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 جملــــــــــخ علوٍخ حمكوخ ًصف سٌوٌخ

 / جبهعخ املزقتهسالتهوالعلـــــــــــوم تصدر عي كلٍخ اَداة 
 

 المعنيت بالمشكالثاث األكاديميت ـــر البحوث والذراســتُنش

 تىـــاصــرة في شـــمعيـــت المعــــــا المجتـــــوالقضـــاي

 امت ــــوالذعــــــــوة ع صــاث العلميــتــالتخص

 

 توجه جميع المراسالث والبحوث الى رئيس تحرير المجلت 

 :لتبيلا العٌواىعلى 
 ليبيا -كليت اآلداب والعلوم / مسالته 

 http://qlaj.elmergib.edu.ly للمجلت:الرابط االلكتروني 

 journalalqala@gmail.comالبريذ االلكتــــــــــــــروني: 

 2022لٍجٍب / –طزاثلس  -طجبعخ/ دار الفسٍفسبء للطجبعخ والٌشز والتوسٌع

  477/2020رقن االٌداع القبًوًً: 
 دار الكتت الوطٌٍخ ثٌغبسي

http://qlaj.elmergib.edu.ly/
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 رئٍــــسب       .د. عجدالسالم عوبرح امسبعٍلأ
 عضــــوا        بح أثوالقبسنــــبمل هفتــــد. س
 ــوا  ـعضـــشرساح       ـــــبح البصز هفتـــــً د.
 ـواعضـــ        ـبصز حمود الفـــــٍتوريٌث  د. 

 ــبصز فزحــــبد املســالتً         عضـــواد. ً
 وك          عضـــوا   ـالد احموــــد درثـــد. هٍ

  

   ةجلََّم
 هٍئخ التحزٌز

 

 وًًـد ثــد حموـــأمحد. ا.
 دالقبدرـــً عجــــتوهد. أ.
 حمود أمحد الدوهبًًد. أ.
 وٌطخـغ ثلعٍدبح ـــــهفتد. أ.
 بعخــي شـــــرياى ثــــثد. أ.
 عجد الكزٌن حموود حبهد. أ.د

 أ.د. صـــبحل حســـني اَخضز
 أ.د. الٌعــوً السبئح العبمل
 أ.د. ثـــــوكزثـــوط عشالدٌي

 

 اهلٍئخ االستشبرٌخ

 أ. عبدالقادر التومي منصور
 

   تٌفـــٍذ
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 قواعد وهعبٌري الٌشز ثبجمللخ 
 

هيااااًهحريااااىهاستخرااااارهب اااامهاصااااتي اتهبصااااحوثهاسلحراااا هبيياااا ه اااا ه تن ااااىهاس خااااو ه اس  اصاااان هاس اااا ه
 
حرصاااان

هإلمهاستيضيرهب مهاس نحيينه اسقراءههأي هيًهالجمرعهالاستزاته
 
  نسقواب ه امللنييرهاستنسرى:تيشرحن،ه أخذا

ه أنه خيههسمهيض قهوشره،هأ هأ صحههلجهىهأخرىهسحيشر.1
 
 (هيقرهاس نحثه تن رن

لنىه ههاملجحى.2
ُ
 (هأنهيكونهاس خثهأ هاس  اصىه  هيوضوعهيمنهت

هيًهبخطنءهاملط لرى،هق  هتق يمههسحمجحى.3
 
هيراجلىهسغواىهصحرمى،ه خنسرن

 
 (هيي غمهأنهيكونهاس خثهيراجلن

ه م يايه هيساا هباًه4
 
ه إحا ىهاسحغتاينهاسلربراىهأ هالاهجحيزياى،هير قان

 
(هيق تهاس خثهإلمهلجىىهتخرارهاملجحىهيكتوبن

هسحقراءةهه اسكتن ى.CD(هكحمى،ه وسيىهيخفوظىهب مهقرصهحنصوثه)300)
 
 (هقن ال

(.هيحتزتهاس نحثه نألصحوثهاسلحر هاملت عه  ه تن ىهاملصند ه املراجاعه الاقت انشه)حضاملهاملا ا شهامللر  اى(ه  شان ه5

جميععاملرإلاجرجععاملارإلا ععتي ملريرععلملهاععي ملايش ععتملفعع،ملوععتقيمل ععيمل ععل تفملا، عع كيقملجمةععمملي ععيمل ععل تفململافعع،ملكت مععتملإلاامه

فملاجأحيملرإلاجر
ً
ملهبجمةت

ً
ملزقملرإلاجرجاملألاجنبيتملبعموترإلاجرجاملف،ملج تةتملريب ثفملاجججبملجججيبت

ً
 .جاملريعج،يتملهاال

هيضااااامده يشااااارحنهب ااااامه6
 
ههقرااااان

 
(هبشاااااكنيهاس رنهراااااىه الياااااراث هاملر قاااااىه نس خاااااثهتكاااااونهيرصاااااويىهأ هيصاااااو ةهتصاااااوارا

يضااانحىهاسكتن اااىه نسصااافخى،أينهاسصاااو هاسفوتوبرا راااىه اااالهيي غااامهأنهيساااا هبااا دحنهب ااامهبشااار،ه ارا ااامه   ااانهاس قاااىه

  اسوضوح.

 صفخى.ه25يسا هب دهصفخن هاس خثهبًه(هيفض هأ ه7

(ه بحجاامهSakkal Majallaصاام(ه ىااوعهالياا ه)ه21×صاام12(ه يقاانشه هيسااا هبااً)4A(هتكااونهاسط نبااىهب اامه   ه)8

(ه10(ه بحجااامه)Times New Roman(هسحاااىيه نسيضااا ىهسح خاااو هاس ااا هتكتااامله نسحغاااىهاسلربراااى،ه هاااوعهاليااا ه)14)

 . نسيض ىهسح خو هاس  هتكتمله نسحغىهإلاهجحيزيى

هسرصمهاملصحفهالحنصوبي،ه تض  هبحنديثه أ رن هاسشلره9
 
(هتوضعهآلاين هاسقرآهرىه ينهقوصينهزحرا اًه  قن

  نسشك .

 (هالاستزاته نملىهجهاسلحر ه  هاس خثه استوثرق.10

 (هتلرضهاس خو هاملق يىهإلمهاملجحىهب مهيقرمينهيتيصصينه  هصراىهتنيى،ه تكونهتوصرنت مهيحسيى.11

هسهانه مجاردهتضاحرمهنه  هتاردهأصاوسهنهإلامهأااحنش ن،هصاواءهوشار هأ هسامه(هاس خو ه12
 
امليشو ةه ا هاملجحاىهتكاونهيحكان

 تيشر.

،ه  هيمياا ه نسضاار  ةه أ ه13
 
ه قنهوهراان

 
(هاس خااثهامليشااو ه اا هاملجحااىهيلياارهبااًه أ هصاانح ه،ه حااوهاملضاان يهبىااههأد راان

 املجحى.

 ااا هاس خاااو هاملكتوباااىه حغااان هأجىكراااىهب ااامهأنهتكاااونهيقر هاااىه(.اسحغاااىهاسلربراااىهغااا هاسحغاااىهبصنصااارىهسحمجحاااى،ه تق14

  م ييه نسحغىهاسلربرى.هه

 ويئتملريخ جيععععج
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 ةـــــاحيــتتـاالف
 

ِحيِقِ ِنملريجَّ
ٰ
ْحَمع عِهملريجَّ

َّ
ِِبْصِقملريل

(ملاعلىملآيهملهللمل بملريعتإلاينملاري الةملاريصالمملعلىملهاجفملالانبيتءملارإلاجشلينفملشيمنتملق مم)ملاحلود
 اصحبهملهجمعين.

 أهب ثعد،،،
ملريعلميتمل  ملريخخ  تث ملجميا ملف، ملريبتحثين ملقجرفلت ملريعلميت ملريللعت ملقجلت حصخمجملاعلت

نشجملريب ورملريعلميتفملالانصتنيتملاريخطبيليتفملفهلملحصعىملكغي وتملقنملرإلاجالثملريعلميتملرلىملريخميزملف،مل
 .لحمةثتملريخلنيتملاريلنيتملاريعلميتاريب ثملعلىمل يملجمةمملبمتملةوركبملريخطو رثملر

عشجمل غقملكلتملالاق تنيتثململثتقنوته،ملقجلخكقملجور يملريلييملبتين ت ملال مر ملعميوتملريملوالٍوم
ِارنلطتعملريكهج،تء....رلخ.فمل

مل ملارإلاجلت ملجمثيملاذ ملقخميزرف ملِااجدشجفملبخلمةقملخمصتملعشجملب ثت ملر يلتف ننتملاضتفتثملب ثيت
 علىملطجيمملريخلممملاريجق،ملاالازيوت .ملجخطوملبخطورثملزتبختملعلىملةلينملبأنملرإلاجلت

ملا، لتملكوب   ملريللعت ملإلاجلت ملجمةم ملريك  اني ملقوكا ملرطت ملج مةثملاج ميق ملف، ملرنه ملننوه هننت
ملجمي ملهكث ملاريخور يملقا ملريعتيق ملاذيكمليالنلختحملعلى ملرإلاجكبف ملجتقعت ملقوكا ملعلى ملقخطو ة املجمةمة

ِريلجرءملاريبتحثين.

ملبكوب  ملريصتية ملبجميا ملنجحب ملاريبتحثين ملالاشدشت يت ملريخ جيجملاريلجنت ملرنضمورمل يئت ريذةن
ِحمةثتملرلىملقجلتملريللعت.

ملهةمةكقملويفمل ملبين ملنضا مل)ري رلخختم ملنمعوملجمياململثتقنريعمي ملرإلانتشبت ملب ذه ملفإننت عشج(ف
بأب تث قملاي رشتت قملريعلميتملريليمتملف،ملريعميملريلتيمملبتذنملهللاملاهجململتمشت كلريبتحثينملاالا تيةميينملي

ِم.2022ييصمب مل

ملعلىململكوب ملاريلنيين ملرإلاهنمشين ملرإلاجكبملاجميا ملبجتقعت ملرإلاعلوقتث نشكجملقمةجملقجكزملجلنيت
ِجهويوقملف،ملنشجملرإلاجلتملعلىملقوكاملجتقعتملرإلاجكبملبتشجعملاكذملقمكن.

ِ
ِمل

ِاملريصالمملعليكق

ِ

ِ/ملويئتملريخ جيجمل

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

 تثعععععععععععععععععععععععععععععويععععععععععععععععععععععخععععععععععععععععععععععععععععرإلا 

 

 عنـــــــــــوان البحـــــــــــــــــــــــــث
رقم 

 الصفحة
رخخالفملريجارةتملبينملكتيونملعنملنتفاملاخلفملعنملحمزةملاجوجش هتمل)ملن ويتفملا جفيتفملا وجيتمل()  

ي رشتملا ليتملج ليليتملشو ةمليضملهنموجتمل  
ِبشي ملعل،ملخلييملي.

7ِ

قململ–رإلاعتومرثملف،ملع جملرينبلمل
ّ
فملا،يتنملاجاطهتملاضوربطهتمل- لىملهللاملعليهملاشل  

 ه.ملعبمريصالمملق مويملألاشطىمل.
29ِ

 قلهومملريخكنويوجيتملف،ملريللصلتملرإلاعت جة

 ي.ملشعمملريشيبتنيملقلختحملرلججيج
41ِ

ِبمجركبتملحعليقملرلخمضملكمتملةجروتملرإلاعلمونملبتإلام شت.ريوركاملريبيئلملإلامر سملريخعليقملألاشتس لمل

ِي رشتملف،ملعلقملالاجخمتعملريبيئل

ِاعمري:ملي.ملقلختحملقياليملريهمةف

59ِ

ِملريخ ضجملاعالكخهملبتيثلتفتملالاجخمتعيت

ِي.ملانيضملق معمملريكجرحي
77ِ

ململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململريخنمجملؤلايك  انيملاعالكخهملبتيخلتعيملالاجخمتع،

 ي رشتملقيمرنيتملعلىملعينتملقنملطلبتملريم رشتثملريعليت/مل ليتملآلايربملجتقعتملق جرجتملهنموذجت

ِملململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململآقنتملق ممملعبمملريلتي ملريلنماِزي.مل

88ِ

ريوركاملارإلاأقوِلمل-ريخنميتملالاكخ تيةتملف،ملييبيتمل  

)نظجةملجغجرفيت(مل  

ِي.ملري تيقملق مويملعبمملري تيقململململململململململململململململململململململململململململململململململململململي.ملبشي ملعمجرنملهبوملنتج،ململململململململململ

106ِ

ِرينوعيتملي  كيبملريص تنملف،ملييبيتملةريلجِو

 ريص تنمل(مل)ملي رشتملف،ملجغجرفيت

ِملق طليملغيثملحصني.
124ِ

ِرإلاؤ خملربنملألازي ملايا هملف،ملريكختبتملريخت يخيت:

ِشتيقملقعمجملريعجبيه.
137ِ

ِيا ملهشلوبملريخعزيزملف،ملحعمةيملبعضملرإلاشكالثملريصلوكيتملريشتئعتمليمىملريطلي

ِه.ملشعتيملقلختحملقججتنململململململململململململململململململململململململململململململه. ،يعتملعبمملريلختحملعل،ملهبوريلتشقملململململململململململململ
145ِ

ي رشتملقلت نتملإلاصخوىملفيختقينمل)ي(ملف،ملرينصتءملذرثملريلئتثملريعمجيتملرإلاخخللتملقنملململململململململململململململململململململململململململململململململ

ِ)بتيغتثفملحورقيفملشنملألاقي(

ِقني ةملعبمملريورحمملنويجرثه.ململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململ

163ِ



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 

7 

ا، وصسفُا،  غن هافؼ اخخالف السواًت بحن كالىن ) وخلف غن حمصة وجىحيهها ) هحٍى

دزاطت وصفُت جحلُلُت وصىجُا ( طىزة ٌع أهمىحا  
 بشحر غلي خلُل د.

 ، آلاداب والػلىم معالجه، اللؿت الػشبُت والذساظاث ؤلاظالمُتظامػت اإلاشنب
 

 

 

 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 ملدمت:

 بظم هللا السحمن السحُم

م جبُاها لٍل شخيءالخمذ هلل  ذي وسخمت وبششي للمعلمحن، قٍان  سب الػاإلاحن، أهُض الهشآن الٌٍش َو

َ له أهُض يخابه َذاًت للػاإلاحن، وسخمت  اإلاعجضة الخالذة غلى مش ألاصمان، وأشهذ أن ل  ئله ئل هللا وخذٍ ل شٍش

 غبذ ،وشكاء إلاا في ضذوس الىاط أظمػحن ،للمإمىحن
ً
ىا مدّمذا ِّ م، ٍ وسظىله وأشهذ أن هب ألامحن، جلهى الهشآن الٌٍش

هُض ئلُه مً سبه، قهشأٍ غلى الىاط غلى ُمٌض، وسجله يما أخبَّ هللا أن ًشجله
ُ
طلىاث هللا وظالمه ، قوبلؿه يما أ

بؼ ظيخه ئلى ًىم الذًً وبػذ غلُه وغلى آله وصخبه ومً ظاس غلى َذًه
ّ
 : واج

م َى اإلانهاط الزي  غلُه وظلم ـ حجت الشظُى ـ ضلى هللاو اسجػاٍ الخالو إلضالح الخلو،  قان الهشآن الٌٍش

مً بحن  ها مىه . ونذ اهكشد غلىم غماد لؿت الػشب، جذًً له اللؿت في بهائها وظالمتها، وحعخمذوآًخه الٌبري، و 

ت ألاخشي بػىاًت الػلماء واَخمامهم،  أخزث َزٍ الػىاًت أشٍال مخخلكت، قخاسة جشظؼ ئلى خُض الٌخب العماٍو

، وأخشي ئلى أداةه، وأخشي ئلى سظمه، وأخشي  ًاهأظلىبه وئعجاٍص مشل الجاهب ج ذ الشواًتئلى جكعحٍر وششخه، وإلاا 

اسجأًذ أن أخىع في َزا اإلاجاُ مً الجاهب ، هللا ـ ماـ سخمه غً هاقؼ وخلل غً خمضة الىن ن حنغىذ ؤلامام ألاداتي

 الملخص:
 بظم هللا السحمن السحُم

 ٌػجى َزا البدض باخخال  
ً
 وضشقُا

ً
ا ف الشواًت بحن نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة وجىظههها هدٍى

، ورلَ مً خالُ آلاحي: 
ً
ج  2ـ يخابت آلاًت الهشآهُت اإلاخخلل قهها بشواًت خكظ غً غاضم.  1وضىجُا ـ جخٍش

ا ألاضلُت.  3الشواًخحن مً اإلاطادس ألاضلُت.  ـ جىظُه  4ـ بُان اإلاػجى اللؿىي للٍلمت اإلاخخلل قهها مً مطادَس

.  ونذ اغخمذ الباخض في َزا البدض غلى اإلاىهج الىضكي 
ً
، أو ضىجُا

ً
، أو ضشقُا

ً
ا الٍلمت اإلاخخلل قهها هدٍى

 وجمهُذ، وجنههها 
ٌ
َمت ِذّ

َ
الخدلُلي؛ ألنَّ ؾبُػت البدض جهخضخي رلَ، يما نعم البدض غلى زالزت مباخض ٌعبهها ُمه

ظ اإلابدض الشاوي للخىظُه الطشفي، وخطظ اإلابدض خاجمت. خطظ اإلابدض ألاُو للخىظُه الىدىي، وخط

 الشالض للخىظُه الطىحي، زم رًل البدض بخاجمت ريش قهها أَم الىخاةج التي جىضل ئلهها الباخض.

ا، ضشقُااليلماث اإلافخاحُت  :  اخخالف، الهشاءة ، هدٍى
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وخلف غن  غن هافؼ اخخالف السواًت بحن كالىن )   ض غىىهخه بػىىان:اللؿىي، خُض ونؼ اخخُاسي غلى بد

 (. جحلُلُت وصفُتدزاطت  حمصة وجىحيهها ) هحىٍا، وصسفُا، وصىجُا ( طىزة ٌع أهمىذحا

  مباخض ٌعبهها زالزتالبدض ومىهجُخه أن ًهعم غلى انخػذ ؾبُػت  ونذ 
ٌ
َمت ِذّ

َ
جمهُذ، وجنههها و  ُمه

 ا اإلابدض ألا . أمَّ وخلل نالىن  حنالخمهُذ للخػٍشل باإلمام خطظخاجمت . 
ُ
خىظُه الشواًخحن ل َظ ِطّ ُو قهذ خ

 
ً
ا  هدٍى

ُ
 اإلابدض الشاوي ل َظ ِطّ ، وخ

ً
 خىظُه الشواًخحن ضشقُا

ُ
 الشالض ل اإلابدض َظ ِطّ ، وخ

ً
زم ، خىظُه الشواًخحن ضىجُا

  رًل
ُ

ِيشَ بخاجمت مىظضة  البدض
ُ
  ئلهها َل الىخاةج التي جىضَّ  قهها أَم   ر

ُ
 مً خالُ البدض والذساظت . الباخض

:الخمهُذ ًخػمً نعمحن: : أوال: الخمهُد الخػٍشل  اللظم الشاوي:الخػٍشل باإلمام نالىن.  اللظم ألاٌو

 باإلمام خلل.

 ٌ ف باإلمام كالىن  :اللظم ألاو  .الخػٍس

ًٌجى غِسخى بً مُىا بً وسدان بً غِسخى بً غبذ الطمذ بً غمش بً غبذ هللا الضسقي، :  اطمه، وظبه، والدجه

ً وماةت ،مىسخى اأب لهب بـ" نالىن "، ولذ ظىت غشٍش  . (1)ٍو

ة، ونُل لهالىن: نشأ نالىن غلى شُخه هاقؼ ظىت خمعحن، وناُ نالىن: نشأث غلى هاقؼ نشاءجه ؾحر مشَّ : شُىخه

 
َّ
  يم نشأث غلى هاقؼ؟ ناُ: ما ل أخطُه يثرة، ئل

َ
 أ
ّ
 ِو

ً
ً ظىت، أخز الهشاءة غشغا غً  ي ظالعخه بػذ الكشاؽ غشٍش

 
ً
 .  (2)غلى غِسخى بً وسدان هاقؼ نشاءة هاقؼ، ونشاءة أبي ظػكش، وغشع أًػا

ُم بً الخعحن الٌعاتي، وئبشاَُم بً ئبشاَيما سوي غىه ئبشاَُم وأخمذ ،  ابىاٍ: الهشاءة غىه سوي: جالمُره

ذ الخلىاوي، وئظماغُل بً ئسخام الهاضخي، والخعً بً  مدمذ اإلاذوي، وأخمذ بً ضالح اإلاطشي، وأخمذ بً ًٍض

 
ّ
م يشحرغلي الشخام، والخعحن بً غبذ هللا اإلاػِل  . (3)م، وؾحَر

 هَّ ًان نالىن ـ سخمه هللا ـ ناسب اإلاذًىت وهدىيها، ًهاُ: ئ : طحرجه وحُاجه
ً
ى ه سبِب هاقؼ، ونذ اخخظ به يشحرا ، َو

ًان هاقؼ ـ سخمه هللا ـ ٌعمُه و الزي ظماٍ نالىن؛ لجىدة نشاءجه، و " نالىن " باللؿت الش  مُت حػجي : " الجُذ "،و

ًان ظذ ظذٍ غبذ هللا مً ظبي الشوم مً أًام غمش بً الخؿاب ـ سضخي هللا غىه  بزلَ؛ ألن نالىن أضله مً الشوم، 

 
َ
به مً أظٍش ئلى غمش ئلى اإلاذًىت، وباغه، قاشتراٍ بػؼ ألاهطاس، قهى مىلى مدمذ بً مدمذ بً قحروص،  مَ ِذ ُه ـ ، ق

ًان ًان نالىن أضم ل ٌعمؼ البىم، و ًان أضم، ًهشب ه ٌعمػه، ئرا نشأ غلُه ناسب قاهَّ  و ناُ ابً أبي خاجم: 

ًان غىذما ًهشأ غلُه الهشآن كهم خؿأَم ولخنهم بالشكت، و شد غلُه اللخً  الهشآن، ٍو ًىظش ئلى شكتي الهاسب، ٍو

 .  (4)والخؿأ

                                              
 . 1/615ًىظش ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسي:  - 1
  .1/615العابو: ًىظش  - 2
 .  616، 1/615: ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسيىظش ً - 3
 .  616، 1/615: ش ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسيًىظ - 4
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ً وماةخحن، وههل غً : وفاجه اخخلل في ظىت وقاجه خُض ههل ابً الجضسي غً الذاوي نىله: جىفي نبل ظىت غشٍش

ً   . (1)ألاَىاصي نىله: وؾحٍر ظىت خمغ وماةخحن، وغً الزَبي نىله: َزا ؾلـ . وأزبذ وقاجه ظىت غشٍش

ف باإلمام  :شاوياللظم ال  .خلفالخػٍس

: خلل بً َشام بً سػلب بً خلل بً سػلب بً َشُم بً سػلب بً داود بً مهعم اطمه، وظبه، والدجه 

هاُ: خلل بً َشام بً ؾالب بً ؾشاب ؤلامام الػلم أبى مدمذ البزاس البؿذادي،  ابً ؾالب أبى مدمذ ألاظذي، ٍو

 . (2)ولذ ظىت خمعحن وماةت

اث، خُض أخز الهشآن غشغا ٌػذ ؤلامام  :شُىخه  خلل مً أشهش الشواة الزًً نشأوا غلى ؤلامام خمضة الٍض

ذ ظػُذ بً  ػهىب بً خلُكت ألاغصخى، و غً أبي ٍص غً ظلُم بً غِسخى، وغبذ الىاخذ بً أبي خماد غً خمضة َو

اب بً غؿاء  وغبُذ أوط غً اإلاكػل الػبي، وسوي الخشوف غً ئسخام اإلاعُبي وئظماغُل بً ظػكش وغبذ الَى

دحى بً آدم، وظمؼ مً الٌعاتي الخشوف ولم ًهشأ غلُه الهشآن  . (3)بً غهُل ٍو

 أخمذ بً ئبشاَُم وسانت، وأخٍى ئسخام بً ئبشاَُم، وئبشاَُم بً غلي  :جالمُره
ً
 وظماغا

ً
سوي الهشاءة غىه غشغا

م يشحر م الخذاد، وؾحَر ذ الخلىاوي، و ئدَسغ بً غبذ الٌٍش   .(4)الهطاس، وأخمذ بً ًٍض

ًان  :طحرجه وحُاجه ى ابً زالر غششة ظىت،  ى ابً غشش ظىحن، وابخذأ في ؾلب الػلم َو خكظ خلل الهشآن َو

م ختى خكظخه.  ه ناُ: أشٍل غلّي باب في الىدى قأهكهذ زماهحن ألل دَس ، سوي غىه أهَّ
ً
 غابذا

ً
 غاإلاا

ً
 صاَذا

ً
زهت يبحرا

 ُ هى ًان ًٌٍش أن ًهاُ له البزاس، ٍو ه وسوي غىه أًػا أهه  ًان ًأخز بمزَب خمضة ئل أهَّ : ادغىوي اإلاهشب، ونُل: 

 
ً
ً خشقا  .(5)خالكه في ماةت وغشٍش

ى مخخل مً الجهمُت :وفاجه ً وماةخحن ببؿذاد، َو  .(6)جىفي خلل ـ سخمه هللا ـ في ظمادي آلاخشة ظىت حعؼ وغشٍش

 

 

 

 

 

                                              
  .1/616: العابوىظش ً - 1
 .273، 1/272ًىظش ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسي:  - 2
 .1/273ًىظش العابو:  - 3
 .274، 1/273ًىظش ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسي:  - 4
 .1/273ًىظش العابو:  - 5
 .1/274ًىظش ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسي:  - 6
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: الخىحُه الىحىي   اإلابحث ألاٌو

 أوال: ألادواث 

ف ألاداة في ال  :لغت والاصؼالححػٍس

في لعان الػشب: وئداوة الصخيء وأدواجه آلخه، ولٍل ري خشقت أداة، وهي آلخه  وسدآلالت،  ألاداة في اللغت:

 . (1) التي جهُم خشقخه، وألكها مىهلبت غً واو؛ ألن ظمػها ) أدواث (

ونذ وسد . (2)" الخشوف وما جػمً مػىاَا مً ألاظماء والظشوف" ًشاد باألدواث: ألاداة في الاصؼالح: 

ا (ألاداة:  وخلل غً خمضة في غً هاقؼ الخالف بحن نالىن 
َّ
ـــــ حػ في كٌى هللا  ،) إلا ـــ ـــــ ـــ ـــــ    الى ـ:ـ       

           .  وخلل غً خمضة في َزٍ آلاًت، خُض نشأ  غً هاقؼ اخخلكذ الشواًت بحن نالىن

 نالىن نىله
َّ
 ـ:       ، ناُ الشاؾبي ـ سخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هللا (3)ا ( بالخخكُل، ونشأ خلل بالدشذًذ: ) إلا

ى
َ
ل
َ
اْغخ

َ
اِمٌل ف

َ
ا و

َّ َ
ُد إلا ِدّ

َ
ش ٌُ ى  **  

َ
ُػل

ْ
اِزِق ال

َّ
ع َوالؼ ٌَ  َوِفيَها َوِفي 

م: ابً غامش وغاضم وخمضة نشأوا بّحن الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ أن اإلاشمىص لهم با لٍاف والىىن والكاء، َو

م بالخخكُل غ، والؿاسم (، ونشأ ؾحَر  . (4)بدشذًذ اإلاُم في العىس اإلازًىسة، وهي: ) َىد، َو

 اللغت: 

ا ( غلى زالزت أخىاُ،  
َّ
ا ًطْل ئلى : ألاولىجأحي ) إلا

ّ
خشف ظضم وهكي ونلب، هدى: ؾادس مدمذ البالد وإلا

ٍي        ناُ ضاخب يكاًت اإلاػاوي:    بحروث، وفي َزا
ْ
ف

َ
 اْو ِمْن َبْػِد ه

ً
ِمُىا ًَ   **  

ْ
ذ

َ
ل
َ
 ج

ْ
 ِإن

َّ
 َوِإال

ً
ْم َحْصما

َ
ل
َ
ا و

َّ َ
إلا

 
ْ

ذ
َ
 (5)َحَصل

ه (. ـ 1وجخخص بأمىز منها: 
ْ
ا جذخل

ّ
ا، أي: وإلا

ّ
غذم ظىاص ـ  2ظىاص خزف مجضومها، هدى: ) ناسبذ الباخشة اإلاُىاء وإلا

ا ًطل (. انترانها بأداة الششؽ، 
َّ
اظخمشاس هكهها ئلى صمً اإلاخٍلم، هدى: ) اهؿلو مدمذ ـ  3قال ًجىص أن ًهاُ: ) ئْن إلا

ا ًطْل (، أي: لم ًطل ختى َزٍ اللخظت، ونذ ًطل بػذ لخظت أو لخظاث.  
ّ
 وإلا

                                              
 ) أدا (. 1/48ًىظش لعان الػشب، لبً مىظىس:  - 1
ب، لجماُ  2 ىظش ؤلاجهان في غلىم الهشآن، للعُىؾي:17الذًً ابً َشام ألاهطاسي، ضـ: ـ  مؿجي اللبِب غً يخب ألاغاٍس   . 2/140، ٍو
 .2/747الهشاءاث الػشش اإلاخىاجشة، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي:  ًىظش البذوس الضاَش في  - 3
، وممً نشأ بالدشذًذ أًػا أبى ظػكش. ًىظش البذوس الضاَشة، 240ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 4

 .2/967للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي: 
 . 214بذ هللا الٌشدي البِخىشخي، ضـ يكاًت اإلاػاوي في خشوف اإلاػاوي، للشُخ غ  - 5
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 ( ورلَ بششؾحن، الشاهُت: 
َّ
: جٍىن خشف اظخصىاء بمػجى: ) ئل   : أن ٌعبهها هكي يهُى هللا ـ حػالى ـألاٌو  

            (1) باهلل الشاوي: . (2)غلى نشاءة مً نشأ بالدشذًذ َ أن ٌعبهها نعم هدى نىلهم: " وشذج 

ا جزَب ". 
ّ
 إلا

 جٍىن ظشقا للضمان بمػجى: ) خحن ( وجخخظ باإلااضخي، هدى نُى هللا ـ حػالى ـ: الشالشت:              

                 (3) ا أن ًٍىن ماغُا ، أي: في ونذ مجُئه، وظىابها ًأحي غلى هىغحن، ئمَّ

ا أن ًٍىن مػاسغا يهىله ـ حػالى ـ:   يما في آلاًت العابهت، وئمَّ                 

                 (4) ) ُه بـ: ) ظادلىا
َ
 أنَّ بػػهم أّول

َّ
 . (5)ئل

 الخىحُه: 

كت   كت مً الشهُلت، واإلاخكَّ  لخخالف الهشاءة، قػلى نشاءة الخخكُل جٍىن " ئن " مخكَّ
ً
اخخلل الخىظُه جبػا

بخذاء، وما بػذٍ الخبر، و " ما مً الشهُلت ًبؿل غملها؛ لىهطها غً مشابهت الكػل؛ ولزلَ اسجكؼ ما بػذَا غلى لا 

كت  " صاةذة، جيء بها لخٍىن ضلت للخأيُذ، ئر الخهذًش: " وئن ًٌل لجمُؼ ". وجيء بالالم لخكشم بحن " ئْن " اإلاخكَّ

 أنَّ اإلاعألت قهها خالف بحن أَل البطشة والٍىقت، قأَل البطشة ًشون بأنَّ " (6)والىاقُت التي هي بمػجى: " ما "
َّ
، ئل

ا أَل الٍىقت قحرون أنَّ " ئْن  و بحن اإلاخككت والىاقُت، أمَّ كت مً الشهُلت، و " ما " صاةذة، والالم جيء بها للخكٍش " مخكَّ

 " زابذ غً 
َّ
ا " اإلاشذدة التي بمػجى: " ئل

َّ
 "، و " ما " صاةذة؛ ألنَّ الهُى في " إلا

َّ
ئْن " هاقُت، والالم بمػجى: " ئل

 . (7)الػشب

ا غلى نشا   وأمَّ
َّ
 "، و" ئن " بمػجى: " ما "، ئر الخهذًش: " وما ًٌل ئل

َّ
ا " بمػجى: " ئل

ّ
ءة الدشذًذ قخٍىن " إلا

 " غلى نُى مً 
َّ
، و " ئن " بؿل غملها بذخُى " ئل  بالبخذاء، وما بػذٍ خبٍر

ً
ظمُؼ، وغلى َزا ًٍىن " ًٌل " مشقىغا

                                              
 .4الؿاسم:   - 1
ج الهشاءة في الهامش سنم )   - 2  ( مً َزٍ الطكدت. 3ًىظش جخٍش
 .96ًىظل مً آلاًت:   - 3
 .74َىد:   - 4
الخؿُب:  . مادة: " إلام "، واإلاعجم اإلاكطل في ؤلاغشاب، للؿاَش ًىظل1489، 1488ًىظش الهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ:  - 5

2/391 ،392. 
م، 9/63، والبدش اإلادُـ في الخكعحر، ألبي خُان: 3/29ًىظش ششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:   - 6 ، والجامؼ ألخٍام الهشآن الٌٍش

ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي: 8/25للهشؾبي:   .616، 2/615، والبُان في ؾٍش
 . 196، 1/195ًىظش ؤلاهطاف في معاةل الخالف، لؤلهباسي:   - 7
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 " 
َّ
التي هي ألاضل في الػمل، قبؿالن غمل " ئْن " التي هي قشع ًجػلها غاملت؛ ألنَّ بؿالن غمل " ما " بذخُى " ئل

 . (1)أولى

 أنَّ َزا الخىظُه مىػه أَل البطشة، خُض نالى: " ول ًجىص أًػا أن ًهاُ: ئنَّ " ئْن " بمػجى: " ما " ، و 
َّ
ئل

: ئنَّ " ئْن " التي بمػجى: " ما " ل ًجيء مػها ا ههُى  "؛ ألهَّ
َّ
ا " بمػجى: " ئل

َّ
 "، يما ناُ ـ حػالى ـ:  " إلا

َّ
   الالم بمػجى: " ئل

                          (2) "(3). 

