إلي مخمفات المباني الناتجة عف اليدـ كالبناء كالتي تمثؿ مشكمة مؤرقة في منطقة البحث
نظ انر لما شيدتو المنطقة في السنتيف األخيرتيف مف نشاط ىدـ كبناء كبشكؿ عشكائي نظ ار الرتفاع
مستكل المعيشة ،كغياب سمطة الدكلة ،كبذلؾ فقد نتج حجـ ىائؿ مف مخمفات المباني بدأ
يتخمص منو السكاف كيؼ ما اتفؽ ،كفي أم مكاف حتى أف البعض بدأ يمقيو عمى شاطئ البحر،
كاآلخر أماـ األماكف العامة...الخ.
3ـ النفايات الصناعية:ـ تكجد في المنطقة أنشطة صناعية قميمة عمى مستكل القطاع العاـ ،ألف
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أغمبيا تكقؼ عف العمؿ ،كالباقي منيا يتمثؿ في مصنع إسمنت لبدة كمصنع إسمنت المرقب،
( )1الدراسة الميدانية لمباحث2018-2017 ،ـ.

()2غرايبة ،سامح -الفرحاف ،يحيى ،المدخؿ إلى العمكـ البيئية ،دار الشركؽ ،ط1991 ،3ـ ،ص.144
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كعمى الرغـ مف قمتيا فيي تسيـ بنصيب كبير مف المخمفات الغازية كالغبار كبخاصة الغبار
القمكم ،ككذلؾ بعض المخمفات الصمبة كالمياه العادمة.
أما بالنسبة لمقطاع الخاص فيسيـ بنسبة كبيرة مف المخمفات الصمبة كالسائمة كمخمفات
الكرش ،كمصانع مكاد التنظيؼ كالزيكت ،كمخمفات مصانع الطكب اإلسمنتي كغيرىا.
يقدر متكسط حجـ الغبار القمكم المستبعد مف مصنع لبدة لئلسمنت بنحك  3511ألؼ
طف سنكيان ،كيقدر متكسط حجـ الغبار القمكم المستبعد مف مصنع المرقب لئلسمنت بنحك 2315
ألؼ طف سنكيان ،ىذا عدا الغبار المتصاعد مف نقاط أخرم في المصانع كمدخنة الفرف(.)1
كمما زاد في تراكـ المخمفات الصناعية في المنطقة كعظـ حجميا عمي الرغـ مف قمة
كمعالجة نفاياتيا ،ككذلؾ عدـ كجكد المعرفة كالكعي البيئي كالمسؤكلية ألرباب الصناعات لكي
يستفيدكا منيا أك يتخمصكا منيا بالطرؽ السميمة كالتي ال تؤدم إلي ضرر بالسكاف .
 )4النفايات الزراعية  :تشمؿ مخمفات النباتات كالحيكانات ،كالمخمفات الناتجة مف النشاطات
المعتمدة عمى النباتات مثؿ مخمفات عصر الزيتكف المنتشرة في منطقة الدراسة ،كعمكمان فإف
العمؿ الزراعي قد تناقص في المنطقة ،كأصبح الطابع الحضرم يغمب عمي األماكف الريفية ،ك
بخاصة مع الزحؼ العمراني العشكائي عمي األراضي الزراعية ،كقطع األشجار الذم ي ارفؽ ذلؾ،
األمر الذم خمؼ نفايات كثيرة ناتجة عف ىذا القطع ،السيما إذا كاف المقطكع مف صنؼ النخيؿ.
 )1النفايات الخطرة :تشمؿ المخمفات الكيماكية كالمشعة ،كالمخمفات الطبية مف المستشفيات
كالعيادات كالمراكز الطبية ،التي يجب أف تعامؿ بحذر شديد كبطريقة مختمفة عف بقية األنكاع(،)2

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

الصناعات عدـ كجكد تشريعات تحمؿ أصحاب الصناعة مسؤكلية تحمؿ كمفة جمع كنقؿ

كلكنيا في كاقع الحاؿ تمقي في المكبات الرئيسية كبنفس الطريقة مع األنكاع األخرل .
 )2المخمفات السائمة :إف لكؿ مصادر أنكاع النفايات السابقة نفايات سائمة فيناؾ نفايات سائمة

( )1المنشاز ،عمر إبراىيـ ،أثر مصػنع لبػدة لئلسػمنت عمػى تمػكث البيئػة المحيطػة ،مركػز البحػكث كالد ارسػات العميػا ،جامعػة
السابع مف أبريؿ ،الزاكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة2000 ،ـ ،ص.94-92

( )2محمكد ،طارؽ أحمد ،عمـ كتكنكلكجيا البيئة ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،المكصؿ ،العراؽ1998 ،ـ،ص.292
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منزلية كصناعية كخطرة  ...كغيرىا ،يتـ التخمص منيا في الشبكة العامة لممجارم في مدف

المنطقة ،أما في الريؼ فيتـ التخمص منيا في حفر خاصة قد تككف عميقة في بعض األحياف
األمر الذم يزيد مف خطرىا ،كاألخطر أف يتـ التخمص منيا في اآلبار الجكفية القديمة كما كجد
()1

في مرات قميمة في منطقة البحث نتيجة عدـ الكعي بخطرىا

.

كتقدر كمية المياه التي يستيمكيا الشخص الكاحد في اليكـ في البمداف النامية مف 21
إلي  41لتر( ، )2كفي ليبيا كمنيا منطقة الدراسة تتجاكز ىذا الرقـ نظ ار لمتكصيبلت الحديثة
كالجيدة لممياه األمر الذم يشعر السكاف بتكفر المياه (سراب الكفرة) مما يزيد مف استيبلكيا،
إضافة إلي ما يمقي في ىذه المياه مف زيكت كمنظفات كمخمفات أخرل ،كالنشاطات االقتصادية
األخرل التي إذا ما تـ احتسابيا قد يصؿ المعدؿ اليكمي إلي  211لتر لمشخص الكاحد ،األمر

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

الذم تنتج معو أرقاـ كبيرة جدا إذا ما تـ احتسابو عمي مستكل المنطقة ككؿ خبلؿ السنة ،كمف
الجدير بالذكر ىنا أف شبكة الصرؼ الصحي في المدينتيف بالمنطقة تصب في مياه البحر األمر
الذم سبب تمكثو بيذه المياه.
بعض التجارب العالمية مع النفايات:
تجربة لبنان مع النفايات :إف عدـ التخفيؼ مف النفايات ،كعدـ تدكير أم منيا ىي مشكمة
تتشاركيا معظـ الدكؿ التي تطؿ عمى السكاحؿ الجنكبية كالشرقية لمبحر األبيض المتكسط مثؿ
لبناف كليبيا ،حيث ينعدـ تقريبان الفرز عند المصدر ،كيغيب التدكير ،كيقؿ التخطيط السميـ لعبلج
ىذه المشكمة ،كفي لبناف بعد انجبلء الحرب األىمية ،حاكلت الحككمة المبنانية إدارة قطاع
()3

النفايات ،فتعاقدت مع شركة سككميف /سكككمي ،ثـ أعادت التعاقد معيا سنة 2151ـ

كبمكجب

العقد احتكرت بشكؿ كمي قطاع النفايات كمنحت أحد أعمى المعدالت كمفة لمطف الكاحد ،كمع
ىذا فإف نسبة ضئيمة مف النفايات قد تـ تدكيرىا ،كازدحمت المكبات مثؿ مكب الناعمة بأكثر مف
طاقتيا االستيعابية.
بعد انتياء عقد الشركة لـ تكف الحككمة قد أعدت خطة لمتعامؿ مع النفايات ،فظيرت
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أزمة النفايات كتكدست حتى في شكارع العاصمة ،بعد ثمانية أشير اعتمدت الحككمة خطة
( )1الدراسة الميدانية لمباحث2018-2017 ،ـ.

( )2أرناؤكط ،محمد السيد ،طرؽ االستفادة مف القمامة كالمخمفات الصمبة كالسائمة ،دار أكراؽ شرقية2003 ،ـ ،ص.158
( )3غرينبيس  ،Greenpeaceمكقؼ غرينبيس مف خطة الحككمة المبنانية إلدارة النفايات الصمبة2016 ،ـ ،ص.2
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جديدة إلدارة النفايات ،بردـ البحر في منطقتي برج حمكد كككستا برافا بالعاصمة ،كانشاء مكبيف
جديديف عمييما مف دكف قياس األثر البيئي ككضع تقييـ سميـ لمؤثرات ذلؾ في النكاحي
االجتماعية كالبيئية كاالقتصادية..الخ ،إضافة إلى عدـ التطرؽ في ىذه الخطة لغير العاصمة
بيركت ،مما جعميا قاصرة في حؿ ىذه المشكمة.
تفاقمت األزمة حتى بعد ىذه الخطة ،كبخاصة خارج بيركت ،كأدل إلى انتشار الحرؽ
في كؿ المكبات ،كتجمعات النفايات ،األمر الذم دعا المنظمات الدكلية مثؿ ىيكمف رايتس
ككتش ،)1(Human Rights Watchكغرينبيس  Greenpeaceإلى الحديث عف ىذه المشكمة،
كالتعميؽ عمى أداء الحككمة المبنانية في ىذا الصدد ،حيث رأت منظمة السبلـ األخضر
(غرينبيس) المختصة بالبيئة أف خطة الحككمة غير صالحة كغير مسؤكلة ،كتنطكم عمى العديد
كاجتماعية سميمة تنطمؽ مف رؤية استراتيجية كاضحة تصؿ بالمجتمع إلى صفر نفايات.
كتدعك غرينبيس بشكؿ ضركرم إلى :كقؼ العمؿ في مكبي برج حمكد كككستا برافا،
ككقؼ رمي النفايات غير المفرزة في مكب الناعمة ،ككقؼ العمؿ عمى خطة إنشاء المحارؽ في
كؿ مكبات لبناف ،كضركرة تشجيع البمديات عمى تطكير حمكؿ محمية لمنفايات (كما يسعى لو ىذا
البحث) ،كتطكير كتطبيؽ استراتيجية كطنية تعتمد عمى األسس كالمبادئ البيئية المتعارؼ عمييا
()2

عالميان

.

تجربة استراليا مع النفايات :كانت استراليا تعاني مف مشكمة النفايات ،كلكنيا حاكلت معالجتيا
كحميا ،كذلؾ بتقديـ ثبلث حاكيات لكؿ منزؿ ،كاحدة لممكاد القابمة لمتدكير ،كاألخرل لممكاد

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

مف المخاطر الصحية كالبيئية ،كأنو البد مف اعتماد خطة مستدامة ترتكز عمى أسس بيئية

العضكية ،كالثالثة لمنفايات األخرل ،عمى أف تكضع ىذه الحاكيات بجانب الطريؽ لكي يسيؿ
عمى شركات النظافة نقميا( ،)3تجمع النفايات مف حاكيات المكاد القابمة لمتدكير كتصنؼ كما في
الصكرة رقـ (.)5

()2غرينبيس  ،Greenpeaceمكقؼ غرينبيس مف خطة الحككمة المبنانية إلدارة النفايات الصمبة2016 ،ـ ،ص.7-1

)3( Albert ،Raleigh (2011). "The Proper Care and Use of a Garbage Disposal". Disposal
Maged, Lucy Ridgely Seymer,New York, pp. 38287.
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( )1شبكة المعمكمات العالمية ،مكقع منظمة ىيكمف رايتس ككتش .WWW.hrw.org

صكرة رقـ ( )5تكضح تصنيؼ المكاد التي يمكف تدكيرىا في استراليا

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

الم
صدر :شبكة المعمكمات العالمية ،مكقع جريدة العرب االقتصادية الدكلية http://www.aleqt.com

تنتج استراليا  21مميكف طف مف النفايات كؿ عاـ ( ،)1يتـ بيع  512مميكف طف إلى
الصيف ،كبيع جزء آخر إلى ألمانيا ،كالباقي مف المكاد القابمة لمتدكير يتـ تدكيرىا في استراليا .أما
النفايات األخرل فتكضع في مكبات تتـ االستفادة منيا في إنتاج الطاقة الكيربائية ،حيث يقكـ
نحك  511مكب في استراليا بتجميع الميثاف كتحكيمو إلى طاقة كيربائية ،ففي ممبكرف فقط تقكـ
شركة رافنيكؿ بمعالجة  511مميكف طف مف المخمفات سنكيان ،كتقترح تكليد  414ميجاكات مف
الكيرباء بحمكؿ عاـ 2121ـ

()2

.

ككفؽ ما ذكرنا فإف استراليا تسير كفؽ خطة إستراتيجية لبلستفادة كحؿ مشكمة النفايات
فييا ،عمى عكس تجربة لبناف التي تتخبط إليجاد حؿ لمشكمة النفايات ،كقد يرجع ذلؾ إلى غياب
اإلرادة السياسية ،كاإلدارة الكاعية كالمسؤكلة كاألمينة لرسـ خطة إستراتيجية لمحؿ ،كالتنفيذ كفؽ
ىذه الخطة.
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الحمول المقترحة لمشكمة النفايات بمنطقة الخمس :عمى الرغـ مف أف شركة النظافة العامة
تعاني مف صعكبات كبيرة في تجميع الكـ اليائؿ لمنفايات ،كاتساع منطقة الرقعة الجغرافية ،كقمة
( )1شبكة المعمكمات العالمية ،مكقع جريدة العرب االقتصادية الدكلية .http://www.aleqt.com
( )2نفس المرجع السابؽ.
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اإلمكانيات البشرية مف حيث الكيؼ ،ككذلؾ فإف اىتماميا ال يعدك النفايات المنزلية مع عدـ
تطكر طرؽ التجميع ليمكف االستفادة مف ىذه النفايات؛ إذ أصبحت النفايات مصدر ثركة لمعديد
مف الدكؿ كالشركات في العالـ ،كلكف ال يمكف االستثمار كاالستفادة إال بالتصنيؼ أكال ليذه
النفايات ،كىذا ما ال يكجد في منطقة البحث إذ تمقى جميع أنكاع النفايات في مكبات رئيسية.
كعمى ىذا األساس كمف خبلؿ دراسة الطرؽ العالمية المستخدمة في كيفية التعامؿ مع المخمفات
المنزلية الصمبة بما يحقؽ النظافة العامة بمستكم راؽ كجد أنو مف الضركرم إتباع األسس
التالية-:
 -5التفكير في حؿ ىذه المشكمة عمى أساس اقتصادم ،فالنفايات مصدر دخؿ لمعديد مف
 -2تجزئة المشكمة كحميا تدريجيان.
 -1أساس حؿ مشكمة النفايات ىك تصنيفيا.
كلتحقيؽ ىذه األسس يجب إتباع الخطكات التالية-:
 )5الخطكة األكلى :يتـ شراء آلة لكبس كآلة لفرـ كآلة لطحف المخمفات ،كمف المبلحظ أف عدة
شركات مف القطاع الخاص قد أنشئت ىذا لكي تستفيد مف بيع الببلستيؾ بعد فرمو ،كبيع
الكرؽ بعد كبسو.
يجب البحث كالتعاقد مع مصانع في ليبيا أك إنشاءىا (في حاؿ درست الجدكل االقتصادية
ككجدت جيدة) تستفيد مف بعض النفايات كالببلستيؾ ،كالكرؽ ،كمستقببلن يجب االتفاؽ مع
إحدل الشركات عمى شراء النفايات الباقية الخاصة بالمنطقة ،عمما بأف العديد مف الشركات

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

الدكؿ كالمدف في العالـ.