 الاطم بحن السفؼ والىصبزاهُا: 

ى لاسجكاع؛ أل  ه مشخو مً العمى، َو ىن في اشخهام لاظم، قزَب أَل البطشة ئلى أهَّ ه اخخلل الىدٍى هَّ

ه غالمت غلى  ى الػالمت؛ ألهَّ ه مشخو مً الىظم، َو ، ورَب الٍىقُىن ئلى أهَّ ظهٍش ًذُ غلى معماٍ قحرقػه ٍو

م له غلى: ) ُظَمّي (؛ ألن الخٌعحر (4)معماٍ ىن غلى ما نالٍى بجمػهم له غلى: ) أظماء (، وجطؿحَر . واظخذُ البطٍش

ًان مً ا م والخطؿحر ًشدان ألاشُاء ئلى أضىلها، ولى  ُّ : ) ُوَظ : ) أوظام (، ولهُل في جطؿحٍر لىظم لهُل في جٌعحٍر

ع وأظزاع (، و ) (5)(
ْ
ْػل (، قهى مشــــــــــل: ) ِظز

ُ
. واخخلل في جهذًش أضله، قهاُ بػػهم: ) ِقْػل (، وناُ آخشون: ) ق

ْكل وأنكاُ (
ُ
 . (6) ن

ُّ غلى مػجى في هكعه ولم ًهترن بأخذ ألاصمىت الش ، أو َى ًلمت ٌعىذ ما إلاػىاَا ئلى (7)الزتوخذ لاظم: ما د

ذ؛ ألهه خبر غىه، قأظىذ الخبر الزي  ى معىذ ئلى ٍص ى الشخظ، َو ذ، َو ذ ناةم (، قهاةم إلاػجى ٍص هكعها، هدى: ) ٍص

ذ ذ ئلى لكظ ٍص  . (8)إلاػجى ٍص

 ـ حػالى ـ:  هللا ُ ى نونذ وسد  الشقؼ والىطب في لاظم في               خُض

ل (، ق وخلل غً خمضة في نىله: غً هاقؼ اخخلكذ الشواًت بحن نالىن  هشأ نالىن بالشقؼ، ونشأ خلل ) ججًز

 ِصَحاِبِه  **  ..................................             ، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (9)بالىطب
ُ

ْهف
َ
ِؼ ه

ْ
ف ْصُب السَّ

َ
ِزًُل ه

ْ
ج
َ
 َوج

َل ( بّحن الشاؾب م: ابً غامش وخكظ وخمضة والٌعاتي نشأوا ) ججًز لمت ) صخاب ( َو ي أن اإلاشمىص لهم بالٍاف، ًو

 . (10)بالىطب، وغلى َزا جٍىن نشاءة البانحن بالشقؼ

 اللغت:
                                              

ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي:   - 1  . 2/616ًىظش البُان في ؾٍش
م:    - 2  .  93مٍش
 . 1/196ؤلاهطاف في معاةل الخالف، لؤلهباسي:   - 3
 .13في غلم الىدى، لشؤوف ظماُ الذًً:  اإلاعجب، و 1/6ًىظش ؤلاهطاف في معاةل الخالف، لؤلهباسي:   - 4
 .14، 1/13ل الخالف، لبً ألاهباسي: ًىظش ؤلاهطاف في معاة  - 5
 مادة: " ظما ".. 2110ـ  3/2107ًىظش لعان الػشب، لبً مىظىس: م   - 6
مؼ الهىامؼ  في ششح  ظمؼ الجىامؼ، للعُىؾي: 1/35ًىظش ششح الشضخي غلى الٍاقُت:   - 7  .1/22، َو
 .6، 5بً مالَ، ضـ: ًىظش اإلاعاغذ غلى حعهُل الكىاةذ، لبً غهُل غلى يخاب الدعهُل، ل   - 8
 . 430ًىظش الخزيشة في الهشاءاث، لبً ؾلبىن، ضـ:   - 9

 . 285ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 10
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ل الػحن الصخُذ اإلاطذس مىه ًأحي غلى زالزت   ل ( مطذس للكػل ) هضَُّ ( مػّػل الػحن؛ ألنَّ مػػَّ ) ججًز

:أوصان،  ل أًػا: (1)) جكػُل (، والشاوي: ) قّػاُ (، والشالض: ) ِقَػاُ ( بالخخكُل ألاٌو ال. والخجًز له ججًز ، ًهاُ: هضَّ

 . (2)الترجِب

 الخىحُه: 

ض  ل الػٍض ل ( خبر مبخذأ مدزوف، أي: َى، أو َزا، أو رلَ ججًز ، واإلاطذس (3)نشاءة الشقؼ غلى أنَّ ) ججًز

، أي:  ضبمػجى اإلاكػُى زا اخخُاس الجػبري، خُض ناُ: " واخخُاسي الشقؼ؛ ألهه أنل خزقا "، (4)مجُز الػٍض ا (5)َو . أمَّ

ل ( مكػُى مؿلو غمل قُه الىطب أخذ شِئحن،  : نشاءة الىطب قػلى أنَّ ) ججًز ُّ ألاٌو مىطىب بكػل مهذس د

، زم أغُل قطاس مػشقت يهىله ـ حػالى ـ: 
ً
ال  غلُه اإلاطذس، أي: هّضُ الهشآن ججًز      (6) :أي ،

 للشناب.
ً
 قػشبا

ل (الشاوي:    غلى اإلاذح، (7) هطب غلى اإلاطذس مً مػجى ) اإلاشظلحن (؛ ألنَّ ؤلاسظاُ بمػجى: ) الخجًز
ً
. ونذ ًٍىن مىطىبا

ى ألاخعً غىذ الكاسخي  .(8)َو

 ناُ ـ حػالى ـ:                ...    ن نالىن غً هاقؼ وخلل غً اخخلكذ الشواًت بح

 ، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (9)خمضة في َزٍ آلاًت، خُض نشأ نالىن ًلمت ) والهمش ( بالشقؼ، ونشأ خلل بالىطب

 
َ
ْد َحال

َ
ل

َ
 َول

ً
ْػُه َطما

َ
َمَس اْزف

َ
ل

ْ
 ...................................  **  َوَوال

م: هاقؼ وابً يشحر وأبى غمشو البطشي نشأوا  بّحن الشاؾبي في الشؿشة الشاهُت أن اإلاشمىص  لهم بٍلمت: ) ظما (، َو

 . (10)بالشقؼ في نىله: ) والهمش ( وغلى َزا جٍىن نشاءة البانحن بالىطب

 اللغت: 

الهمش بػذ زالر لُاُ ئلى آخش الشهش، ظّمي بزلَ لبُاغه، والهمش أًػا: جدحر البطش مً الشلج، ًهاُ:  

ى شخيء ًط هاُ: جهّمشجه أجِخه في نمشث الهشبت، َو ًالخترام، قُذخل اإلااء بحن ألادمت والبششة، ٍو ُبها مً الهمش 

 ، ومىه نُى الشاغش:(11)الهمشاء، وجهّمش ألاظذ ئرا خشط في الهمشاء ًؿلب الطُذ

ٍس  **   ِمّ
َ
ل

َ
ى ُمخ

َ
اُء ِبِه َغل

َ
َػش

ْ
 ال

َ
ؽ

َ
َماِز َطل

ّ
َساِن ُمَػاِوِد َحاِمي الِر

ْ
ك
َ
 (12)ألا

                                              
 . 97ـ  3/94ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 1
شي، ضـ:   - 2 خاح، للجَى  . مادة " هُض ".1131ًىظش الِصّ
، والخزيشة في الهشاءاث، لبً 4/1199، وقخذ الىضُذ في ششح الهطُذ، للسخاوي: 5/2192ىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت: ً  - 3

 .8/9، والجامؼ ألخٍام الهشآن، للهشؾبي: 430ؾلبىن، ضـ: 
 . 497ًىظش ئمالء ما مً به الشخمً، للػٌبري، ضـ:   - 4
 .5/2192ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 5
 . 4مدمذ مً آلاًت:   - 6
 . 3/311، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 5/2192ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 7
 . 3/311ًىظش ششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:   - 8
 . 2/620ًىظش اليشش في الهشاءاث الػشش، لبً الجضسي:   - 9

 . 285ضـ: ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي،  - 10
شي، ضـ:   - 11  . مادة: " نمش ".1363، والهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ: 966ًىظش الصخاح، للجَى
 . مادة: " نمش ".5/3736الػبي في  لعان الػشب، لبً مىظىس: م  غىمت، وميعىب  ئلى غبذ هللا بً بدش الٍاملالبِذ مً   - 12
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 الخىحُه:

 لخخالف الهشاءة، قػلى نشاءة الشقؼ ًٍىن في نىله: ) والهمش ( وظهان، اخخ 
ً
: لل الخىظُه جبػا أهه ألاٌو

 مشقىع غلى لابخذاء، والجملت بػذٍ الخبر، والػمحر في الجملت غاةذ غلى ) الهمش (، وبه ضلح الٌالم. 

ى نىله: الشاوي:  ًَ ءَ َو  أهه مػؿىف غلى ما نبله، َو  ا
ٌ
  ت

َّ
لخهذًش: " وآًت لهم الهمش " قالػؿل خُيئز مً ئر ا  ْم هُ ل

             باب غؿل الجمل ل غؿل اإلاكشد غلى اإلاكشد؛ ألنَّ نىله: ) وآًت ( ألاولى مشقىع غلى لابخذاء والخبر مدزوف، ونىله:

  
َ ْ
  ُض زْ ألا

َ ْ
 ُِّ اإلا

َ
 خ

ُ
  ، و   ت

َّ
  ُل ُْ ال

َ
 ْظ و

َ
 ل
ُ
  ، و   خ

ْ
 ال

َ
  سُ َم ل

َ
 زْ دَّ ك

َ
، (1)ر لآلًت ظاس غلى ما ًجب له مً ؤلاغشابًلها جكعح  هُ اه

َ شؿلذ الكػل غىه بالػمحر قشقػخه بالبخذاء " ه ناُ: " الشقؼ أولى؛ ألهَّ  . (2)ونذ ههل الهشؾبي غً أبي خاجم أهَّ

ا غلى نشاءة الىطب قهى مكػُى به لكػل مدزوف ًكعٍش اإلازًىس، ئر الخهذًش: " ونذسها الهمش نذسهاٍ   أمَّ

 أنَّ غلى الهشاءجحن ًٍىن في الٌالم خزف "، وغلى َزا 
َّ
ت ل مدل لها مً ؤلاغشاب، ئل جٍىن ظملت ) نذسهاٍ ( جكعحًر

مػاف، ئر الخهذًش: " نذسها معحٍر مىاُص " واإلاىاُص زماهُت وغششون مجزل، ًجُز الهمش ًل لُلت في واخذ منها ل 

 أنَّ اإلا(3)ًخخؿاٍ
َّ
، ئل : نذسهاٍ را مىاُص  غلى اغخباس ) . ونُل جهذًٍش

ً
 زاهُا

ً
، أو مكػىل

ً
ا أن ًٍىن خال ػاف اإلادزوف ئمَّ

ىت جذُ (4)) ضحرهاٍ (         نذسهاٍ ( بمػجى: ًان َىاى نٍش ، وخزف اإلاػاف وئنامت اإلاػاف ئلُه مهامه ظاةض ئن 

ـــغلُ ــــــــه، مـــ ـــــ ـــ ــــً رلَ نــ ـــ ـــــ ـــ  ُى هللا ـ حػالى ـ: ـ                   (5) :قالخهذًش ،  "

وأششبىا في نلىبهم ُخبَّ العجل " قدزف اإلاػاف الزي َى ) ُخبَّ ( وأنُم اإلاػاف ئلُه مهامه قأخز أخٍامه، ناُ 

 ابً مالَ ـ سخمه هللا ـ:

ْغَساِب  ِ
ْ

ُه ِفي ؤلا
ْ
ا  **  َغى

َ
ف

َ
ل
َ
ِحي خ

ْ
أ ًَ  

َ
اف

َ
ظ

ُ ْ
ِلي اإلا ًَ  َوَما 

َ
ا َما ُحِرف

َ
 (6)ِإذ

، قدزف خشف الجِشّ مً اإلاكػُى ألاُو قطاس: ) نذسهاٍ مىاُص ( : نذسها له مىاُص ، وخزف خشف (7) ونُل جهذًٍش

، وأْن "، بل ًهخطش قُه غلى  الجِشّ مخخلل قُه بحن أَل الىدى، قمزَب الجمهىس أنَّ خزقه ل ًىهاط مؼ ؾحر " أنَّ

 ـ: العماع، ناُ ابً مالَ ـ سخمه هللا

َجــــــــــِسّ 
ْ
ُمى

ْ
ْصُب ِلل

َّ
الى

َ
 ف

ْ
 ُحِرف

ْ
 ............................   **  َوِإن

ُدوا ًَ  
ْ
ن

َ
 أ

ُ
َعِجْبذ

َ
ْبٍع ه

َ
ْمِن ل

َ
ِسُد  **  َمْؼ أ

َّ
ؼ ًَ  

ْ
ن

َ
نَّ َوأ

َ
 َوِفي أ

ً
ال

ْ
ل

َ
 ه

ذ الهلم ال ما بششؽ حػّحن الخشف ومٍاهه، يهىلهم: بٍش عٌحن، قالخشف ومنهم مً رَب ئلى ظىاص خزقه مؼ ؾحَر

 . (8)مػلىم واإلاٍان مػلىم

 

 

                                              
ه، ضـ: 5/2195ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 1 ، والٌشل، 3/313، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 191، والدجت، لبً خالٍى

 .2/216إلاٍي الهِسخي: 
م، للهشؾبي:   - 2  . 8/29الجامؼ ألخٍام الهشآن الٌٍش
 .3/323ًىظش الٌشاف، للضمخششي:   - 3
 .3/313ًىظش ششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:   - 4
 . 93البهشة مً آلاًت:   - 5
 .38، 3/37ىظش ششح ابً غهُل غلى |ألكُت ابً مالَ: ً  - 6
ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي:   - 7  .3/313، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 2/616ًىظش البُان في ؾٍش
 . 421، 2/420ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 8



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 

15 

 
ً
 : حرف اإلافػٌى به.زالشا

، وخزقه غلى غشبحن:  
ً
: ًدزف اإلاكػُى به يشحرا ، هدى نُى هللا ـ حػالى ـ: ألاٌو

ً
ا  أن ًٍىن اإلاكػُى مىٍى

              (1)،  . ا لخػمحن أن ًٍىن اإلاكالشاوي: أي: ٌؿكش إلاً ٌشاٍؤ ػُى ؾحر مىىي، ئمَّ

   الكػل مػجى الالصم، هدى نُى هللا ـ حػالى ـ:   (2)ا للمبالؿت ، هدى نُى (3)، أي: ٌػذلىن، وئمَّ

  هللا ـ حػالى ـ: 
ُ
ْبُظؽ ٍَ ِبُع َو

ْ
ل ًَ  ، (4)  َوهللُا 

ً
ا ًان مىٍى ـــــــــ حػال هــٌى اللــــــــكفي  ونذ وسد خزف اإلاكػُى به و ـــ  ى ـ: ــ   

            خُض اخخلكذ الشواًت بحن نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة في نىلـــــــه: ) غملخه (، قهشأ .

 ، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (5)نالىن بازباث الهاء، ونشأ خلل بدزقها

 
ٌ
َهاَء ُصْحَبت

ْ
 ال

ُ
ْحِرف ًَ ُه 

ْ
خ
َ
 **  ........................................  َوَما َغِمل

م: شػبت وخمضة والٌعاتي نشأوا بدزف  (6) ئلى أن اإلاشمىص لهم بـ: ) صخبت (أشاز الشاػبي ـ زحمه هللا ـ  َو

 . (7)الهاء مً نىله: ) وما غملخه (، وغلى َزا جٍىن نشاءة البانحن باإلزباث

 اللغت:

َ: اإلاهىت والكػ  ، أي: ؾلب ئلُه الػمل، الػَمل بالخدٍش ، وأغمله واظخػمله ؾحٍر
ً
ل، ًهاُ: َغِمَل َغَمال

 ، ومً رلَ نُى الشاغش: (8)واغَخَمل َغِمَل بىكعه، وأغمل سأًه وآلخه. ونُل: اغؿشب في الػمل

ِيْل 
َّ
خ ًَ ى َمْن 

َ
 َغل

ً
ْىما ًَ ِجْد  ًَ ْم 

َ
 ل

ْ
ِمْل  **  ِإن

َ
ْػخ ٌَ  ًَ ِبُ

َ
ِسٍَم َوأ

َ
ى

ْ
 (9)ِإنَّ ال

 الخىحُه:

 لخخالف الهشاءة، قمً أزبذ الهاء أحى بالػاةذ ـ أغجي الػمحر الزي َى مكػُى به ـ   
ً
اخخلل الخىظُه جبػا

 ولم ًدزقه، وغلى َزا ًجىص في ) ما ( ألاوظه آلاجُت:

اظم مىضُى مبجي غلى العٍىن في مدل ظش غؿكا غلى نىله: ) زمٍش (، والجملت بػذَا ظملت قػلُت مٍىهت مً ـ  1 

ما َى غمحر، َزا الػمحر َى الػاةذ مً قػل وقاغ ، ئهَّ
ً
، الكػل قهها مخػذ ئلى مكػُى واخذ لِغ ظاَشا ل ومكػُى

 .  الطلت ئلى اإلاىضُى

 غلى ) زمٍش (، وغلى َزا جٍىن الجملت بػذَا ضكت لها، والػمحر قهها غاةذ ـ  2
ً
هٌشة مىضىقت في مدل ظٍشّ غؿكا

 .(2)زمش هللا الزي خلهه، ومما غملخه أًذيهم "، ئر الخهذًش: " لُأًلىا مً (1)غلى اإلاىضىف

                                              
 . 129آُ غمشان مً آلاًت:   - 1
 .63الىىس مً آلاًت:   - 2
 .344، 1/343ًىظش ششح الشضخي غلى الٍاقُت:   - 3
 .245البهشة مً آلاًت:   - 4
 .431ًىظش الخزيشة في الهشاءاث، لبً ؾلبىن، ضـ:   - 5
 ًلمت ) صخبت ( مً الشمىص اإلاجخمػت التي جػم شػبت غً غاضم، وخمضة، والٌعاتي. ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ:  - 6

.............................. 
َ
ال

َ
 ج

ٌ
ْػَبٍت ُصْحَبت

ُ
ْل ِفيِهَما َمْؼ ش

ُ
 .  **  َوك

 .22، 21ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ: 
 .285ًىظش العابو، ضـ:   - 7
شي، ضـ: ًىظش الِصّ   - 8  . مادة: " غمل ".1143، والهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ: 812خاح، للجَى
ى مً دون وعبت  في َمؼ  الهىامؼ، للعُىؾي: ش الشظضبدالبِذ مً   - 9  .2/339، َو
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 . (3)هاقُت، غلى أنَّ الشمش خلو هللا، ولم حػمله أًذيهم، ول ًهذسون غلُهـ  3 

ا مً خزف الهاء قـ: " ما " ًجىص أن جٍىن مىضىلت، أو مىضىقت، وما بػذَا ضلت أو ضكت، والػاةذ   أمَّ

زا الػاةذ َى  س، َو ًان غاةذا أم ؾحر غاةذ، خزف للخخكُل، قىظىدٍ مهذَّ ، وخزف اإلاكػُى ظاةض ظىاء أ اإلاكػُى

 ناُ الجػبري: " وخزقه في الطلت أخعً، هدى:       (4) :وفي الطكت خعً، هدى ،........ 

 
ُ
ُه ف

َ
ْمـــــــ   **  ِز ل

َ ْ
ىُض ِمَن ألا

ُ
ف

ُّ
َسُه الى

ْ
ى

َ
َما ج  ُزبَّ

ٌ
ٌِ ْسَحت ا

َ
ِػل

ْ
َحِلّ ال

َ
 (5)ه

 حر خعً، هدى: وفي الخبر ؾ

َصي هللُا 
ْ
خ

َ
أ
َ
  **  ف

ً
 َغْمدا

ُ
ذ

ْ
ل
َ
خ
َ
ُهنَّ ك

ُّ
ل
ُ
 و

ُ
ر

َ
ال

َ
 ز

ً
ُػىدُ  َزاِبَػت

َ
 (7)". (6)ح

 بكػل جام، أو بىضل، هدى: )  
ً
 مىطىبا

ً
ًان مخطال والخاضل أنَّ خزف الػاةذ اإلاىطىب يشحر مىجلي ئرا 

م (، قُجىص خزف ال ُه دَس
َ
ــــهاء في َاجحن الجملخحن، قخهظاء الزي غشبُخه (، و ) ظاء الزي أها مػؿٌُ ـــ ـــ ــ ــ : ) ظاء ـ ُى

م (، ناُ ابً مالَ ـ سخمه هللا ـ:   الزي غشبُذ (، و ) ظاء الزي أها مػؿَُ دَس

َجـــــــــــــ .......................................                                     
ْ
ِشحٌر ُمى

َ
َدُهْم ه

ْ
 ِغى

ُ
ف

ْ
َحر

ْ
ــ**  َوال ــــ  ـــِليـــ

َصْب                                      
َ
خ
ْ
ِصٍل ِإِن اه

َّ
ْسُحىا َيَهْب   ِفي َغاِئٍد ُمخ

َ
َمْن ه

َ
ْو َوْصٍف ه

َ
 (8)**  ِبِفْػٍل أ

 بكػل هانظ قال 
ً
 مىطىبا

ً
 بؿحر قػل أو وضل، أو مخطال

ً
 مىطىبا

ً
، أو مخطال

ً
ًان الػاةذ مىكطال ا ئرا  أمَّ

ذ (ًجىص خزقه، هدى:  ه ٍص ه مىؿلو (، و ) ظاء الزي يأهَّ  . (9)) ظاء الزي ئًاٍ غشبَذ (، و ) ظاء الزي ئهَّ

ه ًدخاط ئلى جهذًش مكػُى للكػل ) غملذ (   أهَّ
َّ
 أن (10)يما ًجىص أن جٍىن " ما " هاقُت، ئل

ً
جىص أًػا . ٍو

ت ول خزف خُيئز، ئر الخهذًش: " ومً غمِل أًذيهم، ولاخخُاس غىذ   باألضلجٍىن مطذٍس
ً
 . (11)الجػبري ؤلازباث غمال

 اإلابحث الشاوي: الخىحُه الصسفي

 أوال: من أوشان الاطم الشالسي اإلاجسد.

 ناُ ـ حػالى ـ:                                      :نشأ نالىن ـ سخمه هللا ـ نىله

 ، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ:(12)، ونشأ خلل بػمهما) شؿل ( بػم الشحن وحعٌحن الؿحن

..............................  **  
ً
سا

ْ
ٍل ُطمَّ ِذه

ْ
غ

ُ
 (1) َوَطاِهُن ش

                                                                                                                                         
ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي: 5/2194ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 1  .2/616، والبُان في ؾٍش
 .3/312ًىظش ششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:   - 2
 .313، 3/312ًىظش العابو:   - 3
 .41البهشة مً آلاًت:   - 4
ى ألمُت بً أبي الطلذ في دًىاهه، ضـ:   - 5  . 50البِذ مً بدش الخكُل، َو
ه:   - 6 ى مً دون وعبت في الٌخاب، لعِبٍى  . 1/86البِذ مً بدش الىاقش، َو
 .5/2194ششح  الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 7
 . 135ـ  1/132ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 8
 .1/137لى ألكُت ابً مالَ: ًىظش ششح ابً غهُل غ  - 9

ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي:   - 10  .2/616ًىظش البُان في ؾٍش
 .5/2195ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:   - 11
 . 2/402ًىظش ئجداف قػالء البشش بالهشاءاث ألاسبػت غشش، للبىا:   - 12
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 . (2)فالراٌ في كىله: ) ذهسا ( زمص البن غامس والىىفُحن

 :اللغت

ل (، وحمػه:الشؿل غذ الكشاؽ، وقُه أسبؼ لؿاث: )  
َ
غ

َ
ل، وش

ْ
غ

َ
ل، وش

ُ
غ

ُ
ل، وش

ْ
غ

ُ
،  ش أشغاٌ وشغٌى

ُه؛ ألنها لغت زدًئت أو كلُلت
ُ
خ
ْ
ل
َ
غ

ْ
 فأها شاغل، وال ًلاٌ: أش

ً
 فالها

ُ
ذ

ْ
ل
َ
 . (3)ًلاٌ: شغ

 الخىحُه:

ما قطُدخان، (4)الهشاءجان لؿخان في َزا لاظم، يهىلهم: ) ُغُمش، وُغْمش (، واللؿخان ألَل الدجاص  ، َو

ان ل (نشب بهما ونُل: ألاضل الػم، وؤلاظٍان جخكُل، وقُه لؿخان أخٍش
َ
غ

َ
ل، وش

ْ
غ

َ
 . (5)، وهما: ) ش

والحاصل أن اللغاث الىازدة في هرا الاطم هي من أوشان الاطم الشالسي اإلاجسد؛ ألنَّ الاطم الشالسي  

، غشسة مظخػملت، وازىان أحدهما مهمل وآلاخس كلُل، كاٌ ابن مالً ـ زحمه هللا ـ:
ً
 اإلاجسد له ازىا غشس وشها

السِ 
ُ
ْحَر آِخِس الش

َ
ُػـــــــــــــــمَوغ

َ
اِهُِه ح

َ
 ز

َ
ْظِىحن

َ
ِظْس َوِشْد ح

ْ
ْح َوُطم  **  َواه

َ
خ
ْ
 ِيّ اف

ِػْل       
ُ
ِصَُص ِفْػٍل ِبف

ْ
خ

َ
ْصِدِهْم ج

َ
ِلـــــــل  **  ِلل ًَ ُع 

ْ
َػى

ْ
ْهِمَل َوال

ُ
 (6)َوِفُػٌل أ

جىش ف  ـ الفخح والىظس والظم، ٍو
ً
ي غُىه الشالزت اإلارهىزة أي أنَّ الاطم الشالسي اإلاجسد ًجىش في فائه ـ وشها

، حاصل طسب زالزت في أزبػت. 
ً
 والدظىحن، فخىىن ألاوشان ازني غشس وشها

 زاهُا: حمؼ الخىظحر.

َُّ غلى أيثر مً ازىحن بخؿُحر ظاَش أو مهذس، الخؿُحر الظاَش يـ: ) سظل ( جهُى في   ظمؼ الخٌعحر َى ما د

: حمؼ كلت، وهى ما د والجمؼ. وظمؼ الخٌعحر غلى نعمحن، الجمؼ: ) سظاُ (، واإلاهذس يهىلهم: ) قلَ ( للمكش  ألاٌو

ت.  1دٌ غلى زالزت فما فىكها إلى الػشسة، وله أوشان أزبػت: 
َ
ْزِغف

َ
ت، هحى: أ

َ
ِػل

ْ
ف

َ
ْع.  2ـ أ

ُ
ل
ْ
ف

َ
ُػل، هحى: أ

ْ
ف

َ
ت، 3ـ أ

َ
ـ ِفْػل

ت.  َُ َساض. الشاوي: حمؼ الىثرة 4هحى: ِفخْ
ْ
ف

َ
َػاٌ، هحى: أ

ْ
ف

َ
ُّ غلـ أ ى ما د ى ما قىم الػششة ئلى ؾحر نهاًت، وأوصاهه ، َو

  .(7)يشحرة

 حػالى ـ:  ونذ وسد ظمؼ الخٌعحر في سواًتي نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة في نُى هللا ـ       

                             وخلل غً هاقؼ اخخلكذ الشواًت بحن نالىن 

                                                                                                                                         
 . 286، 285ضـ: ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي،   - 1
 . 22ًىظش العابو، ضـ:   - 2
شي، ضـ: ًىظش الِصّ   - 3  . مادة: " شؿل ".871، والهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ: 603خاح، للجَى
ه، ضـ:   - 4 ، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 4/1202، وقخذ الىضُذ في ششح الهطُذ، للسخاوي: 192ًىظش الدجت، لبً خالٍى

3/315 . 
ه، ضـ:   - 5 ماُ بكخدهما. ًىظش مخخطش ابً خالٍى شة وأبى العَّ ذ الىدىي بكخذ الشحن وحعٌحن الؿحن، ونشأ أبى ٍَش  .126نشأ ًٍض
 . 553، 4/552ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 6
 .4/465ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 7
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، ناُ الشاؾبي ـ سخمه (1)) زمٍش (، خُض نشأ نالىن بكخذ الشاء واإلاُم قهها، ونشأ خلل بػمهما غً خمضة في نىله:

 هللا ـ:

ا  **  ..................................
َ
ف

َ
َمٍس ش

َ
 ِفي ز

َ
اِطحن ًَ اِن َمْؼ  مَّ

َ
 (2) َوط

 . (3)فالشحن في كىله: ) شفا ( زمص  لحمصة والىظائي

 اللغت:

ُمَسة، وحمؼ الشمس: ) ِزَماز ( غلى وشن ) ِفَػاٌ (،  
َ
َمَسة، وز

َ
الشَمُس حْمُل الشجس وأهىاع اإلااٌ، الىاحدة: ز

ا حمؼ الشماز فأزماز،  ب ". أمَّ
ُ
خ

ُ
ُمس، مشل: هخاٌب وه

ُ
مشل: َحَبل وِحَباٌ، هلل غن الفساء كىله: " وحمؼ الشماز ز

 اإلااٌ اإلاش
ً
ُمس أًظا

ُ
م وأغىاق. والش

ُ
شللمشل: ُغى  . (4)ّمس ًخفف ٍو

 الخىحُه:

َجَسة   
َ

ٌس، و) ش
َ
َمَسة (، هلىلهم في حمؼ ) بلسة (: َبل

َ
َمس ( حمػا لـ: ) ز

َ
غلى كساءة من كسأ بفخحخحن ًىىن ) ز

 إلاا ًأحي:
ً
ا من كسأ بظمخحن فُىىن حمػا َجٌس. أمَّ

َ
 (: ش

  
ً
ْب. زاهُا

ُ
ش

ُ
َبت وخ

َ
ش

َ
َمَسة (، هلىلهم: خ

َ
 لـ: ) ز

ً
: ًىىن حمػا

ً
 لـ: ) ِزَماز (، هلىلهم: هخاٌب أوال

ً
: ًىىن حمػا

ب
ُ
خ

ُ
ُمس ((5)وه

ُ
ِمس ( غلى: ) ه

َ
ِمس ( هجمػهم ) ه

َ
. و ًجىش  أن  ًىىن غحر (6) . وكد حّىش الفازس ي أن ًىىن حمؼ ) ز

م
ُ
ب وُغى

ُ
ى
ُ
 إلاا ًجنى، هلىلهم: ػ

ً
 مفسدا

ً
 . (7)حمؼ بأن ًىىن اطما

 . ؤلاغالٌزالشا: 

فه:  ًان رلَ ه ٌػشف ؤلاغالُ بأهَّ حػٍس حؿُحر ًدذر في خشوف الػلت، والهمضة بهطذ الخخكُل، ظىاء أ

 . (8)بالهلب أم بالدعٌحن أم بالخزف أم بالىهل

 ونذ وسد ؤلاغالُ بالهلب في سواًتي نالىن وخلل في ظىسة ) ٌغ ( في ًلمت واخذة في نُى هللا ـ حػالى ـ:   

                        خُض اخخلكذ الشواًت بحن نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة

 ، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (9)في َزٍ آلاًت، قهشأ نالىن بالخشهُل في ًلمت: ) اإلاُخت (، ونشأ خلل بخخكُكها

 
ُّ

ِخف
ْ
 ال

ُ
ت

َ
خ ُْ َ  َواإلاْ

ً
سا

َ
ف

َ
ا ه

َ
ىا  **  َصف

ُ
ف

َّ
ف

َ
ِذ خ ُْ َ ٍذ َمَؼ اإلاْ ُْ ٍد َم

َ
 َوِفي َبل

َ
ال ِىّ

ُ
 خ

                                              
 . 87لئلمام الذاوي، ضـ: ًىظش الخِعحر في الهشاءاث العبؼ،   - 1
 . 216ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 2
 . 22ًىظش العابو، ضـ:   - 3
شي، ضـ: ًىظش الِصّ   - 4  . مادة: " زمش ".151ضـ:  للكحروص آبادي، ، والهامىط اإلادُـ،222، 221خاح، للجَى
 . 402، 2/401وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:  ،3/900ًىظش قخذ الىضُذ، للسخاوي:   - 5
 .3/371: ًىظش الدجت، ألبي غلي الكاسسخي  - 6
 .2/402، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 3/900ًىظش قخذ الىضُذ، للسخاوي:   - 7
ل الىاضح، للذيخىس 586، 2/585ششح ألاشمىوي غلى ألالكُت:   - 8  . 268مىسخى مدمذ صهحن، ضـــ:  :، والخطٍش
 . 2/748ىظش البذوس الضاَشة في الهشاءاث الػشش اإلاخىاجشة، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي: ً  - 9
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أشاز الشاػبي ـ زحمه هللا ـ في الشؼسة الشاهُت إلى أنَّ ولمت ) اإلاُخت ( كسأها بالخخفُف اإلاسمىش لهم 

، وغلى هرا جىىن كساءة هافؼ ـ زحمه      بالخاء في كىله: 
ً
) خىال (؛ ألنَّ الخاء زمص لجمُؼ اللساء ما غدا هافػا

 . (1)هللا ـ بالخشلُل

 اللغت:

ٌذ طد حي، وماث: طىن وهام اإلاىث طد الحُا  ُْ ٌذ وم ّ
ُِ  فهى م

ُ
ِمُذ ، وٍَ

ُ
َماث ة، ًلاٌ: ماث ًمىث، وٍَ

ه بصدد أن ًمىث
َّ
ذ اإلاائذ الري لم ًمذ بػد، ولىى ُّ ف الري ماث، واإلا

َّ
ذ اإلاخف ُْ ، زوي غن الخلُل (2)وبِلي. واإلا

ه كاٌ: أوشدوي أبى غمسو: 
َّ
ُِّ         أه ٍذ َوَم ُْ ِظحَر َم

ْ
ف

َ
ا َطاِئِلي ج ًَ ْػِلُل أَ

َ
 ح

َ
ذ

ْ
ى

ُ
 ه

ْ
 ِإن

ُ
ْسث ظَّ

َ
ْد ف

َ
ًَ ك َ

ُدوه
َ
 ــــــِذ  **  ف

ذ    ّ
ُِ ًَ َم ِل

َ
ر

َ
ا ُزوٍح ف

َ
 ذ

َ
ان

َ
َمْن و

َ
ْحَمــــــــــُل    ف ًُ ْبِر 

َ
ل

ْ
ى ال

َ
 َمْن ِإل

َّ
 ِإال

ُ
ذ ُْ َ  (3)**  َوَما اإلاْ

ذ ٌعخىي قُه اإلازيش واإلاإهض، ن ُّ ُخىن. واإلا ُْ ُخىَن، وم ّ
ُِ  اُ ـ حػالى ـ: ــــوالجمؼ: أمىاث، ومىحى، وم        

   (4) (5)قاللكظ ظاء بالخزيحر مؼ أن البلذة مإهض . 