المحمية كالعالمية التي تعمؿ في مجاؿ النفايات كاعادة تصنيفيا يمكف أف تشترم نفايات
المنطقة ،كاليدؼ مف ىذا ىك تكفير مبالغ مالية لمخطكات القادمة ،كالتخمص مف النفايات في
الكقت نفسو.
أ) تكزع كبشكؿ مكثؼ خمس عمب ممكنة كؿ لكف يرمز إلي صنؼ كتقسـ كاآلتي:
ػ مكاد عضكية
ػ معادف كمعمبات
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 )2الخطكة الثانية :البدء في تصنيؼ المخمفات كذلؾ باآلتي:ػ

ػ ببلستيؾ كنايمكف
 كرؽػ مكاد أخرل ( تخمط معا كمرحمة أكلى )
كالزجاج تكزع خزانات خاصة بالزجاج في كؿ حي يضع فيو الساكنكف أك شركات النظافة
زجاجيـ باعتبار أف كمياتو قميمة مقارنة بأخرل.
ب) ال بد أف يسبؽ ىذا العمؿ بفترة كافية أك يصاحبو حممة إعبلمية ،مع التركيز الخاص عمي
طبلب المدارس ،كبخاصة الركضات كالمدارس االبتدائية كاإلعدادية كتطبيقيا بشكؿ عممي،
كىذا ما سيدفع األىؿ إضافة إلى األطفاؿ إلى التصنيؼ ،كما يجب عمى مستكل الدكلة

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

إدخاؿ عممية التصنيؼ ككيفيتيا في المناىج ،ألف ىذا مف األمكر الميمة في عالمنا
الحاضر لحماية البيئة مف خطر التمكث بالنفايات.
 )1الخطكة الثالثة :يعامؿ المجمس البمدم شركة النظافة التابعة لمقطاع العاـ عمى أنيا شركة
قطاع خاص كلعماليا أف ينتقمكا إلى شركات قطاع خاص أخرل أك يبقكا في شركتيـ كيناط
بيذه الشركات تجميع القمامة.
)1

الخطكة الرابعة :لدفع السكاف إلي التصنيؼ برغبة منيـ ،يستخدـ المجمس المحمي حاليا،

كالمجمس البمدم مستقببلن المبالغ التي يتحصؿ عمييا مف بيع النفايات في دعـ عممية
التصنيؼ ،كذلؾ باآلتي:
أ)

تدفع البمدية بسعر معتمد منيا كمعمف لمجميع لشركات جمع القمامة مف القطاع الخاص

حسب الكزف كالحمكلة لمنفايات المصنفة فقط (تحدد بمجنة فنية).
ب)

النفايات المصنفة تشترم مف السكاف بسعر رمزم كتجعؿ المكاطف يستفيد ماليان إذا

كاظب عمي التصنيؼ ،كيحدد السعر حسب سعر بيع المخمفات لمشركات المحمية أك األجنبية.
ج) النفايات غير المصنفة ال تؤخذ مف الساكف ،كىذا سيككف أمر طبيعي ألف البمدية لف تشترم
النفايات غير المصنفة ،كىكذا يجد الساكف نفسو مضط انر لنقؿ القمامة إلي أماكف تجميعيا بدؿ
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أف تأخذىا الشركات مف أماـ بيتو ،مما سيدفعو إلي البدء في التصنيؼ في المرات التي تمييا
كبخاصة أنو سيتمقى ضغط مف أطفالو إذا ما أثرت الحممة اإلعبلمية فييـ.
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 )1الخطكة الخامسة :أف يشترم المجمس البمدم قطع أراضي أك يؤجرىا مبدئيا ليتـ عمييا تجميع
النفايات المصنفة فقط ،ليتـ بعد ذلؾ بيعيا.
 )2النفايات غير المصنفة:
 البد أكالن مف عزؿ النفايات الخطرة كالبطاريات كاألجيزة االلكتركنية التي تحتكم عمى مكادكيماكية أك إشعاعات خطرة ،ككذلؾ النفايات الطبية كالكيماكية التي يجب أف يتـ تصنيفيا مف
مصادرىا كعدـ إلقائيا في المكب الرئيسي مثؿ المستشفيات كالمراكز الصحية ،كالمصانع
الكيماكية...الخ ،ليتـ بيعيا أك أجزاء منيا ،أكيتـ التعامؿ معيا بطريقة خاصة.
 النفايات غير المصنفة بعد عزؿ النفايات الخطرة يتـ تصنيفيا -إذا أمكف -بكضعيا عمىمرتبان في المكبات الرئيسية السابقة.
 )2تشترل أرض مف قبؿ المجمس ينشأ عمييا مكب رئيسي صحي (مف األسفؿ عازؿ يمنع
المياه الممكثة مف التسرب ،مع كضع أنابيب لتجميع غاز الميثاف.)....،
 )3يمكف االستفادة مف غاز الميثاف في إنتاج الطاقة الكيربائية ،كاضاءة أجزاء كاسعة مف
المنطقة بيا.
 )4بعض النفايات الزراعية كبقايا جذكع أشجار النخيؿ....كغيرىا يتـ فرميا كتستعمؿ كسماد
يمكف بيعو .
 )5يتـ طحف مخمفات البناء لكي يمكف استخداميا في ترصيؼ الشكارع ،أما الحديد كالمكاد

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

سيكر متحركة تساعد العماؿ عمى عزليا ،ثـ يتـ كبسيا فيباع المطمكب منيا كالباقي يكضع

المعدنية األخرل فيمكف االستفادة منيا كبيعيا لمصنع الحديد كالصمب ،أك لغيره.
 )51التعامؿ مع المكبات الرئيسية السابقة يككف كالتالي:

كيشتككف منو ىك التمكث اليكائي الناتج عف الدخاف.
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أ) يتـ إطفاء النار بشكؿ كامؿ في المكبات الرئيسية ،ألف ما يتضرر بو السكاف المجاكركف

ب) يتـ شراء آلة لكبس كآلة لفرـ كآلة لطحف المخمفات مف قبؿ المجمس البمدم لمتعامؿ مع ىذه
المخمفات كتصغير حجميا.
إف ىذه الخطكات سيككف مردكدىا االقتصادم ضعيؼ في البداية ،كلكف مع الزمف كاكتساب
الخبرة سيزداد المردكد االقتصادم ،كبخاصة مع تككف البنية البلزمة لتطكر ىذا االستثمار ،إلى
أف تصؿ إلى إنشاء مصانع إعادة تدكير تستقطب النفايات مف البمديات المجاكرة.
الدراسة االستطبلعية :لمعرفة مدل نجاح فكرة التصنيؼ بدافع الدفع الرمزم مقابؿ تصنيؼ
النفايات تـ االختيار العشكائي لعدد  21بيت ،كافؽ أصحاب  25بيت منيـ المشاركة أم بنسبة
 ،% 41كتـ تكزيع أكياس ممكنة ألصحاب ىذه البيكت ،كؿ لكف يعبأ بصنؼ مف القمامة ،كىي:
أ) المكف األزرؽ لمببلستيؾ كالنايمكف ب) المكف األسكد لممكاد العضكية ج) المكف البرتقالي :لبقايا
المعمبات كالمعادف د) المكف األصفر :لتجميع الكرؽ ىػ) المكف المخطط أسكد بأصفر :لممكاد
األخرل .بعد ذلؾ تـ شراء ىذه القمامة بشكؿ رمزم بعد تجميعيا كما في الخطة السابقة ،ككانت
النتائج:
-5

في شير 2153/4ـ ،استجاب  %32مف قاطنكا المساكف لمتصنيؼ – كىي نسبة عالية

غير متكقعة ،-كقد يرجع ذلؾ إلى ارتفاع سعر الدكالر مقابؿ الدينار الميبي حتى كصؿ إلى أف
511دكالر تساكم  511دينار ليبي ،األمر الذم أدل إلى ارتفاع أسعار السمع ،فعمؿ ىذا عمى
ركاج بيع بعض النفايات مثؿ قناني الببلستيؾ ،كالكرؽ ،كالعمب...الخ.
-2

نسبة الببلستيؾ كالنايمكف المجمع .%1

-1

نسبة المكاد العضكية المجمعة :مف .%32

-1

نسبة المعمبات كالمعادف المجمعة مف .%1

-1

نسبة المكاد األخرل .%55

-2

أما في شير 2154/4ـ فقد انخفضت االستجابة إلى  ،%21كقد يرجع ذلؾ إلى

انخفاض سعر الدكالر إلى  2دينار ثـ إلى  1121دينارَّ ،
فقؿ الطمب عمى الببلستيؾ كالكرؽ..الخ
فقمت استجابة السكاف لمفرز.
النتائج والتوصيات:
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-5

يؤثر الكضع االقتصادم لمسكاف تأثي انر كبي انر في مدل نجاح الفرز كالتصنيؼ مف

المصدر.
-2

نجاح استغبلؿ العامؿ االقتصادم في دفع السكاف إلى الفرز.

-1

سيزيد نجاح الفرز مع استخداـ الحمبلت التكعكية.

-1

إمكانية تعميـ كتنفيذ ىذه الفكرة في المنطقة ،كأف احتمالية نجاحيا كبيرة ،كبخاصة إذا ما

سبقتيا كترافقت معيا حممة تكعكية إعبلمية.
ألىمية القطاع الخاص كدكره في حؿ مشكبلت المجتمع فإنو مدعك لتبني كدعـ ىذا

-1

المشركع إلنجاحو.
-3

إقامة كرش عمؿ لمناقشة المقترح المطركح لمحؿ.

-4

عمؿ دراسة عممية لمنطقة أكبر ،كعدد سكاف أكثر ،مترافقة مع حممة تكعكية كاعبلمية

لتمؾ المنطقة ؛ لمتثبت مف مدل نجاح الفكرة كتقبؿ السكاف ليا ،مع العمـ أنيا تحتاج لرصد قيمة
مالية لتنفيذىا.
المراجع:
-5

أرناؤكط ،محمد السيد ،طرؽ االستفادة مف القمامة كالمخمفات الصمبة كالسائمة ،دار أكراؽ

شرقية2111 ،ـ .
-2

أكيم ػ ػ ػ ػػر ،ىارتمي ػ ػ ػ ػػب ،نفاي ػ ػ ػ ػػات لبن ػ ػ ػ ػػاف ث ػ ػ ػ ػػركة كامن ػ ػ ػ ػػة( ،ت ػ ػ ػ ػػر :مرك ػ ػ ػ ػػز الش ػ ػ ػ ػػرؽ األكس ػ ػ ػ ػػط

لمتكنكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المبلئمػػ ػ ػ ػ ػ ػػة) ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البيئػػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتنميػػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،المجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،4الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد  ،22لبنػػ ػ ػ ػ ػ ػػاف،
2111ـ.
-1

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

-2

المجمس البمدم مدعك لدعـ مبادرات القطاع الخاص ،كدعـ مساىمتو في حؿ المشكمة.

خميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىر -فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكزم ،نجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلء ،اإلدارة السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميمة لممخمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كالنفايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبة ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيئتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد  ،42الييئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمبيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الككيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،يكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك
2111ـ.
http://www.aleqt.com
-1

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العالميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع منظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ىيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكمف اريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتس ككتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش

.WWW.hrw.org
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-1

ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة المعمكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العالمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػػع جري ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

-2

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح ،ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف -ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكقريف ،مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطفى محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكث البيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،دار

الكتب الكطنية5552 ،ـ.
-3

عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الكى ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ،أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػس ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكير النفاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

كالتكزيع5553 ،ـ.
-4

غرايبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامح -الفرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،يحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدخؿ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،دار

الشركؽ ،ط5555 ،1ـ.
-5

غرينبيس  ،Greenpeaceمكقؼ غرينبيس مف خطة الحككمة المبنانية إلدارة النفايات

الصمبة2152 ،ـ .
 -51محمكد ،طارؽ أحمد ،عمـ كتكنكلكجيا البيئة ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،المكصؿ،

حماٌة البٌئة من خطر التلوث بالنفاٌات فً منطقة الخمس

العراؽ5554 ،ـ .
 -55المنشػػاز ،عمػػر إب ػراىيـ ،أثػػر مصػػنع لبػػدة لئلسػػمنت عمػػى تمػػكث البيئػػة المحيطػػة ،مركػػز
البح ػػكث كالد ارس ػػات العمي ػػا ،جامع ػػة الس ػػابع م ػػف أبري ػػؿ ،الزاكي ػػة ،رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة،
2111ـ .
 -52قناك ،حسف ،حداثة المدف كتطكيرىا ،بحث غير منشكر2155 ،ـ.
 -51الييئة الكطنية لمتكثيؽ كالمعمكمات ،التعداد العاـ لمسكاف2112 ،ـ.
14- Albert ،Raleigh (2011). "The Proper Care and Use of a
Ridgely

Lucy

Maged,

Disposal". Disposal

Garbage

Seymer,New York.
15- SWEEP-Net (2014) The regional solid waste exchange of
 information and expertise network in East and West countriesCountry report on the solid waste management in LEBANON.
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انتغرياد يف منط انعًزاٌ انزٚف ٙيف يُطقخ اخلًس
دراسخ يف جغزافٛخ انعًزاٌ
د .حمًٕد عه ٙساٚذ*.

د .عٛبد يٛالد اجملزش*.
المقدمة:

منطقة الخمس كغيرىا مف المناطؽ الميبية التي شيدت تطك انر سريعان كممحكظان في شتى
المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كذلؾ شيدت نمك سكانيان متزايدان في اآلكنة االخيرة مف
القرف الماضي كانعكس ذلؾ عمى تطكر العمراف بأنماطو المختمفة حضر كريؼ.
ىذه الدراسة تناكلت جانبان ميمان يتمثؿ في التغيرات الحاصمة في نمط العمراف الريفي الذم
اصبح يمثؿ جانب ىاـ مف الدراسات الجغرافية المتعمقة بالعمراف لما لو مف اىمية في ايجاد
تقمص مستمر نتيجة مداىمة البناء العشكائي لممساكف الريفية  ،كىذه المشكمة اصبحت كاضحة
لمعياف في منطقة الدراسة كفي كامؿ المناطؽ الميبية بشكؿ عاـ.
حيث تغيرت أنماط المساكف الريفية عف طابعيا القديـ المكركث فأصبحت المساكف متعددة
االنكاع منيا المساكف الذم تحكم أسرة كاحدة كالبعض األخر أسرتاف كىي تمثؿ المساكف ذات
الطابقيف ،كذلؾ مساكف متعددة الطكابؽ فيي تحكم عدد مف األسر مثؿ العمارات السكنية التي
أصبحت كثير مف االسر في القرل الريفية التي تبيف مساكف راسية حفاظان عمى ما تبقى مف
أراضي زراعية في حيازتيا القزمية .
إف الناضر الى المنطقة التي أصبحت مزيجان مف انماط العمراف المختمفة الريفي كالحضرم

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

حمكؿ تحد مف تفاقـ زيادة العمراف الريفي الذم أثر سمبا عمى االراضي الزراعية التي تشيد

حيث أصبحت بعض المناطؽ الريفية نكايات حضرية ( ثناية ريفية حضرية)  ،حيث تداخمت
االستعماالت المختمؼ لؤلرض كذلؾ عمى حساب االراضي الزراعية كالمتمثمة في الحيازات

*
*
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تحكؿ الكثير منيا إلى مخططات سكنية كغيرىا مما أذل إلى تقمص ما تبقى مف
الزراعية التي ى
اراضي زراعية في منطقة الدراسة بشكؿ عاـ.