 الخىحُه:

 أنَّ ألاصل هى الدشدًد، والخخفُف فسع غىه 
َّ
هما لغخان فاشِخان، إال ، (6)اللساءجان بمػنى واحد؛ ألنَّ

ذ ( ّ
ُِ ذ ( ما ماث، و ) اإلا ُْ  غلى ذلً بلٌى هللا ـ حػالى ـ:  وهىان من ًسي أن ) اإلا

ً
 ما طُمىث، مظخدال   

           (7) مىجىن، وكد اطخهجن ابن ألاهبازي هرا السأي ووصفه بػدم ، أي: طُمىث ٍو

ف 
َّ
ما هما لغخان بمػنى، فمن شّدد أحى به غلى ألاصل، ومن خف

َّ
الصحت، حُث كاٌ: " ولِع بصحُح، وإه

هما بمػنى واحد كٌى غدي بن زغالء:  حرف إحدي  للخخفُف، والدلُل غلى أنَّ
ً
 الُائحن؛ ػلبا

اءُ  َُ ْح
َ ْ
 ألا

ُ
ذ ّ

ُِ  َم
ُ

ذ ُْ َ َما اإلاْ
َّ
ٍذ  **  ِإه ُْ َراَح ِبَم

َ
اْطت

َ
 ف

َ
َع َمْن َماث ِْ  .(9)" (8)لَ

ل في ميان واحد. 
َّ
ف واإلاشل

َّ
ذ اإلاخف ُْ  فالشاغس حمؼ بحن م

ِىٌث ( غلى وشن  وكد اخخلف أهل الصىػت في أصل ) َم   ُْ ذ ( فرهب أهل البصسة إلى أنَّ أصله: ) َم ّ
ُِ               

ا احخمػذ الُاء والىاو وطبلذ ألاولى منهما  د، وهّحن (، أصلهما: ) طُىد، وهُىن ( فلمَّ ُّ َػل ( هـ: ) ط ُْ ) فَ

ي إدغام ألاٌو في بالظىىن كلبذ الىاو ًاء، فاحخمؼ مشالن، ألاٌو طاهن والشاوي مخحسن، واللىاغد جلخض 

الشاوي، فأدغمذ الُاء في الُاء، وهرا هى ألاصل وإن لم ًىن له هظحر في الصحُح، فلد كالىا في كاٍض: كظاة 

                                              
 .191ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 1
 . مادة: " مىث "1563، 1562ًىظش الهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ:   - 2
ل ًىظش َامش  - 3   .1563للكحروص آبادي، ضـ: الهامىط اإلادُـ،  البِخان مً بدش الؿٍى
 .49الكشنان مً آلاًت:   - 4
شي، ضـ: ًىظش الِصّ   - 5   . مادة: " مىث ".1103خاح، للجَى
 .1/339ًىظش الٌشل غً وظٍى الهشاءاث العبؼ، إلاٍي الهِسخي:   - 6
 .30الضمش:   - 7
 ان الػشب، لبً مىظىس، مادة: " مىث ". البِذ مً بدش الخكُل، و ميعىب لػذي بً الشغالء في لع  - 8
ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي:   - 9  .1/184البُان في ؾٍش
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ِىٍل (، زم 
َ
ِػُل ( هـ: ) ػ

َ
ا أهل الىىفت فحرون بأن أصله ) َمِىٌٍذ ( غلى وشن: ) ف وال ًىحد مشله في الصحُح. أمَّ

ِىٍل ( وأشباهه كلبذ الىاو ًاء، وأدغمذ في الُاء،
َ
لصمهم مشل هرا في ) ػ ، وكد زّده اللِس ي بلىله: " وذلً (1)ٍو

 . (2)ال ًجىش "

 أنَّ بػع الػسب ٌظدشلل الخظػُف في الُاء، وإلاا اطدشلل الخظػُف  
َّ
فلساءة الخشلُل غلى ألاصل، إال

هم لى غىظىا ل ؛ حرفىا الُاء اإلاخحسهت التي هي غحن اليلمت، وأبلىا الصائدة؛ ألنَّ
ً
ىحب كلب الُاء اإلاخحسهت ألفا

ا كساءة الخخفُف فالطدشلاٌ الدشدًد في   بػد إغالٌ وذلً ممخىؼ. أمَّ
ً
لخحسهها واهفخاح ما كبلها، فُىىن إغالال

، وهرا اخخُاز اللِس ي، حُث كاٌ: " والاخخُاز الخخفُف؛ ألهه (3)الُاء؛ ألنَّ غدم الدشدًد أخف من الدشدًد

 . (4)ٌ "أخف، ولىثرجه في الاطخػما

 الخىحُه الصىحي: بحث الشالثإلاا

 .ؤلاشمامأوال: 

ا أن ًٍىن في الخشف ألاخحر مً الٍلمت اإلاشقىغت، أو اإلاػمىمت خالت الىنل غلهها،  ؤلاشمام غلى هىغحن، ئمَّ

ا أن ًٍىن في أُو الٍلمت، قالزي ًٍىن في الخشف ألاخحر مً الٍلمت خالت الىنل غباسة غً غم الشكخ حن بػذ وئمَّ

 :      حعٌحن الخشف اإلاىنىف غلُه مً دون ضىث، ًشاٍ اإلابطش دون ألاغمى، ناُ ؤلامام الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ

           
َ
ْصَحال َُ اَن فَ

َ
 َصْىٌث ُهى

َ
ُن ال

َّ
َظى ٌُ َدَما  **   ُْ اِه ُبَػ

َ
ف

ّ
 الِش

ُ
َباق

ْ
َماُم ِإػ

ْ
 (5)َوالِاش

ا الزي في أُو الٍلمت قهى غلى هىغحن،   : ألا أمَّ زا ًٍىن في ألاقػاُ ٌو  أنَّ الٌعش أيثر، َو
َّ
اإلاضط بحن الػم والٌعش ئل

ًالكػل الزي  ـ 1: ػاُ ًجىص في قائها زالزت أوظهالشالزُت اإلاػخلت الىظـ، هدى: ) نُل (، قهزٍ ألاق ئخالص الٌعش 

 ، هدى نُى الشاغش:(6)ئخالص الػمـ  2ريش. 

  
ُ

ذ ُْ  لَ
ً
ئا ِْ َ

ُؼ ش
َ
ف

ْ
ى ًَ  َوَهْل 

َ
ذ ُْ  لَ

ُ
ذ َرًْ

َ
ت
ْ

اش
َ
 ُبىَع ف

ً
َبابا

َ
 ش

َ
ذ ُْ  (7)**  لَ

 ، كاٌ ابن مالً ـ زحمه هللا ـ: (8)ـ اإلاصج بحن الظم والىظس، هلساءة من كسأ باإلشمام في هره ألافػاٌ 3

ِمْل 
َ
اْحخ

َ
ـ: ُبىَع ف

َ
مٌّ َحا ه

َ
 َوط

ً
ىا ُْ ِغْل  **  َغ

ُ
الِسّيٍ أ

ُ
ا ز

َ
ِمْم ف

ْ
ِو اش

َ
ِظْس أ

ْ
 (1)َواه

                                              
، والدجت، 1/339، والٌشل غً وظٍى الهشاءاث العبؼ، إلاٍي الهِسخي: 796، 2/795ًىظش ؤلاهطاف في معاةل الخالف، لؤلهباسي:   - 1

ه، ضـ:   .3/770، للسخاوي: ، وقخذ الىضُذ في ششح الهطُذ50لبً خالٍى
 .1/339الٌشل، إلاٍي الهِسخي:   - 2
ه، ضـ:   - 3 ، 3/771، وقخذ الىضُذ في ششح الهطُذ، للسخاوي: 159، وحجت الهشاءاث، لبً صهجلت، ضـ:50ًىظش الدجت، لبً خالٍى

 .209، 2/208وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 
 .1/339الٌشل، إلاٍي الهِسخي:   - 4
 . 145ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ: ًىظش الىافي في   - 5
 . 395، 394/ 2ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:   - 6
ى مً شىاَذ ششح ابً غهُل، ًىظش: البِذ مً بدش الشظض  - 7  .2/395، َو
اإلشمام  في ظبػت أقػاُ، هي: ) نُل، نشأ هاقؼ باإلشمام في قػلحن، َما ) سخيء، وظُئذ (، ونشأ َشام غً ابً غامش والٌعاتي ب  - 8

وؾُؼ، وجيء، وخُل، وظُو، وسخيء، وظُئذ (، ونشأ ابً رًىان غً ابً غامش باإلشمام في أسبػت أقػاُ، هي: ) خُل، وظُو، وسخيء، 

ْظِسَه وظُئذ (، ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ
َ
َدي ه

َ
ــــــــــــَها  **  ل ِشمُّ ٌُ مَّ َجيَء 

ُ
 :   َوِكَُل َوِغَُع ز

َ
ُمال

ْ
ى

َ
ٌٌ ِلخ ا ِزَحا مًّ

َ
 ا ط

                                                                   
َ
َبــــــــــال

ْ
ه
َ
 َزاِوٍِه أ

َ
ان

َ
 و

ْ
ذ

َ
يَء َوِطُئ َما َزَطا  ** َوس ِ

َ
َماٍم َوِطَُم ه

ْ
 َوِحَُل ِبِئش
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لفظ الصاي، وذلً بأن جخلؽ لفظ الصاد بلفظ الصاي، وجمصج أحدهما باآلخس، فُخىلد الشاوي: إشمام الصاد 

 أنَّ صىث الصاد غالب غلى صىث الصاي، وذلً هىؼم الػىام بالظاء
َّ
، (2)منهما حسف لِع بصاد وال شاي، إال

  وهرا الىىع من ؤلاشمام وزد في زواًت خلف غن حمصة، من ذلً كٌى هللا ـ طبحاهه وحػالى ـ:     

       قهذ اخخلكذ الشواًت بحن نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة في ًلمت ) ضشاؽ (، خُض نشأ

 ، ناُ ؤلامام الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (3)نالىن بالطاد، ونشأ خلل باشمام الطاد لكظ الضاي

اً اَد شَ ى َوالصَّ
َ
ح
َ
 أ

ُ
ث ُْ َها......................... **  ِبَح ِشمَّ

َ
 أ

ً
 ا

ٍف .........                                                      
َ
ل
َ
َدي خ

َ
 (4) ل

و اإلاعدعهل اللغت: ساؽ: الؿٍش شاؽ، والِضّ شاؽ، والِعّ  ، ناُ الشاغش: (5)الِطّ

ى ِص 
َ
 َغل

َ
ِمِىحن

ْ
ؤ

ُ ْ
ِمحُر اإلا

َ
لِ ــــــــــــأ

َ
َىاِزُد ُمْظخ

َ ْ
 اْغَىجَّ اإلا

َ
ــــــَُساٍغ  **  ِإذ ـــ  (6)ُم ــ

َساِغ                وكاٌ آلاخس:             ٌَّ ِمَن الِصّ َ
ذ

َ
اُهْم أ

َ
ى

ْ
َسه

َ
ى  **  ج ِل َحتَّ ُْ َ

خ
ْ
ُهْم ِبال

َ
ْزط

َ
ا أ

َّ
َحى

َ
 (7)ش

إهض، قالخزيحر لؿت جمُم، والخأهِض لؿت الدجاص زيش ٍو ى لابخالع، ٍو شاؽ مشخو مً العشؽ، َو ، ونُل: (8)والِطّ

ل ظعش ممذود غلى شاؽ بالػم: العُل الؿٍى  . (9)متن ظهىم. و الط 

ه  مً لاظتراؽ الزي َى لابخالع، ًهاُ: ظِشؽ الصخيء ئرا  الخىحُه: ألاضل في ) ضشاؽ (: ) ظشاؽ ( بالعحن؛ ألهَّ

ان الصخيء اإلابخلؼ ان الىاط قُه يجٍش ؛ لجٍش
ً
و ظشاؾا ، قمً نشأ بالطاد أبذُ مً العحن (10)بلػه، وظمي الؿٍش

، (11)جاوعتها الؿاء في ؤلاؾبام ولاظخػالءإلا
ً
ها خشف اظخكاُ حشاسى الطاد مخشظا ا العحن قال ججاوعها؛ ألنَّ ، أمَّ

 قهما مخهاسبان
ً
معا  َو

ً
، وغىذما نلبذ العحن ضادا ظاوعذ الؿاء في ؤلاؾبام ولاظخػالء، وهاظبذ الشاء (12)وضكحرا

 اخخُاس (13)في الخكخُم؛ ألنَّ لاهخهاُ مً اظخكاُ ئلى اظخػالء قُه زهل بخالف الػٌغ
ً
. وئبذاُ العحن ضادا

                                                                                                                                         
 . 166ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ: 

 . 393/ 2ًىظش ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ:  - 1
 .42ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:  - 2
 . 27ًىظش الخِعحر في الهشاءاث العبؼ، للذاوي، ضـ:  - 3
 . 41ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:  - 4
خاح، - 5 شي، ضـ:  ًىظش الِصّ  . 1/78، مادة ) ضشؽ (، والذس اإلاطىن، للعمحن الخلبي: 641للجَى
ى  البِذ مً - 6 ش في دًىاههبدش الىاقش، َو   . 1/218: لجٍش
، ولِغ مىظىدا في دًىاهه، سواًت أبي بٌش مدمذ بً 1/148البِذ مً بدش  الىاقش، ونذ وعبه الهشؾبي ئلى غامش بً الؿكُل:  - 7

 ً أبي الػباط أخمذ بً ًدحى سػلب.الهاظم ألاهباسي غ
 .1/79ًىظش الذس اإلاطىن، للعمحن الخلبي:  - 8
 ، مادة: " ضشؽ ".924ًىظش الهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ:  - 9

م:  - 10  .13، وئمالء ما مً به الشخمً، للػٌبري، ضـ: 1/230ًىظش اإلاىضح في وظٍى الهشاءاث وغللها، لبً أبي مٍش
شي، ضـ: ًىظش ئظػ  - 11 مت الجضسٍت، لخمذي بً العُذ، وئظالم بً هطش ألاَص ت بششح اإلاهِذّ  . 129اد البًر
 . 129، 66ًىظش العابو، ضـ:   - 12
 . 1/397ًىظش ششح الجػبري غلى  الشاؾبُت:  - 13
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ل : " ئرا اخخلكخم في شخيء لهُى غشمان ـ سضخي هللا غىه ـ (1)الجػبري، وحجخه في رلَ أنها الكطحى، وغلهها ظاء الخجًز

 . (2)قايخبٍى غلى لؿت نَشش؛ ألنَّ الهشآن هُض بلؿتهم "

ومً نشأ باإلشمام ـ أي: أشم الطاد لكظ الضاي ـ قهذ سأي ظهش الؿاء وئؾبانها قأحى بالطاد مشاغاة  

 مً لكظ الضاي مشاغاة للجهش
ً
 .(3)لئلؾبام، وأشم الطاد شِئا

 زاهُا: الاخخالض.

ا، ونذ ظماٍ الػلماء ؤلاخكاء أًػا، ونذسوا لاخخالط: َى خ  بهى يشحَر ؿل الخشيت ختى ًزَب نلُلها، ٍو

اإلاشبذ مً الخشيت قُه بالشلشحن، والزاَب منها بالشلض، أي: ؤلاجُان بشلثي خشيت الخشف قٍُىن اإلاىؿىم به مً 

ا رَب منها  . ونذ وسد لاخخالط في نُى هللا ـ حػالى ـ: (4)الخشيت أيثر ممَّ              

                ،مىن ( بىظهحن :خُض نشأ نالىن ًلمت ) ًخِطّ بكخذ الخاء مؼ  ألاٌو

ئظٍان الخاء مؼ حشذًذ الطاد، ونشأ خلل غً خمضة بدعٌحن الخاء مؼ  الشاوي:اخخالظها وحشذًذ الطاد. 

 ي ـ سخمه هللا ـ: ، ناُ الشاؾب(5)جخكُل الطاد

 
َ
ِمال

ْ
ى

ُ
خ
َ
 ف

ْ
ف

ّ
ِف

َ
ُه َوخ

ْ
ى

ّ
ِف ُحْل  **  َوَبٍسّ َوَطِى

َ
خ

َ
 َوأ

ْ
ر

ُ
ْح َطَما ل

َ
خ
ْ
 اف

َ
ُمىن ِصّ

َ
خ ًَ ا 

َ
 َوخ

أشاس الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ ئلى نشاءة نالىن باإلخكاء في نىله: ) وأخل خلى بش (، قالباء في نىله: ) بش ( سمض  

ل قخٌمال (، قالكاء في نىله: ) قخٌمال ( سمض لئلمام  لئلمام نالىن، وأشاس ئلى نشاءة خلل بهىله: ) وظٌىه وخِكّ

 . (6)خمضة

 :اللغت

الخطىمت: الجذُ، ًهاُ: خاضمه مخاضمت وخطىمت، والخطم اإلاخاضم، ٌعخىي قُه الجمؼ واإلاإهض؛  

: خطمان وخطىم، والخِطُم بٌعش الطاد األهه في ألاضل مطذس جمػه قُهُى لشذًذ ، ومنهم مً ًشيُه ٍو

ت والىاخُت طم بالػم الجاهب والضاٍو
ُ
 . (7)الخطىمت، والخ

 

 

                                              
 . 1/398ًىظش  العابو:  - 1
ش:   - 2 ش، باب: هُض الهشآن بلعان نَش  أنَّ لكظ الخذًض في الصخُذ: " ئرا 1291/ 3صخُذ البخاسي، يخاب: مىانب نَش

َّ
، ئل

ما هُض بلعانهم ". سنم الخذًض: )  ش، قاهَّ  (.  3315اخخلكخم أهخم وصٍذ بً زابذ في شخيء مً الهشآن قايخبٍى بلعان نَش
ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي:  - 3  .1/8، والخبُان في ئغشاب الهشآن، للػٌبري: 1/51ًىظش البُان في ؾٍش
ذ، إلاٍي هطش، ضـ: ً  - 4  . 220، 219ىظش نهاًت الهُى اإلاكُذ في غلم الخجٍى
 . 432ًىظش الخزيشة في الهشاءاث، لبً ؾلبىن، ضـ:  - 5
 .285ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:  - 6
شي، ضـ: ًىظش الِصّ  - 7  . مادة: " خطم ".473ضـ:  ، والهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي،324، 323خاح، للجَى
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 الخىحُه:

        وظه نشاءة ؤلامام نالىن باخخالط خشيت الخاء وحشذًذ الطاد، أن أضل الٍلمت ) ًخخطمىن ( غلى وصن:  

؛ لظدشهاُ اظخم
ً
اع خشف مهمىط ) ًكخػلىن ( ههلذ خشيت جاء لاقخػاُ ئلى الخاء، زم أبذلذ جاء لاقخػاُ ضادا

ًاهذ ألاولى ظايىت والشاهُت مخدشيت  ا 
ّ
مؼ خشف مؿبو مجهىس، قأبذلذ الخاء بدشف ًىاقو الطاد في ؤلاؾبام، وإلا

 ، ناُ ؤلامام الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ: (1)أدؾمذ ألاولى في الشاهُت بىاء غلى ناغذة ؤلادؾام اإلاػشوقت

ٌن  **
َّ
ْحِن ِفُِه ُمَظى

َ
ل
ْ
ش ِ

ْ
ٌُ اإلا وَّ

َ
   َوَما أ

َ
ال

ّ
َمِش

َ
اِمِه ُمخ

َ
 ُبدَّ ِمْن ِإْدغ

َ
ال

َ
 (2)ف

وبػذ أن أدؾم اخخلغ خشيت الخاء جيبهها غلى أنَّ أضل الخاء العٍىن؛ ألنَّ الخشيت اإلاخخلعت واإلاخكاة خشيت 

ه ظػل الكػل (4)، قالخخالط مً أظل الخخكُل، ولم ٌعًٌ لئال ًجخمؼ ظايىان(3)هانطت ، ووظه نشاءة خلل أهَّ

 مً 
ً
 مػاسغا

ً
س، ئر الخهذًش: ًخطم بػػهم بػػا ، زم  (5)الكػل ) خطم  ًخطم ( مخػذ ئلى مكػُى واخذ مهذَّ

                      خزف اإلاكػُى واإلاػاف، وأنُم اإلاػاف ئلُه مهامه في ؤلاغشاب، قأضبذ اإلاجشوس مشقىغا، ونذ ًٍىن أضل الكػل

ِطُمىَن 
ْ
خ ًَ  .(6)() ًخخطمىن ( زم خزقذ مىه الخاء قأضبذ:  ) 

 :
ً
 .الىظس والدظىحن في هاء الظمحر ) هي ( بػد دخٌى الفاء غلُهزالشا

 ناُ ـ حػالى ـ:                                            

نشأ نالىن باظٍان الهاء، ونشأ  اخخلكذ الشواًت بحن نالىن غً هاقؼ وخلل غً خمضة في نىله: ) قهي (، خُض

ا  ، ناُ الشاؾبي ـ سخمــــــه هللا ـ:    (7)خلل بٌعَش

 
َ
 َحال

ً
 َباِزدا

ً
ْطِىْن َزاِطُا

َ
ِمَها  **  َوَها ِهَي أ

َ
ا َوال

َ
ف

ْ
َىاِو َوال

ْ
 (8)َوَها ُهَى َبْػَد ال

م  خال ( َو
ً
 باسدا

ً
: الٌعاتي، ونالىن، وأبى غمشو ( أي أنَّ اإلاشمىص لهم بالشاء والباء والخاء في نىله: ) ساغُا

ً: ) َى ، وهي ( بػذ دخُى الىاو والكاء والالم غلههما، وغلى َزا جٍىن نشاءة البانحن  نشأوا بدعٌحن الهاء في الػمحًر

ا في ) هي (  . (9) بػم الهاء في ) َى (، وبٌعَش

 

                                              
ب ئغشاب الهشآن، لبً 3/314، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 5/2197ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:  - 1 ، والبُان في ؾٍش

 .2/618ألاهباسي: 
 . 111ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:  - 2
 . 3/314وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت:  ،2/218ًىظش الٌشل، إلاٍي الهِسخي:  - 3
 .3/748ًىظش قخذ الىضُذ في ششح الهطُذ، للسخاوي:  - 4
، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 4/1201، وقخذ الىضُذ في ششح الهطُذ، للسخاوي: 5/2197ًىظش ششح الجػبري غلى الشاؾبُت:  - 5

3 /314. 
 . 2/486ًىظش ششح الهذاًت، للمهذوي:  - 6
 . 186، 185، والخزيشة في الهشاءاث، لبً ؾلبىن، ضـ: 62الخِعحر، للذاوي، ضـ: ًىظش   - 7
 .167ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 8
 .167ًىظش العابو، ضـ:   - 9
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 اللغت: 

 هي ـ  1غمحر سقؼ مىكطل للمكشدة الؿاةبت مبجي غلى الكخذ في مدل: ) هي (  
َّ
سقؼ قاغل، هدى: ) لم ًشبذ ئل

 هي (. ـ  2     (.
َّ
ِعش ئل

ُ
ـ زفؼ جىهُد أو بدٌ من  4سقؼ مبخذأ، هدى: ) هي معشوسة (. ـ  3سقؼ هاةب قاغل، هدى: ) ما خ

مذ غلهها هي (ـ  6هطب جىيُذ، هدى: ) دّسْبُتها هي (. ـ  5الفاغل، هحى: ) غادزث هي (. 
ّ
. (1) ظش جىيُذ، هدى: ) ظل

ها يزلَ غىذما ل ًذخل غلهها خشف مً الخشوف الذاخلت غلهها  . (2)وألاضل في َائها الٌعش، بذلُل أنَّ

 الخىحُه: 

ه زأي ححن اجصاٌ الهاء بما كبلها،  
َّ
ن الهاء؛ أله

ّ
 الخخالف اللساءة، فلالىن طى

ً
اخخلف الخىحُه جبػا

 صاز الظمحر مؼ ما كب
ً
، أم فاًء، أم الما

ً
له هأهه ولمت واحدة مىىهت من زالزت أحسف؛ ألنَّ الػسب طىاء أوان واوا

حعًٌ الىظـ في الٍلماث اإلاٍىهت مً زالزت أخشف؛ ألظل الخخكُل، قٍاهىا ًهىلىن في: ) َغُػذ ( ) َغْػذ (، وفي: ) 

ِخذ (
َ
ْخل (، وهي لؿت مشهىسة غً الػشب.           ق

َ
ِخل ( ) ي

َ
ذ (، وفي: ) ي

ْ
خ

َ
 ) ق

ً، وأنَّ الهاء ف ونُل: ئنَّ   الهاء في )  ي ) َى ( بػذ دخُى الخشف غلهها أضبدذ مخىظؿت مػمىمت بحن واٍو

اء، قطاس يأهَّ  ى (، هي ( بػذ دخُى الخشف غلهها أضبدذ مخىظؿت مٌعىسة بحن واو ٍو ه زالر غماث في: ) َو

نىلهم: ) أساى ، ومشله في الخخكُل (3)ويعشجان وغمت في: ) وهي ( قهىي لاظدشهاُ، قعٌىذ الهاء اظخخكاقا

ِخل ( قخكل مشله، وممَّ          مىخْكخا (؛ ألنَّ 
َ
ِكخ ( مشل: ) ي

َ
  كا نـــُى الشاغش:ا وسد في الشػش مخكَّ ) ج

َظا َىحَّ
َ
 ج

ً
ة
َ
ْبأ

َ
َحعَّ ه

َ
ا أ

َ
ْسَدطا  ** ِإذ

َ
ى

َ
 َوَما ج

ً
ِصبا

َ
خ
ْ
 ُمى

َ
َباث

َ
 (4) ف

 ا خلل قأبهى الهاء غلى أضلها؛ ألنَّ . أمَّ (5) ِخل (ه مشل: ) يل الطاد في نىله: ) مىخْطبا (؛ ألهَّ قالشاغش خكَّ 

أضل الهاء نبل دخُى الكاء غلهها الٌعش، قالخشف غاسع، ئر ل ًلضمها في ًل مىغؼ قال ٌػخذ به؛ وألهه غّذ الهاء 

  في جهذًش لابخذاء بها؛ ألنَّ 
َّ
بعايً قدملها غلى ه ل ًبخذأ مؼ خشيتها؛ ألهَّ  ما نبلها صاةذ، ولابخذاء بالهاء ل ًجىص ئل

 .(6)خٌم لابخذاء بها، وظػل خٌمها مؼ َزٍ ألاخشف يدٌمها مً دونهً

  والظم لفخحزابػا: ا
ً
 ( في فاء ) طدا

 ناُ ـ حػالى ـ:                             اخخلكذ الشواًت بحن نالىن

 (، خُض نشأ نالىن بػم العحن في اإلاىغػحن، ونشأ خلل بكخدهاغً هاقؼ وخلل غً خمضة في ًلمت: 
ً
، (7)) ظذا

 ناُ الشاؾبي ـ سخمه هللا ـ:            
َ
ٍد ُغال

َ
ع ش ىٌح َوََ

ُ
خ

ْ
ِمّ َمف ـ  **  ـٍم الظَّ

ْ
 ِصَحاُب َحل

ً
 (1)........ ُطّدا

                                              
 . 465، 2/462ًىظش اإلاعجم اإلاكطل في ؤلاغشاب، للؿاَش ًىظل الخؿُب:   - 1
 .2/16سخي غلى الشاؾبُت: ًىظش ششح الكا  - 2
 .17، 2/16، وششح الكاسخي غلى الشاؾبُت: 1/234ًىظش الٌشل غً وظٍى الهشاءاث العبؼ، إلاٍي الهِسخي:   - 3
ى للعجاط في دًىاهه، ضـ:   - 4  (. 161البِذ مً بدش الشظض، َو

ً
 .  ئل  أن الشواًت: ) قباث مىخّطا

 .1/309ًىظش الدجت ألبي غلي الكاسسخي:   - 5
 . 1/234ًىظش الٌشل غً وظٍى الهشاءاث العبؼ، إلاٍي الهِسخي:   - 6
 .2/744ًىظش البذوس الضاَشة في الهشاءاث الػشش اإلاخىاجشة، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي:   - 7
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 اللغت: 

ْث   ذ الجبل والخاظض، ًهاُ: ضببذ في الهشبت ماء قاظخذَّ ذ والعَّ ث، يما ًهاُ:  الع  َشِص واوعذَّ
ُ
غُىن الخ

، وهي أودًت قهها حجاسة وصخىس 
ٌ
، يما ًهاُ للجشاد ئرا ظذَّ ألاقو مً يثرجه: اإلااء فيها  ًبهىأسع بها ِظَذَدة

ً
صماها

 :   ، ناُ الشاغش(2)ظاءها ظشاٌد ُظذ  

 
ُ
 ز

ً
ِسطا

َ
ٌل غ ُْ ْس  ** آَواُه لَ

َ
ظ

َ
خ

ْ
اُد ال

َ
ْسج ًَ ِدّ  َجَساِد الظُّ

ْ
َل ال ُْ ْس َط

َ
ى

َ
 (3)مَّ اْبخ

 واخذ العذود، وهي السخاةب العىد
ً
 .(4)والُعذ  أًػا

 الخىحُه: 

ه أنَّ غم العحن َى لاظم، والكخذ َى    لخخالف الهشاءة قحري الخلُل وظِبٍى
ً
اخخلل الخىظُه جبػا

ًان مً خلو هللا شي آخشون أن ما  شي الٌعاتي أنَّ الػم والكخذ لؿخان بمػجى واخذ، ٍو  ـ ظبداهه ـ لم اإلاطذس، ٍو

ًان مً ضىؼ البشش قهى بالكخذ، ونُل: ما سأجه الػُىان قبالػم، وما لم  ٌشاسى قُه أخذ لػمل قهى بالػم، وما 

ْػِل، والَكْهِش والُكْهِش؛ ألن الكػل في َزٍ آلاًت مً قػل (5)جٍش الػُىان قبالكخذ ْػِل والػ  ًالػَّ . والظاَش أنهما لؿخان 

َىا        ىله:هللا ـ حػالى ـ بذلُل ن
ْ
  . (6)َوَظَػل

 خاجمت البحث

، والطالة والعالم غلى أششف خلو هللا هبِىا مدمذ ضلى وظلم وباسى غلُه، وغلى 
ً
 وآخشا

ً
الخمذ هلل أول

 آله وصخبه ومً ظاس غلى ههجه واجبؼ ظيخه ئلى ًىم الذًً، وبػذ ،،،،

ًشي الباخض غذم لاغخذاد باهٍاس  أوال:لى آلاحي: قمً خالُ َزٍ الجىلت الػلمُت اإلاباسيت جىّضل الباخض ئ 

بػؼ الىداة لبػؼ الهشاءاث الهشآهُت اإلاخىاجشة؛ إلاخالكتها نىاغذ اللؿت؛ ورلَ ألنَّ الهشاءاث أضل اللؿت ل 

الػٌغ، قجمُؼ الهشاءاث اإلاخىاجشة سوٍذ غً الىبي ـ ضلى هللا غلُه وظلم ـ وما سوي غً الىبي ـ ضلى هللا غلُه 

 غً ظلل.  وظلم ـ
ً
 ًيبغي ألاخز به خلكا

 
ً
الهشاءاث الهشآهُت مً الػلىم اإلاهمت التي ًيبغي للمشخؿل بػلم الىدى لاؾالع غلهها، وحػلمها ختى ًٍىن غلى  :زاهُا

 دساًت بأوظهها؛ ورلَ إلاا لها أزش بالـ في الذسط الىدىي. 

 
ً
جػاد، ئهما ًٍىن اخخالف جىّىع وحؿاًش، قابً لاخخالف بحن الهشاءاث الهشآهُت ل ًٍىن اخخالف جىانؼ و  :زالشا

: " ونذ جذبشها اخخالف الهشاءاث ًلها قىظذهاٍ ل ًخلى مً زالزت أخىاُ:  الجضسي ـ سخمه هللا ـ ًهُى

 اخخالف اللكظ واإلاػجى.أحدها:  

                                                                                                                                         
 .258ًىظش الىافي في ششح الشاؾبُت، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، ضـ:   - 1
خاح  - 2 شي، ضـ: ًىظش الِصّ  . مادة: " ظذد ".757ىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ضـ: ، والهام527، للجَى
ى للعجاط في دًىاهه، ضـ:   - 3  . 100البِذ مً بدش الشظض، َو
شي، ضـ: ًىظش الِصّ   - 4  . مادة: " ظذد ".527خاح، للجَى
م، للهشؾبي: 7/224ًىظش البدش اإلادُـ في الخكعحر، ألبي خُان:   - 5  . 6/55، والجامؼ ألخٍام الهشآن الٌٍش
 . 4/481ًىظش الذس اإلاطىن، للعمحن الخلبي:   - 6



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 

26 

 اخخالقهما ظمُػا مؼ ظىاص اظخماغهما في شخيء واخذ.الشاوي:  

ظىاص اظخماغهما في شخيء واخذ، بل ًخكهان مً وظه آخش ل ًهخضخي اخخالقهما ظمُػا مؼ امخىاع الشالث:  

ا الشاوي  ه لؿاث قهـ. وأمَّ ا ًؿلو غلُه أهَّ ا ألاُو قٍالخخالف في الطشاؽ، وغلههم ...... وهدى رلَ ممَّ الخػاد. قأمَّ

ه مالَ  ا قىدى: مالَ، وملَ في الكاجدت؛ ألنَّ اإلاشاد في الهشاءجحن َى هللا ـ حػالى ـ؛ ألهَّ ًىم الذًً وملٌه......... وأمَّ

ـــــى:  ـــــ ـــ ــ ــ ُبىا  الشالض قىدـ ِ
ّ
ز

ُ
ْذ ي

َ
ُهْم ن نَّ

َ
ىا أ ى 

َ
 . (1) بالدشذًذ والخخكُل...." (1)َوظ

 :
ً
لػلَّ العبب الشةِغ في اخخالف الهشاءاث الهشآهُت اخخالف اللهجاث الػشبُت؛ لزا هُض الهشآن غلى ظبػت زابػا

ًالدعهُل والخدهُو في الهمض، والكخذ وؤلامالت، وؤلاظهاس وؤلادؾام. أخشف جِعحرا غلى الى  اط، 

 
ً
 وصلى هللا غلى هبِىا محمد وغلى آله وصحبه وطلم حظلُما هشحرا

 بذ اإلاصادز واإلاساحؼز

م بسواًت حفص غن غاصم.  اللسآن الىٍس

: د. شػبان مدمذ ئظماغُل، غالم الٌخب، ئجداف قػالء البشش بالهشاءاث ألاسبػت غشش، للبىا، خههه ونذم له ـ 1

 م.1987ٌ ـ 1407ؽ/ ألاولى: 

ـ ؤلاجهان في غلىم الهشآن، للعُىؾي، جدهُو: مدمذ أبى الكػل ئبشاَُم، مٌخبت داس الترار، الهاَشة، ل/ؽ،  2

 ل/ث. 

 3  
ُ
ت بششح اإلا جهذًم الشُخ الػالمت مت الجضسٍت، ئغذاد وششح: خمذي بً العُذ، وئظالم بً هطش، هِذّ ـ ئظػاد البًر

 م. 2010ـ  1بً مزًىس، مٌخبت أولد الشُخ للترار، ؽ/غبذ الكخاح 

ـ ئمالء ما مً به الشخمً مً وظٍى ؤلاغشاب والهشاءاث، للػٌبري، داس الكٌش للؿباغت واليشش والخىصَؼ،ل/ؽ:  4

 م. 1993َـ ـ  1414

حن والٍى  5 حن البطٍش ت ضُذا ـ ـ ؤلاهطاف في معاةل الخالف بحن الىدٍى ًاث ألاهباسي، اإلاٌخبت الػطٍش قُحن، ألبي البر

 م.1987َـ ـ 1407بحروث، ل/ؽ: 

ذة العػىدًت، ل/ؽ:  6  م. 1992َـ ـ  1412ـ البدش اإلادُـ في الخكعحر، ألبي خُان، مٌخبت ؤلاًمان بٍش

م للؿباغت، ؽ/ الشاهُت: ـ البذوس الضاَشة في الهشاءاث الػشش اإلاخىاجشة، للشُخ غبذ الكخاح الهاضخي، داس العال  7

 م. 2009َـ ـ  1430

ب ئغشاب الهشآن، لبً ألاهباسي، دساظت وجدهُو: د. ظىدة مبروى مدمذ، مٌخبت آلاداب، ؽ/  8 ـ البُان في ؾٍش

 م.2010َـ ـ 1431الشاهُت: 

ىان، ل/ؽ، ـ الخبُان في ئغشاب الهشآن، للػٌبري، جدهُو: غلي مدمذ البجاوي، داس الشام للترار بحروث ـ لب 9

 ل/ث. 

و غلُه: د. ظػُذ ضالح صغُمت، ؽ/ ألاولى:  10
ّ
َـ ـ  1422ـ الخزيشة في الهشاءاث، لبً ؾلبىن، خههه وساظػه وغل

 م. 2001

                                              
 . 111ًىظل مً آلاًت:   - 1
 . 1/44اليشش في الهشاءاث الػشش:   - 1
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، داس الٌخب الػلمُت بحروث ـ لبىان، ؽ/ 11 شجُض : 1ـ الخِعحر في الهشاءاث العبؼ، للذاوي، غجى بخصخُده: أوجٍى

 م.1996َـ ـ 1416

و غلُه د. مدمذ ئبشاَُم الخكىاوي، خّشط أخادًشه ـ الجا 12
ّ
م للهشؾبي، ساظػه وغبؿه وغل مؼ ألخٍام الهشآن الٌٍش

 م.  2007َـ ـ 1428د. مدمىد خامذ غشمان، داس الخذًض الهاَشة، ل/ؽ: 

ذي، نّذم له د. قخحي حجاصي، داس ا 13 ذ اإلاٍض ه، جدهُو: أخمذ قٍش لٌخب ـ الدجت في الهشاءاث العبؼ لبً خالٍى

 م.1999َـ ـ 1420الػلمُت بحروث ـ لبىان، ؽ/ ألاولى: 

جاحي،  14 ـ الدجت للهشاء العبػت ألبي غلي الخعً بً غبذ الؿكاس الكاسسخي، جدهُو: بذس الذًً نهىجي، وبشحر خٍى

 م. 1987َـ ـ  1407: 1داس اإلاأمىن للترار دمشو، ؽ/

ٌ ـ 1418قؿاوي، مإظعت الشظالت، ؽ/ الخامعت: ـ حجت الهشاءاث، لبً صهجلت، جدهُو وحػلُو: ظػُذ ألا  15

ـ الذس اإلاطىن في غلىم الٌخاب اإلاٌىىن للعمحن الخلبي، جدهُو وحػلُو: الشُخ غلي مدمذ مػىع  16م. 1997

ً، نّذم له ونّشظه د. أخمذ مدمذ ضحرة، داس الٌخب الػلمُت بحروث ـ لبىان، ؽ/ ألاولى   م. 1993َـ ـ 1414وآخٍش

 م. 1934ٌ ـ 1352ت بً أبي الطلذ، ظمػه وونل غلى ؾبػه: بشحر بمىث، ؽ/ ألاولى: ـ دًىان أمُ 17

ش بششح مدمذ بً خبِب، جدهُو: 18   وػمان مدمذ أمحن ؾه، ؽ/ الشالشت، ل/ث.  ـ  دًىان ظٍش

 ـ دًىان سؤبت بً العجاط، اغخجى بخصخُده وجشجِبه: ولُم بً الىسد، ل/ ؽ، ل/ث.  19

لؿكُل، سواًت أبي بٌش مدمذ بً الهاظم ألاهباسي غً أبي الػباط أخمذ بً ًدحى سػلب، داس ـ دًىان غامش بً ا 20

 م.1979َـ  ـ  1399ضادس، بحروث ـ لبىان، ل/ؽ: 

ـ ششح ابً غهُل غلى ألكُت ابً مالَ، لـ: ًىظل الشُخ مدمذ البهاعي ، داس الكٌش للؿباغت واليشش، ل/ؽ:  21

 م. 2003َـ ـ 1424

ػبري غلى الشاؾبُت اإلاعمى يجز اإلاػاوي في ششح خشص ألاماوي ووظه التهاوي للجػبري، دساظت وجدهُو: ـ ششح الج 22

 أ. قشؾلي ظُذ غشباوي، مٌخبت أولد الشُخ للترار، ل/ؽ، ل/ث. 

ىوغ بىؿاصي،  23 ـ ششح الشضخي غلى الٍاقُت، جصخُذ وحػلُو: ًىظل خعً غمش، ميشىساث ظامػت ناٍس

 م. 1996ؽ/الشاهُت: 

ذة في ششح الهطُذة، للكاسخي، نذم له: د. غبذ هللا سبُؼ  24 ـ ششح الكاسخي غلى الشاؾبُت اإلاعمى بالآللئ الكٍش

و غلُه: غبذ الشصام بً غلي بً ئبشاَُم مىسخى، مٌخبت الششذ، ؽ/ 
ّ
 م.2010َـ ـ 1431: 2مدمىد خعً، خههه وغل

غماس اإلاهذوي، جدهُو ودساظت: الذيخىس خاصم ظػُذ ـ ششح الهذاًت في جىظُه الهشاءاث، ألبي الػباط أخمذ بً  25

اع، ؽ/ألاولى:   م.1995ٌ ـ 1416خُذس، مٌخبت الششذ الٍش

ا ظابش  26 ـ الصخاح جاط اللؿت وصخاح الػشبُت، جدهُو: د. مدمذ مدمذ جامش، وأوغ مدمذ الشامي، وصيٍش

 م.2009ٌ ـ 1430أخمذ، ل/ؽ، 

 ،ابً يشحر، داس د. مطؿكى دًب البؿاً ئظماغُل البخاسي، جدهُو: ـ صخُذ البخاسي، ألبي غبذ هللا مدمذ ب 27

 م.1987ٌ ـ 1407شاهُت: ؽ/ ال الُمامت ـ بحروث،
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: بشظعتراظش، داس الٌخب الػلمُت بحروث، ؽ/ الشالشت:  28 ـ ؾاًت النهاًت في ؾبهاث الهشاء، لبً الجضسي، غجى بيشٍش

 م. 1982ٌ ـ 1402

سخي الؿاَشي، مٌخبت الششذ ـ قخذ الىضُذ في ششح الهطُذ 29 ، للسخاوي، جدهُو ودساظت: د. مدمذ ؤلادَس

اع، ؽ/  .2005َـ ـ 1426:  2الٍش

ا ظابش أخمذ، داس الخذًض  30 ـ الهامىط اإلادُـ، للكحروص آبادي، ساظػه واغخجى به: أوغ مدمذ الشامي، وصيٍش

 م. 2008َـ ـ 1429الهاَشة، ل/ؽ، 

ه، جدهُو وششح: غبذ 31  العالم َاسون، داس الجُل بحروث، ؽ/ ألاولى، ل/ث. ـ يخاب ظِبٍى

ـ الٌشل غً وظٍى الهشاءاث العبؼ وغللها وحججها، للهِسخي، جدهُو: د. مدحي الذًً سمػان، مإظعت  32

 م.1997َـ ـ 1418، 5الشظالت، ؽ/

ان، 33  م. 2005َـ ـ 1426ؽ/ ألاولى:  ـ يكاًت اإلاػاوي في خشوف اإلاػاوي، لػبذ هللا الٌشدي البِخىشخي، ششخه وخههه: شكُؼ بَش

ً، داس اإلاػاسف، ل/ ؽ، ل/ ث. 34  ـ لعان الػشب لبً مىظىس، جدهُو: غبذ هللا غلي الٌبحر وآخٍش

ه، مٌخبت اإلا 35  خىبي الهاَشة، ل/ؽ، ل/ث. ـ مخخطش في شىار الهشآن مً يخاب البذٌؼ، لبً خالٍى

ًامل ـ اإلاعاغذ غلى حعهُل الكىاةذ، لبً غهُل غلى  36 يخاب الدعهُل لبً مالَ، جدهُو وحػلُو: د. مدمذ 

ًاث، ؽ/ الشاهُت:   م. 2001ٌ ـ 1422بش

 لشؤوف ظماُ الذًً، ـ اإلاعجب في غلم الىدى ًخػمً قلعكت غلم الىدى والخشوف وقو اإلاىهج الػلمي ألاضُل، 37

 ميشىساث داس الهجشة. ئًشان، ل/ؽ، ل/ث. 

للؿاَش ًىظل الخؿُب، مشاظػت الذيخىس: ئمُل ٌػهىب، داس الٌخب الػلمُت ـ اإلاعجم اإلاكطل في ؤلاغشاب،  38

 م. 1996ٌ ـ  1416بحروث ـ لبىان، ؽ/ الشاهُت: 

ب، لبً َشام ألاهطاسي، خههه وغلو غلُه: الذيخىس ماصن اإلاباسى، ومدمذ غلي  39 ـ مؿجي اللبِب غً يخب ألاغاٍس

 م. 1985/ العادظت: خمذ هللا، ساظػه: ظػُذ ألاقؿاوي، داس الكٌش، ؽ

م، جدهُو ودساظت: د. غمش خمذان الٌبِسخي، مٌخبت الخىغُت  40 ـ اإلاىضح في وظٍى الهشاءاث وغللها، لبً أبي مٍش

 م. 2002َـ ـ 1422:  2ؤلاظالمُت، ؽ/ 

ت ضُذا ـ بحروث، ل/ 41 ؽ، ـ اليشش في الهشاءاث الػشش، لبً الجضسي، اغخجى به: هجُب اإلااظذي، اإلاٌخبت الػطٍش

 م. 2017َـ ـ 1438

ذ باللؿت الػشبُت، إلاٍي هطش، مؿبػت مطؿكى البابى الخلبي وأولدٍ بمطش،  42 ـ نهاًت الهُى اإلاكُذ في غلم الخجٍى

 ل/ؽ، ل/ث. 

 ـالذًً، داس الٌخب الػلمُت بحروث ـ َمؼ الهىامؼ في ششح ظمؼ الجىامؼ للعُىؾي، جدهُو: أخمذ شمغ  43

 م.  1998َـ ـ  1418لبىان، ؽ / ألاولى: 

 .م2008َـ ـ 1429، 5ـ الىافي في ششح الشاؾبُت لػبذ الكخاح الهاضخي، داس العالم ، ؽ/ 44

 



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 
29 

م  –املعاهداث في عصس الىبي 
ّ
 ، وبيان شسوطها وضىابطها -صلى هللا عليه وسل

 أ. عبدالسالم محمىد ألاسطى .

 جاهعة الورقة ، كلية اآلداب والعلوم هسالته ، قسن اللغة العرتية والدراسات اإلسالهية

 لخص:م

ضالخه، ٖ      ت هظا الضًً، وؾماخخه، ٖو ُّ م صعاؾت حؼةُاث مً مٗاهضاث الىبي هضف البدث حؿلُِ الًىء ٖلى قمىل  –ً ٍَغ

خماًت ول  التي حاءث قاملت لجمُ٘ َىاةف اإلاجخم٘ بما فيها ألاكلُاث غحر اإلاؿلمت  وجلً اإلاٗاهضاث يِمىذ  –نلى هللا ٖلُه وؾلم 

ه، أو َاةفت مىه، أو فغص مً أفغاصه  والٗهىص التي أبغمها  م٘ اللباةل  -ٖلُه وؾلم نلى هللا  –أفغاص اإلاجخم٘ مً ول ْلم كض ٌٗتًر

اإلاؿلمت البُٗضة ًٖ مغهؼ الضولت ؤلاؾالمُت فيها كمت الخىُٓم ؤلاصاعي الضازلي للضولت اإلاؿلمت ، هما ًىاكل هظا البدث الكغوٍ 

التي ًجب جىافغها في ول مٗاهضة لخيىن ٖاصلت مؿخمّغة، وبغهً البدث ٖلى هظا بأمشلت ًٖ مٗاهضاث وكٗذ في الٗهغ الخضًث ، 

 أهه في ٖمىمه ًفّىض كٌى اإلاغغيحن الظًً ًضٖىن اهدكاع ؤلاؾالم بالّؿُف . هما

 اليلماث اإلافخاخُت: اإلاٗاهضاث، ٖهغ، الىبي، قغوَها، يىابُها.

 مقدمت :

 ، وأقهض      
ً
 ، وأقهض أن ال ئله ئال هللا وان بٗباصه زبحرا بهحرا

ً
لىا ٖلى هشحر مّمً زلم جفًُال ًّ الخمض هلل الظي ف

ْم أّن مدمّ  ِ
ّ
لى آله وصخبه ومً جبٗهم وؾل   اللهم نّل وؾلم ٖلُه ٖو

ً
 وهظًغا

ً
غا

ّ
 ومبك

ً
ُه بٗشه قاهضا

ُ
 ٖبُضُه وعؾىل

ً
ضا

 ، وبٗض :
ً
 هشحرا

ً
 حؿلُما

ماع ألاعىزلم الٗباص مً  –ؾبداهه  –فاهلل       ُىىا للىاؽ الخم مً الشللحن لٗباصجه، وإٖل ّ
ِِ َب

ُُ ، وبٗث الغؾل ل

ت مدمض اث الجهل والىفغفُسغحىهم مً ْلم الباَل نلى هللا  –، ئلى هىع الهضق وؤلاًمان  وآزغهم زحر البًر

م 
ّ
ًا  }:  -ؾبداهه  –الظي واهذ عؾالخه للٗاإلاحن ، كاٌ  –ٖلُه وؾل ِى

َ
ِظًًغا َول

َ
اِؽ َبِكحًرا َوه  ِللىا

ً
ت

ا
اف

َ
 و

ا
َىاَن ِئال

ْ
ْعَؾل

َ
َوَما أ

ُمىَن 
َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
اِؽ ال َر الىا

َ
ث
ْ
ه

َ
حَن  }:  -ؾبداهه  –ت للٗاإلاحن كاٌ ، وهى عخم1{أ ِ

َ
اإلا َٗ

ْ
 ِلل

ً
 َعْخَمت

ا
َىاَن ِئال

ْ
ْعَؾل

َ
، والىاُؽ في 2{َوَما أ

م اجب٘ الضًً الاؾالمي الخىُف فياهىا خاملحن لان  فٍغ للىاةه، ٖاملحن بأخيامه، مضافٗحن ًٖ  هظه الضهُا فٍغ

ً لهم الكُُان أمٗخلضاجه  ب٘ ٖلى كلىبهم فؼٍّ
ُ
م َ والضٖىة اإلادمضًت الباكُت  عبىا الغؾالت الخالضةٖمالهم فداوفٍغ

ت  ُّ ًَ  }بكتى أهىإ الخغوب اإلاٗلىت منها واإلاسف اِهِغٍ
َ ْ
ْحُر اإلا

َ
ُه ز

ا
ُه َوالل

ا
ُغ الل

ُ
ْمى ٍَ ُغوَن َو

ُ
ْمى ٍَ  . 3{َو

م  –ئّن الغؾٌى       
ّ
ت اإلاىىعة بىىع ؤلا  –نلى هللا ٖلُه وؾل ُّ ؾالم أّؾـ صولت إلاا هاحغ ئلى ًثرب لخيىن اإلاضًىت اإلاضه

اث ف اإلاجخم٘ في جلً البلض اإلاباعهتؤلاؾالم ، ووان مً أؾاؾاث جلً الضولت الىزُلت التي قملذ ول َىاة ُّ ، وفي َ

ٌَ بحن أفغاص  خلاص اإلاجخم٘ مخىٕى الضًاهاثجلً اإلاٗاهضة ججُض الٗض ت الٖا ضة، فدغٍّ
ّ
، مىفىلت، وههغة اإلآلىمحن مإه

 . آهضة وعوابِ ؤلازاء

اٌ في الخٍٗغف بملانض هظا الضًً  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –ٗاهضاث في ٖهغ الىبي فاإلا      ّٗ وان لها صوع ف

م  –املعاهداث في عصس الىبي الخىُف ، ولظا وك٘ ازخُاعي ٖلى صعاؾت " 
ّ
، وبيان شسوطها -صلى هللا عليه وسل

ن أخيام اإلاٗاهضاث بكيٍل مخفّغٍق ، ، ولؿُذ أّصعي ازترإ هظا اإلاىيٕى فبُىن هخب الٗلماء فيها بُا"وضىابطها

ت ث هظا اإلاىيٕى بأؾلىب ٖلمّي ؾهٍل ولىّني أصعؽ اإلاىيٕى بأؾلىب حضًض أحم٘ فُه حؼةُا ُّ ، وأبّحن فُه أهم

، هما أجىاٌو الًىابِ بأمشلت مً الؿىت الصخُدت ٖلى طلًاإلاٗاهضاث في الضولت ؤلاؾالمُت  وأّٖؼػ هالمي 

 والكغوٍ لٗلض جلً اإلاٗاهضاث .

ِضُم في ه     
ْ
خي جاعة أزغي .ظا البدث اإلاىهج الىنفي الخدلُليوأؾَخس  ، هما اؾخسضم اإلاىهج الاؾخلغاتي جاعة  والخاٍع

                                              
1
 ( . 28ؾبأ )  - 

2
 ( . 107ألاهبُاء )  - 

3
 ( .  30هفاٌ ) ألا  - 
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ؼو ألاكىاٌ ألصخابهاومـنهـجي فـي هـظا الـبـدـث جس      ت، ٖو ج آلاًاث اللغآهُت، وألاخاصًث الىبٍى ، م٘ مىاككت ٍغ

 بٌٗ اإلاؿاةل ولما اكخًذ الخاحت لظلً .

 وكض كؿمُذ البدث ئلى أعبٗت مُالب ، وهي واآلحي :      

 ، وبُان مكغوُٖتها . املطلب ألاّول 
ً
 : اإلاٗاهضة لغت وانُالخا

 : أعوان اإلاٗاهضة ، وأمشلت ٖلى الىفاء بالٗهض  . املطلب الثاوي

ت وّلٍ منهما . املطلب الثالث ُّ  : الفغق بحن اإلاٗاهضة والٗهض ، وبُان أهم

م  –غ الىبي : أهىإ اإلاٗاهضاث في ٖه املطلب السابع
ّ
 ، وبُان يىابُها وقغوَها .-نلى هللا ٖلُه وؾل

اث . وما       وزـخـمـُذ الـبـدـث بـسـاجـمـت جـدـىي أهم الىخاةج والخىنُاث ، وفهغؽ للمهاصع واإلاغاح٘  وآزغ للمىيٖى

 ، وئلُه أهِب .جىفُلي ئال باهلل، ٖلُه جىولُذ 

 املعا:  املطلب ألاّول 
 
 ، وبيان مشسوعيتها .هدة لغت واصطالحا

 : املعاهدة لغت
 
ْهض أّوال َٗ ٌٍ هي: مً ال  بٗض خا

ً
، وهـى هـلـٌ ىث "" الى ويّضه 1، وهى خفٔ الص يء ومغاٖاجه خاال

ـهـض  ًــض مـً اإلا 2الٗـ  ، وهي واآلحي : ٗــاوي والاؾخٗماالث  اطهغ بًٗها، والـمٗـاهـضة لها الٗـض

 : ألامان . ًُ الٗهض، أيمان، وهلىلً: أُٖألا  -1

ت -2 ُّ ُه  }:  -حٗالى  -، ومىه كىله ألامغ والىن
ُ
ل
ُ
و
ْ
أ
َ
َىا ِبُلْغَباٍن ج َِ ِج

ْ
أ ًَ ى  ٌٍ َختا ًَ ِلَغُؾى ِم

ْ
إ

ُ
 ه

ا
ال

َ
َىا أ ُْ ِهَض ِئلَ َٖ َه 

ا
ىا ِئنا الل

ُ
ال

َ
ًَ ك ِظً

ا
ال

اُع   .4، أي : أمغها ووّناها  3 {الىا

  } -حٗالى  – ، ومىه ، كٌى هللاالالتزام والىفاء بالص يء -3
ً

اَن َمْؿُئىال
َ
ْهَض و َٗ ْ

ْهِض ِئنا ال َٗ ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ت  5 {َوأ ُّ ، كاٌ ابً ُٖ

ْهِض لفٔ ٖام لي –عخمه هللا  – َٗ ْ
لض بحن ؤلاوؿان وبحن عبه" كىله : ِبال أو بِىه وبحن اإلاسلىكحن في  ،ل ٖهض ٖو

  َاٖت، وكىله
ً

ال
ُ
ْهَض واَن َمْؿإ َٗ ْ

 . 6مـً ٖهض ئلُه أو ٖىهض هل وفى به أم ال ؟ " : مـُـلـىبا مـأي: ِئنا ال

ضة ء( أو في خاٌ )خاٌ مً الكُخه(، هلىلً: آزغ ٖهضي به في اإلاسجضالللان )الخٗهض في ميا -4 ُّ ، 7، وهى بصخت ح
ُب الٗهض به، وطلً 7 ْهُض الظي مٗىاه الالخلاء وؤلاإلاام، ًلاٌ: هى كٍغ َٗ ، كاٌ في ملاًِـ اللغت : " ومً الباب : ال

 به وئكباٌ " أّن ئإلا
ٌ
 .8اَمُه به اخخفاّ

اَهُض هى: الظمي، وأهل الٗهضاإلاباٌٗت ، همٗاهضة الظمي ٖل  -5 َٗ ت ، فاإلا ِت ى ئُٖاء الجٍؼ ما ِ
ّ
، ومىه كىا هللا 9: أهل الظ

اِهُغوا } -حٗالى  –هللا 
َ
ٓ ًُ ْم 

َ
ًئا َول ِْ َ

ْم ق
ُ
ْىُلُهىه ًَ ْم 

َ
ما ل

ُ
ِغِهحَن ز

ْ
ك

ُ ْ
ًَ اإلا ْم ِم

ُ
اَهْضج َٖ  ًَ ِظً

ا
 ال

ا
ْيِهْم  ِئال

َ
ىا ِئل ِجمُّ

َ
أ
َ
َخًضا ف

َ
ْم أ

ُ
ى ُْ لَ َٖ

ِلحَن  خا
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ َه 

ا
ِتِهْم ِئنا الل ى ُمضا

َ
ْهَضُهْم ِئل َٖ} 10 . 

           " 
ً
 ومُشاكا

ً
 .11" ٖاهضجم : أي حٗلخم بِىىم وبُنهم ٖهضا

                                              
1
فاث للجغحاوي ، باب الٗحن ، م )  -   ( . 204الخٍٗغ

2
 ( . 197/  2ًىٓغ: لؿان الٗغب البً مىٓىع ، ماصة ) هىث ( ، )  - 

3
 ( . 183آٌ ٖمغان مً آلاًت )  - 

4
 ( . 418/  1( ، وأٌؿغ الخفاؾحر لجابغ الجؼاةغي )  549/  1ًىٓغ : اإلادغع الىححز البً ُُٖت )  - 

5
 ( . 34الاؾغاء مً آلاًت )  - 

6
 ( . 453/  3اإلادغع الىححز )  - 

7
( ، واإلاعجم الىؾُِ ، ماصة )  313/   3( ، ولؿان الٗغب البً مىٓىع ، ماصة ) ٖهض ( ، )  72/  2ًىٓغ: الصخاح في اللغت للجىهغي ، ماصة ) ٖلض ( ، )  - 

 . 634/  2( ، ٖهض
8
 ( . 137/  4ملاًِـ اللغت ألخمض بً فاعؽ )  - 

9
 ( .  313/  3لؿان الٗغب ، ماصة ) ٖهض ( ، )  - 
10
 ( . 4الخىبت )  - 

11
 ( . 336/  2أٌؿغ الخفاؾحر لجابغ الجؼاةغي )  - 
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م  –، ومىه كٌى الىبي الص يء الفانل -6
ّ
ُْ  -نلى هللا ٖلُه وؾل ِظي َب

ا
ْهُض ال َٗ ْ

ْض : " ال
َ
ل

َ
َها ف

َ
َغه

َ
ًْ ج َم

َ
 ف

ُ
ة

َ
ال َنُهْم الها ُْ َىا َوَب

َ
ي

َفَغ" 
َ
: الص يء الفانل الظي بُيىا وبُنهم الهالة، فمً جغهها فلض هفغ، ٗهض الظي بُيىا وبحن الىفاع ، أي، ال 1ه

 .2هفغ، ناع منهم ولِـ مىا 

 
 
 : املعاهدة اصطالحا

 
، كاث بُنهما، أو أهثر لخىُٓم ٖالخحنشاق ًيىن بحن ازىحن ، أو حماٖخحن، أو بحن صول: مُهي ثاهيا

 .  3أو بُنهم 

 –ـضًـً الـىـاؾاهـي كاٌ ٖـالء ال ِث ٖلى أهه اجفاق ٖلى جغن اللخاٌاوكض خهغ الفلهاء اللضامى حٍٗغف اإلاٗاهض    

غش ي 4" اصٖـت والهلح ٖـلى جـــغن اللخاٌ: " اإلاـى -عخمه هللا 
ُ
 .5خلُل في مسخهغ ال -عخمه هللا –، وطهغ مشل طلً الخ

 : مشسوعيت املعاهداث في إلاسالم .
 
 ثالثا

ض ٖليها ، ومً الهفاث بيل نفت هبُلت، وههى ًٖ ول ؾِئت وعطًلت حاء الكإع الخىُم     
ّ
الخمُضة التي أه

 ، هي الىفاء بالٗهىص واإلاٗاهضاث .الاؾالم

ْم } : -حٗالى–كاٌ هللا      
ُ
اَهْضج َٖ ا 

َ
ِه ِئط

ا
ْهِض الل َٗ ىا ِب

ُ
ْوف

َ
ٌ 6 {َوأ بي  ، ًلى ِه  }: " -عخمه هللا  –اللَغ

ا
ْهِض الل َٗ ىا ِب

ُ
ْوف

َ
  { َوأ

ٌ
ْفٔ

َ
ل

لتزمه ؤلاوؿان مً بُ٘ أو نلت َؿاِن ٍو ِ
ّ
ُض ِبالل

َ
ل ْٗ ٌُ ِ٘ َما  امٌّ ِلَجِمُ َٖ  

ٌ
ْفٔ

َ
، فهى أمغ مً 7" أو مىازلت في أمغ مىافم للضًاهت ل

 . ًىحب الىفاء بالٗهىص واإلاىازُممً هللا

  } -حٗالى  –وكاٌ     
ا

ىا  ِئال ِجمُّ
َ
أ
َ
َخًضا ف

َ
ْم أ

ُ
ى ُْ لَ َٖ اِهُغوا 

َ
ٓ ًُ ْم 

َ
ًئا َول ِْ َ

ْم ق
ُ
ْىُلُهىه ًَ ْم 

َ
ما ل

ُ
ِغِهحَن ز

ْ
ك

ُ ْ
ًَ اإلا ْم ِم

ُ
اَهْضج َٖ  ًَ ِظً

ا
ْيِهْم ال

َ
ِئل

ِلحَن  خا
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ َه 

ا
ِتِهْم ِئنا الل ى ُمضا

َ
ْهَضُهْم ِئل َٖ }8 .  

ًَ  }":–عخمه هللا –ًلٌى الؿٗضي      ِظً
ا
ِغِهحَن َٖ ِئال ال

ْ
ك

ُ ْ
ًَ اإلا ْم ِم

ُ
واؾخمغوا ٖلى ٖهضهم ولم ًجغمنهم ما  {اَهْضج

ْذ، أو هثرث، فهإالهم قِئا، وال ٖاوهىا ٖلُىم أخضا، فال هلهى ًىحب الىلٌ
ا
ل
َ
ىا لهم ٖهضهم ئلى مضتهم، ك ؛ ء أِجمُّ

 .أمغ بالخُاهت وئهما ًأمغ بالىفاء"ألن ؤلاؾالم ال ً

ٌ باإلاٗاهضاوالؿىت الغغاء ملُئت      م نلى هللا ٖ –ث التي أبغمها الغؾى
ّ
م٘ أٖضاةه مً اليهىص،  –لُه وؾل

ه أزنى والىهاعي، واإلاكغهحن
ّ
  –، فيان زحر مشاٌ ٖلى الىفاء بالٗهىص واإلاىازُم ، ختى أه

ً
ٖلى  –هما بُيُذ ؾابلا

 .، وجدلُم للٗضالت الاحخماُٖت محنخلف الفًٌى الظي أكُم في الجاهلُت إلاا فُه مً ههغة للمٓلى 

ؼ  -وال ًسفى ٖلًُ       ا هاحغ ئلى ًثرب  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –الضؾخىع الظي أكامه الىبي  –أيها اللاعب الٍٗؼ
ّ
إلا

ً وألاههاع واليهىص  ، هظا هخاب مً مدمض الىبي عؾٌى هللا بحن بضاًخه " بؿم هللا الغخمً الغخُمبحن اإلاهاحٍغ

جبٗهم فلخم بهم وحاهض مٗهم أّنهم أّمت واخضة مً صون الىاؽ  اإلاإمىحن واإلاؿلمحن مً كَغل ، وأهل ًثرب ، ومً

 " ...9 

،  10وأهه مً جبٗىا مً يهىص فاّن له الىهغ وألاؾىة غحر مٓلىمحن وال ُمخىانغ ٖليهم " وكاٌ في هفـ اإلاٗاهضة : "    

 . 11: " لليهىص صًنهم وللمؿلمحن صًنهم " وكاٌ

                                              
1
ي )  -   ( . صدخه ألالباوي . 231/  1خاقُت الؿىضي ٖلى ؾجن اليؿاتي ، لٗبض الغخمً بً أبي بىغ، حالٌ الضًً الؿَُى

2
اى الهالخحن ، إلادم -   ( . 403،  1ض بً نالح بً مدمض الٗشُمحن ) قغح ٍع

3
 ( .  634/  2ًىٓغ اإلاعجم الىؾُِ ، ماصة ) ٖهض ( ، )  - 

4
 ( . 108/ 7بضات٘ الهىات٘ للياؾاوي )  - 

5
 ( . 116/  3قغح مسخهغ الخلُل للخغش ي )  - 

6
 ( . 91الىدل مً آلاًت )  - 

7
بي )  -   (  169/  10الجام٘ ألخيام اللغآن لللَغ

8
 ( . 4الخىبت )  - 

9
ت الىزاةم الؿُاؾُت للٗهض الىبىي والخالفت الغاقضة ، حمٗها مدمض خمُضهللا )  -   (  . 59مجمٖى
10
 ( . 60هفؿه )  - 

11
 هفؿه . - 
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اهض الىبي       م  –ٖو
ّ
لى هظا الىخاب حىاع  –نلى هللا ٖلُه وؾل ههاعي هجغان فىخب لهم هخابا هظا آزغه : "... ٖو

 هللا ، وطمت مدمض الىبي عؾٌى هللا ختى ًأحي هللا بأمغه ما هصخىا وأنلخىا ما ٖليهم غحر مشللحن بٓلم .

 . 1قهض أبى ؾفُان بً خغب وغُالن بً ٖمغو و ... وهخب لهم هظا الىخاب ٖبضهللا بً أبي بىغ " 

 ىخابُىن ًىلؿمىن ٖلى زالزت أكؿام بدؿب كبىلهم صٖىة ؤلاؾالم ، وهي : فال    

 اليهىص ، وهم قغ الخلم . -

م مً عهبان الىهاعي، وهم ٖغفىا الخم فىخمىه -  .فٍغ

م آزغ مً  -  .الىهاعي، ٖغفىا الخم فلم ًىخمىهفٍغ

ً الظًً ٖغفىا الخم ، وأهل هجغان ملىهاعي الظًً ٖغفىا الخم فأطاٖىهفالىجاش ي اإلالً الٗاصٌ مً ا     

 . 2فىخمىه 

واجبإ  –حٗالى  –لغؤوؽ اللباةل الٗغبُت ًضٖىهم ئلى جىخُض هللا  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –وللض هخب الىبي      

ا وبُاها إلاا لخلً اللبُلت مً خم، وما ٖليها مً ، وهخاباجه لخلً اللباةل أكغب ما جيىن ٖهىصهظا الضًً الخىُف

 –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –، فمً أمشلت الٗهىص ما هخبه هظا البدث بحن اإلاٗاهضاث والٗهىصفي  ، ولظا فّغكُذ واحباث

ً الُاتي  صهم ومُاههم، ما هّهه : " أن له وللىمه َيء ما أؾلمىا ٖلُه مً بال  ، وهظا 3لٗامغ بً ألاؾىص بً ُحٍى

 . 4، " وهخب اإلاغحرة " جىا الؼواة، وفاعكىا اإلاكغهحن "، و آأكامىا الهالة

 واإلاٗاهضاث في ألاغلب بحن اإلاؿلمحن وغحرهم مً أهل الىفغ . ،ص في ألاغلب واهذ جبٗث للمؿلمحنفالٗهى       

ضم الىفاء بالٗهضًبّحن خلُلت ٖضم الىفاء باأل  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –والغؾٌى       نلى  –، ختى أهه ماهت، ٖو

 هفى نفت ؤلاًمان إلاً لم ًىً أمُ –هللا ٖلُه وؾلم 
ً
ًٍ ، وهفى الضًاهت ٖمً هلٌ ٖهضه ىا ًِ َماِل ـِ ْب

َ
و
َ
ًْ أ  –، فٗ

ِبيُّ هللِا  –عض ي هللا ٖىه 
َ
َبَىا ه

َ
ُ

َ
ٌَ : َما ز ا

َ
َٖ  -ك ى هللُا 

ا
َم َنل

ا
ِه َوَؾل ُْ ٌَ  -لَ ا

َ
 ك

ا
ًْ ِئال ًَ إلِاَ  ِصً

َ
ُه ، َوال

َ
 ل

َ
ت

َ
َماه

َ
 أ

َ
ًْ ال  ِئًَماَن إلِاَ

َ
: " ال

ُه "
َ
ْهَض ل َٖ  

َ
اِلًها ، الغضع وحٗله مً ٖالماث الىفاق، فلاٌ صمّ ، وفي خضًث آزغ 5ال

َ
اَن ُمَىاِفًلا ز

َ
ًا ِفُِه و ُ

ًْ ه ٌ٘ َم ْعَب
َ
: " أ

 مِ 
ٌ
ت

َ
ْهل

َ
ْذ ِفُِه ز

َ
اه

َ
ًا و  ِمْنُه

ٌ
ت

َ
ْهل

َ
اَن ِفُِه ز

َ
ًْ و َب ، َوَم

َ
ظ

َ
 ه

َ
ر ا َخضا

َ
َها، ِئط َٖ َض ًَ ى  َفاِق َختا  الّىِ

َدَز ، ًَ
َ
َض َوِإذا َعاَهَد غ َٖ ، َوِئطا َو

 
َ

ف
َ
ل
ْ
ز

َ
َجَغ " أ

َ
اَنَم ف

َ
 . 6، َوِئطا ز

َمَغ       ُٖ  ًَ ِه ْب
ا
ْبَض الل َٖ ْنُهَما  -وفي خضًث آزغ ًبّحن حؼاء الغضع ًىم اللُامت ، فًٗ  َٖ ُه 

ا
َى الل ٌُ  –َعض ِ ٌَ َعُؾى ا

َ
ٌُ : ك ُلى ًَ

ِه 
ا
اَمِت  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -الل َُ ِل

ْ
ْىَم ال ًَ ُه ِلَىاٌء 

َ
ْىَهُب ل ًُ اِصَع 

َ
غ

ْ
ٍن ". : " ِئنا ال

َ
ال

ُ
 ف

ُ
ْضَعة

َ
ٌُ َهِظِه غ ا

َ
ل ُُ  7فَ

                                              
1
ٗت الاؾالمُت للضهخىع زالض الجمُلي )   -   ( . 137أخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

2
ٗت الاؾالمُت لل -   ( . 145ضهخىع زالض الجمُلي ) ًىٓغ أخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

3
نلى هللا ٖلُه  -ٖامغ بً ألاؾىص الُاتي . طهغه ؾُٗض اللغش ي، وعوي ًٖ أبي بىغ بً مدمض بً ٖمغو بً خؼم، ًٖ أبُه ، ًٖ حضه ٖمغو أن عؾٌى هللا  - 

ً ألاؾىص اإلاؿلم، ئهه له وللىمه مً َيئ ما أؾلمىا ٖلُه هخب لٗامغ بً ألاؾىص : " بؿم هللا الغخمً الغخُم، هظا هخاٌب مً مدمض عؾٌى هللا لٗامغ ب -وؾلم 

 113/  3ٖلي ابً ألازحر ، )  مً بالصهم ومُاههم ، ما أكامىا الهالة وآجىا الؼواة وفاعكىا اإلاكغهحن " . وهخب اإلاغحرة. أؾض الغابت في مٗغفت الصخابت ، ألبي الخؿً

 . ) 
4
ٗت الاؾالمُت للضه -   ( . 177خىع زالض الجمُلي ، م ) أخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

5
( ، وكاٌ قُٗب ألاعهإوٍ وغحره مً اإلادللحن  12383عكم )خضًث ،  -عض ي هللا ٖىه  –أزغحه ؤلامام أخمض في مؿىضه ، الجؼء الخاؾ٘ : مؿىض أؽ بً مالً  - 

لم له  -اؾبيوهى مدمض بً ؾلُم الغ  -اإلادللحن : " خضًث خؿً ، وهظا ئؾىاص عحاله زلاث عحاٌ الكُسحن غحر أبي هالٌ  ، فلض عوي له أصخاب الؿجن ، ٖو

فهى يُٗف ٌٗخبر به  البساعي ، ويٗفه البساعي ، واليؿاتي ، وابً ؾٗض ، وغحرهم، ووزله أبى صاوص  وكاٌ ابً مٗحن : نضوق ، وكاٌ مغة : لِـ به بأؽ . كلىا :

 فُخدؿً الخضًث ئن قاء هللا   -ُٗفت وئن واهذ ي -، وخضًشه هظا لم ًخفغص به ، بل عوي مً َغق أزغي ًٖ أوـ ، وهي 
ً
/  19.)  -حٗالى  -ٌكضُّ بًٗها بًٗا

379 . ) 
6

ت ، باب الىفاء بالٗهض ، عكم )  -  ْبِض  230/  9( ، )  19318أزغحه البيهلي في الؿجن الىبري ، هخاب الجٍؼ َٖ  ًِ ِض ْب
ًْ ُمَدما َٖ ِخُِذ  ( ، وكاٌ : " َعَواُه ُمْؿِلٌم ِفى الصا

ِه بْ 
ا
َمِل " .الل ْٖ ًِ ألاَ

َٖ ْىِعّيِ 
ا
ًْ َخِضًِث الش َغَحاُه ِم

ْ
ز

َ
ِبُِه َوأ

َ
ًْ أ َٖ َمْحٍر 

ُ
 ًِ ه

7
ت ، باب الىفاء بالٗهض ، عكم ) -  ًٍ :  230/  9( ، )  19319أزغحه البيهلي في الؿجن الىبري ، هخاب الجٍؼ ِت َماِل ًَ َُل َوِفى ِعَوا ِٖ  َخِضًِث ِئْؾَما

ُ
ْفٔ

َ
ا ل

َ
( ، وكاٌ : " َهظ

اعِ " ئِ 
َ
ُبس

ْ
ٍن " . َعَواُه ال

َ
ال

ُ
ًِ ف ِن ْب

َ
ال

ُ
 ف

ُ
ْضَعة

َ
ٌُ َهِظِه غ َلا ُُ اَمِت فَ َُ ِل

ْ
ْىَم ال ًَ ُه ِلَىاٌء 

َ
ْىَهُب ل ًُ اِصَع 

َ
غ

ْ
ْدَيى " .نا ال ًَ  ًِ ْدَيى ْب

ًَ  ًْ َٖ َىِبّىِ َوَعَواُه ُمْؿِلٌم 
ْٗ َل

ْ
ًِ ال

َٖ ِخُِذ   يُّ ِفى الصا
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ىا ، ال ًجىع ؤلازالٌ أو التهاون فيها ، إلاا ًترجب ٖلى       فالىفاء باإلاٗاهضاث ، والٗهىص ، واإلاىازُم واحب في قٖغ

ت وأزغوٍت   باهلل  –طلً مً ٖلىباث صهٍُى
ً
 . -ُٖاطا

 .املطلب الثاوي : أزكان املعاهدة ، وأمثلت على الىفاء بالعهد  

 العجباٍ هظا اإلاهُلح      
ً
ّمت " لغت وانُالخا

ّ
كبل بُان أعوان اإلاٗاهضة ، واإلاشاٌ لها ًجضع بي هىا بُان مٗنى " الظ

 بالبدث بهىعة ٖامت ، وهظا اإلاُلب بهىعة زانت .