أنمط العمران الريفي في قرى منطقة الخمس:
التحكؿ السريع في المناطؽ الريفية الخاصة في الدكؿ النامية  ،كاليكـ أصبحت ىذه المشكمة
تعانييا الكثير مف دكؿ العالـ السيما المناطؽ الريفية ،كالتي تعتبر ليبيا أحدىا نتيجة لمتحكالت
السريعة في التركيبة االقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية لمريؼ.
شيدت ليبيا تغيرات سريعة السيما بعد التطكرات السريعة التي أذت إلى تحسيف الكضع
االقتصادم لمببلد كخطط التنمية التي تحكلت مف خبلليا مختمؼ األرياؼ في ليبيا إلى حدكث
تغيرات في انماط العمراف الريفي كىذه المشكمة أصبحت عالمية حيث تحكلت في العديد مف
المناطؽ الريفية في الدكؿ المتقدمة إلى مناطؽ حضرية كفيما يخص الدكؿ النامية فقد كضح
تقرير االمـ المتحدة في عاـ 2011ـ اف مساحة االراضي الزراعية المتاحة لمفرد الكاحد في العالـ

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

النامي انخفضت مف  0.65ىكتار إلى  0.4ىكتار خبلؿ الفترة( )2010-1990ـ األمرالذم
ترؾ أث انر سمبيان عمى االقتصاد الريفي الذم يعتمد الزراعة كالرعي كىذه المشكمة أسيمت في تفاقـ
مشكمة الغداء التي أصبحت مشكمة عالمية .
ليبيا أصبحت اراضييا الزراعية المتاحة في تقمص مستمر نتيجة لمزحؼ العمراني الريفي
كالحضرم كانتشار العمراف مما سبب في اضمحبلؿ االراضي الزراعية.
زادت التنمية الريفية اىتماـ بالمناطؽ الريفية في ليبيا كمنيا منطقة الدراسة بجميع الخطط التنمكية
حيث أىتمت بتطكير اإلنساف الريفي كذلؾ بتحسيف خدمات ( التعميـ – الصحة ، -كمد شبكات
المياه ،الكيرباء  ،كأنشاء شبكات الطرؽ الرئيسية كالفرعية) كخمؽ فرص عمؿ جديدة بعيدة عف
النشاط الزراعي كىذه االستراتيجيات ساىمت في تحسف االكضاع االقتصادية لسكاف الريؼ كالحد
مف ىجرة السكاف إلى المدف لذلؾ شيدت منطقة الدراسة العديد مف التحكالت كالتغيرات التي
شممت جميع النظـ االقتصادية كاالجتماعية كالعمراني .
كىذه الدراسة تبحث في التغيرات التي طرأت عمى نمط العمراف في منطقة الخمس التي شيدت
تطك انر كنمك اقت صادم السيما في الفترات الزمنية االخيرة أم في القرف الماضي فيي منطقة قريبة
مف العاصمة طرابمس أذ تبعد حكالي 120كـ كنفذت بيا العديد مف الطرؽ الجديدة التي تربطيا
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بكامؿ مدف ليبيا كيكجد بيا ميناء بحرم زاد مف حركة التجارة كالعمراف في منطقة الدراسة.
مشكمة الدراسة  :تمحورت مشكمة الدراسة في التساؤالت األتية :
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 ماىي أثر التطكر االقتصادم كاالجتماعي التي شيدت منطقة الدراسة عمى نمط العمراف
الريفي افي المنطقة.
أىمية الدراسة  :ىذه المشكمة أصبحت ذات اىتماـ كبير لمباحثيف كالدارسيف كتبنتيا العديد مف
المنضمات منيجان لمتنمية الريفية لذلؾ تكمف أىمية ىذه الدراسة في معرفة أثار التطكر االقتصادم
السريع كاثاره عمى خصائص العمراف الريفي.
أىداف الدراسة:
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى أثراء المكتبات كفتح المجاؿ لمميتميف بدراسة ىذه المشكمة كاالستفادة
منيا في محاكلة لكضع خطط لمحد منتفاقميا.
 تيدؼ لمعرفة دكر التطكر كالتغير االقتصادم عمى العمراف الريفي
المنيجية :
فرضيات الدراسة:
 التطكر االقتصادم كاالجتماعي في منطقة الدراسة يكدم إلى تغيرات في أنماط العمراف
الريفي.
 التنمية المكانية غير المتكازنة (ريؼ ػ حضر) ىي المسئكلة عمى الخمؿ في التكزيع السكاني
بيف متغيريف بالمنطقة المدركسة.
المفاىيم والمصطمحات :
 العمران الريفي يقصد بو نمط المساكف كطبيعتيا في المناطؽ الريفية كالتي منيا خصائص
سكانية كاقتصادية كاجتماعية .
 استعماالت األرض ،يقصد بيذا التعبير تحديد طبيعة كنكع استعماالت األرض سكاء في المناطؽ

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

 منيجية الدراسة تتمثؿ في استخداـ المنيج الكصفي كالتحميمي.

الحضرية أك الريفية كما يتعمؽ باستعماؿ أرض الحضر فيي تعطي معمكمات عف الييكؿ
الطبيعي الذم يحدد سكاف المدينة كأنشطتيـ المختمفة .
 اإلقميم  : REGINتعني مساحة أك حيز معيف مف األرض تتسـ بككنيا ذات خصائص طبيعية
الدراسات السابقة:
ىناؾ العديد مف الدراسات تناكلت مثؿ ىذه المشكمة منيا
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أك اجتماعية اك اقتصادية معينة يمكف تمييزىا عف غيرىا مف األقاليـ

 .1دراسة البدكم  :العمراف الريفي في إقميـ نجد بالسعكدية.
 .2كتناكؿ حبيب :األبعاد المكانية لمتنمية الريفية في المممكة العربية السعكدية .
 .3تناكؿ عميكاف :الزحؼ العمراني في منطقة سكؽ الخميس ،مبينان الزحؼ العمراني عمى
األراضي الزراعية في منطقة سكؽ الخميس _ الخمس.
 .4كما تناكؿ زايد التطكر العمراني كآثره عمى استعماالت االرض في اإلقميـ الثانكم (الخمس ،
زليتف) الذم أكضح فييا التغيرات المختمفة الستعماالت األرض مبينان األثار السمبية لمعمراف
الريفي عمى األراضي الزراعية.
 .5كأكد حمداف أف المدينة في مظيرىا كشكميا تختمؼ عف القرية كأساس التفرقة يكمف في
الحياة المعاشة كالمظير العاـ (.)1
الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة :تفع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي مف ليبيا ،يحدىا

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

مف الشماؿ البحر المتكسط كغربان منطقة قصر االخيار كجنكبان منطقة العمامرة كمسبلتة كشرقان
منطقة سكؽ الخميس .كما ىك مبيف عمى الخريطة رقـ(. )1
تعتبر مدينة الخمس المركز الحضرم لمنطقة الدراسة التي تناكلت المناطؽ الريفية في ىذه
المنطقة التي تقع خارج مخطط المدينة كتشمؿ القرل الريفية في محبلت كؿ مف ( سيميف  ،غنيمة
 ،الجحاكات ،لبدة ،بف جحا ،المرقب  ،لبدة )أذ تتميز ىذه المناطؽ ألراضي مختمفة التضاريس
مف مكاف ألخر.
ىناؾ مناطؽ منبسطة تقع بمحاذاة البحر في محمتي سيميف كغنيمة باستثناء مرتفعات النقازة
كسمسمة التبلؿ التي تعتبر االمتداد الشمالي الشرقي لمجبؿ الغربي كالتي تنتيي عند مرتفعات
المرقب ،لذلؾ تككف (المناطؽ الريفية) الكاقعة في ىذه السمسمة ىما محمة الجحاكات كالمرقب
كمحمة لبدة لذلؾ تتميز بأراضييا المتضرسة كىي اراضي صالحة لمزراعة منيا البعمية كالمركية
كأغمبيا يتـ استغبلليا لزراعة المحاصيؿ مثؿ القمح كالشعير كاألشجار المتمثمة في الزيتكف
كالمكزيات كالكركـ ،اال اف أغمب األراضي بالمنطقة كىي في حقيقتيا اراضي بعمية تعتمد اساسان
عمى مياه االمطار.

العدد 10

كبالنسبة لمناخ المنطقة يتصؼ بانو متغير مف حيث درجات الح اررة كمعدالت التساقطات المطرية
كالتي يتميز بيا مناخ البحر المتكسط بشكؿ عاـ تعتبر منطقة الخمس مف المناطؽ القديمة
 -1جماؿ حمداف ،جغرافية المدف ،عالـ الكتاب ،الطبعة  ،2القاىرة 1977ـ،ص.10
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لبلستقرار البشرم حيث الزالت شكاىد األثار القديمة لبقايا القصكر كالقبلع كالسدكد الركمانية
كالفينيقية كالعيكد التي تمتيا شاىدة عمي ذلؾ في منطقة الخمس.
يشاطر ىذا الرأم (غبلب) الذم بيف أف العكامؿ المساعدة عمى نشأة المدف ،تكفر مصادر المياه
كانبساط السطح بشكؿ يسمح بالتكسع بنسب متفاكتة في كؿ االتجاىات إال إذا كاف ىناؾ عائؽ
طبيعي يصعب اختراقو أك تعديمو ،مع تكفر ظيير ممكف يعتمد عميو في تفعيؿ العبلقة التبادلية
بيف المدينة كريفيا(.)1
خريطة ()1
الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

أنماط المسكن الريفي:
كالحيكاني ،كما أف طبيعة المسكف الريفي تنسجـ مع احتياجات ىذا النكع مف االقتصاد حيث
()1محمد السيد غبلب ،البيئة كالمجتمع ،مطبعة القاىرة ،ط ،4القاىرة ،1969 ،ص.397-396
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كبالنظر إلى نمط االقتصاد الريفي اذ لكحظ بأنو يعتمد بدرجة كبيرة عمى اإلنتاج الزراعي

لكحظ م ف خبلؿ الزيارة الميدانية التي قاـ بيا الباحثاف لمعرفة كاقع انماط العمراف لممساكف الريفية
في منطقة الدراسة .
لكحظ انو في الفترات الزمنية السابقة كانت معظـ المساكف في ارياؼ ىذه المنطقة تعتمد عمى
الخامات المحمية ( ،)1مثؿ استغبلؿ الحجارة في البناء كصناعة الجير بطرؽ بدائية كاستغبلؿ
الخامات األخرل مثؿ االسقؼ بسقؼ مف جدكع النخيؿ كجدكع األشجار كاستغبلؿ القش كالتبف
كالذم يعرؼ ( عشب البحر) في عممية انشاء اسقؼ المنازؿ كىذا ما يميز طرؽ بناء المنازؿ
القديمة في اغمب المناطؽ الريفية كحدثت تغيرات كبيرة في ىذه األنماط مف حيث بناء المسكف
الريفي خاصة بعد تحسف اكضاع الببلد االقتصادية كخاصة بعد اكتشاؼ كتصدير النفط في فترة
الستينيات مف القرف الماضي الذم انعكس ايجابان عمى ارتفاع الدخؿ لمببلد تدريجيان كمف تـ زيادة
دخؿ المكاطف كىذا ساىـ كبشكؿ كاضح في زيادة كتطكر النيضة االقتصادية كاالجتماعية ،كبذلؾ

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

تغيرت انماط الحياة المعيشية لمسكاف كتغيير نيضة كقفزة كبيرة مف جميع الجكانب االقتصادية،
كاالجتماعية في ليبيا بشكؿ عاـ.
تعتبر منطقة الدراسة ىي احدل مناطؽ ليبيا التي شمميا التغيير الكبير كالممحكظ في مختمؼ
أكجو الحياة االقتصادية كاالجتماعية كغيرىا.
التغيرات في نمط المسكن الريفي:
المسكف الريفي ىك انعكاس طبيعي لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لريؼ االسرة ،إضافة
إلى الظركؼ البيئية كمف خبلؿ العمؿ الميداني اتضح إف المناطؽ الريفية تكجد بيا عدد مف
المساكف مثؿ المسكف التقميدم لسكاف االرياؼ  ،كىذا المساكف القديمة التي تـ بنائيا بالطيف
كالحجارة كاسقفيا كانت مف خامات محمية ،تغيرت ىذه االنماط كميان كاصبحت مف الماضي كما
تبقى منيا سكل القميؿ ،كاغمب ىذه المنازؿ تـ إزالتيا أك ىدمت أصبلن بعامؿ الزمف كاالىماؿ ليا .
تغير المساكف إلى مساكف حديثة مثؿ المسكف االرضي أك الطابؽ الكاحد كىي تختمؼ في
أحجاميا حيث تـ بنائيا بمكاد أغمبيا غير محمية تـ جمبيا مف مناطؽ أخرل مف ليبيا كأخي انر تـ
صناعتيا محميان مف الطكب االسمنتي كاسقفيا بالخرسانة المسمحة مف الحديد كاالسمنت كالزلط

العدد 10

كالبعض اسقفيا مف االجر كالطكب االحمر الذم يتـ جمبو مف دكؿ مجاكرة،كىذه المساكف ذات
 -1محمكد عمي زايد ،التطكر الحضرم كأثره عمى المناطؽ الريفية الممتدة مف الخمس -زليتف  ،رسالة دكتكراه غير منشكرة

 ،جامعة الفاتح 2011 ،ـ  ،ص.35
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انماط مختمفة كالبعض منيا يعبرعنو بالمساكف الفارىة مثؿ الفمؿ كالدكبمكس كالتي تتميز بمساحات
كبيرة كيحيط بيا اسكار كبداخميا مكاقؼ لمسيارات كالمتمثمة في ما يسمى بالجراج كبعض االنماط
االخرل مف مساكف متعددة االدكار كتعرؼ بالشقؽ حيث يتـ بناء مسكف مف طابقيف أك أكثر .
المسكف الريفي في منطقة الخمس ىك في الكاقع يتبلءـ مع طبيعة الريؼ الزراعية كتمثؿ نسبة
ىذه المساكف في منطقة الدراسة عمى مختمؼ قراىا كبنسبة تقريبية حكالي  %49مف السكاف ،أـ
المساكف الفارىة مثؿ الفمؿ فيي تمثؿ نسبة قميمة كىى عادة مكمفة مف حيث البناء كتعتبر مساكف
لدكم الدخؿ المرتفع كتمثؿ حكالي  %15أغمب السكاف يفضمكف تحسيف األكضاع السكنية كذلؾ
أما بزيادة حدكث تغيرات في مساكنيـ أك بناء مساكف جديدة كطبيعية افضؿ عمى ما ىك عميو
البعض مف السكاف الذيف تغيرت مساكنيـ كبحاجة لمصيانة أك التطكير كالتغير كأغمب األسر
تفضؿ المسكف المستقؿ لكؿ أفراد العائمة خاصة مف ىـ مقبميف عمى الزكاج كتعتبر مشكمة السكف
أغمب سكاف في المنطقة يفضمكف السكف بالمساكف الخاصة كتككف األسرة كاحدة فقط ،كمف خبلؿ
التساؤؿ ع ف مصدر تمكيؿ بناء المساكف فإف نسبة كبيرة مف السكاف اعتمدكا عمى التمكيؿ الذاتي
مف مدخراتيـ الخاصة كايضان نسبة كبيرة أخرل اعتمدكا عمى التمكيؿ باإلقراض المصرفي .
أـ بالنسبة لممساكف مثؿ الفمؿ أك متعددة الطكابؽ فيي تعتبر في الكاقع مف انماط العمراف
الحضرم التي ظيرت في المدف نتيجة لمتطكر االقتصادم كاالجتماعي التي شيدتيا الببلد بشكؿ
عاـ خبلؿ الفترات الخيرة مف القرف الماضي كيختمؼ ىذا النكع مف المساكف في الشكؿ كالحجـ
كالمادة الداخمة في البناء .
إف في ىذا ما يؤيده (عيسى) في تصنيؼ المستكطنات الريفية كالمدف المجاكرة ،مبينان ما مفاده أنو
مف سمات المنطقة الزراعية قصد تكفير الغذاء ،متأث انر المكضع بالظركؼ الطبيعية كالبيئية

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

الياجس لكؿ مف ىـ حديثي الزكاج أك القادميف عميو.