هّحُر الصخومنهم مً حٗلها ونفا فٗغفها بأنها، و : الٗهض؛ ألن هلًه ًىحب الظم الرمت لغت  ًُ  به أهال  : ونف 

لُه ـٌ لها ٖهض، وملئلًجاب له ٖو  فٗغفها بأنها: هف
ً
، فان ؤلاوؿان ًىلض وله طمت نالخت للىحىب نهم مً حٗلها طاجا

لُه ٖىض حمُ٘ الفلهاء بسالف ؾاةغ الخُىاهاث   .1له ٖو

: هم فخذ الهاءمىن واإلاٗاَهض، ب: هم اإلاؿلىا هى الٗهض، وألاماهت، والهضق. فاإلاٗاِهض، بىؿغ الهاءواإلاٗنى اإلاغاص ه     

ت مً صولت الاؾالمأهل الظمت اإلافغ   .وى ٖليهم الجٍؼ

 : أزكان املعاهدة
 
 .أّوال

 :فاة واملت ئال بىحىص هظه ألاعوان، وهي، ال جيىن مؿخى ي اللٌى بأّن اإلاٗاهضة لها أعوانمما ؾبم ًمىىن    

َعاِهُد الُغف ألاّوٌ )  -1
ُ
 ( بىؿغ الهاء. امل

 الشاوي )  -2
ُ

َعاَهُد الُغف
ُ
 .بفخذ الهاء(  امل

ِفَم ٖلى مّضة -3 مدغع  ، م٘ طهغ وزُلت اإلاٗاهضة، وجخًمً مىيٕى اإلاٗاهضة، وقغوٍ اإلاٗاهضة، ومّضتها ئن اجُّ

 .الىزُلت والكهىص في الغالب

ا كضم الىبي  املثال على هره ألازكان     
ّ
ىٓم الخُاة صازل اإلاضًىت ًثرب هخب وزُلت ج –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –: إلا

الكتهم م٘ غحرهم مً، فاإلاىىعة ، ومً بُنهم أهل الىخاب مً وان ٌؿىً اإلاضًىت بّحن ٖالكت اإلاؿلمحن م٘ بًٗهم  ٖو

: " وأن يهىص  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  –اليهىص  فٗلض لهم في جلً الىزُلت مٗاهضة مىه جبحن ما لهم وما ٖليهم ، فلاٌ 

فاهه ال ًىحغ ئال ىاليهم وأهفؿهم ئال مً ْلم أو أزم ، لليهىص صًنهم وللمؿلمحن صًنهم ممىحنبني ٖىف أمت م٘ اإلاإ 

 .2، و .... " بني الىجاع مشل ما ليهىص بني ٖىفو أن يهىص  ،هفؿه وأهل بِخه

 .ولي أمغ اإلاؿلمحن وئمامهم –وؾلم نلى هللا ٖلُه  –، وهى عؾٌى هللا ، اإلاٗاِهضفالطسف ألاول      

 .اإلاضًىت اإلاىىعة يهىص اللاَىت في، كباةل الوالطسف الثاوي     

 .، هما هى مىحىص في الىّو  والىثيقت     

 : أمثلت على الىفاء بالعهدث
 
 .اهيا

: "عوي م      ٌَ ا
َ
َماِن، ك َُ َفت ْبً الْ ًْ ا وَ ؿلم ًٖ ُخظَ

َ
ه
َ
َغْحُذ أ

َ
ي ز ِ

ّ
و
َ
 أ

ا
َهَض َبْضًعا ِئال

ْ
ق

َ
ْن أ

َ
ِني أ َٗ ٌل َما َمَى ُْ ِبي ُخَؿ

َ
ٌَ أ ا

َ
ا  ، ك

َ
ه
َ
ظ

َ
ز

َ
أ
َ
ف

غَ 
ُ
اُع ك فا

ُ
ىاه

ُ
ال

َ
ٍل، ك ِغٍُضهُ : َْ

ُ
َىا َما ه

ْ
ُلل

َ
ًضا، ف ِغٍُضوَن ُمَدما

ُ
ْم ج

ُ
ى ُه ِئها

َ
اك

َ
ِه َوِمُش

ا
ْهَض الل َٖ ا  وا ِمىا

ُ
ظ

َ
ز

َ
أ
َ
 ف

َ
ِضًَىت

َ ْ
 اإلا

ا
ِغٍُض ِئال

ُ
، َما ه

اِجُل َم 
َ
ل

ُ
 ه

َ
ِضًَىِت َوال

َ ْ
ى اإلا

َ
ًا ِئل َ

َىْىَهِغف
َ
هُ ل ِه َٗ

ا
ٌَ الل َىا َعُؾى ِْ جَ

َ
أ
َ
ُه  -،  ف

ا
ى الل

ا
َم َنل

ا
ِه َوَؾل ُْ لَ هَ  -َٖ

ْ
ٌَ : اه ا

َ
ل

َ
َبَر  ف

َ
خ

ْ
اُه ال

َ
َبْره

ْ
ز

َ
أ
َ
ا ف

َ
ِغف

ْهِضِهْم  َٗ ُهْم ِب
َ
ِفي ل

َ
ْيِهْم " ه

َ
ل َٖ َه 

ا
حُن الل ِٗ ْؿَخ

َ
 . 3، َوو

ِه  أبىصاووصوعوي      
ا
ٌَ الل نا َعُؾى

َ
ًِ َنْفـَىاَن أ ِه ْب

ا
بِض الل َٖ  ٌِ  آ

ًْ اٍؽ، ِم
َ
ه
ُ
ًْ أ ِه  -َٖ ُْ لَ َٖ ى هللُا 

ا
َم  َوَؾ  َنل

ا
ا  –ل ًَ  " : ٌَ ا

َ
ك

اَعُه َما َبْحَن ال َٖ َ
أ
َ
َىٍع " ف َٖ ، َبْل 

َ
: " ال ٌَ ا

َ
ْهًبا، ك

َ
ْم غ

َ
َىًعا أ َٖ  : ٌَ ا

َ
ٍح؟ "، ك

َ
ًْ ِؾال ْىَضَن ِم ِٖ ِزحَنْفَىاُن ، َهْل 

َ
ال

ا
حَن ش ِٗ ْعَب

َ ْ
ى ألا

َ
َن ِئل

ا ًٖ ِه ِصْع
ا
ٌُ الل َؼا َعُؾى

َ
َم  -، َوغ

ا
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ى هللُا 

ا
ِْ  –َنل َض ِمْنَها ُخَى

َ
َفل

َ
ُٕ َنْفَىاَن ف ْذ ُصُعو َٗ ىَن ُحِم

ُ
ِغو

ْ
ك

ُ ْ
ا ُهِؼَم اإلا ما

َ
ل
َ
ًىا  ف

ِه 
ا
ٌُ الل ٌَ َعُؾى ا

َ
ل

َ
ا، ف ًٖ ْصَعا

َ
َم  -أ

ا
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ى هللُا 

ا
؟ "  -َنل ًَ َ

َغُم ل
ْ
غ

َ
َهْل و

َ
ا، ف ًٖ ْصَعا

َ
ًَ أ

ِٖ ْصَعا
َ
ًْ أ ا ِم

َ
ْضه

َ
ل

َ
ْض ف

َ
ا ك ِلَهْفَىاَن: " ِئها

                                              
-

1
فاث للجغحاوي  ، باب الظاٌ ، م )    ( . 143الخٍٗغ

2
ٗت الاؾالمُت للضهخىع زالض عقُض الجمُلي ، م )  -   ( . 55 – 53أخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

3
 ( . 1414/  3( ، )  1787أزغحه مؿلم ، هخاب الجهاص والؿحر ، باب الىفاء بالٗهض ، عكم ) - 
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 ًَ  ،
َ

: ال ٌَ ا
َ
ْبَل ك

َ
اَعُه ك َٖ َ

اَن أ
َ
ُبى َصاُوَص: " َوو

َ
ٌَ أ ا

َ
ْىَمِئٍظ، ك ًَ  ًْ ُ

ى ًَ ْم 
َ
ْىَم َما ل َُ ِبي الْ

ْ
ل
َ
نا ِفي ك

َ
ِه ؛ أِل

ا
ٌَ الل َم" ا َعُؾى

َ
ْؾل

َ
ما أ

ُ
ْؿِلَم، ز ٌُ ْن 

َ
 .1أ

 

 املطلب الثالث : الفسق بين املعاهدة والعهد ، وبيان أهمّيت كال مجهما .

 والعهد . أّوال : الفسق بين املعاهدة

      
ً
بٌٗ الىخب التي جىاولذ مىيٕى اإلاٗاهضاث في الاؾالم لم جفّغق بحن اإلاٗاهضة والٗهض  ولىً الظي أعاه وْنفا

م بحن اإلاٗاهضة والٗهض ، وهظا بٗض اؾخلغاتي لبٌٗ مً هلل مٗاهضاث الىبي   هى : الخفٍغ
ً
نلى هللا ٖلُه  –صكُلا

م 
ّ
 . -وؾل

 : املعاهداث 
 
  –: أّوال

ً
، 2هي الاجفاكُاث التي حٗلض بحن الضولت الاؾالمُت والضٌو ألازغي غحرالاؾالمُت  – غالبا

م  –واإلاُشاق الظي ويٗه الىبي 
ّ
ب مً اليهىص ، وأهل الىخااإلاضًىت اإلاىىعة لِكمل اإلاؿلمحن في –نلى هللا ٖلُه وؾل

 .الخضًبُت بحن اإلاؿلمحن واإلاكغهحن، ونلح والىهاعي  واإلاكغهحن

 .ن بحن َغفحنمفاٖلت جيى واإلاٗاهضة : 

لى اإلاؿلمحن هفلتهم  وأّن بُنهم الىهغة :": ملخُفاث مً مٗاهضة اإلاضًىت اإلاىىع املثال  وأّن ٖلى اليهىص هفلتهم ٖو

 ٖـلى مـً خاعب أهل هظه الصخُفت  وأّن بُنهم الىصح والىهُدت والبّر صون ؤلازم .

 وأهه ال ًأزم امغء بدلُفه، وأّن الىهغ للمٓلىم . 

 ّن اليهىص ًىفلىن م٘ اإلاإمىحن ما صامىا مداعبحن .وأ 

 وأّن ًثرب خغام حىفها ألهل هظه الصخُفت . 

 وأّن الجاع والىفـ غحر مًاّع وال آزم . 

 وأهه ال ججاع خغمت ئال باطن أهلها . 

ٌ هللا عؾى  ، فاّن مغّصه ئلى هللا وئلى مدمضوان بحن أهل هظه الصخُفت مً خضر، أو اقخجاع ًساف فؿاصه وأهه ما 

 .3، وأّن هللا ٖلى اجلى ما في هظه الصخُفت وأبّغه " -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -

 : العهىد 
 
 ، و4: هى الالتزام بدىفُظ ما جّم الاجفاق ٖلُه لغتمٗىاها ثاهيا

 
 –هىا اإلالهىص بها : أّن الغؾٌى  اصطالحا

  –نلى هللا ٖلُه وؾلم 
ً
، بُٗضة ًٖ مغهؼ الضولت الاؾالمُت ، وهيهللا لللباةل التي جضزل في صًً وان ٌُٗي ٖهىصا

٘ الاؾالمي   .5فهي جمشل الىٓام ؤلاصاعي الاؾالمي أهثر مً الدكَغ

ٌل التزام َغف لآلزغ بأمغ ما .والٗهض ْٗ  : ف

م  –: هخاب عؾٌى هللا املثال
ّ
، هظا هخاب : "  بؿم هللا الغخمً الغخُم6ئلى نُفي بً ٖامغ –نلى هللا ٖلُه وؾل

مغ: مً أؾلم منهم ، وأكام الهالة، وآحى الؼواة، ؾٌى هللا لهُفي بً ٖامغ، ٖلى بني سٗلبت بً ٖامً مدمض ع 

 . 7، وؾهم الىبي والهفّي ، فهى آمً بأمان هللا " وأُٖى زمـ اإلاغىم

 .اث جمشل الخٗامل م٘ ألامم ألازغي فاإلاٗاهض      
ً
 جىُٓمُا

ً
 صازلُا

ً
 ، بِىما الٗهىص جيىن قأها

ْم  }: -حٗالى  –" وفي هخاب هللا : مقاييس اللغتقال في       
ُ
ى ُْ َهْض ِئلَ ْٖ ْم أ

َ
م ئلُىم : -وهللا أٖلُم  -ومٗىاُه  8{ أل ّضِ

َ
ك
ُ
ألم أ

 
َ
 .1به "  مً ألامغ الظي أوحبُذ ٖلُىم الاخخفاّ

                                              
1
َىِع ،  -  َٗ ْ

ِمحِن ال ًْ َ
 . -عخمه هللا  –( ، صدخه ألالباوي  296/  3( ، )  3563عكم ) أزغحه أبىصاووص في مؿىضه ، هخاب البُٕى ، َباٌب ِفي ج

2
ٗت الاؾالمُت للضهخىع زالض عقُض الجمُلي ، م )  -   ( . 174،  173ًىٓغأخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

3
ت الىزاةم الؿُاؾُت للٗهض الىبىي والخالفت الغاقضة ، إلادمض خمُض هللا الخُضع آباصي الهىضي ، م )  -   . ( 62مجمٖى

4
ت كًاًا ئؾالمُت مٗانغة لىهبت الؼخُلي )  -   ( .  651/  2ًىٓغ: مىؾٖى

5
ٗت الاؾالمُت للضهخىع زالض عقُض الجمُلي ، م )  -   ( . 174،  173ًىٓغ أخيام اإلاٗاهضاث في الكَغ

6
 (.367/  3بت البً حجغ الٗؿلالوي ) ؤلانابت في جمُحز الصخا( ، و 43/  3نُفي ْبً ٖامغ ؾُض بني سٗلبت. ًىٓغ : أؾض الغابت في مٗغفت الصخابت البً ألازحر )  - 

7
ت الىزاةم الؿُاؾُت للٗهض الىبىي والخالفت الغاقضة ، إلادمض خمُض هللا الخُضع آباصي الهىضي ، م )  -   ( .  127،  126مجمٖى

8
 ( . 60ٌـ مً آلاًت )  - 
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ـُ إلنغ، فاواخٌض ًخفٕغ مىه أقُاء مخلاعبت صفاث منها : " ) ئنغ( الهمؼة والهاص والغاء، أنٌل اوللٗهض مغ       : الخب

ُف وما في مٗىاهما َٗ  ، وجفؿحُر طلً أنا الٗهض ًلاٌ وال
ٌ
، وول ٖلٍض وكغابٍت َوٖهٍض ئنٌغ له ئْنٌغ  واللغابت حؿمى آِنَغة

ٌ و  ه واخض، والٗغب جلى
ُّ
 "، أي ما حُٗفني ٖلُه كغابت " الباُب ول

ٌ
 –، ومـىـه كـٌى هللا 2: "ما جأِنُغوي ٖلى فالن آِنَغة

ْم ٖلى طلىم ِئْنِغي وَ }: " -حٗـالى 
ُ
ج
ْ
ظ

َ
ز

َ
ْهِضي "  { أ َٖ  .3أي:     

 :والفسق بين العهد والىعد

لابالٗهض حؿخسضم ٖىضما ًخ      ض حؿخسضم ٖىضما ّم ؤلاجفاق بحن َغفحن بىحىص قغوٍ، ووحىص زىاب ٖو ، والٖى

ضحؼاء  ولظا الىفاء بالٗهض واحب  ًخّم الاجفاق بحن َغفحن مً غحر قغوٍ أو  ت  والىفاء بالٖى ُّ مىضوب مالم جىً الى

خت بٗضم الىفاء  خُنها ًغجلي خىمه للىحىب  ِّ   –مب
ً
 4. -أًًا

 : أهّمّيت العهىد في عصس الىبي 
 
 . -صلى هللا عليه وسلم  –ثاهيا

 عبِ جلً اللباةل اإلاخىازغة في ألامهاع بمغهؼ الضولت الاؾالمُت . -

هم ٖليها أخض .بُان وجىيُذ ما لخلً اللباةل مً أعاض ي وممخلياث ال ًىا -  ٖػ

ٗت الاؾالمُت . -  الخأهُض ٖلى جمؿً جلً اللباةل بأخيام الكَغ

 : أهميت املعاهداث في الشسيعت الاسالميت .
 
 ثالثا

 ، وأهل الظمت ( مً أهل الىخاب وغحرهم .الاؾالمي اإلاخيىن مً ) اإلاؿلمحن جىُٓم اإلاجخم٘ -1

ت هى هخاج مٗاهضة بحن ولي أمغ ا -2  ؿىً في الضولت اإلاؿلمت مً غحرهم .، ومً ٌإلاؿلمحنفغى الجٍؼ

ت الضًاهتًلابل ال -3 ت لغحر اإلاؿلمحن خٍغ ُه نلى هللا ٖل –، هما هى مىحىص في هشحر مً مٗاهضاث الىبي جٍؼ

 .، وخفٔ الىفـ، واإلااٌ، وألاهل-وؾلم

م نلى هللا –، وؾٗت زبرٍة  للغؾٌى ًدبّحن مً اإلاٗاهضاث بٗض هٍٓغ، وعؾىر ٖلٍم  -4
ّ
، فما مً - ٖلُه وؾل

 
ً
 أو آحال

ً
هغ هفٗها وهخاحها للمؿلمحن ٖاحال  ْو

ّ
 .، هما هى الخاٌ في كهت الخضًبُتمٗاهضة ئال

م  –الىبي  اإلاخأّمل في اإلاٗاهضاث في ٖهغ -5
ّ
 . الاؾالم  ًدبحن له الٗضٌ الظي ُبِنَي ٖلُه  –نلى هللا ٖلُه وؾل

 مً غحر خغوب وؾفً هللا اإلاٗاهضاث لها أزغ هبحر في هفىؽ غحر اإلاؿلمحن ختى صزل أهثرهم في صًً  -6
ً
أفىاحا

  .للضماء

ا باألزالق الفايلت         ًٗ ، واإلاٗاملت الخؿىت  وخؿً اإلاٗاقغةفاإلؾالم َلب مً اإلاؿلم أن ٌٗامل الىاؽ حمُ

وعٖاًت الجىاع، واإلاكاعهت باإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت في البر والغخمت وؤلاخؿان وهي أمىع ًىمُت وشخهُت وخؿاؾت 

ً اإلاكغهحنوطاث جأزحر هفس ي ه ئلى ؤلاخؿان لؤلؾحر، ئلى ؤلاهفاق ٖلى ألاكاعب ونلت  بحر، بضًءا مً مٗاملت ألابٍى

 الغخم والجحران غحر اإلاؿلمحن .

ىغم -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -ووان عؾٌى هللا       ٗىص مغياهمًؼوع أهل الىخاب، ٍو دؿً ئليهم  َو ، وؾاع هم، ٍو

شاإلاؿل م أخؿً وؾُلت للضٖىة لئلؾالمووان هظ الؿلىن ا، مىن ٖلى ؾيخه وههجه َىاٌ الخاٍع والترغُب ، للٍى

 .5، مما صف٘ اإلاالًحن ئلى اٖخىاكه فُه، والخدبِب بأخيامه

م  –املطلب السابع :أهىاع املعاهداث في عصس الىبي 
ّ
 ، وبيان ضىابطها وشسوطها . -صلى هللا عليه وسل

 : أهىاع املعاهداث في عصس الىبي 
 
م صلى هللا  –أّوال

ّ
 . -عليه وسل

                                                                                                                                         
1
 ( . 137/  4معجم ملاًِـ اللغت )  - 

2
 ( . 119/  1ألخمض بً فاعؽ ) معجم ملاًِـ اللغت  - 

3
 ( . 702/  2( . ًىٓغ : الضع اإلاهىن للؿمحن الخلبي )  81آٌ ٖمغان ) - 

4
ً قىهت   . mawdoo . comمىك٘ مىيٕى  -   م . 2016ًىهُى  26ملاٌ : نابٍغ

5
ٗت  –خلىق الاوؿان  -   ( .  69إلادمض الؼخُلي ، م )  –مدىع ملانض الكَغ
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ضه في جلً اإلاٗاهضاث ،       وان الىاؽ في الجاهلُت ٌٗلضون اإلاٗاهضاث بىاء ٖلى مبضء اللىة ، فاللىي ًفغى ما ًٍغ

 ٌؿغي ٖلى الُغفحن وحٗخبر في
ً
ا حاء الاؾالم أكّغ منها ما ًخىافم م٘ مباصب الاؾال ػمنهم كاهىها

ّ
م، اإلاخمشلت في ، وإلا

 .  1والاخؿان ئلى الغحر ، وغحرها الٓالم ًٖ ْلمه، والٗفى ٖىض اإلالضعة  الٗضٌ، وههغة اإلآلىم، وعصّ 

م  –واإلاٗاهضاث في ٖهغ الىبي      
ّ
 ال جسغج مً خالحن  وهما : –نلى هللا ٖلُه وؾل

 ، والٗىص ئلى خاٌ الؿلم الضاةمت . ئّما إلنهاء خغب ٖاعيت -1

غ للؿلم وجشبُذ لضٖاةمه  -2  .2أو أنها جلٍغ

ٌ الظي جضاٖذ ئلُه كباةل مً كَغل، وهم: بىى هاقم، وبىى اإلاُلب، وأؾض بً ٖبض الٗؼي، ى فدلف الفً      

، فخٗاكضوا وحٗاهضوا هللا بً حضٖان الخُمي لؿىه وقغفهٖبض  ، فاحخمٗىا في صاعوػهغة بً هالب، وجُم بً مغة

ٖلى مً ْلمه ختى جغص ٖلُه ا ، وواهى رهم مً ؾاةغ الىاؽ ئال كامىا مٗهٖلى أال ًجضوا بمىت مٓلىما مً أهلها وغح

 : " وكاٌ بٗض أن أهغمه هللا بالغؾالت، -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -ؾٌى هللا ، وقهض هظا الخلف ع مٓلمخه
ُ

ِهْدث
َ

ْد ش
َ
ق

 ِ
ْ

ى ِبِه ِفي إلا
َ
ْدع

ُ
ْى أ

َ
َعِم ، َول

َّ
نَّ ِلَي ِبِه ُحُمَس الى

َ
ِحبُّ أ

ُ
ا َما أ

 
ف

ْ
 ِحل

َ
ِه ْبِن ُجْدَعان

َّ
 ِفي َداِز َعْبِد الل

ُ
َجْبت

َ َ
ِم َل

َ
 .3"  ْسال

لاٌ في ؾبب هظا الخلف ئن عحال مً جاهلُت التي واهذ الٗهبُت جشحرهاوهظا الخلف عوخه جىافي الخمُت ال      ، ٍو

الف ٖبض ػبُض كضم مىت ببًاٖت ، واقتراها مىه الٗام بً واةل الؿهمي، وخبـ ٖىه خله ، فاؾخٗضي ٖلُه ألاخ

وهاصي بأقٗاع ًهف فيها ْالمخه  ٖضًا، فلم ًىثروا له، فٗال حبل أبي كبِـالضاع  ومسؼوما، وحمدا، وؾهما، و 

٘ الظًً مض ى طهغهم في خلف ؟ ختى احخمبض اإلاُلب، وكاٌ: ما لهظا مترنعافٗا نىجه، فمص ى في طلً الؼبحر بً ٖ

 ٌ ىا مىه خم الؼبُضي بٗض ما أبغمىا الخلف الفًى  . 4، فلامىا ئلى الٗام بً واةل فاهتٖز

جشبُذ لخالت الؿلم التي واهذ ؾاةضة في كَغل م٘  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –ا الخلف الظي أكّغه الغؾٌى فهظ     

ٌ  ما ت أهض ٖليها الاؾالم، وهي جدلُم الٗضٌ وعص اإلآالم، ولظا أزنى ٖلُه الغؾى نلى هللا ٖلُه  – فُه مً مؼٍّ

 . –وؾلم 

ا ٖلض      
ّ
ي الهضام اإلاٗاهضاث م٘ اليهىص والىهاعي بٗض هجغجه ئلى ًثرب لخفاص –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –وإلا

 .إلاٗاهضاث واهذ ٖلُه صاةغة  الؿىء، ومً أزلف بىىص جلً اواللخاٌ م٘ جلً الُىاةف

غة الٗغب ٖلى اٖتراف أٖضاء الاؾالم بلىجه، وهثرة اهدكاعه ونلح الخضًبُت فُه صاللت واضخت      ، ووان في حٍؼ

 إلاى٘ الاكخخاٌ الظي واص أن ًدهل بحن اإلا
ً
 .ؿلمحن، ومىاوةيهم مً هفاع كَغلؾببا

باليؿبت ئلى  -ًلٌى اإلاباعهفىعي " ئن الخغوب الضامُت التي حغث بحن اإلاؿلمحن وبحن أٖضائهم لم جىً أهضافها     

، وئهما وان الهضف ئهغاه الٗضو ٖلى اٖخىاق ؤلاؾالم أو  ،، وئباصة ألاعواح وئفىاء الىاؽمهاصعة ألامىاٌ -اإلاؿلمحن

ت الياملت للىاؽ في الٗلُضة والضًً  ًْ } الىخُض الظي يهضفه اإلاؿلمىن مً هظه الخغوب هى الخٍغ ِم
ْ
إ ُُ لْ

َ
ًْ قاَء ف َم

َ
ف

ُفْغ 
ْ
ى َُ لْ

َ
ًْ قاَء ف ضون أي كىة مً اللىاثال ًدٌى بُنهم  5 { َوَم بجمُ٘ أحؼاةه ، وكض خهل هظا الهضف وبحن ما ًٍغ

م عبما ال ًدهل  ت هجاخا ، وكض هؿب اإلاؿلمىن ألحل هبمشله في الخغوب م٘ الفخذ اإلابحنولىاػمه ، وبٍُغ ظه الخٍغ

                                              
1
 ( ، وما بٗضها . 79ُت في الاؾالم البي ػهغة ، م ) ًىٓغ: الٗالكاث الضول - 

2
م  –واإلاٗاهضاث بٗض وفاة الىبي  - 

ّ
ً : –نلى هللا ٖلُه وؾل  ال جسغج مً أمٍغ

لُه ما  حن: جسُحر اإلاداعبحن للمؿلمحن بحن الٗهض ، والاؾالم ، واللخاٌ ، فمً ٖاهض اإلاؿلمحن وان مً أهل الظمت ، ومً صزل الاؾالم له ما للمؿلمأولهما  ٖو

 ٖليهم ، ومً أٖلً اللخاٌ ، فباب الجهاص ئلى كُام الؿاٖت .

 ( .  83،  82،  80،  79: اإلاىاصٖت واإلاٗاهضة بحن اإلاؿلمحن وأٖضائهم إلاضة مٗلىمت . ًىٓغ: الٗالكاث الضولُت في الاؾالم ألبي ػهغة  ) ثاهحهما 
3

 ، عكم الخضًث )أزغحه البيهلي في الؿجن الىبري ، هخاب كؿم الفيء والغ - 
ُ
ت ًَ ِبَضا

ْ
ُ٘ ِبِه ال َل

َ
ًْ ج ًَىاِن َوَم ى الّضِ

َ
ل َٖ َفْىِء 

ْ
اِء ال

َ
ُ ْٖ ( ،  367/ 6( ، )  95821ني ، باب ِئ

ج ألاخاصًث وألازاع الىاكٗت في الكغح الىبحر )  804وصّدخه ابً اإلاللً الكافعي اإلاهغي ) ث   ( .  325/  7( في هخابه البضع اإلاىحر في جسٍغ
4
 ( . 50الغخُم اإلاسخىم للمباعهفىعي ، م )  ًىٓغ : - 

5
 ( . 29الىهف مً آلاًت )  - 
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ض ٖهبحرا في الضٖىة ٖضص الجِل ؤلاؾالمي في  ، ناعلى زالزت آالف كبل الهضهت، فبِىما وان ٖضص اإلاؿلمحن ال ًٍؼ

 . 1ؾيخحن ٖىض فخذ مىت ٖكغة آالف " 

غة جفاصًا لخالض بً  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –ولخشبُذ خالت الؿلم ، وجفاصي اللخاٌ أزظ الغؾٌى        ٖو
ً
لا ٍَغ

 . 2ومهاحمتهم  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –الىلُض ومً مٗه مً فغؾان كانضًً اٖتراى الىبي 

 : ضىابط وشسوط املعاهداث في الاسالم .
 