المحمية كالتي مف شأنيا منح مؤشرات النمك كالتطكر بما لـ تمنح تمؾ الظركؼ بمكاف آخر،
(. )1

كليظؿ التكاصؿ كالعبلقة قكية بيف المكضع الحضرم كاألرياؼ المجاكرة
كالشكؿ رقـ ( )1يكضح نسبة أنكاع المساكف في قرل منطقة الدراسة
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1فالػ عجذ اٌغبثش ع١غٝو رخط١و ٚرّٕ١و اٌّغزٛهٕبد اٌش٠ف١خو ِطجعخ اٌمب٘شحو اٌمب٘شحو 1983و ؿ150

الشكل ()1
يوضح نسبة أنواع المساكن في قرى منطقة الدراسة

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

المصدر  :الدراسة الميدانية بمنطقة الخمس  2017ـ

يشير الشكؿ رقـ ( )1إلى إف %38مف السكاف يسكنكف مساكف مف طابؽ كاحد كىي مساكف
شعبية كتمثؿ أغمب المساكف في أرياؼ المنطقة فيتـ تمكيؿ بنائيا أـ باالدخارات الفردية أك
االقراض المصرفي ،كبنسبة %26مف عينة الدراسة تسكف شقؽ ،كىي مساكف إلفراد األسرة
خاصة حديثي الزكاج حيث تـ بناء المسكف عمى شكؿ متعدد الطكابؽ كلكؿ فرد شقة .
كتمثؿ نسبة  %27مف عينة الدراسة يسكنكف في مساكف مككنة مف طابقيف كىي مساكف
يمتمكيا عادة نسبة كبيرة مف السكاف عادة يتـ تمكيؿ البناء مف قبؿ رب األسرة كىي عرضة لمتغير
في الشكؿ كالنمك خاصة عندما يككف في األسرة مف ىـ مقبميف عمى الزكاج كال يممككف القدرة
عمى بناء مسكف مستقؿ ليذا يضطر رب األسرة إلى تغيير نمط المسكف بشكؿ آخر.
كتمثؿ نسبة  %9فقط ىـ مف يممككف مساكف فارىة تعرؼ بالفمؿ كىي تخص األسر ذات
الدخؿ المرتفع أك متعدد مصادر الدخؿ لذلؾ لكحظ أف العمراف الريفي أصبح في تغير ممحكظ
كىك عبارة عف مزيج مف التغيرات العمرانية .

العدد 10

تعتبر ظاىرة التغير في نمط العمراف في منطقة الدراسة سريعة ،كىي في السابؽ كانت أغمبيا
بشكؿ متقارب كاتضح ايضان مف خبلؿ الدراسة إلى أف التحكؿ ليس في نكع المسكف فقط كانما
حدثت تغييرات أخرل كذلؾ لمتغييرات االقتصادية كاالجتماعية حيث تحكلت أنماط العمراف مف
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الطابع الريفي إلى الطابع الحضرم كذلؾ فيما يتعمؽ كيخص االستثمار لممسكف خاصة المساكف
التي تقع بالقرب مف الطرؽ المعبدة حيث تحكلت أجزاء منيا لؤلغراض غير السكنية مثؿ التجارة
أك الصناعة أك الكرش لذلؾ أغمب المناطؽ الريفية أصبحت عمى طكؿ كاجيات الطرؽ المعبدة أك
الطرؽ الريفية مثؿ الطريؽ الساحمي الذم يخترؽ المنطقة مف الغرب إلى الشرؽ حيث تـ بناء
انماط أخرل مف العمراف المتمثمة في بناء المحاؿ التجارية كالكرش كالمخابز كغيرىا.
تصنيف المحبلت العمرانية بمنطقة الدراسة :يبلحظ أف سكاف منطقة الدراسة األكائؿ سعكا إلى
تخيير مكاقع مساكنيـ كمستكطناتيـ ،كذلؾ لتحقيؽ أقصى ما يمكف مف المتطمبات الضركرية
لمسكاف كالتي مف أىميا تكفر اآلمف كالغداء كاالتصاؿ بالجيات المجاكرة .
ترتبط ىذه المتطمبات بظركؼ البيئة الجغرافية كالتي تحدث أث انر متكامبلن يمنح ميزات لمعمراف في
كمف اىـ العكامؿ الجغ ارفية التي أثرت في اختيار مكاقع العمراف في منطقة الدراسة ،شكؿ
األرض  ،مصادر المياه  ،الطرؽ  ،كمكاد البناء المتكفرة مف البيئة المحمية .كؿ ىذه العكامؿ ليا
أثر في بناء العمراف الريفي .
إذ يبلحظ مف التتبع التاريخي لمعمراف كبقايا األثار القديمة لمعيد الركماني كاضحة لمعياف حيث
يكجد بقايا لمقصكر الركمانية القديمة  ،كذلؾ مساكف العيكد البلحقة كالتي نجدىا عمى شكؿ
إطبلؿ حيث تدؿ عمى السكف كالعمراف مند قديـ الزمتف في ىده المنطقة إلى كقتنا ىذا ،كتعد
مصادر المياه مف العكامؿ الرئيسية في اختيار مكاقع العمراف.
أما مف حيث الشكؿ حيث نجد ىذه المساكف نجدىا تأخذ اشكاالن متعددة تبعان لمرافقيا منذ القدـ
إذ حاكؿ األنساف كبدافع تكفير الحماية كاآلمف أف تصبح مساكف متقاربة بعضيا البعض .

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

المكاف كيمنعيا مف مكاف آلخر (.)1

كاحيانان تأخذ الشكؿ المبعثر كالمتشتت .
أـ الحجـ يقصد بو حجـ السكاف في كؿ محمة كأف حجـ المحمة يحدد تنكع الخدمات كتزداد أىمية

 -1صبلح عبد الجابر عيسى  ،تنمية كتخطيط المستكطنات الريفية  ،القاىرة  ،1983 ،ص .150
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الحجـ  ،فكمما كاف حجـ السكاف كبير يتطمب ذلؾ خدمات متعددة .

كمف العكامؿ االخرل التباعد في المساكف فيك متكسط المسافات التي تفضؿ بيف المسكف
كاالخر في القرل كغالبان ما تككف ىناؾ عبلقة بيف أحجاـ المحبلت كاحجاـ المحبلت السكانية
()1

كالمسافات التي تفضؿ بينيا

.

كذلؾ عامؿ الكظيفة لممبنى  ،كبالرغـ مف أف الكظيفة الزراعية ىي الكظيفة الرئيسية لسكاف
الريؼ ،الف ىناؾ عكامؿ اخرل ىي ممارسة أنشطة غير الزراعة مثؿ التجارة التي ليا أثر في
نمك العمراف الريفي .
الخدمات الريفية  :تعتبر الخدمات مؤش انر عمى التنمية االقتصادية كتمثؿ الخدمات في المناطؽ
الريفية.

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

أ -الخدمات التعميمية  :كىي تمعب دكر أساسي ككبير في النيكض بالريؼ في شتى
النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالثقافية  ،كتبدأ الخدمات التعميمية منيا
رياض االطفاؿ  ،التعميـ االساسي(االبتدائي  ،االعدادم) ،كالثانكم ك التعميـ العالي
كالجدكؿ ( ) 1يبيف العدد النسبي لممدارس في منطقة الدراسة.
جدول رقم()1
العدد النسبي لممدارس في ريف منطقة الدراسة2017م
ت

المحمة

رياض االطفاؿ

األساسي

الثانكم

العالي

1

لبدة

5

7

4

4

2

المرقب

2

2

1

2

3

سيميف

1

3

1

-

4

الجحاكات

1

2

1

-

المجمكع

9

14

7

6

المصدر /مف عمؿ الباحث استنادا إلى قطاع التعميـ بالخمس 2017ـ
أ -الخدمات الصحية:

العدد 10
 -1محمد حجازم  ،جغرافية األرياؼ  ،الطبعة األكلى  ،القاىرة  ،ص .20

274

تعد الخدمات الصحية الضركرية في إم مجتمع ،كيقاس تقدـ المجتمعات بما تتمتع بو
افراده عمى مستكل الخدمات الصحية  .كالجدكؿ التالي رقـ ( )2كالذم يكضح التكزيع
الجغرافي لممنشآت الصحية بمنطقة الدراسة.
جدول رقم()2

التوزيع الجغرافي لممنشآت الصحية في ريف بمنطقة الدراسة
1

لبدة

3

3

1

2

المرقب

2

1

-

3

سيميف

2

1

-

4

الجحاكات

1

-

-

المجمكع

8

5

1

المصدر :مف عمؿ الباحث استنادا إلى قطاع الصحة بالخمس 2017ـ
مشكبلت العمران الريفي :تعتبر أىـ المشكبلت الناتجة عف العمراف الريفي الزحؼ العمراني عمى
االراضي الزراعية كيبلحظ في السنكات األخيرة زحؼ االمتدادات السكنية الجديدة عمى
االراضي الزراعية  ،كذلؾ تجريؼ االراضي الزراعية نتيجة حركة البناء لممساكف الجديدة
كاعتمادىا عمى الطكب اإلسمنتي الذم ساىـ في انتشار مصانع الطكب اإلسمنتي في
المنطقة ،كتحكيميا إلى مسطحات خرسانية ،كمؿ لكحظ أف االستعماالت ذات المردكد
االقتصادم األعمى كالتجارة كالصناعة كالسكف قد تحكمت في الزحؼ عمى األراضي األقؿ
مردكد كالزراعة كالنشاط الحيكاني(. )1

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

ت

المحمة

مستكصؼ

مصحة خاصة

مستشفى

األسباب التي أدت إلى التحول في نمط العمران الريفي :نتيجة لمتطكر السريع في مختمؼ
المجاالت االقتصادية في الببلد بشكؿ عاـ كمنطقة الدراسة بشكؿ خاص ادل بذلؾ إلى التغير
في نمط االقتصاد الريفي .
أشارت نتائج الدراسة إلى أف اكثر مف نصؼ السكاف يعممكف في مجاالت غير الزراعية مثؿ

 -1اليادم عميكاف  ،الزحؼ الحضرم عمى األراضي الزراعية بمنطقة سكؽ الخميس ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

جامعة المرقب 2002،ـ.
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البحث عف كظائؼ حككمية مثؿ التعميـ كالصحة كاألعماؿ االدارية ،كالعديد ممف يشتغمكف

بالزراعة ىـ نسبة قميمة مقارنتو بالسابؽ لذلؾ تناقصت نسب العامميف في الميف الزراعية بأنكاعيا

أدت إلى تغيرات في التحكالت االجتماعية كاالقتصادية كالعمرانية في المناطؽ الريفية ،فالسكاف
يبحثكف عف مصادر لمدخؿ السريع مثؿ التجارة أك الميف الحرفية األخرل مثؿ الصناعات

كالكرش المختمفة  ،كىذه األنشطة تككف عمى حساب األنشطة الريفية فتحكلت الكثير مف كاجيات

المساكف الريفية القريبة مف الطرؽ إلى كاجيات تجارية كلممارسة أنشطة مختمفة  .كذلؾ تحكلت
الحيازات الزراعية الصغيرة ( السكاني ) إلى مقسمات سكنية تمبي حاجة السكف لؤلسرة كالبحث

عف مصادر أخرل لمدخؿ المتنكعة األمر الذل أذل إلى صغر المساحة لمحيازة الزراعية كقمة
العائد المادم مف الزراعة كاالىتماـ بمصادر أخرل مثؿ االنخراط بالكظائؼ العامة لمدكلة.
مف االسباب األخرل التي ساىمت في تغيير نمط العمراف الريفي تكفر بعض الخدمات باألرياؼ
مثؿ التعميـ ،كالصحة ،كالكيرباء ،كرصؼ الطرؽ ،كتكصيؿ المياه الصالحة لمشرب لبعض

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

المناطؽ كأصبحت المنطقة ترتبط بشبكات طرؽ معبدة مما ساعد عمى زيادة االىتماـ مف قبؿ
السكاف ببناء مقار لممارسة أنشطة مختمفة كالتي مف أىميا التجارية كىذا ساعد عمى التغير
الممحكظ في العمراف الريفي كاصبحت األرياؼ في ىذه المنطقة شبو حضرية إم ثنائية ريفية
حضرية ،كيبلحظ ىذا عمى طكؿ امتداد الطرؽ الرئيسية كالفرعية.
كمف ىذا الغرض ترل الدراسة أف تنكع االنشطة االقتصادية منيا التجارية – خدمية – زراعية
كربط ألغمب القرل بالمنطقة بطرؽ اسفمتية كتحسف الخدمات االجتماعية ساعد عمى ارتباط قرل
المنطقة بعضيا ببعض كربطيا بكامؿ المدف المجاكرة كاتصاليا بكامؿ المدف في ليبيا خاصة في
ظؿ امتبلؾ األليات الخاصة بمختمؼ أنكاعيا أذل إلى تطكر اقتصادم سريع ،كتحسف األكضاع
المعيشية كاضافة معالـ عمرانية حضرية في المناطؽ الريفية.
مف األسباب األخرل لتطكر العمراف الريفي زيادة مستكل الدخؿ كذلؾ نتيجة لسرعة النمك
االقتصادم في المنطقة كفي ليبيا بشكؿ عاـ ،كما اف سيكلة الحصكؿ عمى االقراض العاـ في
تمكيؿ بناء المساكف في الفترات االخير مف القرف الماضي أذل إلى الزيادة الممحكظة كازالة ما
تبقى مف مساكف قديمة كذلؾ امتبلؾ أفراد االسرة لممساكف عف طريؽ الشراء أك عف طريؽ

العدد 10

الميراث  ،كمف االسباب االخرل الزيادة السكانية في منطقة الدراسة كىذا ما تبيف مف خبلؿ
اإلحصاءات السكانية مف خبلؿ الفترة ـ 2006 -ـ فقد بمغ عدد سكاف ()41460نسمة ،كبمعدؿ
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نمك سكاني( )%1.5لذلؾ اصبحت الحاجة ممحة لزيادة بناء المساكف مما أذل إلى زيادة رقعة
نمط العمراف الريفي بأشكالو المختمفة.
جدول رقم ( ) 3

جدول يوضح الكثافة السكانية حسب الحبلت بمدينة الخمس
تعداد السكاف لسنة تعداد السكاف لسنة
1984ـ

المساحة

المحمة

كـ2

عدد
السكاف
حضر

لبدة

20.3

سيميف

135.93

ريؼ

الجحاكات

67.18

ريؼ

المجمكع

259.41

حضر
+ريؼ

-

1995ـ

الكثافة

3323

92.3

8910

433.9

73.83

54.3

3576

53.2

1588
2.83

-

عدد
السكاف
4537
1166
2
1044
0

4920
3155
9

2006ـ

الكثافة
126
574.4
76.8
7302
-

عدد
السكاف
6667
1324
0
1561
0

الكثافة
185.2
652.2
114.8

5943

88.46

4146

-

0

المصدر :عياد ميبلد المجرش ،العبلقة بيف النمك السكاني كالنشاط االقتصادم كتطكر قطاع النقؿ
(بالسيارات) في منطقة الخمس .رسالة دكتكراه غير منشكرة2011 ،ـ ص .66

النتائج مف خبلؿ ما تناكلتو ىذه الدراسة(التغيرات في نمط العمراف الريفي في منطقة الخمس )
تكصمت إلى االتي:
-1

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

المرقب

36

 +ريؼ

تعداد السكاف لسنة

أغمب انماط العمراف الريفي القديمة اصبحت غير مكجكدة حيث اغمبيا داىميا اليدـ

كاالزالة كما تبقي منيا اال القميؿ.
 -2أغمب العمراف الريفي مجاؿ السكف يتميز بالحداثة كالتصميـ كالبناء.
 -3أغمب المساكف الريفية التي نراىا اليكـ ىي أف المنطقة تعكس الفكارؽ االجتماعية

العدد 10

كاالقتصادية لسكاف المنطقة.
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 -4يعتبر التطكر االقتصادم كاالجتماعي السريع الذم شيدتو المنطقة مف االسباب الرئيسية
في تغير انماط العمراف الريفي .
 -5سيكلة الحصكؿ عمى اإلقراض المصرفية في تمكيؿ بناء المساكف ساىـ في زيادة التكسع
في أنشاء المباني السكني التي ساىمت في زيادة تقمص ما تبقى مف أراضي زراعية في
المنطقة.
 -6أغمب انماط العمراف الريفي أصبح مشابيان ألنماط العمراف الحضريمف حيث التصميـ
كالشكؿ.
 -7حدكث تداخؿ كاضح بيف مختمؼ استعماالت االرض خاصة التجارية كالسكنية .
 -8نتيجة التداخؿ بيف االستعماالت التجارية كالسكنية أصبحت المنطقة مزيجان مف العمراف

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس

الريفي كالحضرم.
المقترحات  :توصمت ىذه الدراسة إلى عدة مقترحات والتوصيات التالية
.1

المحافظة عمى أنماط العمراف القديمة باعتبارىا تمثؿ االرتباط كاالصالة ليذا المجتمع .