 ثاهيا

 ًجب الٗمل بملخًاها لخيىن جلً اإلاٗاهضة صخُدت ؾلُ اقتٍر الٗلماء لٗلض اإلاٗاهضاث      
ً
مت زالُت قغوَا

 : مً الُٗىب، وهي واآلحي

ـّ اإلاٗاهضة -1 ٗت الاؾالمُت وفغوٖها أن ال جم  –، ًلٌى هللا م باَل، فيل ما ًسالف صًً الاؾال أنٌى الكَغ

ْلَبَل مِ } :  -حٗالى  ًُ  ًْ َ
ل
َ
ِم ِصًًىا ف

َ
ْؾال ِ

ْ
ْحَر ؤلا

َ
ْبَخِغ غ ًَ  ًْ ًَ َوَم اِؾِغٍ

َ
خ

ْ
ًَ ال ِزَغِة ِم

ْ
لٌى الغؾٌى 3 {ْىُه َوُهَى ِفي آلا  –، ٍو

ُهَى َعصٌّ " -نلى هللا ٖلُه وؾلم 
َ
ا ف

َ
ْمُغه

َ
ِه أ ُْ لَ َٖ ـَ  ِْ  لَ

ً
َمال َٖ ِمَل  َٖ  ًْ  . 4: " َم

 لكٕغ هللا ىاء أيُّ مٗاهضة ٖلى أؾاؽ الٗضًٌجب ب -2
ً
 فهي مسالفت جماما

ّ
 . 5 –حٗالى  –، وئال

ئطا زالف  بها عصٕ الٗضواإلاؿلمحن ٖلض مٗاهضة م٘ غحرهم لؼم أن جيىن له كّىة ٌؿخُُ٘ ئطا ٖؼم ولي أمغ  -3

 . 6، أو هلٌ الٗهض البىىص

ٌّ ٖلى كّىة اإلاؿلمحن، وم-نلى هللا ٖلُه وؾلم  –اث الىبي : ول مٗاهضالدليل هىصه، جض غ كّىة ىازُله، ٖو
ّ
، وجىف

 ، ولً في نلح الخضًبُت زحر مشاٌ.7الغصٕ ٖىضهم 

ما واهذ لىي٘ الخغب إلاضة مدضوصة  وجخ ،؛ ألنها ال حٗني الهضاكت8اهضة جيىن ألحٍل اإلاٗ -4
ّ
جّضُص متى ما وئه

ِبّيِ الجهاص مً ألامت الاؾالمُت، ولى واهذ اإلاٗاهضة مً غحر أحل الزخفى عأي ؤلامام ججضًضها
ًْ الىا َٗ  -، ف

                                              
1

 ( . 315الغخُم اإلاسخىم للمباعهفىعي )  -  
2
 ( . 309ًىٓغ: الغخُم اإلاسخىم )  - 

3
 ( . 85آٌ ٖمغان )  - 

4
ا اْحَتهَ  - 

َ
ِت ، َباُب ِئط ىا ِخَهاِم ِبالِىَخاِب َوالؿُّ ْٖ ُمُه َمْغُصوٌص ، عكم )أزغحه البساعي ، ِهَخاُب الِا

ْ
ُدى

َ
ٍم، ف

ْ
ل ِٖ ْحِر 

َ
ًْ غ ٌِ ِم ُؾى  الغا

َ
ف

َ
 ِزال

َ
أ
َ
ُ

ْ
ز

َ
أ
َ
ِو الَخاِهُم، ف

َ
اِمُل أ َٗ ( ،  2550َض ال

 (  4513(  ، ومؿلم ، هخاب ألاخيام ، باب مً أخضر في أمغها هظا ما لِـ مىه فهى عص ، عكم )  107/  9) 

 (5  /132 . ) 
5
اًت أمحرهُت ، ومً أهّم مؿاوئها :  1979الههُىوي في ٖام  والىُاويالخضًث ) مٗاهضة الؿالم ( بحن مهغ  مً هظه اإلاٗاهضاث في الٗهغ  -   م بٖغ

ت فلِ . -أ ُّ  ئلؼام مهغ باؾخسضام اإلاُاعاث التي جغهها الىُان بٗض اوسخابه في ؾِىاء لؤلغغاى اإلاضه

ت هشحرة ٖلى بٗض  –ب  مهغ والىُان الههُىوي في خحن جىاحض اللىاث مً حاهب الىُان بىثرة كغب الخضوص . هم مً الخضوص بحن  140ٖضم وحىص كىاث مهغٍّ

 ( . 15،  14ًىٓغ ٖىضما ٖاهض الىبي ) 
6

ت ، والىُان الههُىوي ) اجفاق غؼة  -  ُّ غ الفلؿُُي ت اوؾلىا ( بحن مىٓمت الخدٍغ ُّ دا ( للخىم ا –مً اإلاٗاهضاث غحر اإلاخيافئت في الٗهغ الخضًث ) اجفاك لظاحي أٍع

 ، وأعبٗت مالخم ، وحضٌو ػمني لضزىله خّحز الخىفُظ  –م في مضًىت واقىًُ  1993ؾبخمبر  13لظاحي الفلؿُُني ، وكٗذ في ا
ً
يا ، خىي ٖلى ؾبٗت ٖكغ بىضا أمٍغ

ا وان هظا الاجفاق غحر مخيافئ مً خُث اللّىة لم ٌؿخُ٘ اإلاؿلمىن جىفُظه ، و 
ّ
ضون ، بل ، وجدلُله ٖلى أعى الىاك٘ ، وما الىدُجت ؟ إلا أزظ خّلهم هما ًٍغ

ؿىا بِذ اإلالضؽ
ّ
بأعحلهم  بالٗىـ مً طلً هجض الىُان الههُىوي ًبني ول ًىم اإلاؿخٗمغاث في أعاض ي صولت فلؿُحن ، بل طهبىا ألهثر مً طلً ٖىضما صو

ولغبما أعاصوا جىجِؿه بُلىؾهم الكغهُت مً طبٍذ  الىجؿت ًًغبىن اإلاهلحن صازله ، وال ًفغكىن بحن الغحاٌ واليؿاء ، وجاعة ًمىٗىنهم مً الضزٌى لؿاخاجه ،

 ُّ ىم ٖىضهم ، وهخاب٘ ببالغ ألاس ى صزٌى الخُغفحن مىه ألكامت قٗاةغهم الكغه ت صازله ، وما ئلى طلً لغحر هللا ، ولغبما ًدُيىن الخُِ لهضمه وبىاء الهُيل اإلاٖؼ

 .wwwلفلؿُُيُحن . لالَإل ٖلى البىىص ًىٓغ مجلت الضعاؾاث الفلؿُُيُت ٖلى الغابِ ، وهظا وله ؾببه الغةِس ي ٖضم جيافإ اللىة بحن الىُان الههُىوي وا

Palestine-studies.org 

ف        أّن هظا البِذ الكٍغ
ً
سُا  وجاٍع

ً
ِلَم صًيُا ُٗ يهّم حمُ٘ اإلاؿلمحن ، ومً هان ٖلى  -أولى اللبلخحن ، وزالث الخغمحن  –ولى عح٘ ؤلاوؿان مىا ئلى حاّصث الهىاب ل

 فؿه هان في أٖحن الىاؽ ، وال خٌى وال كّىة ئال باهلل .ه
7

ا لم جلتزم الضاهمغن بضف٘ ألاجاوة لُغابلـ اخُخِجَؼ منهم عهاةً ، وفي هفـ الؿىت  - 
ا
م جفاوى الضاهمغهُىن م٘ ًىؾف باقا والي َغابلـ ؛ وأبِغم اجفاق  1815إلا

ت ًّ كُمتها زالزىن ألف كغف ) حٗاصٌ ماةت وزمؿحن فغهً ( لخجضًض اإلاٗاهضة ، والتزمذ الضهمغن بضف٘  نلح إلاضة ؾب٘ ؾىىاث، والتزم فُه الضاهمغهُىن بضف٘ هض

ت ، وايُغ اإلافاويىن الضاهمغهُىن للبلاء في َغابلـ م٘  ً ألف كغف ، باإليافت ئلى هفـ اإلابلغ لدؿضًض ألاجاوة للؿىت الجاٍع كٍغ أعب٘ وأعبٗحن أؾحرا زمؿت ٖو

 
ّ
ِطَن لهم بالغخُل م٘ ألاؾغي . ًىٓغ : الخىلُاث اللُبُت لكاٌع فحرو ) ئلى أن ًأحي اإلااٌ ، وإلا

ُ
 ( . 393ا ونل أ

8
ىض الخُاهت . كّؿم بٌٗ الٗلماء اإلاٗاهضاث ئلى كؿمحن ، مإكخت بؼمً مٗحن ، ومُللت ًٖ الؼمان ، وجلّغع ٖىضهم وحىب الىفاء باإلاُللت ًٖ الؼمان ئال ٖ - 

 ( . 86،  58ًىٓغ الٗالكاث الضولُت لكىمان )
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َم 
ا
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ُه 

ا
ى الل

ا
ُه  -َنل

ا
َخَضَب الل

ْ
ٌَ اه ا

َ
ْن ك

َ
ْهِضًٌم ِبُغُؾِلي أ

َ
 ِئًَماٌن ِبي َوج

ا
ِغُحُه ِئال

ْ
س ًُ  

َ
َغَج ِفي َؾِبُِلِه ال

َ
ًْ ز إلِاَ

عْ 
ُ
ِىَُمٍت أ

َ
ْو غ

َ
ْحٍغ، أ

َ
ًْ أ ٌَ ِم ا

َ
ُه ِبَما ه َٗ ْو ِح

َ
 ، أ

َ
ت َجىا

ْ
ُه ال

َ
ْصِزل

ُ
ِت أ ما

ُ
ى أ

َ
ل َٖ ما 

ُ
ق

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ْىال

َ
ٍت ، َول  َؾِغٍا

َ
ف

ْ
ل
َ
ْضُث ز َٗ َ

، ي َما ك

 ِ
ّ
و
َ
َىِصْصُث أ

َ
ِه َول

ا
َخُل ِفي َؾِبُِل الل

ْ
ك
ُ
ا ،ي أ َُ ْخ

ُ
ما أ

ُ
َخُل، ز

ْ
ك
ُ
ما أ

ُ
ا، ز َُ ْخ

ُ
ما أ

ُ
َخُل " ز

ْ
ك
ُ
ما أ

ُ
 1، ز

ىت ألاهضأن جيىن اإلاٗاهضة واضخت البىىص -5 ِّ ، جدضص الالتزاماث والخلىق جدضًضا ال اف، مدضصة اإلاٗالم، ب

ل واللٗب باأللفاّ ًضٕ   }:  -حٗالى  –، ًلٌى هللا مجاال للخأٍو
َ

َضٌم َوال
َ
ٌا ك ِز

َ
ت
َ
ْم ف

ُ
َىى ِْ  َب

ً
ال

َ
ْم َصز

ُ
ى

َ
َماه ًْ وا أَ

ُ
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َ
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ُ
ى
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ُ
ىَء ِبَما َنَضْصج ىا الؿُّ

ُ
وك

ُ
ظ
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ُبىِتَها َوج
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َض ز ْٗ عخمه هللا  –. كاٌ ابً هشحر 2 {َب

-  ًْ
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ّ
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َ
ْي ز

َ
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َ
َماِن َصز

ى
َ
ل َٖ ِت 

َ
َخِمل

ْ
ك

ُ ْ
ِت اإلا

َ
َخاِهش

ْ
َماِن ال ًْ َ ُهَضي ِبَؿَبِب ألاْ

ْ
ِغٍِم ال

َ
َ ًْ َٖ ٌا  ْنَها، َوَػ َٖ َداَص 

َ
اَمِت ف

َ
ى الِاْؾِخل

َ
ل ًْ َؾِبُِل  َٖ َٖ ّضِ  الها

 
ا
 الل

َ
، ف ًِ ً ىٌق ِبالّضِ

ُ
ُه ُوز

َ
ْبَم ل ًَ ْم 

َ
َضَع ِبِه ل

َ
ما غ

ُ
اَهَضُه ز َٖ ْض 

َ
ًَ ك ِم

ْ
إ
ُ ْ
نا اإلا

َ
ي أ

َ
ا َعأ

َ
اِفَغ ِئط

َ
ي

ْ
نا ال

َ
ًِ ِه، أِل

َٖ َهضا ِبَؿَبِبِه 
ْ
اه

 
َ
ِه َول

ا
ًْ َؾِبُِل الل َٖ ْم 

ُ
ىَء ِبما َنَضْصج ىا الؿُّ

ُ
وك

ُ
ظ

َ
ٌَ َوج ا

َ
ا ك

َ
ِم، َوِلَهظ

َ
ْؾال ِ

ْ
ٌِ ِفي ؤلا ى

ُ
ز ٌُم " الضُّ ِٓ

َٖ ظاٌب  َٖ ْم 
ُ
 .3ى

ُبىِْذ ٖلى أؾاؽ اللهغ،  ، ولظا ال ًغي الاؾالم أي كُمت إلاٗاهضةن اإلاٗاهضة بالتراض ي مً الجاهبحنأن جيى  -6

 }}  -حٗالى  –، وئطا وان ٖلض البُ٘ والكغاء البّض فُه مً عيا الُغفحن للىله والغلبت
ً
ىَن ِجَجاَعة

ُ
ي

َ
ْن ج

َ
 أ

ا
ِئال

ْم 
ُ
َغاٍى ِمْىى

َ
ًْ ج  .5فمً باب أولى اإلاٗاهضاث التي هي لؤلمت ٖلض خُاٍة أو مىٍث  4{  َٖ

 الـخـاجـمـت

 ج: فبٗض جمام هظا البدث جىنلُذ لجملت مً الىخاةالخمض هلل، والهالة والؿالم ٖلى عؾٌى هللا، وبٗض      

ها في آلاحي
ُ
 :والخىنُاث، أحِمل

 : الىتائج .
 
 أّوال

نهاها ًٖ ول عصًلت: صًيىا الخىُف ًأمغها بيل فًأّولها   .ُلت، ٍو

ض مً ٖالماث ئًمان اإلاغء: الىفاء بالٗثاهحها ه .هض والٖى  ، والىلٌُ صلٌُل ٖلى زلٍل ٌٗتًر

ِغِٖذ ثالثها
ُ

 لللخاٌ : ق
ً
ُاء الىحه الخلُلي للضًً ؤلاؾالمي .اإلاٗاهضاث هفا  ، وإٖل

 خبّحن الخم مً الباَل .، واإلاٗاهضاث فترة ػمىُت ل: ألانل في صًيىا الؿلم، والخغوب ٖاعيتزابعها

ت  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –: اإلاٗاهضاث في ٖهغ الىبي خامسها ُّ ت حٗامل الضٌو ؤلاؾالم ُّ مهضع أنُل لبُان هُف

 م٘ غحرها في الٗهغ الغاهً .

ت اإلاخبٗت في اإلاٗاهضاث في ٖهغ الىبي  سادسها ُّ ى إلاا ونلىا ئل –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –: لى التزم اإلاؿلمىن بالىُف

ٌّ والهىان مت والهىان. ، وهظا الظ  ؤلالتزام بالًىابِ والكغوٍ اإلاظوىعة في هظا البدث ججّىب اإلاؿلمحن الهٍؼ

 : التىصياث .
 
 ثاهيا

ث اإلادىمت باللغت الٗغبُت وغحهظه الجؼةُاث في جغازىا الاؾالميأوص ي بضعاؾت مشل      
ّ
رها مً ، ووكغها في اإلاجال

ِٕ هظا الضًً، واهدكاعه بالّؿُفللمؿاهمت في حغُحر الفىغ ، و اللغاث لبُان ؾماخت الضًً ت أجبا
ُّ ، اللاةل بىخك

 .به وغحرها مً الكبهاث التي ًلليها اإلاتربهىن 

  

 

                                              
1
 ( .   16/  1( ، )  36أزغحه البساعي ، هخاب ؤلاًمان ،  باب الجهاص ، عكم ) - 

2
 ( . 94الىدل )  - 

3
 ( . 515/  4جفؿحر اللغآن الُٗٓم البً هشحر )  - 

4
 ( .  29اليؿاء مً آلاًت )  - 

5
ٗت لـ : مدمىص قلخىث )  -  ىضما ٖ 457،  456ًىٓغ: الاؾالم ٖلُضة وقَغ م  –اهض الغؾٌى ( ، ٖو

ّ
(  28،  27للضهخىع : عاغب الؿغحاوي )  –نلى هللا ٖلُه وؾل

. 
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 ثبت املصادز واملساجع

م، ًغواًت خفو ًٖ ٖانم – 1  .اللغآن الىٍغ

ٗت الاؾالمُت، للضهخىع زالض عقُض الجمُلي، صًىا أخيام - 2 ، 1ن الىكف الؿني بالٗغاق، ٍ اإلاٗاهضاث في الكَغ

 .م 2008 -هـ  1429

م بً ٖبض أؾض الغابت في مٗغفت الصخابت - 3 ، أبي الخؿً ٖلي بً أبي الىغم مدمض بً مدمض بً ٖبض الىٍغ

، صاع ٖاصٌ أخمض ٖبض اإلاىحىص -مض مٗىى الىاخض الكِباوي الجؼعي، ٖؼ الضًً ابً ألازحر  اإلادلم : ٖلي مد

 م . 1994 -هـ 1415، ؾىت اليكغ:  1الىخب الٗلمُت ، ٍ

ٗت – 4  م . 2001هـ  1421، 18، ٍ هبر : مدمىص قلخىث، صاع الكغوق، لئلمام ألاؤلاؾالم ٖلُضة وقَغ

، جدلُم: ٖاصٌ ً مدمض بً أخمض بً حجغ الٗؿلالوي، ألبي الفًل أخمض بً ٖلي بؤلانابت في جمُحز الصخابت - 5

لى مدمض مٗىى  هـ .  1415 - 1بحروث ، ٍ –الىخب الٗلمُت  ، صاع أخمض ٖبض اإلاىحىص ٖو

، مىخبت الٗلىم بىغ الجؼاةغي أبى أٌؿغ الخفاؾحر لىالم الٗلي الىبحر ، لجابغ بً مىس ى بً ٖبض اللاصع بً حابغ  - 6

 م .2003هـ/1424  5والخىم، اإلاضًىت اإلاىىعة، اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ، ٍ

، صاع الىخب ً مؿٗىص بً أخمض الياؾاوي الخىفيبىغ ب ٗالء الضًً، أبىبضات٘ الهىات٘ في جغجِب الكغات٘ ، ل - 7

 م .1986 -هـ 1406،   2الٗلمُت ، ٍ 

ج ألاخاصًث وألازاع الىاكٗت في الكغح الىبحر ، البً اإلاللً : ؾغاج الضًً أبى خفو ٖمغ بً  - 8 البضع اإلاىحر في جسٍغ

اؾغ بً هماٌ ، صاع ٖلي بً أخمض الكافعي اإلاهغي ، اإلادلم : مهُفى أبى ا بض هللا بً ؾلُمان ، ٍو لغُِ ، ٖو

اى  م .2004 -هـ 1425  1الؿٗىصًت  ٍ-الهجغة لليكغ والخىػَ٘ ، الٍغ

فاث   لٗلي بً مدمض بً ٖلي الجغحاوي ، جدلُم : ئبغاهُم ألابُاعي ، صاع الىخاب الٗغبي  -9  1بحروث ، ٍ –الخٍٗغ

 هـ . 1405

ي ، اإلادلم: الفضاء ئؾماُٖل بً ٖمغ بً هشحر اللغش ي البهغي زم الضمكل جفؿحر اللغآن الُٗٓم ، ألبي – 10

 هـ . 1419 - 1بحروث ، ٍ –، ميكىعاث مدمض ٖلي بًُىن ب الٗلمُت، صاع الىخمدمض خؿحن قمـ الضًً

الجام٘ ألخيام اللغآن ، أبي ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً أبي بىغ بً فغح ألاههاعي الخؼعجي قمـ الضًً  - 11

ت الل بي ، جدلُم: أخمض البرصووي وئبغاهُم أَفِل ، صاع الىخب اإلاهٍغ  م . 1964 -هـ 1384،  2اللاهغة ، ٍ –َغ

لم وؾيىه وأًامه  = صخُذ الجام٘ اإلاؿىض الصخُذ اإلاسخهغ مً أمىع عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه وؾ - 12

بحروث ، جدلُم : ص.  –ر ، الُمامت ٖبضهللا البساعي الجٗفي ، صاع ابً هشح أبى ، إلادمض بً ئؾماُٖل البساعي 

ٗت  لىمه في ولُت الكَغ  حامٗت صمكم -مهُفى صًب البغا أؾخاط الخضًث ٖو

 م . 1987 -هـ  1407،  3ٍ

ي ، مىخب  - 13 خاقُت الؿىضي ٖلى ؾجن اليؿاتي ، اإلاإلف: ٖبض الغخمً بً أبي بىغ، حالٌ الضًً الؿَُى

اث ؤلاؾالمُت   م .1986 –هـ 1406،  2خلب ، ٍ –اإلاُبٖى

ؿىوي و مدمض ٖشمان قبحر ، ؾلؿلت  - 14 ٗت إلادمض الؼخُلي  ، و أخمض الَغ خلىق الاوؿان مدىع ملانض الكَغ

اث وػاعة ألاوكاف بضولت كُغ ، ٍ الؿىت الشاهُت والٗكغون -هـ 1423مدغم  - 87هخاب ألامت ، الٗضص   – 1مُبٖى

  هـ . 1421

ت مىظ الفخذ ؤلاؾال  – 15  ُّ مي ختى الغؼو ؤلاًُالي ، لكاٌع فحرو ، جغحمه وخلم ههىنه الضهخىع : الخىلُاث اللُب

ىوـ  م الىافي ، ميكىعاث حامٗت كاٍع  م . 1994،  3بىغاػي ، ٍ –مدمض ٖبضالىٍغ



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 
40 

الضع اإلاهىن في ٖلىم الىخاب اإلاىىىن ألبي الٗباؽ، قهاب الضًً ، أخمض بً ًىؾف بً ٖبض الضاةم اإلاٗغوف  - 16

 صمكم . –ُم : الضهخىع أخمض مدمض الخغاٍ ، صاع الللم بالؿمحن الخلبي ، جدل

 .  1بحروث  ، ٍ -الغخُم اإلاسخىم ، للمباعهفىعي ، لهفي الغخمً اإلاباعهفىعي  ، صاع الهالٌ  – 17

ْؿَغْوِحغصي الخغاؾاوي، أبى بىغ البيهلي ، اإلادلم:  - 18
ُ
الؿجن الىبري ، ألخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىس ى الخ

 م . 2003 -هـ  1424، 3لبىان ، ٍ –للاصع ُٖا ، صاع الىخب الٗلمُت، بحروث مدمض ٖبض ا

اإلادلم: مدمض ػهحر بً هانغ الىانغ ، صاع َىق الىجاة )مهىعة ًٖ الؿلُاهُت بايافت جغكُم مدمض فإاص ٖبض 

 هـ .1422، 1الباقي( ، ٍ

اى الهالخحن ، اإلاإلف : مدمض بً نالح بً مدمض الٗشُمحن  - 19 اى ، َب٘ ، قغح ٍع ً لليكغ، الٍغ صاع الَى

 هـ .  1426ؾىت : 

 –قغح مسخهغ زلُل للخغش ي ، إلادمض بً ٖبض هللا الخغش ي اإلااليي ، أبى ٖبض هللا ، صاع الفىغ للُباٖت  - 20

ش .  بحروث ، بضون َبٗت ، وبضون جاٍع

بي  جدلُم: أخمض ٖبض الصخاح جاج اللغت وصخاح الٗغبُت ، أبي ههغ ئؾماُٖل بً خماص الجىهغي الفاعا - 21

 م 1987 -  هـ 1407 - 4بحروث ٍ  –الغفىع ُٖاع ، صاع الٗلم للمالًحن 

 م . 1995هـ  1415الٗالكاث الضولُت في الاؾالم ، لئلمام مدمض أبى ػهغة ، صاع الفىغ الٗغبي ،  - 22

 م .   1999 -هـ  1419 1ٍ  اللاهغة ، –ٖباؽ قىمان ، الضاع الشلافُت لليكغ  الٗالكاث الضولُت ، للضهخىع  – 23

ت ، ٍ -نلى هللا ٖلُه وؾلم  –ٖىضما ٖاهض الىبي  – 24  1433، 1، للضهخىع : عاغب الؿغحاوي ، صاع الىخب اإلاهٍغ

 م .  2012 -هـ 

لى ،  - 25 لؿان الٗغب إلادمض بً مىغم بً ٖلى، أبى الفًل، حماٌ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي الغوٍفعى ؤلافٍغ

 هـ . 1414  3وث ، ٍبحر –صاع ناصع 

ؼ، أبي مدمض ٖبض الخم بً غالب بً ٖبض الغخمً بً جمام بً ُُٖت  - 26  اإلادغع الىححز في جفؿحر الىخاب الٍٗؼ

 هـ . 1422  1بحروث ،ٍ –ألاهضلس ي اإلاداعبي ، جدلُم : ٖبض الؿالم ٖبض الكافي مدمض ، صاع الىخب الٗلمُت 

اء اللؼوٍني الغاػي، أبى الخؿحن ، جدلُم : ٖبض الؿالم مدمض معجم ملاًِـ اللغت، ألخمض بً فاعؽ ب - 27 ً ػهٍغ

 م.1979 -هـ 1399هاعون ، صاع الفىغ ، ٖام اليكغ: 

ت الىزاةم الؿُاؾُت للٗهض الىبىي والخالفت الغاقضة ، إلادمض خمُض هللا الخُضع آباصي الهىضي ،  - 28 مجمٖى

 هـ . 1407 – 6بحروث ، ٍ –الىاقغ: صاع الىفاتـ 

اث و خامض ٖبض اللاصع و مدمض الىجاع    صاع الضٖىة ،  - 29 اإلاعجم الىؾُِ ، إلبغاهُم مهُفى و أخمض الٍؼ

 جدلُم : مجم٘ اللغت الٗغبُت .

مؿىض أبي صاوص الُُالس ي ألبي صاوص ؾلُمان بً صاوص بً الجاعوص الُُالس ي البهغي  اإلادلم : الضهخىع  - 30

 م . 1999 -هـ  1419، 1مهغ ، ٍ –جغ مدمض بً ٖبض اإلادؿً التروي ، صاع ه

مؿىض ؤلامام أخمض بً خىبل ألبي ٖبض هللا أخمض بً مدمض بً خىبل بً هالٌ بً أؾض الكِباوي   اإلادلم :  - 31

مإؾؿت الغؾالت ،  ،ٖاصٌ مغقض، وآزغون ، ئقغاف: ص ٖبض هللا بً ٖبض اإلادؿً التروي   -قُٗب ألاعهإوٍ 

 م . 2001 -هـ  1421: ألاولى  الُبٗت

لئلمام مؿلم بً  –نلى هللا ٖلُه وؾلم  -اإلاؿىض الصخُذ اإلاسخهغ بىلل الٗضٌ ًٖ الٗضٌ ئلى عؾٌى هللا  - 32

 بحروث . –صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،اللكحري الىِؿابىعي ، اإلادلم: مدمض فإاص ٖبض الباقي الخؿً الدجاج أبى 

ت كًاًا ئـىؾـم –33 ت مٗانغ ، لؤلؾخاط الضهٖى ُّ  . م 2009 – 1430 \ 1ع اإلاىخبي ، ٍ ، صاخىع: مدمض الؼخُليؾالم

ت : ُّ  اإلاىاك٘ الالىتروه
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 . www. Palestine-studies.orgمجلت الضعاؾاث الفلؿُُيُت ٖلى الغابِ  -

ً قىهت  mawdoo . comمىك٘ مىيٕى  -  م . 2016ًىهُى  26.  ملاٌ : نابٍغ
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 مفهوم التكىولوجيا في الفلسفة املعاصزة

 د. سعد الشيباوي مفتاح الجزيز

 ، قظم الفلظفتالخمع ظامِت املسقب، ملُت التربُت
 

 

 ملخص البحث:

الخنىىلىظُا  هدف البحض إلى الخِسف ُلى مفهىم الخنىىلىظُا في الفلظفت املِاؿسة، ذلو ألن 

الخلُت، في محاولت منها للىؿىى إلى أطباب بِم ألامساق.  الُىم دخلذ حةى في املادة الىزازُت الداخلت في

س الىزاسي للهائىاث الحُت، ومفهىم الِلم الخنىىلىجي وفلظفت الدؼاف  وجىاوى البحض مفهىم ُملُت الخحٍى

ق جحلُل اللِاب،  ألامساق الىزازُت في مساحلها الجُيُت مشل مسق الظسهان الري جم لؼفه ًُ هٍس

 الهىدطت الىزازُت الري بفلله جم إهخاط ألاوظىلين. وجوسق البحض إلى دوز 

مً خالى هرا البحض جم الخىؿل إلى أن هىاك إًجابُاث قد جم جحقُقها مً قبل الِلماء، وهىاك  

طلبُاث ومخاهس تهدد لُان الفسد، وجؤزس ُلى هفظِخه، لرلو تهدد النُان الاظخماعي، مالخـىؿُت 

بُق جنىىلىظُا املِالجت الجُيُت للخى الخىاطلي لإلوظان، الةي مً إلاوظاهُت. وجوسق البحض إلى ُُىب جو

 أهمها اهتهاك الخفسد الىزاسي، واهتهاك حسمت ألاظىت إلاوظاهُت، وإزازة بِم املِلالث ألاخالقُت. 

 جحظين اليظل. -الجُىىمُت  –الجُىاث  -الخنىىلىظُا  الكلمات املفتاحية:

 ثمهيد:

بر اهقالب ُلميي حليازي، أي جىظُيه الِقيل إلاوظياوي هحيى الخفنيير حِد الشىزة الخنىىلىظُت أل 

يت فيي مافيت  الِمُق والخدبس في ػؤون الحُاة، فهي الظمت املميزة لِـسها الحالي، إذ أن إهجاشاتهيا مخىُى

هيييىااي الحُييياة ومجاتتهيييا، جليييو إلاهجييياشاث الةيييي ظِليييذ الحُييياة إلاوظييياهُت أٌظيييس وأل ييير زفاهُيييت، و يييالس م 

ِلييلت، مييً أن جلييو إلا  هجيياشاث أ هييسث الِييالم، أؿييبحذ الخنىىلىظُييا فييي حييد ذاتهييا فييي ُـييسها الييساهً م 

: صلقيييد أؿيييب  
ي
 ٌِييياوي مىيييه إلاوظيييان املِاؿيييس، وهيييرا ميييا ُبييير ُىيييه صأز إًيييه بىماجيييانص قيييائال

ي
أؿيييبحذ واقِيييا

 ُلييى الخنىىلىظُييا فييي هييىا  لشيييرة، أ هييا أ ييحذ الىطييُلت لخ
ي
 جامييا

ي
 اُخمييادا

ي
ىلُييد الِييالم الحييدًض مِخمييدا

اث املِِؼييت، ًبييدو أن هييرف الخنىىلىظُييا فييي الىقييذ ذاجييه جحمييل خوييس جييدمير   ُلييى مظييخٍى
ي
ال ييروة حفاًييا

خمييييييياد ُليييييييى  املجخميييييييّ، واملِليييييييلت تيييييييي أن هخجىيييييييب الخيييييييدمير الخنىىليييييييىجي فيييييييي الحفييييييياي ُليييييييى مىيييييييافّ الُا

، بحُييييض أن الحُييي
ي
 ميييامال

ي
خمييياد ُلييييى الخنىىلىظُيييا حن اُخمييييادا اة ت ًمنييييً الخنىىلىظُيييا. لقيييد أؿييييب  الُا

 .(1)جـىزها مً دو هاص

 عزض موجش ألهم إهجاسات الجيوهومية بتكىولوجيتها الوراثية:

الجُىىم هى مجمَى مً املادة الىزازُت الةي جحخىيها الخلُيت، والةيي جىظيد فيي مٌِمهيا، وحظيمى  

ملىززييياث، بيييالجُىىم الىيييىوي، وتيييي جخليييمً ميييل املىزوزييياث، بميييا فحهيييا امليييادة الىزازُيييت املحُويييت بمىوقيييت ا

 وأهم إهجاشاتها جخمشل في:
                                              

(
1

، 959الخنىىلىظُيا وإلاوظيان مىير القيسن الظييابّ ُؼيس حةيى الىقيذ الحاكيس، جسظمييت: ػيى ي ظيالى، طلظيلت ُيام املِسفييت،  –ان، حليت قيىة وطييلوت أز.إًيه، بىماجي( 

ذ،   .955، ؾ9222الهٍى
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( الدؼيياف ل ييت ظدًييدة تييي ل ييت الجُىىمُييت، وحسوفهييا تييي الجُىيياث، ومنهييا جخهييىن الجمييل الجُىىمُييت 1

الةيييي حِبييير ُيييً الترلُيييب اليييىزاسي املحيييدد، املظيييؤوى ُيييً هميييى ذًيييل الفييي ز، ًىظيييد منهيييا و يييخت فيييي ظُىيييىم 

الخويييييىز الجُثييييييي ألؿيييييب  لإلوظيييييان ذًييييييل إلاوظيييييان، لننهيييييا ؿيييييامخت ولييييييى جهلميييييذ فيييييي مسحلييييييت ميييييً مساحيييييل 

 .(1)مالف ز

قـييد بييه أن ًييرهب أحييد ألابييخاؾ إلييى الوبِييب بظيي ب مِاهاجييه مييً مييسق 9 ( الدشييخُف الجُثييي، ٍو

ميا، وحييين ٌؼيو الوبِييب فيي أن املييسق قيد ًسظييّ إليى خلييل وزاسيي مييا، فئهيه طييُولب وقخ ير مييً املييٍسم 

جيييسي ذليييو باطيييخخدام هيييسق بُنهييي ا القيييساءة الحيييسوف والهلمييياث الةيييي جخهيييىن بخحلُيييل بِيييم املىززاجيييه، ٍو

منهييا ظُىيياث املييسق، لُخ لييد الوبِييب مييً وييحت حظلظييل حييسوف هاجُييو املىزوزيياث، وتلدؼيياف الخلييل 

في حسوف لخا ها، ووظيىد الخليل قيد ًهيىن املظي ب للميسق، فيالحسوف الةيي لخ يذ  هيا مىزوزاجىيا ًجيب 

ييازة  قف، جبييدًل بحييسف  خييس، ولييى لحييسف إدخيياى حييسف ظدًييد أو الييى –أن جهييىن وييحُحت ومجييسد الٍص

ق الخو ، في زالزت امللُازاث حسف قد ًؤدي إلى قخل إلاوظان  .(2)واحد بوٍس

أميا ُييً أطيمى وأظييل ألاهيداف لهييرا املؼيسوَ فهييي الىقيىف ُلييى حقُقيت الخىييَى ال ؼيسي، فييئذا 

رو ىلىظُيييييا، أمنىىيييييا املقازهيييييت بيييييين مافيييييت البُاهييييياث الةيييييي طيييييُىفسها املؼيييييسوَ و يييييين ميييييا قدمخيييييه ُليييييىم ألاه 

 ملاكييييِىا، 
ي
وألازلُىولجُييييا، والل ييييت والخيييياٍز ، و يرهييييا مييييً الِلييييىم فظىـييييل إلييييى ؿييييىزة أل يييير زييييساءي ولمييييات

ت  ولهييييا، ميييً أًيييً أجيييىام وأًيييت قسابييييت وزازُيييت جيييس وهمم وأًيييت دزوب بؼييييٍس
ي
 أوطيييّ لخييياٍز  الِؼيييائس وأ

ي
وجفهميييا

ى مييس الخيياٍز  طييىاء أمييان جحييدهمم ولُييو جوييىزث مجخمِيياتهم، ومييا هبُِييت جفاُييل جلييو املجخمِيياث ُليي

يييييت الةيييييي جحييييياوى  ، ولُيييييو جويييييىزث ؿيييييفتهم ول ييييياتهمم و يرهيييييا ميييييً الدظيييييا تث الحٍُى
ي
 أم خازظُيييييا

ي
داخلُيييييا

 .(3)الخىؿل إلى هبُِت البُاهاث، والفسوق الفاؿلت بين مخخلو الجماُاث أو ألاحُاء املخخلفت

س الييىزاسي للهائىيياث الحُييت، أي ح ييير الترلُييب الييىزاسي لهييا3 ، وذلييو بييدمر مىزوزيياث مييائً  خييس، ( الخحييٍى

يييق إكيييافت ميييىاد لُمُائُيييت للترلُيييب اليييىزاسي ليييه، ومميييا ًيييؤدي إليييى أحيييدار ح يييير فيييي هبُِخيييه،  أو ُيييً هٍس

س الييىزاسي للىباجياث غحيدار ح يير فيي هبُِخييه، بحُيض ًـيب  الىبياث  ييراء  مشياى ذليو، اطيخخدام الخحيٍى

فيييي ُيييالط ألاميييساق للىبييياث، و يييرلو ًـيييب  ودواء، وذليييو ُيييً إكيييافت امليييىاد النُمُائُيييت الةيييي حظيييخخدم 

، اليييري ًحخيييىي ُليييى ميييىاد فاُليييت لِيييالط 
ي
يييق ال يييراء، مشيييل هبييياث امللىحُيييت املحيييىز وزازُيييا اليييدواء ُيييً هٍس

مسق الظنس والل ى وبِم أمساق القليب املصمىيت، وهيرا طيُؤدي إذا جيم حِمُميه إليى ُيىدة اليىمى 

 الخقلُدي للوب القدًم في الِالط.

 وراثية في املزحلة الجييية:اهتشاف ألامزاض ال

الدشييييخُف املبنييييس والييييدقُق لييييبِم ألامييييساق املصمىييييت واملِدًييييت، وهييييرا ٌظييييهم فييييي هجييييا  زحلييييت  

 فييي ُييام 
ي
م أهييه مييسق جحلُييل اللِيياب، 9229الِييالط. فاتلدؼيياف املبنييس ملييسق الظييسهان، إذ ز ييذ ُلمُييا

                                              
(

1
ذ، 992مىس ى الخلو، الِـس الجُىىمي، ُالم املِسفت، الِدد (   .39، ؾ9223، الهٍى

(
2

 .85( هفع املسظّ، ؾ

(
3

 .138، ؾ9221، القسؿىت الىزازُت، داز املِازف، القاهسة، أحمد مظخجُد( 
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، ليييرلو جيييم (1)ىييياث الجظيييمإذ أن خالًيييا اللِييياب  هيييا ظُىييياث جخييي زس بميييسق الظيييسهان قبيييل  يرهيييا ميييً ظُ

اطخحدار همى ظدًد مً الِالط ٌظمى الِالط الجُثي، أي مِالجت املىزوزياث، وفُيه ًقيم شزَ مىززيت 

طييلُمت لخحييل محييل، أو لخمييحُ  ُمييل مىززييت مـييابت ُىييد بييخف مييٍسم ٌِيياوي إؿييابت جلييو املىززييت 

جيسي شزَ و  ُفي، ب ُت جميحُ  حالخيه املسكيُت، ٍو دمير املىززيت الظيلمُت بوفسة أو ُول في ُملها الًى

، ومنهيييييا اطيييييخخدام بِيييييم الفيروطييييياث بِيييييد أن حِيييييدى (2)فيييييي ؿيييييبملي الشيييييخف املـييييياب بويييييسق ُدًيييييدة

، بحُييض جييصاى املىزوزيياث الفيروطييُت اللييازة وجتييرك النمُييت الهافُييت مييً مىزوزيياث الفيييروض الةييي 
ي
وزازُييا

 جمنىه مً هقل املىزوزت الظلُمت املىاد إدخالها إلى ؿبملي املٍسم.