.2

كضع معايير تخطيطية لممساكف الريفية كذلؾ برسـ استراتيجية تنمكية لتطكير االرياؼ.

.3

فرض قكانيف لحماية ما تبقى مف اراضي زراعية كأعداد خطة جديدة لبناء قرل نمكذجية

(سكنية) لسد حاجة السكاف لممساكف المستقبمية .
.4

تحسيف الخدمات لسكاف االرياؼ كتكعيتيـ بضركرة التقيد بالمعايير التخطيطية لبناء

المساكف.
الخاتمـــة:

أىتمت ىذه الدراسة بظاىرة العمراف الريفي كتغيراتو كاآلثار الناجمة عنو في منطقة

الدراسة التي كانت في مجمميا اراضي زراعية تغدم المنطقة بمختمؼ المحاصيؿ الزراعية اال أنو
نتيجة لبلنتشار السريع كالتغير في نمط العمراف الريفي أصبحت اليكـ المناطؽ الريفية مزيجان مف
العمراف الحضرم كالريفي مما اثر سمبان عمى االراضي الزراعية فأصبحت الحيازات الزراعية اشبو
بمخططات عمرانية لمسكف كلممارسة االنشطة االخرل ،كتناكلت ىذه الكرقة البحثية المشكمة
كتكصمت إلى نتائج كابدت مقترحات لعميا تككف نكاة لمدراسات العممية التي تبحث في العمراف

العدد 10

الريفي كتجعؿ مف الناطؽ الريفية مناطؽ جادبة لمسكف كالحفظ عمى ماتبقى مف اراضي زراعية.
المراجع
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 -1صبلح عبد الجابر عيسى  ،تنمية كتخطيط المستكطنات الريفية  ،القاىرة .،1983 ،
 - 2محمد حجازم  ،جغرافية األرياؼ  ،الطبعة األكلى  ،القاىرة .

-3محمد السيد غبلب ،البيئة كالمجتمع ،مطبعة القاىرة ،ط ،4القاىرة.،1969 ،

 -4عياد ميبلد المجرش ،العبلقة بيف النمك السكاني كالنشاط االقتصادم كتطكر قطاع النقؿ
(بالسيارات) في منطقة

الخمس .رسالة دكتكراه غير منشكرة2011 ،ـ.

-5محمكد عمي زايد،التطكر الحضرم كأثره عمى المناطؽ الريفية الممتدة مف الخمس -زليتف ،
رسالة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة الفاتح 2011 ،ـ.

-6اليادم عميكاف ،الزحؼ الحضرم عمى االراضي الزراعية بمنطقة سكؽ الخميس ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة المرقب 2002،ـ

 -7جماؿ حمداف ،جغرافية المدف ،عالـ الكتاب ،الطبعة  ،2القاىرة 1977ـ،ص10

التغٌرات فً نمط العمران الرٌفً فً منطقة الخمس
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انتذهٛم اجلغزايف نتجب ٍٚانرتكٛت انتعهٔ ًٙٛانشٔاج ٙنسكبٌ يُطقخ اجلفبرح
د /إَٔر عًز عجذ انسالو أثٕ شُٛخ

*

المقدمة :
تعد دراسة السكاف أحد أىـ عناصر تميز األماكف كاختبلفيا كما أنيا أحد اىتمامات عمـ
الجغرافيا باعتباره عمـ دراسة االختبلفات المكانية ،كيعد تحميؿ التبايف أسمكبان شائعان في الجغرافيا،
كعمى ذلؾ تككف دراسة السكاف ىي نقطة البدء في دراسة بقية عناصر المكاف الجغرافية،
فاإلنساف يعمر األرض كيعمى مف قيمتيا باستغبللو لمكاردىا الطبيعية ،كعميو أىتـ ىذا البحث

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

بتسميط الضكء عمى خصائص السكاف االجتماعية المتمثمة في حالتيـ التعميمية كالزكاجية ،إذ

إنيما ذات تأثير مباشر عمى خطط التنمية؛ فالمستكل التعميمي لمسكاف ىك المحكر الرئيسي
لتنمية المجتمع كالنيكض بو ،ككذلؾ فالحالة الزكاجية لمسكاف ليا أىمية كبرل في التحميؿ

الديمكغرافي ،حيث إنيا تعكس ظركؼ المجتمع السائدة اقتصاديان ،كثقافيا كاجتماعيان.

مشكلة الدراسة:
 ىؿ ىنالؾ تباينا مكانيا لمتركيب التعميمي في منطقة الجفارة كحسب الفركع اإلدارية. ما المستكل التعميمي لسكاف المنطقة كمدل تبايف ىذا المستكل بيف الذككر كاإلناث كفىفئات السف المختمفة؟
 ما الفركع التي ترتفع بيا نسبة الحالة الزكاجية بشكؿ عاـ؟ كما الفركع التي تنخفضبيا؟
 رصد التغيرات في التركيب التعميمي كاالجتماعي خبلؿ فترة الدراسة فيما يتعمؽ بأنماطالتركيب التعميمي كتبايف خصائصو عمى رقعة المنطقة .

فرضٌة الدراسة :
إف الفرضية العممية لدل كؿ الباحثيف ىي مدخؿ أساسي لدراسة المشكمة التي تبدأ مبلمحيا

بالظيكر في فكر الباحث كمف خبلليا يحاكؿ الكصكؿ إلى نتائج يمكف مف خبلليا أيضان أف تقبؿ

أك تعدؿ أك حتى ترفض كفرضية البحث ىي-:

العدد 10

 اْ ٕ٘بن رجبٕ٠ب ِىبٔ١ب ف ٟاٌزشو١ت اٌزعٌٍ ّٟ١غىبْ ِٕطمخ اٌغفبسح ٚعٍِ ٝغز ٜٛفشٚعٙباإلداس٠خ ٕ٘ٚبٌه ّٔٛا ٚامؾب ف ٟاٌّغز٠ٛبد اٌزعٍ١ّ١خ اعزٍضَ ص٠بدح أعذاد اٌّذاسط
اٌّجٕ١خ ِا ص٠بدح أعذاد اٌّذسع ٓ١ف ٟإٌّطمخ .
*
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 ٕ٘بن فشق فٔ ٟغجخ اٌؾبٌخ اٌضٚاع١خ ثؾىً عبَ ٔز١غخ اٌزغ١شاد ف ٟاقبئـ عىبْإٌّطمخ .

أهداف الدراسة:
 التعرؼ عمى سمات التركيب التعميمي في منطقة الجفارة كابراز التبايف الجغرافي بيففركعيا اإلدارية ،باإلضافة إلى رصد التغيرات التي طرأت خبلؿ الفترة بيف عامي

 2006 ،1964كتحديد طبيعتيا.

 -تسميط الضكء عمى أىـ عناصر التركيب السكاني في منطقة الجفارة ،كالمتمثمة في

 إبراز التبايف الجغرافي في نسبة األمية ،كتحديد المناطؽ التي ترتفع بيا ىذه النسب،كتمؾ التي تنخفض بيا ،مع محاكلة الكقكؼ عمى أسباب ىذا التبايف.

منطقة الدراسة
تقع منطقة الجفارة في الجزء الشمالي الغربي مف ليبيا ،كتمتد بيف خطي عرض ¯-15
()1

 °32ك  °32 -¯51شماالن ،كبيف خطي طكؿ ¯ °12-45ك  °13-¯28شرقان،

كىي بذلؾ

تقع في كسط سيؿ الجفارة ،كحدكدىا اإلدارية مف الشماؿ البحر المتكسط ،كمف الشماؿ الشرقي

كالشرؽ منطقتا طرابمس كترىكنة ،كمف الجنكب منطقة غرياف ،كمف الغرب منطقة الزاكية ،كبذلؾ

فيي تشغؿ مساحة تقدر بحكالي ( )2907كـ ،2أم ما يعادؿ  %0,17مف مساحة ليبيا.

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

اجى كالتعميمي ،كتحميؿ التغيرات التي حدثت ليذه العناصر كتحديد عبلقتيا
التركيب الزك ٌ
بالمتغيرات الديمكجرافية المختمفة.

العدد 10

-1أمانة المجنة الشعبية العامة لمتخطيط كالتجارة ،مصمحة المساحة ،خريطة التقسيـ اإلدارم لميبيا عاـ 2000ـ.
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ال مصدر :الجماىيرية ،أمانة المجنة المنطقة العامة لمتخطيط كالتجارة ،مصمحة المساحة ،خريطة التقسيـ اإلدارم لمجماىيرية سنة
.2000

الشكل ( )1الموقع الجغرافي لمنطقة الجفارة .

أٔال :رشكيت انسكبٌ حست انحبنخ انزعهيًيخ1
تظير دراسة الحالة التعميمية لمسكاف المستكل االجتماعي ليـ ،كما أف المستكل التعميمي

يقكـ بدكر ميـ في تحديد نكعية النشاط الذم يزاكلو الفرد( ،)1إضافة إلى أنو يساعد في رسـ
صكرة مستقبمية لبلتجاىات التعميمية في المستقبؿ .

العدد 10

كلمتعميـ أثر ميـ في إجراء تغييرات ديمكغرافية في مجاؿ الخصكبة كالكفيات كاليجرة،

كتكزيع كاعادة تكزيع السكاف ،كاألنشطة االقتصادية ،كبالتالي فإف دراسة الحالة التعميمية في
1-Todaro, M.P., Economic Development in the Third World, Fourth Edition, Longman, New
York, 1989 ,P. 303.
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منطقة ما تساعد عمى فيـ جغرافية سكانيا( ،)1لذا ستتتبع الدراسة المسار التعميمي لسكاف منطقة

الجفارة ،كتغيره زمانيان كمكانيان عمى النحك اآلتي -:
1ـ انحبنخ انزعهيًيخ نسكبٌ يُطمخ انجفبسح خالل انفزشح 2116-1964
طرأت تطكرات إيجابية مممكسة عمى التركيب التعميمي لسكاف منطقة الجفارة بيف األعكاـ

 ،2006-1964ككانت ىذه التطكرات حصيمة التحكالت االجتماعية كاالقتصادية التي يشيدىا
المجتمع كيكضح الممحؽ( )1التكزيع النسبي لسكاف منطقة الجفارة حسب الحالة التعميمية ،كمف

دراستو يمكف استنتاج اآلتي:
أ – انسكبٌ األييٌٕ:

يقصد باألمية نسبة مف ال يعرفكف القراءة كالكتابة بيف السكاف ،كتعد

تحميؿ بيانات األمية في منطقة الجفارة نبلحظأف نسبة األمية قد انخفضت بيف سكانيا الذيف تبمغ
أعمارىـ  10سنكات فأكثر مف  %73,5إلى  %53,1ثـ إلى  %11,9خبلؿ األعكاـ ،1964
 2006 ،1984عمى التكالي ،كيعكد سبب ىذا االرتفاع في نسبة األمية

إلى الظركؼ

االقتصادية الصعبة التي كانت تعانييا الببلد في فترة الخمسينيات كالستينيات ،كالتي أدت إلى
كجكد أعداد كبيرة مف السكاف األمييف ،كبحمكؿ عاـ  1973يبدئ في تنفيذ مشاريع التنمية

االقتصادية كاالجتماعية مف خبلؿ خطة التنمية الثبلثية ( ،)1975 -1972كذلؾ مف حيث
التكسع في إنشاء المدارس ،كتنفيذ البرنامج الكطني لمحك األمية ،حيث بمغ إجمالي ما أنفؽ عمى
التعميـ في ليبيا خبلؿ الفترة مف  1989 – 1972حكالي  7201,1مميكف دينار ليبي( ،)2كنتيجة
ألف ىذه البرامج كانت في بدايتيا في السبعينيات فإف التغيير لـ يؤت ثماره إال في السنكات
البلحقة.
كبالرغـ مف ىذا التحسف الذم ط أر عمى نسبة األمية بالمنطقة ،فإنيا الزالت تشيد ارتفاعا
بيف اإلناث أكثر منيا لدل الذككر ،إذ بمغت نسبة األمية بينيف في عاـ  1964حكالي  %93مف
جممة اإلناث حسب الحالة التعميمية ،بينما كانت لدل الذككر حكالي  ،%55,5ثـ كاصمت النسبة

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

األمية أحد المقاييس التي تيصنؼ عمى أساسيا المجتمعات مف حيث تخمفيا أك تقدميا ،كمف

انخفاضيا لدل النكعيف ،كلكنيا ظمت عمى حاليا ،إذ كصمت النسبة بيف اإلناث نحك ،%17,5

كلدل الذككر %6,5كذلؾ في عاـ  ،2006كربما يعكد ذلؾ إلى طبيعة التقاليد االجتماعية التي
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 -1فايز العيسكم ،مرجع سابؽ ،ص.378

-2المركز الكطني لمبحكث التعميمية كالتدريبية" ،تطكر التعميـ فى الجماىيرية  ،"1995 -1970طرابمس ،1994 ،ص

.52
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كانت سائدة في المجتمع ،كالتي لـ تكف تعطى لممرأة قد ار كبي ار مف الحقكؽ التي نالتيا في

السنكات القميمة الماضية في مجاؿ التعميـ .

كيبدك جميا التبايف الكاضح في نسبة األمية بفركع المنطقة عمى الرغـ مف االنخفاض

الكبير في نسبتيا بيف السكاف ،كاعتمادا عمى الشكؿ ( )2يمكف تقسيـ فركع المنطقة حسب نسبة
األمية بيف سكانيا عاـ  2006إلى ثبلث فئات -:
فشٔع ثهغذ َسجخ األييخ ثٓب  %14فًب فٕق -:كتضـ ىذه الفئة ثبلثة فركع مف إجمالي عدد الفركع بمنطقة الجفارة كىي إسبيعة كسيدم
السائح كسكؽ الخميس ،كتقع في الجنكب الشرقي مف المنطقة ،كيرجع ارتفاع نسبة األمية بيذه

الفركع إلى انتشار كتباعد كتبعثر المدارس بخاصة االبتدائية كاإلعدادية ،كعدـ تكافر طرؽ النقؿ

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

المعبدة في ىذه الفركع ،كالتي تعد مف العكامؿ الميمة في الحد مف انتشار التعميـ.

انشكم ( )2يٕضح َسجخ األييخ ثيٍ انسكبٌ حست فشٔع انًُطمخ عبو 2116
 فشٔع رشأحذ فيٓب َسجخ األييخ يب ثيٍ  %11إنٗ ألم يٍ :%14كقد غطت ىذه الفئة معظـ أنحاء منطقة الدراسة ،كأصبح لكنيا ىك المكف السائد في ستة
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فركع ىي الماية ،كالمعمكرة ،كالزىراء ،كالعزيزية ،كبف غشير ،كالسكاني ،كيرجع ارتفاع نسبة
األمية بيذه الفركع إلى انخفاض المستكل المعيشي لمفبلحيف ،إلى جانب االستفادة مف جيد
األطفاؿ في عمميات اإلنتاج الزراعي مما أثر عمى انخفاض المستكل التعميمي في ىذه الفركع .
 فشٔع رمم َسجخ األييخ ثٓب عٍ -: %11284

كتشمؿ فرع جنزكر فقط ،كيرجع ىذا إلى تمتعو بدرجة حضرية أكبر مف غيره مف

الفركع ،األمر الذم دعا إلى جاذبية ىذا الفرع لمسكاف ذكم المستكل التعميمي المرتفع .

ة ـ انسكبٌ انًزعهًٌٕ :مف دراسة الحالة التعميمية لمسكاف بمنطقة الجفارة تبيف أف نسبة
المتعمميف مف سكاف المنطقة في تطكر مستمر مف تعداد إلى آخر ،فقد بمغ التغير النسبي

لممتعمميف فيما بيف بداية فترة الدراسة كنيايتيا  ،%1460كأف نسبة المؤىؿ ينقد تضاعؼ تخؿ

االثنيف كأربعيف عاما حكالي خمس عشرة مرة تقريبا ،حيث ارتفعت نسبتيـ مف  %26,5عاـ
 1964إلى  %88,1عاـ  ،2006كيعكس ىذا التغير حجـ التنمية البشرية كاالىتماـ بالتعميـ،
باإلضافة إلى ذلؾ يتضح ارتفاع نسبة المتعمميف الذككر عف اإلناث عاـ  ،1964مع مبلحظة

ثـ ارتفعت إلى  %82,5عاـ  2006في المنطقة ،كىذا يكضح مدل ارتفاع الكعي االجتماعي

كالثقافي ،كمعرفة أىمية التعميـ ،كلكف ىذا يسبب إضافة أعباء جديدة عمى المنطقة إذ إف زيادة
المتعمميف يمزمو لو بناء مدارس جديدة كجامعات كخدمات اجتماعية أخرل .

واذا تم تقسيم المتعممين حسب المؤىل ،يتضح من الشكل ( )3ما يمي-:
ـ انسكبٌ انمبدسٌٔ عهٗ انمشاءح ٔانكزبثخ 1
يعتبر الفرد في المستكل التعميمي دكف االبتدائي ممما بمبادئ القراءة ك الكتابة فقط،
كيتبيف مف الشكؿ ( )3أف نسبة مف يقرأكف كيكتبكف اتجيت إلى االنخفاض ،فقد بمغت نسبتيـ

 %21,4عاـ  1964ثـ انخفضت إلى  %8,4عاـ  ،2006كيشير ذلؾ االنخفاض إلى تحسف
الحالة التعميمية في المنطقة نتيجة الستكماؿ عدد كبير مف السكاف تعميميـ كبخاصة اإلناث بدال
يقر كيكتب أيضا
مف االقتصار عمى المرحمتيف االبتدائية أك اإلعدادية فقط ،كتختمؼ نسبة مف أ

بيف الذككر عنيا لدل اإلناث ،حيث يبلحظ ارتفاع ىذه النسبة لدل الذككر الذيف يقرأكف كيكتبكف
إلى %35,1مف جممة الذككر عاـ  ،1964في حيف بمغت النسبة لدل اإلناث  %6,5مف جممة

اإلناث خبلؿ نفس العاـ ،ثـ انخفضت النسبة لدل الذككر إلى  %8,2عاـ  ،2006كمرد ذلؾ

إلى حرص الذككر عمى مكاصمة التعميـ كالحصكؿ عمى مؤىؿ دراسي بيدؼ تحسيف الحالة

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

ارتفاع نسبة اإلناث بمركر الكقت حيث بمغت  %7,0عاـ  1964مف جممة السكاف المتعمميف،

االقتصادية ،كرفع مستكل الدخؿ ،كعمى العكس مف ذلؾ ارتفعت النسبة لدل اإلناث خبلؿ فترة

الدراسة حتى بمغت  %8,5عاـ  ،2006كيرجع ذلؾ إلى انخفاض نسبة األمية بالمنطقة ،كارتفاع
 -انزعهيى األسبسي :تشمؿ ىذه الفئة مف المؤىميف السكاف الحاصميف عمى شيادات التعميـ

االبتدائي كاإلعدادم (التعميـ األساسي) ،كقد احتمت نسبة السكاف الذيف أتمكا مرحمة التعميـ

األساسي المرتبة األكلى مف جممة السكاف المؤىميف تعميميا خبلؿ فترة الدراسة ،كيبلحظ أنيا في
285
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نسبة التعميـ نتيجة االىتماـ المتزايد بتعميـ اإلناث.

ارتفاع مستمر خبلليا؛ فقد ارتفعت مف  %4,7عاـ  1964إلى  %35,8عاـ  ،2006كيعكد
سبب االرتفاع ىذا إلى إلزامية التعميـ ،كانتشار المدارس في جميع الفركع ،كحرص أكلياء األمكر
عمى تعميـ أبنائيـ .

انزعهيى انًزٕسط :أما بالنسبة لمحاصميف عمى المؤىبلت المتكسطة التي تضـ كبلن مف خريجيالثانكية العامة كالتخصصية ،كالمعاىد المتخصصة بجميع أنكاعيا ،كالتي تمنح لخرجييا مؤىبلت

عممية أعمى درجة مف الثانكية العامة ،كأقؿ درجة مف المؤىبلت الجامعية ،فقد شيدت ىي

األخرل تطك انر كبي انر في الفترة الممتدة ما بيف عامي  ،2006 ،1964حيث ارتفعت مف

%0,3عاـ  1964إلى  %25,9عاـ ،2006كتأتي تمؾ الزيادة بسبب تفضيؿ السكاف لمتعميـ

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

المتكسط الذم يتكافر في أغمب فركع المنطقة ،كالذم يتخرج فيو المتعممكف كالمتعممات إلى

الكظائؼ بعد فترة قصيرة مف الدراسة .

 انزعهيى انعبني :كأما الحاصمكف عمى المؤىبلت الجامعية كالعميا فيبلحظ أف نسبتيـ قد تزايدتطكاؿ فترة الدراسة ،كيرجع ذلؾ إلى إنشاء عدد مف الكميات في منطقة الدراسة تابعة لجامعة

الفاتح منيا اآلداب كالعمكـ كاالقتصاد ،إضافة إلى أكاديمية الدراسات العميا بجنزكر ،فسياسة

التكسع األفقي في التعميـ العالي كاف ليا أثر فعاؿ في زيادة نسبة الحاصميف عمى الشيادات
الجامعية مف السكاف ،لتبمغ  %18عاـ .2006

العدد 10
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شكل( )3تطور الحالة التعميمية لسكان منطقة الجفارة خبلل الفترة( 1964ـ )2006

 –2انزٕصيع انجغشافي نهحبنخ انزعهيًيخ في فشٔع يُطمخ انجفبسح:
تفيد د ارسة التكزيع الجغرافي لممستكل التعميمي في التعرؼ عمى الحالة االقتصادية
كاالجتماعية لمسكاف ،كفي كصؼ حالة السكاف كتميزىـ ،كما تعد أساسان لتقييـ الخدمات

التعميمية ،كتحديد االحتياجات البلزمة ليا ،كيكضح الشكبلف ( )5 ()4التكزيع النسبي لممستكل

التعميمي في فركع منطقة الجفارة لعامي  ،2006 ، 1973كمنيما يتبيف اآلتي :

يبلحظ مف دراسة التكزيع الجغرافي لمحالة التعميمية في فركع المنطقة ما بيف عامي

 2006 ، 1973أف نسبة كؿ مف األمييف ،كالذيف يقرأكف كيكتبكف قد شيدتا انخفاضا في جميع
فركع المنطقة ،بينما ارتفعت نسبة باقي الفئات في جميع الفركع خبلؿ الفترة نفسيا؛ ففي عاـ

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

 1973لـ تنخفض نسبة األمية عف نصؼ السكاف إال في فرع جنزكر ،بينما ارتفعت النسبة إلى

أقصاىا في فرع سيدم السائح  ،%70كبالنسبة لمذيف يقرأكف كيكتبكف فيبلحظ كجكد تجانس كبير
في نسبيـ ،كىـ يشكمكف حكالي ثمث السكاف في غالبية الفركع؛ فقد بمغت نسبة الحاصميف عمى

مؤىؿ التعميـ األساسي أقصاىا في جنزكر  ،%16كبينما لـ تصؿ نسبة الحاصميف عمى مؤىؿ

متكسط في أم فرع إلى  %3,5انخفضت النسبة لتصؿ إلى أدنى حد ليا في السائح  ،%0,9أما
بالنسبة لمحاصميف عمى مؤىؿ جامعي فمـ ترتفع نسبتيـ عف  %0,5في جميع الفركع .

أما في عاـ  2006فقد تغيرت الصكرة  -إلى حد كبير -حيث لـ تزد نسبة األمية عمى

 % 15مف جممة السكاف حسب الحالة التعميمية إال في فرعيف ىما سكؽ الخميس ،كالسائح ،بينما
كصمت إلى أدنى مستكياتيا في جنزكر  .%8,7كبالنسبة لمذيف يقرأكف كيكتبكف فمـ ترتفع نسبتيـ
عف  %9إال في السكاني كاسبيعة كالسائح ،أما فرع العزيزية فيعد أقؿ فرع بيف فركع منطقة
الجفارة في نسبة التعميـ دكف االبتدائي (يق أر ك يكتب) ،كلـ تنخفض نسبة الحاصميف عمى مؤىؿ
التعميـ األساسي عف ثمث المستكل التعميمي لمسكاف في جميع فركع المنطقة ،في حيف ارتفعت
النسبة إلى أقصاىا في فرع السائح  ،%43كبالنسبة لمحاصميف عمى مؤىؿ متكسط فقد تراكحت
نسبتيـ ما بيف  %21في السائح ،كأكثر مف  %30في فرع إسبيعة ،أما بالنسبة لمحاصميف عمى
مؤىؿ جامعي فما فكؽ فقد كصمت نسبتيـ إلى ربع السكاف في فرع جنزكر ،بينما انخفضت عف
 %10في فرعي سكؽ الخميس كاسبيعة.

العدد 10
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العدد 10

اٌؾىً ( )5اٌزٛص٠ا إٌغجٌ ٟفئبد اٌؾبٌخ اٌزعٍ١ّ١خ ف ٟفشٚع ِٕطمخ اٌغفبسح عبَ .2006

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

اٌؾىً ( )4اٌزٛص٠ا إٌغجٌ ٟفئبد اٌؾبٌخ اٌزعٍ١ّ١خ ف ٟفشٚع ِٕطمخ اٌغفبسح عبَ 1973

 3ــ رٕصيف انًسزٕٖ انزعهيًي  نهسكبٌ في فشٔع انًُطمخ عبو 12116
مف الشكؿ ( )6يمكف تكصيؼ فركع المنطقة حسب المستكل التعميمي إلى المستكيات

التالية -:
1ـ فشٔع راد يسزٕٖ رعهيًي يشرفع -:
كتتمثؿ في الفركع التي يتراكح مجمكع رتبيا في الفئات التعميمية ما بيف  25-22درجة،

كىي جنزكر كالماية كالمعمكرة كالسكاني ،كقد تكزعت فركع ىذا المستكل في نطاؽ متصؿ في
شماؿ كشماؿ غرب المنطقة ،كيعكد ارتفاع خصائص سكاف ىذه الفركع تعميميا إلى انخفاض
األمية بيف سكانيا كخصكصا بيف إناثيا بشكؿ كبير ،عبلكة عمى ارتفاع نسبة الحاصميف فييا

عمى مؤىبلت تعميمية  ،كما أف فرعي جنزكر كالسكاني قد استفادا كثي ار مف عامؿ المسافة كالقرب

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

مف عاصمة الببلد في رفع المستكل التعميمي لسكانيما.
2ـ فشٔع راد يسزٕٖ رعهيًي يزٕسط-:
كتشمؿ الفركع التي يتراكح مجمكع رتبيا ما بيف  29 – 26درجة ،كىي بف غشير
كا سبيعة كالسائح ،كتظير في شماؿ شرؽ المنطقة ككسطيا ،كيعكد ارتفاع مستكل التعميـ بيا إلى

انتشار الخدمات التعميمية المختمفة بتمؾ الفركع.
3ـ فشٔع راد يسزٕٖ رعهيًي يُخفض -:
كتضـ الفركع التي تزيد مجمكع رتبيا في الفئات التعميمية عمى  30درجة ،كتمثميا
العزيزية ،كالزىراء ،كسكؽ الخميس ،كتتكزع ىذه الفركع في شكؿ نطاؽ متصؿ يمتد مف جنكب

شرؽ المنطقة كيتجو إلى غربيا ،كيمكف تفسير أسباب انخفاض المستكل التعميمي بيا إلى ارتفاع
نسبة األمية بيف سكانيا في سنا لتعميـ ك خصكصا بيف اإلناث منيف ،ىذا باإلضافة إلى تدني
نصيبيا مف المدارس كالمعاىد.

العدد 10

مف إعداد الباحث اعتمادا عمى بيانات جدكؿ الحالة التعميمية  ،كعميو تـ ترتيب نسبة األمية تنازليا مف (أدناىا) إلى

أعبلىا عمى مستكل الفركع ،أما بالنسبة لباقي فئات الحالة التعميمية فالترتيب تصاعدم ،كثـ جممة الترتيب حسب الفركع .
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ثبَيبً :رشكيت انسكبٌ حست انحبنخ انضٔاجيخ
يقصد بالحالة الزكاجية تقسيـ السكاف إلى متزكجيف كمطمقيف كعزاب(لـ يسبؽ ليـ

الزكاج) كأرامؿ .كيتأثر السكاف في تركيبيـ مف حيث الحالة الزكاجية بكؿ مف التركيب العمرم

كالنكعي إلى جانب مؤثرات أخرل أىميا التقاليد االجتماعية كالظركؼ االقتصادية السائدة في

المجتمع( .)1كالتعرؼ عمى معدالت الزكاج كالطبلؽ كأرقاميا المطمقة التي تتـ سنكيا ،ليا داللتيا

في التعبير عف حجـ العبء الذم يقع عمى عاتؽ اإلسكاف سنكيا .كما أف األسر الجديدة تزيد

مف المكاليد ،كبالتالي تتزايد األعباء عمى قطاعات الخدمات المختمفة كالصحة كالتعميـ
كالمكاصبلت( ،)2كمف ىنا كاف البد مف إبراز السمات األساسية لمحالة الزكاجية لسكاف المنطقة.
كيؤثر التركيب العمرم كالنكعي إلى جانب الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية تأثي انر مباش انر في

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

ؽىً ( )6رٛف١ف فشٚع ِٕطمخ اٌغفبسح ؽغت ِغز ٜٛعىبٔٙب اٌزعٍ ّٟ١عبَ 2006

تحديد نسب السكاف الذيف تزيد أعمارىـ عمى  15سنة كتشمميـ ىذه المجمكعات األربع لمحالة

الزكاجية.
1ـ انحبنخ انضٔاجيخ نهسكبٌ في انًُطمخ ()2116-1964

 -2فتحي أبك عيانة ،مرجع سابؽ ،ص.460
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العدد 10

 -1أحمد عمى إسماعيؿ  ،أسس عمـ السكاف  ،مرجع سابؽ ،ص.156

يكضح الممحؽ ( )2كالشكؿ ( )7تكزيع السكاف حسب الحالة الزكاجية في منطقة الجفارة،

كمنيما يتضح ما يأتي :
أ -انسكبٌ انزيٍ نى يسجك نٓى انضٔاج -:
تتزايد نسبة السكاف الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج باستمرار خبلؿ فترة الدراسة ،كتختمؼ نسبة

ىذه الزيادة مف تعداد آلخر؛ فقد ارتفعت نسبة ىذه الفئة مف  %12,5عاـ  1964إلى %53,4

عاـ  ،2006أم أربعة أمثاؿ ما كانت عميو عاـ  ،1964كيمكف تفسير ذلؾ بأف الفترة قبؿ عاـ

 1973شيدت إقباالن كبي انر مف سكاف المنطقة عمى زكاج أبنائيا ،باإلضافة إلى ارتفاع األمية في
المنطقة ،كاشتغاؿ غالبية السكاف بالزراعة ،مع انخفاض نسبة الحاصميف عمى مؤىبلت عميا
كمتكسطة كانخفاض نسبة العامميف بالميف العممية كاإلدارية كالكتابية خبلؿ تمؾ الفترة .أما بعد

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

عاـ  1973فقد تغيرات األحكاؿ االقتصادية كالسياسية كالتعميمية بالمنطقة مما أدل إلى ارتفاع
تكاليؼ الزكاج ،باإلضافة إلى إقباؿ عدد كبير مف السكاف عمى التعميـ ،كانتظار ىؤالء الخريجيف
التعييف في الكظائؼ الحككمية  ،كؿ ىذه العكامؿ ساعدت عمى تأخير سف الزكاج ،كبالتالي

انخفاض نسبة المتزكجيف ،كارتفاع نسبة مف لـ يسبؽ ليـ الزكاج.