ت اللقاحاث الةي جحمي إلاوظان مً لشير مً ألازاق املِدًت، ًحخيىي اللقيا  ُليى ؿيىزة ميً ( ؿىا2ُ

الهيييائً املِيييدي، والةيييي ت جدظيييب فيييي حيييدور ميييسق ػيييدًد، ولننهيييا جحفيييص املىاُيييت لُقيييىم بئهخييياط أظظيييام 

 .(3)ملادة جحمي إلاوظان مً املسق

مائً اي، و الخالي الخىؿل إليى ألاؿيل  ( مً أهم إهجاشاث ال روة الجىى ُت  حل الؼفسة الىزازُت لهل5

الِس ييي ليييه، فالؼيييفسة الىزازُيييت أو الهييىد حِثيييي الخخيييابّ الخييياؾ مييً القىاُيييد الىُتروظُيُيييت ألازبِيييت الةيييي 

جحييييدد بالفِييييل ميييييل حييييامم أمُثيييييي ًخهييييىن فيييييي بييييسوجين الـييييفت الىزازُيييييت، وقييييد بُييييييذ جخابِيييياث املسطيييييل 

ق لخحدًد القامىض الهامل للؼفسة الىزازُت، وهرا املسطاى ُبازة ُيً ظيصء ؿيىاعي  الاؿوىاعي الوٍس

ص ميييل قىاُيييدف ميييً ؿيييىو واحيييد فقيييى ميييً القىاُيييد الىُتروظُيُيييت، و ىكيييّ هيييرا الجيييصء فيييي RNAميييً ص

يييييت  يييييت و يرهيييييا ميييييً املهىهييييياث الخلٍى بىطيييييمىاث وألاحيييييىاق ألامُيُيييييت وامليييييىاد النُماٍو محليييييىى مجهيييييص بالٍس

ً البييروجين، فييخ  الحـييىى ُلييى طلظييلت ب سوجُيُييت ماهييذ مييل أحماكييها املُيُييت مييً ؿييىو الالشمييت لخهييٍى

 .(4)واحد

يت حظيياُد فييي ُييالط الِدًييد ميً ألامييساق الةييي ماهييذ حِييد 6 ( طياُدث الهىدطييت الىزازُييت ُلييى إهخيياط أدٍو

مظخِـييُت فُمييا قبييل، فبفلييل الهىدطيييت الىزازُييت جييم إهخيياط ألاوظيييىلين الييالشم لِييالط الظيينس بنمُييياث 

 إهخيييياط صألفييييا اهترفيييييرو
ي
نص وهييييى مييييادة هبُُِييييت مقاومييييت للفيروطيييياث، وحظييييخخدم فييييي ُييييالط وفيييييرة، وأًلييييا

ييالط لحيياتث Cالالتهيياب النبييدي ص ص وجييم إهخيياط ُييالط ٌظييخخدم غذابييت الجلويياث فييي الىى يياث القلبُييت، ُو

ت لها.  فقد الدم الخويرة، و يرها مً ألامساق جم الخىؿل إلى أدٍو

هُت، طييباها ظُثييي، ليرلو ًمنييً مىاظهتهييا ( الخىؿيل إلييى الدؼياف أن الصهيياًمس وبِييم ألاوزام الظيسها7

ق الِالط الجُثي  .(5)ًُ هٍس

 إلييييى 8
ي
يييق جبويييص هميييى الخلُييييت، وقيييد جيييم الخىؿيييل ميييؤخسا ( الِميييل ُليييى جييي خير الؼيييُخىخت وذلييييو ُيييً هٍس

 .(6)صُنع همى الخلُتص، أي جسظّ إلى أهىازها ألاولى
                                              

(
1

 .192، ؾ1982( قلُب فسوطان، الهىدطت الىزازُت وأمساق إلاوظان، جسظمت أحمد مظخجُد، مسلص اليؼس، ظامِت القاهسة، 

(
2

 .359، ؾ9227حظين ُلي، الِلم والقُم ألاخالقُت في فلظفت الوب، أم القسي للوباُت واليؼس، ( 

(
3
) Miller, A.D. Human enc Therapy comes of age, Nature 357, 11 June 1992, p.457. 

(
4

ت، القاهسة، (   .65، ؾ1987ه ُل ؿب  حىا، الوب واملجخمّ، منخبت ألاهجلى املـٍس

(
5

 .926، 167( فُلُب فسوطاد، مسظّ طابق، ؾ

(
6

ق إلى الظى سمان، جسظمت أحمد مظخجير، الهُ ت ا(  ت الِامت للنخاب، القاهسة، زامص هام، الوٍس  .197، ؾ9228ملـٍس
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ييييييل الجيليييييي ي، فبفلييييييل الهىدطييييييت الىزازُييييييت أمنييييييً جـيييييييُّ ا9 لهسمىهيييييياث، ألاهىزُييييييت ( الخمييييييحُ  ولخحٍى

ت، الةي حظخخدم في ُملُاث الخمحُ  والخحىى   .(1)الرلٍس

( الخىؿييل إلييى حقُقييت أؿييل إلاوظييان الحييدًض، ٌظيياُدها املؼييسوَ ُلييى جحدًييد بِييم املخِلقيياث أو 12

قُيا أم  طيُام ومةيى  املىاهج الِلمي ًُ لُفُت وؼ ة إلاوظان ألاولىم وأًً ماهذم هل ماهذ في قيازة أفٍس

ها إلى با ي أظصاء املِميىزةم وميا الفتيرة الةيي بيدأث فحهيا مساحيل جويىزف الوبُكيي. وليرلو يهيدف اهخقل من

املؼييييسوَ إلييييى الىقييييىف ُلييييى هبُِييييت التجييييساث و جمهييييا الةييييي جمييييذ ُبيييير مساحييييل الخيييياٍز  القييييدًم، والةييييي 

ت الباقُت مىر الِـس القدًم. خماد ُلى حزاز والؼىاهد املِماٍز  حِسفىا ُلحها باُت

بىييييياء الاظخمييييياعي، حُيييييض الدظيييييب املؼيييييسوَ م يييييحت اه ربىلىظُيييييت اطيييييخصىائُت ممييييييزة، وذليييييو ُىيييييد ( ال11

يييت لليييسوابى القدًميييت القائميييت بيييين الِيييائالث داخيييل القبُليييت أو  محاولخيييه جفظيييير حقُقيييت الـيييالث الحٍُى

الِؼييييرة الىاحيييدة، والةيييي جحنمهيييا زوابيييى اليييدم، وؿيييالث اليظيييب، الةيييي ًمنيييً ز ٍتهيييا بىاطيييوت جحلُيييل 

 ص إذا ما جمنىا مً الحـىى ُلحها.DNAصُُىاث 

( املسق ووطائل جنُفيه، ميً الفىائيد القُمُيت الٌُِميت الةيي ًدُحهيا املؼيسوَ، النؼيو ُيً ظيروز 19

أؿل جفَس املسق الىاحيد بيين مخخليو الظيالتث أو الجماُياث الِمساهُيت املخباًىيت، محياولين الخىؿيل 

ويييت الىزازُييت، وح ُيرهيييا  خاللهييا إلييى وطيييائل مِالجخييه ومِسفييت  زيييازف الِسكييُت ُليييى مالميي  حؼيينُل الخٍس

يييت   الىقيييىف ُلييى هبُِيييت ُدًيييد ميييً الِييياداث الليييازة املخىُى
ي
لخلييو الجماُييياث أو قيييد جيييم بالفِيييل ميييؤخسا

للىيييىاَش إلاوظييياهُت املخخلفيييت لمُيييل السظيييل الجيلييي ي وهحيييىف ومحييياوتث جحدًيييد الِميييق اليييىزاسي لليييرماء، 

 وػسب الخمس، والجيع، وػِىز بالظِادة.

 شزعية ألاهثروبولوجية ألصل إلاوسان:ال

ييت مِازفىييا الٌُىييت الظيياظرة   ُت ملجمُى ًدييُ  مؼييسوَ الجُىييىم ال ؼييسي إكييفاء الـييفت الؼييُس

ت، والىقييىف ُلييى هبُِييت الاخخالفيياث القائمييت بييين ظامِييت أو أخييسي، وذلييو  ملخخلييو الجماُيياث ال ؼييٍس

 هيخمييي إلييى أؿييىى ُسقُييت واحييدة، حُييض ًيخمييي 
ي
مييل فييسد مىييا ب ؿييىله الىزازُييت، ومييً بئزبيياث أهىييا ظمُِييا

مىٌييىز اه رو ىلييىجي ؿييسف إلييى  يييرف مييً أفييساد إلاوظيياهُت، لُلخقييي مِييه فييي بىزقييت أحييد الحييدود، فهلمييا 

 .(2)مان هىاك جقازب ُس ي، قسب الجد الري ًخـل ُىدف ألافساد

 ثخليط الجيىات:

إلاوظيان وطيائس أفيساد  هحً في ُـس أػد ما ًميزف الخخلُى الخجاول ي أو الخخلُى الجُثي بيين 

اململنت الحُىاهُت، ومً املخىقّ في املظخقبل جخلُق مائىياث هجُيُيت، ميً جتجيين ال ؼيس بيالحُىان، أي 
                                              

(
1

 .62، ؾ1995ُبد الباطى محمد ُبد اللوُو، الهىدطت الىزازُت ودتئل القدزة، داز الىُل، القاهسة، ( 

(
2
) Chadwick; Ruth: Theconcise Encyclopedia of the Ethics of New Technology, Academic press, N.r., 2001, p.217. 
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، بمِثييى الخىؿييل إلييى اطييخحدار ظيييع ظدًييد ًحمييل 
ي
مخلىقيياث جحمييل ظُىيياث إوظيياهُت وحُىاهُييت مِييا

، ولنً جسي ماذا طخهىن ُىاقب ذلوم
ي
 (1)ؿفاث إوظاهُت وحُىاهُت مِا

لياء فيي   س في ُملُاث شزَ ألُا لرلو الخمنً مً اطخ الى أُلاء الحُىاهاث، وتطُما الخىاٍش

ت في الترلُيب الجُثيي للحُيىان،  س وزاسي لها بئدخاى ظُىاث بؼٍس ق إظساء جحٍى إلاوظان، وذلو ًُ هٍس

س، ألهه أقسب الحُىاهاث مً حُض الترلُب الىزاسي لإلوظان، وهرا أ طهم فيي وقد هجح ذلو في الخىاٍش

 .(2)جىفير ظصء مً قوّ ال ُاز الالشمت لِملُاث الاشدزاَ

 الخىؿل إلى ؿيىاُت الظيى سمان، وأن هخخياز ؿيفاث أبىائىيا، أي اطخيظيان إوظيان ًحميل  
ي
أًلا

 .(3)الـفاث الةي ًس ب فحها حباء، وجحدًد هرف الـفاث قبل  سطه في السحم

 إليى 
ي
أن بِيم ألاميساق الىفظيُت والظيلىلُاث  لرلو جىؿلذ أبحار الهىدطت الىزازُت مؤخسا

إلاوظيييييياهُت، جسظييييييّ إلييييييى الجُىيييييياث، فييييييالِىو والتهييييييىز والشييييييجاُت والجييييييبن وحةييييييى ال جييييييل، و يرهييييييا مييييييً 

الـييييييفاث إلاوظيييييياهُت، وإن مييييييان ألامييييييس لييييييرلو فمييييييً املخىقييييييّ أن ًييييييؤزس هييييييرا الالدؼيييييياف ُلييييييى القييييييىاهين 

م الخاؿت به حِىد إليى  ي يء ت دخيل الىكُِت، فئذا مان الِىو مـدزف الجين، فهرا ٌِثي أن الجسائ

لإلوظان فُيه، وهيرا ٌِثيي أهيه فيي املظيخقبل طيىف جيدخل ألادليت الجُيُيت فيي مسافِياث املحيامين، وليِع 

مييت دافِهييا ظُثيييي يييت (4)فقييى ألادلييت القاهىهُييت املادًيييت و يرهييا، فقييد جهيييىن الجٍس ، وت هيليي ى جحدًييد الهٍى

ت، ومقازهتهيييا البُىلىظُيييت ًديييُ  املؼيييسوَ جحدًيييد الراجُيييت أو ال يييت البُىلىظُيييت لجمُيييّ الجُىييياث ال ؼيييٍس هٍى

.
ي
 بدخابِاث ظُىىماث ألاحُاء ألاخسي لجُىىم القسدة الِلُا، والف ز مشال

وييت وزازُييت وا ييحت   مييً خييالى مييا ذلييس ًخنييح لىييا أن مؼييسوَ الجُىييىم ال ؼييسي ًىكييّ لىييا خٍس

الظيسهاهاث، وألاميساق الىزازُيت جبين لىا مىاقّ وجسلُب ووًائو الجُىاث الةي حظ ب لىا مافت أهيىاَ 

فيييييي إلاوظيييييان، والةيييييي قيييييد جـيييييل أُيييييدادها إليييييى هحيييييى طيييييبِت  تف ميييييسق، ليييييرلو ميييييً إهجييييياشاث مؼيييييسوَ 

الجُىيييىم ال ؼيييسي، أهيييه طيييىف ًليييّ الفيييسد أميييام حقُقيييت مظيييخىدُت اليييىزاسي لميييا طيييُمنىه ميييً حِيييدًل 

الجظييمُت أو الجيظييُت  هاقمييه الييىزاسي، فئدخيياى النشييير مييً القوييّ الىزازُييت إلييى داخييل ظُىييىم الخلُييت

ييائو أخييسي لييم جنييً وظييىدة مييً قبييل، أو بئشالييت الجُىيياث  ائفهييا بنفيياءة، أو أداء ًو لُمننهييا مييً أداء ًو

 اللازة منها أو إكافت أخسي غؿالحها.

هىاك ذخيرة ُالظُت  خمت إن مِسفخىا بالجُىاث ٌظياُد ُليى إميدادها بيرخيرة  يخمت، لميا  

ييت مييً ػييةى ألامييساق إلاوظيياهُت،  طييىف جمنييً الـييىاُت الدوائُييت مييً أن جخوييسق ملِالجييت هييىااي ظىهٍس

 والخاؿييييت بترلُبييييت الفييييسد 
ي
ييييت والبروجِىيييياث املهىدطييييت وزازُييييا حُييييض جمييييدها بامل يييياث بييييل بييييايتف مييييً ألادٍو

 .(5)الىزازُت بالخحدًد
                                              

(
1

يييييياث الِلييييييم املِاؿييييييس بِىاقييييييب الخوبُقيييييياث الخنىىلىظُييييييت، زطييييييالت دلخييييييىزاف  ييييييير ميؼييييييىزة، ملُييييييت حداب، ظامِييييييتُميييييي(   س ُلييييييي ُبييييييد املِوييييييي، ُالقييييييت  اًيييييياث هٌٍس

ت،   .91، ؾ9227إلاطنىدٍز

(
2

س قادمىن،  هلت مـس، القاهسة، (  م حظىين، الخىاٍش  .133-131، ؾ9229لٍس

(
3

 .183زامص هام، مسظّ طابق، ؾ( 

(
4
) Botkin, J. R. et at (eds.), Genetics and criminality: The potential Misuse of Scientific Information in court, Washington psychological 

Association, 1999, p.162, 182. 

(
5
) Collms, S; Medical and social consequences of the human genome project, London, 1999, p.28. 
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وميييً أهيييم إهجييياشاث الشيييىزة الجُىىمُيييت وتطيييُما الخنىىلىظُيييا الىزازُيييت، والةيييي ميييً املسجقيييب أن  

 لها ؿدي في املجاى الوبي أو مؼسوَ الجُىىم ال ؼسي.ًهىن 

 أهداف هذا املشزوع:

وييييييت وزازُييييييت أو دلُييييييل جفـييييييُلي لقىاُييييييد وواطييييييماث الييييييدها بالؼييييييسن  -1 ى الييييييىزاسي: زطييييييم خٍس الخخييييييٍس

 الىزاسي.

 جحظين جقىُاث الخخابّ الجُثي. -2

وياء بياحتي ُليم ال -3 ىزازيت، أو يح دزاطت ػةى ًسوف الخىَى بالجُىىم الترلُبيي لإلوظيان، وذليو ُغ

 وأدق الخفاؿُل بؼ ن الخىَى الـبملي للمظخىدَ الىزاسي لخلو الؼِىب.

ائو الجُىىمُت. -4 ت الًى س الخقثي ملجمُى  الخوٍى

 مقازهت ظُىىماث ألاحُاء ببِلها بِم. -5

ب الِلماء ُلى أطالُب اطخقـاء ظُىاث ألاحُاء -6  .(1)جدٍز

 لقىاُد املِلىماجُت لألحُاء.الِمل ُلى الخىطّ في دزاطت املِلىماث البُىلىظُت وهٌم ا -7

الِميييل ُليييى حشيييجُّ مافيييت الخليييمُىاث أو املخولبييياث ألاخالقُيييت والقاهىهُيييت والاظخماُُيييت املخخلفيييت  -8

 ألهداف املؼسوَ .

 عيوب مشزوع الجيىوم البشزي:

بالس م مً الفىائد الةي ً مل الِلماء جحقُقها مً مؼسوَ الجُىىم ال ؼيسي، فئهيه ليه مخياهس  

د وجيييؤزس ُليييى هفظيييِخه، بيييل وتهيييدد النُيييان الاظخمييياعي، منهيييا ُليييى طييي ُل املشييياى، اهتهييياك تهيييدد لُيييان الفيييس 

الخـىؿيييُت إلاوظيييياهُت، حُيييض ٌِييييد الاهييياَل ُلييييى املِلىميييياث الىزازُيييت للفييييسد بمشابيييت الاهيييياَل ُلييييى أدق 

ُيو  خـائـه وحٍِد ُلى خـىؿُاجه، وهرا ًؤزس ُليى هُهيل إًقاُيه البُايي اليري ٌِيِؽ فُيه ميً جًى

هاهييياث أو مهيييازاث فسدًيييت وخـيييائف أو طيييماث طيييلىلُت ت جخيييخف إت بـييياحاها وحيييدف، فيييئذا جييي مين وإم

ُفي،  قييييدز أن ًهييييىن لهييييل إوظييييان ظُىى ييييه الخيييياؾ، فييييئن قييييساءة هييييرا الجُىييييىم قييييد ًييييؤزس فييييي ُملييييه الييييًى

وخاؿييت إذا الدؼييفذ القييساءة ُييً قابلُييت الشييخف لإلؿييابت ملييسق قييد ٌُِقييه فييي مساحييل مخيي خسة مييً 

ُفيييي فيييي  حُاجيييه، مميييا ًترجيييب ُليييى ذليييو جفليييُل  ييييرف ُلُيييه بيييالس م ميييً لفاءجيييه، حيييين ًخقيييدم لِميييل ًو

 ،
ي
 خاطييييسا

ي
ػييييسلت مييييا، وقييييد جييييسفم ػييييسماث الخيييي مين ُلييييى المييييحت أو ح وُييييت بخييييدماتها أل هييييا حِييييدف ش ىهييييا

 فييي حُاجييه الخاؿييت ليي ن ًييسفم 
ي
ًليياف إلييى ذلييو أن مِسفييت الجُىييىم لشييخف مييا قييد ٌؼييهل لييه ُائقييا

ىزوزاث مً املمنً إؿيابخه بميسق فيي مظيخقبل حُاجيه، أو قيد جيؤدي إليى هليب الصواط به، ألهه ًحمل م

 .(2)الوالق مً أحد الوسفين ُىدما ًولّ ُلى ظُىىمه

 
                                              

(
1

 .126ُمسو ُلي ُبد املِوي، مسظّ طابق، ؾ( 

(
2

 .922مىس ى الخلو، الِـس الجُىىمي، مسظّ طابق، ؾ( 
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 أهم مخاطز املشزوع الجيىومي على املستوى الاجتماعي:

الخمُيز الِىـسي: طُنؼو هرا املؼسوَ ًُ وظيىد بِيم ألاميساق الىزازُيت املظيخىهىت بيين  

، ًهييىن ظمُييّ املس يي ى بِييم الجماُيياث ا
ي
ا  ُىـييٍس

ي
 ألن جهييىن جمُيييزا

ي
 فؼييُا

ي
لِسقُييت والةييي حظييخحُل ػييِ ا

 فُه بمشابت مسق داخل ألاقلُاث الِسقُت الةي ًيخمىن إلحها.

اطخقاللُت الحنم: جبرش قلاًا الخحلُل الىزاسي والجُىياث حشيجُّ أفسادهيا ُليى ممازطيت ػيةى  

ت الةيي جخِليق بخليو الىـيائ  لفتيراث الخفاهيت أهىاَ الل ى الاظخماعي لقبيىى بِيم القيسازاث ا ملـييًر

ُت الفحىؿاث والِالظاث.  واملسق والصواط وإلاهجاب، وهُى

ميييياى وأويييحاب الؼيييسماث باطييييخخدام   الُىظُىيييا: فقيييد ح يييسي جلييييو الخيييسائى الىزازُيييت زظييياى ألُا

ًترجيييب جليييو الخحليييُالث، ب يييسق الخمُييييز بيييين فـيييائل الِييياملين بؼيييسماقهم ُليييى أطييياض وزاسيييي، مميييا قيييد 

ُين، والدظييييا ى حُنهييييا إهمييييا ًهييييىن حييييىى هبُِييييت  ُلُييييه إهييييداز القييييُم والحقييييىق لهييييؤتء الِيييياملين الؼييييُس

يييائو، هيييل تيييي ألاؿيييلح أم الالحيييق أم  ُت الةيييي ًيبمليييي جوبُقهيييا لخحـيييُل مشفيييل جليييو الًى املِييياًير الؼيييُس

 ألالف  أم ألافللم و يرف.

ييييت الِـيييي ُت: هىيييياك مخيييياوف متزاًييييدة مييييً أن جييييؤدي جلييييو ا  ً النُز لخحلييييُالث الىزازُييييت إلييييى جهييييٍى

 داخيل البىياء 
ي
 ووًُفُيا

ي
ُِا  وحؼيَس

ي
 وقاهىهُيا

ي
هبقاث وف اث اظخماُُت ميً الِمياى املليوهدًً اظخماُُيا

 .(1)الِام للمجخمّ

الالدؼييياف والس حُيييت وامللنُيييت: جديييُ  امللنُيييت الفسدًيييت للميييادة الجُيُيييت واملِلىماجُيييت إمهاهُيييت أن  

، ليي ن جنييَز الـييفاث الحمُييدة الؼييا ِت ُييً ٌظييخخدم بِييم البيياحشين املييادة ال
ي
 طييِ ا

ي
ىزازُييت اطييخخداما

بِيييم اليييدوى الىامُيييت لـيييالح إمهاهييياث وقيييدزاث الوييياقم اليييىزاسي لإلوظيييان ال سبيييي املخقيييدم، أو بالِميييل 

ُلى املخياظسة بالجُىياث فيي الظيىق الظيىداء، و ي ن ح مسهيا مؼياُس الس حُيت والظيِادة، وهدىاسي ى القُميت 

م، فهييرا الفِلُييت للحُيياة إلا وظيياهُت، ومييا جمشلييه مييً فداحييت، فهييي  ييير قابلييت للبييدى أو الييس   أو الخِييٍى

املؼييسوَ و ييالس م مييً قُمخييه ألابظييخمىلىظُت السفُِييت، و جييم حميياى الحاملييت الةييي جنخىفييه، فئهييه ٌِييد 

 بمشابت الخفاغ الري طُمخف مِه مل خير خـ خه مؼاُسها ؿىب جلو حماى.

مفهىم إلاوظيان إليى مجيسد زميىش واطيماث وزازُيت، ٌِثيي جمُييزف وفيق الاختزاى الجمكي: فاختزاى  

يييييييييت جيؼييييييييي خه ببِ يييييييييت مِقميييييييييت  جليييييييييو السميييييييييىش والىاطيييييييييماث الاختزالُيييييييييت، وفلتيييييييييرة املجخميييييييييّ فيييييييييي كيييييييييىء أولٍى

ييق جحظييين الظييالتث، او الختجييين ال ؼييسي أو ُبيير اطييدُالء أفلييل  طىطييُىلىظُا، وذلييو طييىاء ُييً هٍس

 لخىقُت دماء ألامت
ي
 .(2)الدماء وزازُا

الُت الىزازُت: في ًل طُوسة حخمُت الشىزة الىزازُيت الجدًيدة طيِخمنً ُلمياء الوبُِيت   إلامبًر

يييادة مظييياحت قيييدزاتهم الِقلُيييت بـيييىزة ت محيييدودة، وهيييى ميييا ًميييىحهم الظيييلوت ألالُيييدة  الىزازُيييت ميييً ٍش

ؿيييفىف غميييالء ػيييسون الؼيييهل الخقيييدمي أو املظيييخقبلي للمجخميييّ، والظيييماء لهُمىيييت الِلمييياء ُليييى ػيييةى 

ت واملخييياظسة فحهيييا، وإليييى خليييق مجخميييّ هبُكيييي ُىـيييسي حظيييىد فُيييه إزادة  الجُىىمييياث الحُىاهُيييت وال ؼيييٍس
                                              

(
1
) Chadwick, R; p.217. 

(
2
) Ibid, p.217. 
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يص هقيان الخبياًً الِىـيسي. فيي حوهيت ألاخييرة  ، وإليى إمهاهُيت حٍِص
ي
ألاقىي أو إن ػي ذ القيىى ألاز يى وزازُيا

ُِت ًهس في بِيم اليدوى ألاوزو ُيت ًياهسة الاطيخ الى الخجيازي: أي حظيم  القيىاه ين واملمازطياث الدؼيَس

واهُييا، بد ييجُل بييساءاث الاختييراَ لىخييائر مؼييسوَ الجُىييىم ال ؼييسي  نُييت و ٍس فييي الىتًيياث املخحييدة ألامٍس

ى الييييىزاسي املهييييىن لترلُبييييت إلاوظييييان، وذلييييو لالطييييخفادة مييييً DNAوحقييييىق امللنُييييت لخخابِيييياث ص ص بالؼييييٍس

 احخهاز حق الدشخُف والِالط. مِسفت جخابِاث مُِىت في الجُىاث املسجبوت باألمساق، وفي

ييييت ججيييياف ح ييييجُل   وقييييد أؿييييس الاجحيييياد ألاوزوبييييي ُلييييى كييييسوزة وقييييو مشييييل هييييرف الليييي ىن الخجاٍز

 ،
ي
بييساءاث اختييراَ الجُىييىم، وأُلييً أن هخييائر البحييض فييي الجُىييىم ال ؼييسي ًجييب أن جهييىن مخاحييت مجاهييا

قُت قابليييت لليييس   يبمليييي أت وِاميييل لظيييلِت حظيييٍى ر ُىيييه أكيييساز هفظيييُت، فميييً . إن هيييرا املؼيييسوَ جييييخ(1)ٍو

املسجح أن الشخف حيين ٌِيسف أطيساز مىزوزاجيه طيُِاوي ميسازة هفظيُت مظيخمسة قيد ت جحميد ُقباهيا، 

إذ طييُؤزس باللييسوزة ُلييى ظمُييّ ظىاهييب حُاجييه، وقييد جخفيياقم أشماجييه الىفظييُت ألامييس الييري ًخِييرز حـييس 

ظيسام أو الاهخحياز، وتطييُما هخائجيه ُليى هحيى ًقُثيي دقُييق، وت هخ طيو إن جىقِىيا ميً هييرا الشيخف إلا 

في ًل هُمىت القُم املادًت واوِدام القُم السوحُت إلى دزظت لبيرة، وت مساء في أن احظياَ دائيسة حزياز 

الظييلبُت طِؼييمل إلاهيياز الِييائلي و الخييالي املجخمييّ، ومييً هىييا طييخخلق مؼييهلت قييد ت ٌظييخواَ الظييُوسة 

ّ إلاوظياوي لهيل، حُيض ماهيذ فيي املا ي ي جىحـيس فيي إهياز ُلحها أو تي ػَُى ألاشماث الىفظُت في املجخمي

الٌيييىاهس وجخخليييو ميييً مجخميييّ إليييى  خيييس، ولننهيييا هىيييا للميييسة ألاوليييى طيييترتهً إلاوظيييان الجييييع ُليييى وظيييه 

 .(2)ال ظُوت

 التصييف العزقي:

ييييت الظيييياللت، و  هييييه جىظييييد زمييييت   ييييت الِسقُييييت القائمييييت ُلييييى مسلٍص ًييييدُى املؼييييسوَ إلييييى طييييُادة النُز

، بحُيض ًحيخفٍ ميل فييسد بفسداهِخيه الخاؿيت، و الخييالي  فيىازق ظُيُيت
ي
وظي ُت بييين ألافيساد بِليهم بِلييا

 
ي
ًمنىىيييييا ميييييً إدزاك الخـيييييائف املمييييييزة للجماُيييييت مىحيييييدة واحيييييدة ميييييً خيييييالى اليييييىمى اليييييىزاسي قُاطيييييا

ت بيي لىان  ً طيائس الجماُياث ال ؼيٍس  إليى جـييُو وجليٍى
ي
بجُىياث أفسادهيا وهيى ألاميس اليري ًيؤدي بىيا حخمييا

لُيه جٌهيس الِدًيد ميً الهيىاظع والاكيوساباث ظيساء الترلييز وزجىغ ظ ىُان ُىاؿس جسلُب أفسادهيا، ُو

ُلى الخـائف الجُيُت للظيالتث الِسقُيت ميّ إمهاهُيت اهقيالب مصاًيا هخيائر ذليو املؼيسوَ الىفُِيت إليى 

 مييييً الـييييساُاث أو الاوؼييييقاقاث الِسقُييييت املخفاوجييييت بيييي
ي
ييييدا  إلييييى أن حؼييييهل مٍص

ي
جُا ين هقمييييت حظييييخحُل جييييدٍز

ت. هىييييا وؿييييمت الِيييياز، فقييييد حظييييخخدم هخييييائر جلييييو الخحلييييُالث الوبُييييت الدقُقييييت  طييييائس الظييييالتث ال ؼييييٍس

بـييىزة طييلبُت غلـيياق التهمييت أو الِيياز باملفحىؿييين ُلييى طيي ُل تهدًييدهم أو الاهخقييام ميينهم، ُلييى  ييساز 

ليييييى إفؼييييياء هخيييييائر جليييييو الخحليييييُالث الىزازُيييييت لـييييياحب الِميييييل، فُليييييسف أو ًليييييس شوظُيييييه فُيييييؤدي ذليييييو إ

هالقهما، أو قد ًؤدي بؼيسماث الخي مين أن جىقيّ ُلُيه ألاكيساز إذا ُسفيذ أهيه مِيسق ألميساق خُ خيه، 

 و ير ذلو مً ألاكساز.
                                              

(
1
) Chadwick, Ruth: The concise, Enclopedia of the Ethics of new Technologies, Acadmic press, London, 2001, p.217-218. 

(
2

 .922مىس ى الخلو، الِـس الجُىىمي، ؾ( 
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 الفلسفة أسلوب حياة:

إن الفلظفت ػهل مً أػهاى الىظىد إلاوظاوي فيي هيرا الِيالم، فهيي املِبير ُىيه، واليري ًجيب  

 .(1)لحُاة إلاوظانممازطتها مل لحٌت، والةي هدفها ح ُير ػامل 

 مفهوم التكىولوجيا:

ًترلييييب مـييييولح الخنىىلىظُييييا مييييً مقوِييييين صجنىييييى، لىظُيييياص ٌِثييييي املقوييييّ ألاوى منهمييييا صجنىييييى  

Techno ص أي ما هى فثي أو أدا يي أو ؿيىكي أو جقثيي، واملقويّ الشياوي صليىجيLogy ص ٌِثيي ُليم، واملـيولح

قيييت الِلمُيييت لخحقُيييق  يييسق مىكيييىعي محيييدد بؼيييقُه ٌِثيييي ُليييم الخقىُيييت أو الِليييم الخوبُقيييي، أو ال وٍس

يييت ميييً الىطيييائل املظيييخخدمت لخيييىفير (2)براجيييه منيييً القيييىى بييي ن ملميييت الخنىىلىظُيييا ًقـيييد  هيييا مجمُى . ٍو

ػييييةى ألا ييييساق ملييييا هيييييى كييييسوزي لخحقُييييق خيييييير الىيييياض وزفيييياهُتهم املِِؼيييييُت، والخنىىلىظُييييا تييييي الِليييييم 

ييت  لفنييسة أو هٌٍس
ي
 ُلمُييا

ي
ُلمُييت فييي الفييً والـييىاُت وإلاوؼيياءاث مييل مييا  الخوبُقييي الييري ٌِوييي ججظييُدا

ؤدي إليى جِظيير حُياتهم يل ألافهياز (3)ًىفّ الىاض في مِِؼتهم ٍو قياى إن ملميت الخنىىلىظُيا حِثيي جحٍى . ٍو

 الحسف
ي
اث وؿىاُاث، لما أ ها جلّ أًلا  .(4)إلى ابخهازاث ومختُر

ه إلييييييى ُملُيييييياث والخنىىلىظُيييييا ظمِهييييييا جنىىلىظُييييياث، وهييييييى مـيييييولح ٌظييييييخخدم ُيييييادة ليؼييييييير بييييي 

خـىؿيييييُت صمالخنىىلىظُييييياث النُمُائُيييييتص أو إليييييى أدواث  لُيييييت، صلخنىىلىظُييييياث الحاطيييييب حلييييييص الييييي ، 

ليييييى للشقافيييييت للمجخمِييييياث   للمشيييييل ألُا
ي
 للخنىىلىظُيييييا ًىٌيييييس إلحهيييييا بىؿيييييفها زميييييصا

ي
يييييو ألال ييييير اهدؼيييييازا والخٍِس

ت، ُـييييس صفساوظيييِع بُهييييىن   طييييىاء قـيييدها بهلمييييت ُـييييٍس
ي
ت املخ لفييييت ُملُييييا ص فييييي القييييسن الظييييابّ الِـيييٍس

ُؼس، أم صمىهدزطُتص في القسن الشامً ُؼيس، أم ُـيس الشيىزة الـيىاُُت فيي القيسن الخاطيّ ُؼيس، أم 

ًص  .(5)املدخل الحدًض للخحظِب صالقسن الِؼٍس

 فلسفة التكىولوجيا:

 مفهوم فلسفة التكىولوجيا:

ت جقُُمُيييييت، تيييييي فلظيييييفت جوبُقُيييييت تهيييييخم بدزاطيييييت الخنىىلىظُيييييا بىؿيييييفها ًييييياهسة دزاطيييييت هقدًييييي 

يت لهييا، جى يح مالمي  ًياهسة الخنىىلىظُيا ذاتهييا منيً القيىى بي ن هييدف (6)وجقيدًم ز ٍيت جحلُلُيت فنٍس . ٍو
                                              

(
1
) Hadot, Philosophy as A way of life: spiritual exercise from Socrates to Foucault Edit by: Diavidson, A, translated by: Diavidson, A, translated 

by: chase, M, Oxford, New York; Blackwell, 1995, p.265. 