كما أثرت ىذه المتغيرات عمى التكزيع النكعي لمذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج بالمنطقة ،حيث

نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ ارتفاع نسبة الذككر كاإلناث مف تعداد آلخر ،إذ ارتفعت نسبة الذككر
الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج لتصؿ إلى  %56,1سنة  2006مقارنة بسنة  1964التي بمغت

 ،%20,4كفى المقابؿ ارتفعت نسبة اإلناث مف %4,0عاـ  1964إلى  %48,7عاـ ،2006
كىذا راجع الرتفاع نسبة الممتحقيف بالدراسة بيف الذككر أكثر مف اإلناث ،كما أف الذككر أكثر

ميبل لبلستمرار في الدراسة  ،حيث إف الذككر ىـ الذيف يتأثر مشركع زكاجيـ بعدـ حصكليـ أك
تأخرىـ في الحصكؿ عمى عمؿ ،فأحيانا يحتاجكف إلى كقت بعد الدراسة حتى يحصمكا عمى

عمؿ ،ككقت آخر حتى يكفركا متطمبات الزكاج مف مير كسكف كغير ذلؾ.

كيبلحظ مف دراسة الشكؿ ( )7أف نسبة الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج تنخفض تدريجيا

بتصاعد الفئات العمرية لدل الجنسيف ،حيث تبدأ مرتفعة جدا في الفئة العمرية ( 19-15سنة)

لتبمغ بيف الذككر ،%99,5كتنخفض بيف اإلناث في ىذه السف إلى  ،%98,0كيعزل ارتفاعيا
بيف الذككر مقارنة باإلناث في ىذه السف إلى انخفاض سف الزكاج عند اإلناث مقارنة بالذككر،

عبلكة عمى تأخر سف الزكاج لظركؼ تتعمؽ باستكماؿ عممية التعميـ  ،ثـ تأخذ نسبة الذيف لـ

يسبؽ ليـ الزكاجفي االنخفاض بعد ىذه السف لتنخفض إلى النصؼ تقريبان لدل اإلناث في الفئة

العدد 10

العمرية ( 29-25سنة) ،حيث بمغت  ،%58,3مقابؿ  %91,2لدل الذككر في نفس الفئة
العمرية ،ثـ تكاصؿ النسبة انخفاضيا عند النكعيف مع تزايد نسبة الزكاج تدريجيا ،ثـ تنخفض

نسبة الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج بعد سف األربعيف ،كتتقارب النسب بينيما بعد ىذه السف .
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ة  -انسكبٌ انًزضٔجٌٕ -:
ترتفع نسبة المتزكجيف بيف سكاف المنطقة عمى الرغـ مف اتجاىيا نحك االنخفاض خبلؿ
فترة الدراسة ،فقد بمغت ىذه النسبة حكالي  %77,9مف جممة سكاف المنطقة في سف الزكاج عاـ

 ،1964ثـ انخفضت انخفاضان كبي ار لتبمغ  %44,1عاـ  ،2006كربما يرجع سبب ارتفاع نسبة

المتزكجيف عاـ  1964إلى انخفاض تكاليؼ الزكاج ،كارتفاع نسبة األمية ،كما كانت تشترؾ

مجمكعة مف األسر في السكف تحت سقؼ منزؿ كاحد ،ككانت أعداد األسر بالمنزؿ تصؿ إلى
خمس أسر في بعض األحياف  ،كما أشارت البيانات الخاصة بالعائبلت المتزكجة في التعدادات

العامة لمسكاف التي تمت في تمؾ الفترة الزمنية( .)1كيعكد انخفاض نسبة المتزكجيف إلى تدىكر
األحكاؿ االقتصادية بسبب فرض الحصار ،كتكقؼ الدكلة عف سياسة تكظيؼ الخريجيف ،كندرة

عزكؼ الشباب عف الزكاج .كتيظير دراسة تكزيع المعدالت العمرية النكعية لمسكاف المتزكجيف في
منطقة الجفارة ارتفاع معدالت المتزكجيف تدريجيان مف فئة عمرية ألخرل ،كيككف ارتفاعيا بيف

اإلناث سريعان كمبك انر عف مثيبلتيا لدل الذككر؛ فقد أخذت نسبة المتزكجيف الذككر في االرتفاع
تدريجيان لتصؿ إلى أقصاىا في الفئة ( 54 -50سنة) بنسبة بمغت  ، %96,6أما بالنسبة إلناث

المنطقة فقد فاقت نسبة المتزكجات منيف نظيرتيا لدل الذككر حتى الفئة العمرية (34 – 30
سنة) ،ثـ ما لبثت أف تفكقت نسبة الذككر في بقية فئات السف ،كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف غالبية

اإلناث يتزكجف في سف مبكرة بخبلؼ الذككر الذيف يؤخركف سف زكاجيـ لعدـ تمكنيـ في السف
المبكرة مف تحمؿ المسؤلية المادية ،فضبلن عف انصراؼ معظـ الذككر في

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

فرص العمؿ ،كتفشى ظاىرة البطالة بيف المتعمميف ،كؿ ىذه العكامؿ كاف ليا بالغ األثر في

العدد 10
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التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

شكم ( )7رطٕس انحبنخ انضٔاجيخ نسكبٌ يُطمخ انجفبسح حست انُٕع خالل انفزشح يٍ ()2116-1964

سنكات الشباب األكلى إلى مراكز التعميـ كالتدريب  ،بينما تككف الفرصة متاحة كثي انر بعد منتصؼ
الثبلثينيات مف العمر لمذككر عكس فرصة اإلناث في الزكاج كمما تقدـ بيف العمر ،فمع زيادة
أعمار اإلناث ،كمع حدكث الترمؿ كالطبلؽ تتقمص نسبة اإلناث المتزكجات مقارنة بالذككر الذيف
يستطيعكف الزكاج مرة أخرل إذا حدث ليـ ترمؿ أك طبلؽ  ،كلذلؾ نبلحظ تفكؽ كفتيـ بداية مف

سف األربعيف فأكثر.

ج  -انسكبٌ انًطهمٌٕ  :الطبلؽ يعني االنسحاب مف السكاف المتزكجيف ،حيث نجد أف نسبة
حاالت الطبلؽ في منطقة الجفارة عامة تتميز باالنخفاض المستمر خبلؿ فترة الدراسة ،فقد

العدد 10

انخفضت ىذه النسبة مف  %2,0مف جممة سكاف المنطقة في سف الزكاج عاـ  1964إلى

 %0,4عاـ  ،2006كيرجع ذلؾ إلى ارتفاع نسبة التعميـ بيف سكاف المنطقة ،كانخفاض نسبة

األمية مما أدل بدكره إلى ارتفاع المستكل الثقافي بيف السكاف ،كحصكؿ المرأة عمى حقكقيا ،كىك
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ما مف شأنو أف يغير مف نظرة الرجؿ تجاه المرأة مف حيث ككنيا منجبة لؤلطفاؿ فقط إلى منجبة

كمربية كركف أساسي مف أركاف األسرة.

كتختمؼ نسبة حاالت الطبلؽ بيف الذككر كاإلناث ،حيث يبلحظ ارتفاع نسبة المطمقات

خبلؿ الفترات التعدادية  ،فقد بمغت نسبة المطمقات  %2,1عاـ  ،1964ثـ أخذت ىذه النسبة
في االنخفاض حتى بمغت  %0,7عاـ  ،2006في حيف بمغت نسبة المطمقيف  %2عاـ ،1964
ثـ أخذت النسبة في التناقص حتى بمغت  %0,6عاـ  ،2006كيمكف تفسير ذلؾ باف الذككر ليـ
الحؽ في إمكانية الزكاج مف أكثر مف زكجة ،أما اإلناث فيممف إلى الطبلؽ إذا تزكج عمييف

أزكاجيف مرة أخرل.

كمف دراسة الشكؿ ( )8يتضح انخفاض نسبة المطمقيف في فئة ( 29-25سنة)،حيث

يبلحظ تفكؽ نسبة المطمقات عمى نسبة المطمقيف في كؿ فئات السف ،كبمغ الفارؽ أقصاه كىك

 %1,9لصالح اإلناث في الفئة العمرية ( 49- 45سنة) ،حيث بمغت نسبة المطمقات %2,2
مقابؿ  %0,3لممطمقيف ،كيعنى ىذا تركز ظاىرة الطبلؽ في الفئات العمرية ( 59-25سنة)،
بينما تنخفض بشدة بعد ىذه السف.

د ــ انسكبٌ انًزشيهٌٕ  :ترتبط ظاىرة الترمؿ بعامؿ الكفاة ،باإلضافة إلى بعض العكامؿ

االجتماعية األخرل مثؿ التعميـ كالنشاط االقتصادم ،كلذلؾ فإف أم انخفاض أك ارتفاع في

معدالت الكفاة يؤثر بدكره عمى معدالت الترمؿ ،كأىـ ما يبلحظ عمى نسبة الترمؿ أنيا في

انخفاض مستمر خبلؿ الفترات التعدادية ،فقد بمغت  %7,5مف جممة سكاف المنطقة عاـ

 ،1964ثـ أخذت في التناقص حتى بمغت  %3عاـ  ،2006كيعكد ذلؾ إلى ارتفاع نسبة
التعميـ ،كانخفاض نسبة األمية ،باإلضافة إلى ارتفاع الكعي بيف السكاف ،كزيادة حجـ الرعاية

الصحية كمنشآتيا المختمفة ،كتقدـ عمكـ الطب في كثير مف األمراض .كتختمؼ نسبة الترمؿ بيف
الذككر كاإلناث حيث يبلحظ انخفاضيا لدل الذككر عنيا لدل اإلناث  ،كيرجع ذلؾ إلى ارتفاع

معدالت الكفاة لدل الذككر عنيا لدل اإلناث  ،كأىـ ما يبلحظ عمى نسبة حاالت الترمؿ لدل

الذككر أنيا تتميز باالنخفاض خبلؿ الفترات التعدادية  ،فقد بمغت نسبتيا حكالي  %3مف جممة

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

بمغت  %0,1عند الذككر ،ك  %0,3عند اإلناث ،ثـ ارتفعت تدريجيا عند الذككر كاإلناث ،حيث

الذككر عاـ ،1964ثـ انخفضت إلى  %0,5عاـ  ،2006أما نسبة الترمؿ بيف اإلناث فتتميز
باالنخفاض المستمر خبلؿ فترة الدراسة ،إذ انخفضت ىذه النسبة مف  %12,3عاـ  1964إلى

فترة الدراسة إال أنيا ظمت مرتفعة عف مثيمتيا لدل الذككر ،كيمكف إرجاع ذلؾ إلى ارتفاع
معدالت الكفاة في فئات العمر األخيرة لدل الذككر عنيا لدل اإلناث ،باإلضافة إلى أف معظـ
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 %5,7عاـ  ،2006كعمى الرغـ مف ىذا االنخفاض الكبير في نسبة الترمؿ بيف اإلناث خبلؿ

الذككر يتزكجكف مرة أخرل بعد فترة مف ترمميـ ،أما اإلناث فبل يفضمف الزكاج مرة أخرل
كخصكصان إذا تكافرت ليف سبؿ المعيشة ،ككاف لدييف أكالد ،كبذلؾ ترتفع نسبتيف.

فيمكف أف يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ ( )8ارتفاع نسبة الترمؿ في فئات السف العميا (45سنة

فأكثر) ،حيث تصؿ إلى أعبلىا في فئة السف7٥سنة فأكثر ،كيبلحظ تفكؽ نسبة الترمؿ لدل
اإلناث عمى نظيرتيا لدل الذككر في كؿ الفئات السنية باستثناء الفئة العمرية ( 34-30سنة)،

كقد بمغت نسبة الترمؿ أقصاىا لدل الذككر كاإلناث في الفئة العمرية (75سنة فأكثر)حيث بمغت

بيف الذككر ،%9,4بينما ارتفعت بشكؿ كبير لدل اإلناث في ىذه السف إلى ،%63,6كما ترتفع
نسبة الكفيات العمرية بيف الذككر مقارنة باإلناث ،كىذا ما يفسر زيادة الفارؽ في نسبة الترمؿ بيف

اإلناث بداية مف العمر( 50سنة فأكثر) ،حيث ال تفضؿ الزكجة أف تتزكج بعد كفاة زكجيا في

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

ىذه السف كربما قبميا الرتباطيا برعاية األبناء ،بعكس الزكج الذم ال يجد مشكمة اجتماعية في

الزكاج مرة أخرل بعد كفاة زكجتو.

العدد 10

ؽىً ( )8اٌزٛص٠ا إٌغجٌٍ ٟغىبْ ؽغت اٌؾبٌخ اٌضٚاع١خ ٚفئبد اٌعّش ٚإٌٛع
عٍِ ٝغزِٕ ٜٛطمخ اٌغفبسح عبَ 2006
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2ـ انزٕصيع انجغشافي نهحبنخ انضٔاجيخ في فشٔع انًُطمخ (1)2116-1973
حتى تكتمؿ الصكرة الجغرافية ألقت ىذه الدراسة الضكء عمى الحالة الزكاجية كتطكرىا
عمى مستكل فركع المنطقة في الفترة( ) 2006- 1973عمى النحك التالي:

 1ـ انزيٍ نى يسجك نٓى انضٔاج :أ ػ نبلحظ ارتفاع نسبة السكاف الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج خبلؿ

ثبلثة كثبلثيف سنة منذ تعداد  1973لجميع فركع المنطقة ،كيعكد ذلؾ إلى أثر الحياة الحضرية
كالحالة التعميمية عمى تأخر السكاف في الزكاج؛ ففي عاـ  1973كاف المتكسط العاـ لممنطقة

 %22,6مف إجمالي السكاف في سف الزكاج ،كلقد حقؽ بعض الفركع نسبان أعمى مف المتكسط
العاـ لممنطقة مثؿ جنزكر كالماية كالسكاني كالعزيزية حيث تراكحت النسبة ما بيف  %24,9ممثمة

في فرع السكاني إلى  % 22,8ممثمة في فرع الماية ،كالذم ارتفعت فيو النسبة بشكؿ كبير؛ كذلؾ

األقؿ ( ،)1بينما حققت فركع إسبيعة كالسائح كالزىراء كسكؽ الخميس كالمعمكرة نسبان أقؿ مف

المتكسط العاـ؛ كيعكد ىذا التفكؽ لسيكلة الزكاج كانخفاض تكاليفو ،حيث يتزكج الشاب عادة في
منزؿ األسرة ،كيجد الرعاية الكافية مف أسرتو في تحمؿ تكاليؼ الزكاج الباىظة.

كقد شيد عاـ  2006اختبلفان كبي انر حيث ارتفعت نسبة مف لـ يسبؽ ليـ الزكاج لتسجؿ

أكثر مف  % 50في جميع فركع المنطقة ،كتبيف أف فركع بف غشير كسكؽ الخميس كاسبيعة
كالسائح كالمعمكرة ترتفع فييا النسبة عف المتكسط العاـ لممنطقة كىك  ،%52,5بينما الفركع التي

حققت نسبان أقؿ مف المتكسط العاـ ىي العزيزية كالسكاني كجنزكر كالزىراء كالماية ،حيث تراكحت
النسبة بيف  %50,6ممثمة في فرع جنزكر ،ك  %52,2في السكاني  ،كيرجع ارتفاع عدد الفركع

التي ارتفعت بيا نسبة الذيف لـ يتزكجكا ،كالى قمة فئة المتزكجيف نظ انر لؤلحكاؿ االقتصادية،

كاألعباء اليائمة التي يتطمبيا الزكاج.
 2ـ انًزضٔجٌٕ :
أ ػ تميز المتكسط العاـ لنسبة السكاف المتزكجيف بالمنطقة باالرتفاع حيث سجؿ  %70سنة

 ، 1973حيث كانت ىناؾ سبعة فركع أعمى مف المتكسط العاـ كىى العزيزية ،كبف غشير،
كسكؽ الخميس ،كاسبيعة ،كالسائح ،كالزىراء ،كالمعمكرة ،بينما حقؽ باقي الفركع نسبان أقؿ مف

المتكسط العاـ لممنطقة ،كىذا يرجع إلى انخفاض نسبة الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج ،كتحسف

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

بسبب ارتفاع نسبة التعميـ المتكسط كالجامعي ،كما يترتب عمى ذلؾ مف تأخر سف الزكاج عمى

األحكاؿ في المنطقة ،ككفرة فرص العمؿ ذات الدخؿ المتميز .

ب ػ أما في عاـ  2006لـ تزد نسبة المتزكجيف في جميع فركع المنطقة عف  ،%46حيث

سجمت فركع أخرل نسبان أقؿ مف المتكسط الع اـ كىي بف غشير كسكؽ الخميس كاسبيعة كسيدم
 -1احميد محمد ساسي ،مرجع سابؽ ،ص. 369
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انخفض المتكسط العاـ لنسبة المتزكجيف مف  70,1عاـ  1973إلى  %44عاـ  ،2006بينما

السائح كالمعمكرة بنسب تراكحت ما بيف  %39,7كيمثميا فرع سكؽ الخميس إلى %43,7
كيمثميا فرع المعمكرة ،كيرجع ىذا  -كما سبؽ شرحو -إلى ارتفاع تكاليؼ الزكاج خصكصان لدل

الذككر ،في حيف حققت العزيزية كالسكاني ك جنزكر كالزىراء كالماية نسبان أعمى مف المتكسط
العاـ ،كىذا راجع إلى انخفاض نسبة الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج .

 3ـ انًطهمٌٕ -:
أ -أما بالنسبة لمتكزيع الجغرافي لمسكاف المطمقيف عمى فركع المنطقة ،فيمكننا أف نبلحظ

انخفاض النسبة مف تعداد آلخر بكؿ الفركع؛ ففي عاـ  1973نجد أف ىناؾ فركعان حققت نسبان

أقؿ مف المتكسط العاـ كىك  ،%1,8ك ىذه الفركع ىى العزيزية ،كالسكاني ،كبف غشير ،كاسبيعة،

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

كالزىراء بنسب تراكحت ما بيف  %1,3في فرع السكاني إلى  %1,6في فرع إسبيعة ،بينما حقؽ

باقي الفركع نسبان أعمى أك متساكية مع المتكسط العاـ لممنطقة ،كيعكد سبب ذلؾ إلى التبايف في
نسبة الممتحقيف بالدراسة بيف الفركع ،كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى ارتفاع المستكل التعميمي،

كىك ما يرفع مف المستكل الثقافي كالفكرم لمسكاف مما يؤثر عمى نسبة الطبلؽ.

ب -أما في عاـ فقد  2006كاف ىناؾ انخفاض في نسبة المطمقيف في جميع الفركع عف عاـ
 ،1973حيث إف ىناؾ فركعان حققت نسبان أعمى مف المتكسط العاـ لممنطقة عاـ 2006كىك

 %0,4كما في فرعي جنزكر كالمعمكرة ،بينما تساكت نسبة فركع العزيزية كسكؽ الخميس

كالزىراء كالماية مع نسبة المنطقة كىي  ،%0,4فى حيف حقؽ باقي الفركع نسبان أقؿ مف المتكسط

العاـ ؛ نظ انر الستقرار األحكاؿ في األسر الميبية ،كالعزكؼ عف الطبلؽ ،كىذا االختبلؼ لـ يكف
كبي انر  ،كىذا يعنى أف ظاىرة الطبلؽ في الفركع تقترب إلى التجانس منيا إلى التبايف.
 - 4األسايم -:
المجمكعة األخيرة ىي مجمكعة األرامؿ ،كنجد أنو إذا كانت نسبة األرامؿ ترتبط بمعدؿ

الكفيات ،فإف انخفاض معدالت الكفيات في جميع الفركع أدل بطبيعة الحاؿ إلى انخفاض نسبة

المترمميف خبلؿ عامي . 2006 ،1973

أ  -ففي عاـ  1973كاف المتكسط العاـ لممنطقة  ،%5,5كقد حققت ستة فركع نسبان أقؿ مف
المتكسط العاـ لممنطقة كىي العزيزية كالسكاني كبف غشير كالسائح كالزىراء كالمعمكرة بنسب

تراكحت ما بيف  %4,6كيمثميا فرع العزيزية إلى  %5,5كيمثميا فرع بف غشير؛ كذلؾ نتيجة
الرتفاع المستكل الصحي كالطبي ،كتحسف مستكل المعيشة ،بينما حققت فركع سكؽ الخميس

العدد 10

كجنزكر كالماية نسبان أعمى مف المتكسط العاـ بنسب تراكحت ما بيف  %6,0في جنزكر إلى

 %6,9في سكؽ الخميس ،كيرجع االرتفاع في فركع سكؽ الخميس كاسبيعة كجنزكر كالماية إلى
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ارتفاع نسبة الكيكؿ الذيف تزيد أعمارىـ عمى الخمسة كالستيف عامان في ىذه الفركع  ،كبالتالي

فالكفيات فييا أكثر مف غيرىا.
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اٌؾىً ( )10اٌزٛص٠ا إٌغجٌٍ ٟؾبٌخ اٌضٚاع١خ ف ٟفشٚع ِٕطمخ اٌغفبسح عبَ 2006

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

اٌؾىً ( )9اٌزٛص٠ا إٌغجٌٍ ٟؾبٌخ اٌضٚاع١خ ف ٟفشٚع ِٕطمخ اٌغفبسح عبَ 1973

ب  -أما في عاـ  2006فقد بمغ المتكسط العاـ لممنطقة  %3,0مف إجمالي السكاف في سف
الزكاج ،كقد حققت جميع الفركع نسبان أقؿ مف المتكسط العاـ باستثناء فرع سيدم السائح %4,6
كالماية  %3,2كسكؽ الخميس  %3,2كالزىراء  ،%3,1كيرجع االرتفاع في ىذه الفركع إلى
بعدىا عف العاصمة طرابمس مما أدل إلى قمة الخدمات الصحية ،كانخفاض مستكل المعيشة بيا

مما زاد مف معدؿ كفيات الذككر خصكصا في األعمار الكسطى بيا.

 -1يزٕسط انسٍ عُذ انضٔاج األٔل :يكضح الممحؽ ( )3كالشكؿ ( )11متكسط السف عند
الزكاج األكؿ في المنطقة خبلؿ الفترة الممتدة مف  ،2006- 1973كتشير األرقاـ إلى

ارتفاع السف بيف الذككر مف  25سنة في عاـ  1973ليصؿ إلى 27,3سنة في عاـ

 ،1984ثـ إلى 31,3سنة في عاـ  ،1995ثـ إلى  33.9سنة في عاـ  ،2006أل أف

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

السف عند الزكاج األكؿ لمذككر ارتفع إلى حكالي تسع سنكات خبلؿ الفترة - 1973

 ،2006كبالنسبة لئلناث فقد ارتفع السف عند الزكاج األكؿ بينيف مف 18,7سنة في عاـ
 1973إلى  23,0سنة في عاـ  ،1984ثـ إلى  28,2سنة في عاـ  ،1995ككصؿ

إلى  31,2سنة في عاـ  ،2006أم أف سف اإلناث عند الزكاج األكؿ ارتفع حكالي

( 12,5سنة) بيف عامي ( .)2006 ، 1973كبالرغـ مف أف تأخر سف الزكاج كاف أكثر
ارتفاعا بيف اإلناث مقارنة بالذككر ،فإف الفارؽ في سف الزكاج األكؿ بيف الجنسيف قد

تقمص كثي ار مف  6,3سنة في عاـ  1973ليصؿ إلى  2,7سنة فقط فى عاـ ،2006
كمف الطبيعي أف يككف ليذا التغير تأثير كبير في الخصكبة خصكصان عندما يككف تأخر

سف الزكاج بيف اإلناث ىك األعمى.

العدد 10

الشكل ( )88متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع بمنطقة الجفارة خالل الفترة من 9117 – 897:
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يهحك ( )1رطٕس انحبنخ انزعهيًيخ نهسكبٌ حست انُٕع عهٗ يسزٕٖ انًُطمخ
خالل انفزشح يٍ 2116 – 1964
انًجًٕع
21.4
28.8
13.8
15.2
8.4

ركٕس
8.7
20.7
27.7
46
38.3

انًجًٕع
0.1
0.3
1.6
3.8
18

ركٕس
100
100
100
100
100

يهحك ( )2انزطٕس انُسجي نهحبنخ انضٔاجيخ نسكبٌ يُطمخ انجفبسح
خالل انفزشح يٍ 6112- 1964
انحبنخ انضٔاجيخ

1964

انسُٕاد
1984

1973

2006

1995

نى يسجك نٓى
انضٔاج
42.9
53.7
70.1
77.9
يزضٔج
0.6
1.1
1.8
2.0
يطهمٌٕ
3.1
4.2
5.5
7.5
أسايم
100
100
100
100
انًجًٕع
اٌ غذٚي ِٓ ؽغبة اٌطبٌت اعزّبدا عٍ ٝث١بٔبد اٌزعذاداد اٌعبِخ ٌٍغىبْ ؽغت اٌغٕٛاد اٌٛاسدح ف ٝاٌغذٚي.
12.5

41.1

22.6

52.5

53.4

44.1
0.4
3.0
100

انًهحك ( )3يزٕسط انعًش عُذ انضٔاج األٔل حست انُٕع ثًُطمخ انجفبسح خالل انفزشح يٍ 2116-1973

اٌغٕخ
1973
1984
1995
2006

أبس
18,7
23,0
28,2
31,2

روٛس
25,0
27,3
31,3
33,9

اٌّقذس :اٌ١ٙئخ اٌٛهٕ١خ ٌٍّعٍِٛبد ٚاٌزٛص١كو" دساعخ اؽقبئ١خ رؾٍ١ٍ١خ ؽٛي اٌؾبٌخ اٌضٚاع١خ ٌٍغىبْ اٌٍ١جٚ ِٓ ٓ١١الا اٌزعذاداد اٌعبِخ
ٌٍغىبْ اٌعذد()3و ِٓ عٍغٍخ اإلؽقبءاد اٌزؾٍ١ٍ١خو عذٚي ( )8-2هشاثٍظو ؿ.44

 %73,5عاـ  1964إلى  %11,9سنة  ،2006كالحقيقة التي يجب اإلشارة إلييا في ىذا

الخصكص ىي أف التراجع في نسبة األمية بيف الذككر مف السكاف قد سار بكتيرة أعمى مف كتيرة
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رٕصهذ انذساسخ إنٗ عذح َزبئج أًْٓب:
 -كشفت دراسة الحالة التعميمية لسكاف المنطقة عف انخفاض نسبة األمية بيف سكاف المنطقة مف

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

يمشأ ٔيكزت
أيٗ
إَبس
ركٕس
انًجًٕع
إَبس
ركٕس
رعذاد
6.5
35.1
73.5
93
55.5
1964
18.6
38.1
56.3
76.7
37.5
1973
10.8
17.2
53.1
69.9
35
1984
15
15.4
18.7
26.8
10.9
1995
8.5
8.2
11.9
17.5
6.5
2006
عبني
يزٕسط
إَبس
ركٕس
انًجًٕع
إَبس
ركٕس
رعذاد
0
0.2
0.3
0
0.6
1964
0
0.5
2
0.7
3.2
1973
0.1
3.1
12
7.3
17
1984
1.8
5.7
18.7
15.3
22
1995
17.3
18.7
25.9
23.4
28.2
2006
يٍ حسبة انطبنت اسزُبدا انٗ  :انزعذاداد انعبيخ نهسكبٌ ،ثًُطمخ انجفبسح.

أسبسي
انًجًٕع
إَبس
4.7
0.4
12.6
3.9
19.5
11.8
43.6
41.1
35.8
33.3
انًجًٕع انكهي
انًجًٕع
إَبس
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

التراجع في نسبة األمية بيف اإلناث ،كما شيدت نسبة السكاف ذكل التعميـ العالي ارتفاعا مف

 %1إلى  %18في نفس سنة التعداد.

 -كمف دراسة اتجاىات الحالة الزكاجية يتضح أف نسبة السكاف المتزكجيف قد انخفضت مف

 %77,9عاـ  1964إلى  %44,1عاـ  ،2006كيرجع ذلؾ إلى أف المنطقة قد شيدت إقباالن

مستم انر عمى الزكاج في الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف؛ كذلؾ ألف األسرة كانت ىي
التي تتكفؿ بتمبية أغمب حاجات أبنائيا المتزكجيف ،إال أف نسبتيـ انخفضت بعد ذلؾ كارتفعت

نسبة مف لـ يسبؽ ليـ الزكاج ،حيث ارتفعت ىذه النسبة مف  %12,5عاـ  1964إلى .%52,5
كيبدك أف االلتحاؽ بالتعميـ كاف لو دكر في ارتفاع نسبة الذيف لـ يسبؽ ليـ الزكاج ،كخفض نسبة
المتزكجيف ،كىذه الظاىرة سيككف ليا تأثيرىا في خفض معدالت الخصكبة في المستقبؿ ،كقد

التحلٌل الجغرافً لتباٌن التركٌب التعلٌمً والزواجً لسكان منطقة الجفارة

أكضحت الدراسة أيضا ارتفاع نسبة الذككر عف اإلناث في فئة مف لـ يسبؽ ليـ الزكاج ،بينما
ترتفع نسبة اإلناث عف الذككر في فئة السكاف المتزكجيف ثـ المترمميف ،كأخي ار تأتي فئة

المطمقيف.

ٔعهيّ رٕصٗ انذساسخ :

 التنسيؽ بيف سياسة التعميـ كسياسة التكظيؼ؛ كذلؾ مف خبلؿ كضع خطة زمنية طكيمةاألجؿ لتحديد االحتياجات الكاقعية مف الخريجيف في مختمؼ التخصصات ،كمف كافة
مستكيات التعميـ ،عمى أف تتكافؽ تمؾ الخطة مع سياسة التعميـ.
 العمؿ عمى الحد مف ظاىرة الطبلؽ  ،كيتـ ذلؾ بأنشاء مراكز بحثية اكاديمية متخصصةتيتـ بمعالجة كافة المشاكؿ التي تزيد مف تفاقـ ىذه المعضمة االجتماعية  ،كالعمؿ عمى
الحد منيا كطرح المعالجات التي تحد مف تفاقـ ىذه الظاىرة  ،كاالىتماـ بعقد ندكات
عممية مف االختصاصات المختمفة ذات العبلقة لدراسة ىذه الظاىرة كسبؿ معالجتيا .
 تشجيع الزكاج كتقديـ كافة التسييبلت المادية كالمعنكية لمشباب بما يحقؽ بناء االسرة،كيتـ ذلؾ عف طريؽ تقديـ السمؼ كبعض التسييبلت االخرل  ،كتكفير السكف كغيرىا
مف االجراءات التي تشجع الشباب عمى الزكاج .
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