(
2

ت، ُادى ُىق، ألا (   .9، ؾ9229ؿىى الفلظفُت ألخالقُاث الوب، داز الىفاء، إلاطنىدٍز

(
3

ييذ )ألخييى س، هييىفمبر، (  ، 1978دٌظييمبر( ُبييد املحظييً ؿييالح، جنىىلىظُييا بُىلىظُييت فييي الهائىيياث الحُييت، مجلييت ُييالم الفنييس، املجلييد الخاطييّ، الِييدد الشالييض، الهٍى

 .19ؾ

(
4
) Moulakis, A, 'Ed', Technology and Responsibility; Essays presented on the occasion of the centenary of the college of Engineering and Applied 

science university of Colorado, Boulder, Boulder, Colo; international research center for Energy and Economic Development (ICEED), 

1993, p.148. 

(
5
) Durbin, p., Dictionary of concepts in the philosophy of science Green Wood Press, New York, London, 1988, p.289. 

(
6
) Don IHDE, Philosophy of Technology, An introductions, Paragon house, New York, 1993, p.48. 
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فلظيييييييفت الخنىىلىظُيييييييا هيييييييى الترلييييييييز ُليييييييى حزييييييياز الاظخماُُيييييييت والشقافُيييييييت والىفظيييييييُت للخنىىلىظُيييييييا، وقيييييييد 

ُييييييت أخييييييسي فييييييي الفلظييييييفت الاظخماُُييييييت، الظُاطيييييي ُت، فلظييييييفت ًخـييييييادف هييييييرا الجاهييييييب مييييييّ مجيييييياتث فُس

قُا، وهرا ًشير مؼهلت جمُييز فلظيفت الخنىىلىظُيا ُيً جليو املجياتث، وقيد  الشقافت، الحلازة واملُخافيًز

ت ًـِب جخوي هرف املؼهلت والخ لب ُلحها هامليا طيم  امليسء بِملُيت الخجياوز بيين املُيادًً املخخلفيت، 

ا وحزييياز املحيييددة للخنىىلىظُيييا وميييً زيييم تهيييدف فلظيييفت الخنىىلىظُيييا إليييى الخحلُيييل الىفلييي ي للخنىىلىظُييي

، ًييييييسي صهُييييييدظس صأن الخنىىلىظُييييييا الخقىُييييييت وطييييييُلت أو أداة لييييييبِم (1)ُلييييييى الشقافييييييت واملجخمييييييّ والييييييراث

 ً ال اًيياث، وفاُلُييت إوظيياهُت، هييران الؼيينالن فييي جىؿييُو الخقىُييت مخلييامىان ألن وكييّ  اًيياث وجهييٍى

 مييً الىطيائل واطيخِمالها تييي أفِياى إوظياهُت، فـييىّ ألادواث واطيخ
ي
ِمالها، وؿيىّ حتث ٌؼييهل ظيصءا

 الحاظييياث وال اًييياث الةيييي جلبحهيييا هيييرف ألاػيييُاء تيييي 
ي
الخقىُيييت، جليييو ألاػيييُاء الةيييي جـيييىّ وحظيييخِمل، وأًليييا

ظييييييييصء مييييييييً الخقىُييييييييت، ظملييييييييت هييييييييرف ألاظهييييييييصة تييييييييي الخقىُييييييييت صالخنىىلىظُيييييييياص الخقىُييييييييت تييييييييي هفظييييييييها ظهيييييييياش 

سعييييى بالل ييييت الالجُيُييييت أداة صEinrichtungص  ً ص، إن الخـييييىز الؼييييا ّ للخقىُييييت والييييري instrumentumص، ومييييا 

 لييه جهييىن الخقىُييت وطييُلت وفاُلُييت إوظيياهُت، ًمنييً إذن حظييمُخه الخـييىز ألادا ييي وألاه رو ىلييىجي 
ي
وفقييا

 .(2)للخقىُت

ملـييييييولح البُىجنىىلىظُييييييا ُييييييدة مظييييييمُاث مييييييً بُنهييييييا الخنىىلىظُييييييا البُىلىظُييييييت، الخنىىلىظُييييييا  

ت، الخنىىلىظُا إلاحُائُت  ت و يرهاصالحٍُى  .(3)صالخقىُت الحٍُى

فاث وظخوُّ أن وظسد مً بُنها:   ولها ُدة حٍِس

الخنىىلىظُييييييييا البُىلىظُييييييييت: تييييييييي اطييييييييخخدام الهائىيييييييياث والييييييييىٌم والِملُيييييييياث البُىلىظُييييييييت الدقُقييييييييت  -

واملحيييييىزة بييييياملُنسو، وذليييييو  هيييييدف الاطيييييخفادة منهيييييا ب قيييييي ى دزظيييييت ممنىيييييت فيييييي ُملُييييياث الخحظيييييين 

 الـىاعي إلاهخاجي.

يييت لخـييييُّ وإهخييياط الخنىىل - يييت: تيييي جليييو الةيييي حظيييخخدم مافيييت الىطيييائل وألادواث الحٍُى ىظُيييا الحٍُى

ت. ت املفُدة املخىُى  املىاد ألاطاطُت الحٍُى

الخنىىلىظُا إلاحُائُت: تي جلو الةي حظخخدمها الهائىاث الحُيت الدقُقيت ومهىهاتهيا فيي إهخياط امليىاد  -

 .(4)اء والدواء والؼساب و يرهاألاولُت الةي ٌِىشها إلاوظان في الصزاُت وال ر

يييييد ميييييً قيييييدزجىا، إ هيييييا جمنىىيييييا ميييييً جـييييييُّ  فالبُىجنىىلىظُيييييا قبيييييل ميييييل  ييييي يء تيييييي جنىىلىظُيييييا جٍص

قت أزخف و قدز ميً الخليىر أقيل بنشيير ميً قبيل، لنيً إمهاهُاتهيا  اث الـىاُت بوٍس الِقاقير والنُماٍو

 بهىلبييت ماملييت مييً املىخجيياث ا
ي
لجدًييدة ًمنييً أن جحييدر زييىزة فييي جمضيي ي ملييدي أبِييد، فهييي ج ؼييسها أًلييا

                                              
(

1
ييت واملِسفييت الخوبُقُييت، دزاطييت فييي إحييدي مؼيينالث فلظييفت الِلييم املِاؿييس صزطييالت دلخييىزاف، ملُييت محمييد ُبييد الحمُييد طييالمت، الخنىىلىظُييا بييين املِسفييت الى(  ٌٍس

 .23ص، ؾ9212حداب، ظامِت املىُا، 

(
2

 .69، ؾ1998( مازجً هُدظس، الفلظفت في مىاظهت الِلم والخقىُت، جسظمت فاهمت الجُى  ي، هسابلع، دمؼق، 

(
3

 .11ُادى ُىق، مسظّ طابق، ؾ( 

 .76ذلو: ُمسو ُلي ُبد املِوي، مسظّ طابق، ؾزاظّ في  -

س قادمىن،  هلت مـس، القاهسة،  - م حظىين، الخىاٍش  .35، ؾ9229لٍس

(
4

 .7، ؾ1992فُلُب فسوطازد، الهىدطت الىزازُت وأمساق إلاوظان، جسظمت: أحمد مظخجير، مسلص اليؼس لجامِت القاهسة،  (
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قييت  مىييت، فمىيير القييدم  مييل هييىااي حُاجىييا، زييم إن البُىجنىىلىظُييا حظييهم فييي الييخخلف مييً الخلييىر بوٍس

يا تييي ش الييت ألازق، فهييي جقييىم باطييخمساز بدىٌُيو ألازق مييً الىفاًيياث والقمامييت جييدز بىييا (1)والبنخيًر ، ٍو

م الةيييييي ًهييييسث ُليييييى وظيييييه ألازق، فلقيييييد ماهيييييذ إلاػييييازة إليييييى أن البُىجنىىلىظُيييييا، حِيييييد مييييً أقيييييدم الِليييييى 

سظييّ ُـييس البُىجنىىلىظُييا ألاولييى إلييى  ييل، ٍو  ت ًخجييصأ مييً اليؼييان ال ؼييسي مىيير شمييً هٍى
ي
بالفِييل ظييصءا

ىن البييابلُىن الخميييرة  بداًييت فمييً الخخمييس قبييل طييخت  تف طييىت قبييل املييُالد، ُىييدما اطييخخدم الظييىمٍس

ىن ُملُيييت جخميييير الخبيييز بفِيييل فيييي ؿيييىاُت البييييرة، وبِيييد ألفيييي طيييىت ميييً ذليييو الخيييا ٍز ، الدؼيييو املـيييٍس

ت وهقيىغ فيي  ًص، وزمت لىحاث مظماٍز خميرة البيرة، وهىاك إػازاث ًُ الى ُر هجدها في صطفس الخهٍى

ت القدًميييت جقيييدم فنيييسة ُيييً جنىىلىظُيييا مبنيييسة فيييي فيييً الخخميييس لـيييىاُت ال جُىيييت  بِيييم املقيييابس املـيييٍس

لِـييىز ووؿييلذ فييي ُـييسها الييساهً إلييى  خييس جوييىز، وهييى مييا والبيييرة، وقييد جوييىزث البُىجنىلىوظُييا ُبيير ا

 بالهىدطت الىزازُت، فالهىدطت الىزازُت أحد أهىاز البُىجنىلىوجي ولِع الِنع
ي
 .(2)ٌِسف حالُا

 فييييي مجيييياى الوييييب الجُثييييي، حُييييض أمنىىييييا 
ي
 هييييائال

ي
لقييييد أحييييدر مؼييييسوَ الجُىييييىم ال ؼييييسي جقييييدما

قخين هما:  جحدًد الجين املِوىب املظ ب للمسق خالى هٍس

قهييا املييسق، فُييخم اطخيظييان  -1 قييت الخقلُدًييت: وجقييىم ُلييى مِسفييت النُفُييت الةييي ًحييدر ُييً هٍس الوٍس

 الجين بىاءي ُلى مِلىماث بسوجِىاجُت.

قييت ال -2 ىزازُيييت الِلمُيييت: جقيييىم ُليييى اطيييخِماى املجظيييماث الجُيُيييت، والِميييل ُليييى جحدًيييد مهيييان الوٍس

يييييخم هيييييرا بىاطيييييوت الخحلُيييييل الازجبييييياهي . و هيييييرف (3)الجيييييين اليييييري طيييييب ذ ؿيييييب خه املُِبيييييت امليييييسق، ٍو

قيت الخىكيُحُت طييخمنً ميً جحدًيد مىاقييّ الجُىياث بـيىزة أطيَس وأدق، و الخيالي طلظييلتها  الوٍس

يييت للويييساش الجُثيييي ووؿيييفها للخىؿيييل منهيييا إ ليييى هبُِيييت الفيييىازق الِائلُيييت للمٌييياهس الدؼييينُلُت املخىُى

 مييا إذا مييان املييٍسم فييي حقُقييت ألامييس ٌِيياوي مييً مييسق وزاسييي أم مييً مييسق 
ي
للمييسق، وجى ييح أًلييا

ىييدما جيخقييل الجُىيياث مييً حبيياء إلييى ألابىيياء، فييئن جلييو  هيياجر ُييً ؿييفت ظظييمُت، لِمييى ألالييىان، ُو

فاث حبيياء بالدظيياوي بييين ألابىيياء ُلييى املىكييّ صالنسومىطييىميص هفظييه حلُييت حِمييل ُلييى جىشَييّ ؿيي

الىاطماث املخقاز ت للـفاث مّ بِلها جخحد، أما الىاطيماث املخباُيدة للـيفاث فخىقظيم ظمُيّ 

الـييفاث املخقاز ييت، واطييخ اللها مىطييُلت لقُيياض املظييافت بييين مخخلييو جلييو الـييفاث ُلييى املىكييّ 

هجهيييل مِسفيييت الجيييين املدظييي ب فيييي الاكيييوساب الِليييىي املائيييل صالنسومىطيييىميص هفظيييه، فيييئذا لىيييا 

أمامىيييييا، فِىدئيييييٍر ًمنىىيييييا و فليييييل جحدًيييييد ماهُيييييت جليييييو الىاطيييييماث املسجبويييييت  هيييييا )مقازهيييييت بجُىييييياث 

 .(4)الشخف الظلُم( الخىؿل إلى املسق الىزاسي الري هخحدر ُىه

 البيوثكىولوجيا املعاصزة وثحسين اليسل:

 ل:أ ( امللصود بعلم ثحسين اليس
                                              

(
1

ت للنخاب، القاهسة، طدُفاوي باوؼيظهي، هىدطت الحُاة الِـس الـىا(   .6، ؾ1992عي للبُىجنىىلىظُا، جسظمت أحمد مظخجير، الهُ ت الِامت املـٍس

(
2

 .16-7طدُفاوي باوؼيظهي، هىدطت الحُاة، الِـس الـىاعي للبُىجنىىلىظُا، مسظّ طابق، ؾ( 

(
3
) Maxine, S. & Paul, B. "eds", Genes and Gnomes, A Changing Respective, mill valley, CA University Science Book, 1991, p.224-225. 

(
4
) Christopher, W.& Exons, Introns and Talking Genes, The Science Behind The human project. Genome, Basic Book, New York, 1991, p.79. 
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 الاطيدُالء الاهخقيا ي  
ي
ظيمى أًليا  –هى دزاطت ألطيباب اليخحنم فيي خـيائف بُِنهيا فيي اليظيل َو

س الـييييفت الىزازُييييت وجحظييييين الـييييفت الىزازُييييت، ويهييييدف ُلييييى جحظييييين اليظييييل إلييييى جىقُييييت الويييياقم  جوييييٍى

، الييىزاسي ألظُيياى املظييخقبل مييً أًييت أمييساق وزازُييت، وجىمُييت وجحظييين الـييفاث الىزازُييت املس ييىب فحهييا

، ًهيسث بيداًاث ُليى جحظيين اليظيل مىير قيدًم ألاشى وإن (1)والقلاء ُليى الـيفاث ال يير مس يىب فحهيا

ميييان هىييياك اخيييخالف فيييي الدظيييمُت، وفيييي الىطيييائل الةيييي اطيييخخدمها القيييدماء ميييً أظيييل هيييرا، ولقيييد ماهيييذ 

اكيُاث، وابيً ُيم الِيال م بداًاث هرا الِلم ُليى ًيد صفساوظيِع  يالخىنص وهيى ُيالم مخخـيف فيي الٍس

الؼييهير حؼييازلصدازوًٍ، وقييد مييان ص ييالخىنص مييً أقييىي الييداُين إلييى ُلييم جحظييين اليظييل ال ؼييسي، الييري 

ص والييييري أطييييماف صالُىظُيُيييياص والييييري هالييييب فُييييه 1869أػيييياز إلُييييه فييييي لخابييييه صالِقُييييدة الىزازُييييتص ُييييام ص

ت ماليرماء والجمياى والقيىة، وليم ًني ً ذليو بخليق أظُياى ظدًيدة ميً ال ؼيس جخمييز ب فليل ؿيفاث بؼيٍس

يق ميا  ق اليخحنم فيي الجُىياث الىزازُيت لميا هيى قيائم حن ميّ الهىدطيت الىزازُيت، وإهميا ُيً هٍس ًُ هٍس

 فقيد قياى 
ا
أطماف ص الخىنص بالصواط املىظه الري يهدف إليى الحـيىى ُليى اليظيل اليرهبي املخمييز وزازُيا

تص الخىنص صإن ما جىجصف الوبُِت ُلى هحى أُمى وظائس قد ًىجصف إلاوظان ب  .(2)حنمت وطُس

لميييييييا ًيييييييسي ص يييييييالخىنص كيييييييسوزة جىمُيييييييت الـيييييييفاث الىزازُيييييييت الحظيييييييىت ماليييييييرماء، وحظيييييييً الخليييييييق  

والابيييداَ، بِىميييا ًيييسي ُليييى الجاهيييب حخيييس كيييسوزة حِقيييُم أول يييو اليييرًً ٌِييياهىن ميييً الادميييان والظيييلىك 

ييت  زاء ا لظاطييت الِييدواوي أو أي مييً الـييفاث  ييير املس ييىب فحهييا، و ييالوبّ طيياُد ذلييو ُلييى دُييم وجقٍى

يت ُليى ًيد صهخليسص و ييرف  ت وجمييز ظييع ُيً  خيس، ولقيد  مىيذ الىاٍش واملؤمىين بلسوزة الخفسقت الِىـٍس

ييييت، وج ىتهييييا وحاولييييذ جوبُقهييييا بقظييييىة حةييييى أ هييييا أدث إلييييى قخييييل وحِقييييُم  مييييً القييييادة ألاملييييان لهييييرف الىٌٍس

، بىكيييِهم فيييي ُؼيييساث حتف ميييً ال ؼيييس، لميييا زأث كيييسوزة اليييخخلف ميييً الحهيييىد جىقُيييت للِيييسق حزي 

جيييييب اليييييخخلف مييييينهم، وبِيييييد صهخليييييسص ميييييً أبيييييسش  محيييييازق ومقيييييابس ظماُُيييييت، وذليييييو أل هيييييم ظييييييع أدويييييأ ٍو

الظاطت الرًً  مىىا بِلم جحظين اليظل، وحاولىا جوبُقه وإن لم ًنً مً خيالى الهىدطيت الىزازُيت 

 أطييماف صحُييا
ي
ييسق املظييخخدمت حن، فقييد مييان بىطييائل أخييسي جقلُدًييت، فقييد ألييو صهخلييسص لخابييا حيص ُو

فُه فلظفخه الخاؿت بلسوزة الخخلف مً مل مائً به ُُب أو هقف ما، طىاء ميان هيرا اليىقف فيي 

ؿيييفاجه الجظيييماهُت أو الىفظيييُت أو الِقلُيييت، لميييا أهيييه ت ًجيييىش لهيييؤتء ألابيييخاؾ أن ًهيييىن لهيييم وظيييل 

يييذ أوى  ججس يييت  خيياؾ  هيييم حةيييى ت ًىززيييىا هيييرف الـيييفاث  يييير املس ييىب فحهيييا للجُيييل الجدًيييد، ولقيييد أظٍس

جحظيين وظيل ُليى ال ؼيس ماهيذ ميً خيالى صأليزبِيذ هُدؼيتص أخيذ الفُلظيىف صهُدؼيتص وقاميذ  هيا ُلييى 

طييهان مىوقيييت صطنظييىهُاص وميييً ًيييرهب إلييى هىييياك طيييىف ًالحييٍ الاخيييخالف الىا يييح ُلييى طيييهان هيييرف 

ُىن شزقاء، لدزظيت أ هيم أهلقيىا ُليى أهفظي هم املىوقت باملقازهت بجسا هم حُض ًخميزون بؼِس أػقس ُو

 .(3)الؼِب حزي أي ألاػقس وأ هم أحظً ال ؼس في الِالم
                                              

(
1

ت الِامييت للنخيياب، املسلييص القييىمي للترظمييت، القيياهسة، نزاظييّ فييي ذلييو: بييىوي ف زمييصمجً، القيياهىن الوبييي وألاخييالق، جسظمييت، هجُييب الحـيياد(  ، 1ي، الهُ ييت املـييٍس

 .277، ؾ9219

(
2

ذ، ًىلُى، (   .179، ؾ9223مىس ى الخلو، الِـس الجُىىمي، اطتراجُجُاث املظخقبل ال ؼسي، الهٍى

(
3

 .68-67، ؾ9226مِت ُين ػمع، هُفين فازوق محمد، القُم والشىزة الِلمُت والبُىلىظُت، زطالت ماظظخير، ملُت البىاث، ظا( 
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 ب( آليات ثحسين اليسل:

 . املعالجة الجييية للخط التىاسلي لإلوسان:

ًقـد باملِالجت الجُيُت للخى الخىاطلي لإلوظان محاولت إدخاى أو شزَ ظُىت داخيل الخلُيت  

لييت فييي مس  حلييت لييِع صالبالطييِخىتص بِييدد مييً الخالًييا الخىاطيلُت، طييىاء أماهييذ الحُييىان املىييىي أم البٍى

 أو ييجت 
ي
املِالجييت ظُيُييا، حُييض جييىٌم الخالًييا املحقىهييت مييّ الخالًييا الجُيُييت ألاؿييلُت لُخهييىن منهمييا مِييا

 
ي
وأُلييياء الىلُيييد، ومنهيييا إليييى الخيييى اليييىزاسي والظييياللي ألظُييياى قادميييت ب لملهيييا، أو قيييد ًقـيييد  هيييا أحُاهيييا

ِيييييل، أو اطد ـييييياى ظُىيييييت بُِنهيييييا لخىكيييييّ محلهيييييا ظُىيييييت أخيييييسي حِيييييدًل ظُىيييييت ميييييً مها هيييييا الوبُكيييييي بالف

 ألهه ٌؼىق مظيخِمسة خالًياف 
ي
ولق ُلى الخى الخىاطلي أو الظاللي لإلوظان هرا الاطم هٌسا أفلل، ٍو

، والةيييي جهيييىن ُيييادة 
ا
يييت وزازُيييا املىدؼيييسة بالجظيييم ميييً خلُيييت واحيييدة فقيييى تيييي الخلُيييت املدخليييت أو املصزُو

قييت ت م جييىث لخمخييد إلييى ظمُييّ أو ييجت أُلييائه املخخلفييتقييادزة ُلييى الىمييى بوٍس ، (1) حييدودة داخييل الٍص

املىظييييىد ببيييياهً الخالًييييا الِـيييي ُت للميييي ، و الخحدًييييد مييييا ًمنىىييييا أن هولييييق ُلُييييه بالحيييياظص الييييدمىي أو 

 املخييي 

"Blood Brain"  الييري جحييىى  لُييت ُالظييه مييً مييسوز أي ظظييم محقييىن بالييدم إلييى خالًيياف، لخبقييأ إمهاهُييت

ق الخى الخىاطلي لإلوظان وحدها تي الِالط ألامشل بين طيائس أهيىاَ الِالظياث ألاخيسي الِالط ًُ ه ٍس

 البدًلت.

ت لخنىىلىظُا املِالجت الجُيُت للخيى اليىزاسي لإلوظيان ُيدة اطخفظيازاث   جشير القلاًا الحٍُى

ت، ميييً بيييين جليييو املىاقؼييياث، أن هىييياك ميييً الِلمييياء ميييً ًيييسي فيييي املِالجيييت الج ُيُيييت أو مىاقؼيياث مـييييًر

ليييت أم الحُيييىان املىييييىي،  للخيييى الخىاطيييلي لإلوظيييان صاملِالجيييت الجُيُيييت للخالًييييا الخىاطيييلُت طيييىاء البٍى

ت فاُلت للخخلف مً ُدد لبير مً ألامساق الىزازُت الةي ت ًىظد ُالط هياجح لهيا أو قيد  قت ظرٍز هٍس

ليى الىقيُم ميً ت هـل لِالط الخالًا املِوى ت بظهىلت جامت، بِىما ًسي ُدد ميً الِلمياء ح  ً ُو خيٍس

يييييق إلاؿييييال  أو الابيييييداى  يييييس الويييياقم اليييييىزاسي لإلوظييييان طيييييىاء ُييييً هٍس  جحٍس
ي
ذلييييو أهيييييه ت ًجييييىش لىيييييا جمامييييا

لُييه   لخالًييا املييٍسم ومظييخقبل أظُالييه القادمييت، ُو
ي
 ومظييخدًما

ي
 وػييامال

ا
 ملُييا

ي
الييىزاسي، والييري ٌِييد ح ُيييرا

ىيييا فيييئن ألاميييس ت ًخِليييق هىيييا بمِالجيييت بيييخف امليييٍسم بالقيييدز الييير د 
 ٍ
 
ز 
 
ي ًخِليييق بالظيييوى ُليييى مظيييخقبل ذ

ُت بـيدد  ؤدي بىا إليى كيسوزة إلاطيساَ بيئظساء اطيخفخاء ُلميي أخال يي أل ير ػيفافُت ومىكيُى الخالُت، ٍو

 .(2)هبُِت القلاًا الباهىزامُت الةي جفجسها جنىىلىظُا مِالجت الخى الىزاسي أو الظاللي لإلوظان

ُيييييت بـييييدد وميييييدي خويييييىزة املِالجييييت الجُيُيييييت للخالًيييييا وهٌييييسا للجيييييدى املشييييياز فييييي ألاوطيييييان الِلم 

ُى ها. ِت ُلى أهم مصاًاها ُو  الخىاطلُت صالخى الخىاطلي لإلوظانص طىلقي هٌسة طَس

 . مشاًا املعالجة الجييية للخط التىاسلي لإلوسان:

 هرف املِالجت الجُيُت قد ًهىن لها ُدًد مً املصاًا منها ُلى ط ُل املشاى:
                                              

(
1
) Chadwick, R., The concise, Enetclopedia of the ethics of New Technologies, Academic press, New York, 2001, p.25-26. 

(
2
) Burkei, I., Human Germ, Line Gene Therapy, The case for its Development and use journal of medicine and philosophy, 1991, p.6. 
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املِالجييييت الجُيُييييت للخييييى الخىاطييييلي لإلوظييييان الىفيييياذ إلييييى البِ ييييت الترلُ ُييييت أو حظييييخوُّ جنىىلىظُييييا  -1

 الجصئُت لخىلُفت الفسد، لرلو حظخوُّ اطد ـاى وموازدة املسق بجروزف الىزازُت املمخدة.

جصودهييييا هيييييرف الخنىىلىظُيييييا ببييييدائل وخُيييييازاث أل ييييير فاُلُييييت ملظيييييخقبلىا الِالجيييييي، ليييي ن جيييييخم مِالجيييييت  -2

وى ييت مِالجييت وزازُييت إذا ز ييذ إؿييابتها بمييسق ظُثييي ًيياهس، أًلييا الخـييدي الخالًييا الجظييمُت املِ

 باجخاذ قسازاث ؿِبت إشاء اهخقاى ألامساق الىزازُت مً حباء إلى ألابىاء زم ألاحفاد.

حِييييد الخنىىلىظُييييا املِالجييييت الجُيُييييت للخييييى الخىاطييييلي لإلوظييييان مييييً وظهييييت هٌييييس صلبلييييسص أن املهييييً  -3

ييت  المييحُت ومؤطظيياث المييحت الِامييت، وهيياقم املؼييسفين مييً أفلييل املِالجيياث ظييدوي مييً الصاٍو

الاقخـييييييادًت البحشُييييييت، فهييييييي حظخ ؿييييييل ألامييييييساق الىزازُييييييت مييييييً ػيييييي  ها لختييييييرك املظييييييخىدَ الييييييىزاسي 

ييت الوبُييت فهييي حِييد   مييً أًييت أمييساق ظُيُييت ُالقييت بييه، أمييا مييً الصاٍو
ي
ت خيياى جمامييا للظيياللت ال ؼييٍس

جويىز أطيالُب الدؼينُل املس ي ى وأهميان زفيّ مِيدى  مً أل ر املِالجاث مالءمت لِملُياث جحيىز أو 

 لفاءة املٍسم المحُت والِالظُت املخخلفت.

جحظيييييين اليظيييييل وذليييييو ألن هيييييرف الخنىىلىظُيييييا جىقيييييي الوييييياقم اليييييىزاسي ألظُييييياى املظيييييخقبل ميييييً أًيييييت  -4

أمييساق وزازُييت، والجييدًس باغػييازة أهييه ًجييىش أن حظييخخدم هييرف الخنىىلىظُييا للحـييىى ُلييى أبويياى 

اكُين و  ً، بيل وجويىز مظيخقبل الجييع ال ؼيسي ٍز بياقسة مبيدُين وفىياهين مخمييًز هجىم مؼاهير ُو

ه وجهامله الحُىي   .(1)بسمخه بالقدز الري ًحفٍ ُلُه جىُى

ص Cosmeticًمنيييً أن حظيييخ ل هيييرف الخنىىلىظُيييا  هيييدف إظيييساء مخخليييو أهيييىاَ مِالجييياث الخجمُيييل ص -5

 ؼييسة أو لييىن الِييين، ولييرلو فييي ُيييالط بحُييض ًمنىىييا اطييخخدامها فييي جحدًييد لييىن الؼيييِس أو لييىن ال

 الـداَ، وجبدًل الجيع صالرلس إلى أهتى أو الِنعص وح ُير الجلد وألاهو والؼفخين...ال .

جديييُ  جنىىلىظُيييا مِالجيييت الخيييى الخىاطيييلي لإلوظيييان إمهاهُيييت الحفييياي ُليييى مافيييت حقيييىق وواظبييياث  -6

ُت وت طُما لهؤتء الرًً ٌِاهىن مً أمساق مظخِـُت ميال جص أو النظيا  وخالفيه،  املسء الؼُس

حُييض جمنىىييا أطيييالُب مِالجييت الخييى الخىاطيييلي للفييسد مييً أت ًقويييّ املييسء فييي م بيييت مخيياهس ألبييير، 

يساف ألاخالقُيت املخباًىيت، فيئذا لىيا بـيدد  ماغظهاق الاهخقا ي، والري حشيجبه ظمُيّ ألادًيان وألُا

مىٌييىز ُلمييي بحييض ُلمييي مييً  وكيّي اطييتراجُجُاث ُالظُييت طييلُمت ملظييخقبل أوتدهييا فالبييد لىييا ومييً

ييت الخوييى والبييرامر املىظهييت لِىامييل جوييىز أظُالىييا القادمييت، والِمييل ُلييى وييحُت  جـييمُم مجمُى

 .(2)وطالمت مظخىدُهم الجُثي الحُىي، وج مُىه بهافت الوسق والىطائل الِلمُت املمنىت

 عيوب ثطبيم ثكىولوجيا املعالجة الجييية للخط التىاسلي لإلوسان:

ىلىظُا م امسة مً الـِب الخنهً بهل ميا ًترجيب ُلحهيا ميً مخياهس وميا ٌؼيى ها ميً هرف الخنى 

 أهه ًمنً القىى أن مً أهم ُُى ها ما ًلي:
 
 ُُىب، إت

   اهتهان التفزد الوراثي: -
                                              

(
1

ت للنخاب، القاهسة، (   .6، ؾ1992طدُفاوي باوؼيظهي، هىدطت الحُاة، الِـس الـىاعي للبُىجنىىلىظُا، جسظمت، أحمد مظخجُد، الهُ ت املـٍس

(
2

 .12-6هفع املسظّ الظابق، ؾ( 
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جقييىم طُاطييت الخحظييين الييىزاسي واملخـييلت  هىدطييت الخييى الييىزاسي لإلوظييان املِالجييت الجُيُييت 

ال يييت الدؼيييابو أو الخِقُيييد الترلُبيييي وتيييي فنيييسة املمازليييت أو القىلبيييت، ألن للخيييى الخىاطيييلي، ُليييى فنيييسة ب

  هيرف الخنىىلىظُيا، بيل جمخيد إليى 
ا
ج زير هرف املِالجت ومقىماتها ت ًقخـس فقى ُلى الفسد املِالج وزازُا

خييه  وظييله ووظييل وظييله أي ألاظُيياى القادمييت، فييئن ماهييذ هييرف الخنىىظُييا حظييهم فييي أت ًييىزر الفييسد لرٍز

سق الييىزاسي، فئهييه ًييىزغهم الخ ييير الييري هييسأ ُلييى جسلُبييه الييىزاسي، وهييرا ٌِثييي بمِثييى  خييس ممازلييت أو امليي

قىلبييت املظييخىدَ الييىزاسي لإلوظييان الييري جمخييد إلييى أزيياز هييرف املِالجييت، أي إهىييا  هييرف الخنىىلىظُييا هخجييه 

 أل يساق محيددة ومقياًِع 
ي
بُِنهيا، قيد زطيمذ لييه ػي ىا أم أبِىيا هحيى الخمازيل، وهحيى قيىة إلاوظيان جبِيا

 
ي
اء، وهيرا ًمشييل (1)طيلفا ، وإلييى هىدطيت مخلىقيياث أػيبه مييا جهيىن بالسو ىجيياث، وبُِيدة ُييً ال ؼيس ألاطييٍى

ه.  د مً هُى  لخـىؿُت إلاوظان وحقه لفسد في أن ٌظخمخّ بجُىىم فٍس
ي
 اهتهاما

  اهتهان حزمة ألاجىة إلاوساهية: -

ت ملساحييل الجُيُييت ألاوى للخالًييا ماملييت القييدزة، جبييرز مٌِييم ألابحييار الةييي جىتهييو امل ييالُق ألاولُيي

(Totinotent Human Emlryos)  صالجىييين البييالسص ُملهييا مييً الىاحُييت ألاخالقُييت الـييسفت ُلييى اُخبيياز أن

 ج زيراتهييييا القُميييت الفِلُييييت الةييييي 
ي
 جيييم إلامهاهيييياث والقيييدزاث الةييييي جحملهيييا جلييييو الخالًييييا إهميييا جفييييىق لشييييرا

خو  منهجي لبير، فال  ي يء ٌِليى ُليى احتيرام إوظياهُت إلاوظيان أن ًبيرز ًمنً أن حظخخدم فحها، وهرا 

ت  .(2)اهتهاك حسمت خـىؿُاجه الحٍُى

 إثارة معضالت أخالكية بصدد حلوق إلاوسان وطابعها الحيوي:  -

ُت  ييييساف واملىازُييييق الِلمُييييت والخنىىلىظُييييت كييييسوزة إًجيييياد ؿييييُ  ػييييُس جفييييسق ُلُىييييا ظمُييييّ ألُا

ييييييت الظُاطييييييا ث الخىفُرًييييييت والخخوُويييييياث الاطييييييتراجُجُت املولى ييييييت مىييييييا لهىدطييييييت جـييييييلح لسطييييييم مجمُى

املظخقبل، وحُِين القالب املسلصي الفوسي الحُيىي اليري ًدؼيهل وفقيه ألاهبياء، وهبُِيت الحقيىق الةيي 

ًفتيييرق مىيييا جحـيييُلها فيييحهم، وجويييس  هيييرف الخـيييىزاث إليييى ظاهيييب ميييا ذلسهييياف بِيييم ألاطييي لت ألاخالقُيييت 

ت جخييييخف بمظيييييخقبل أوتدهييييم بمفييييسدهمم أو جحدًيييييد املهمييييت، فهييييل ًميييييح ل بيييياء اجخيييي اذ قيييييسازاث مـيييييًر

 لهييييا جحدًييييد مظييييخقبلهمم هييييل تييييي مِيييياًير 
ي
مِييييالم ذلييييو املظييييخقبلم وميييياذا ُييييً املِيييياًير الةييييي طييييِخم وفقييييا

الحاكيييسم أم مِييياًير املظيييخقبلم وهيييل ًميييح الخِاميييل ميييّ إلاوظيييان بىؿيييفه ص اًيييت فيييي ذاجيييهص أم بىؿيييفه 

يي ّ بحنيم هبُِخيهصم فييئذا جمنىيا ميً الفـيل باغظابييت ُيً جليو ألاطيي لت صوطيُلت قابليت للدؼينُل والخوَى

اطييييخوِىا حُنهييييا أن هحييييدد مِيييياًير الحقييييىق والىاظبيييياث الةييييي جدىاطييييب وهبُِتهييييا إلاوظيييياهُت املخخازظييييت 

 .(3)ُلحها

   ألاخطاء الاوعكاسية: -
                                              

(
1
) Andrews, L. G., Assesing genetic risks: implications for health and social policy, national academies press, 1994, p.12. 

(
2
) Mark, I.E., Vans, fetal Diagnosis and Therapy, science and ethics and law, Philadelphia, 1994, p.54. 

(
3
) Walters, L. et al., The ethics of human gene therapy, Oxford University press, 1997, p.86. 



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 
56 

لي أو ًخفيييق الجمُيييّ ُليييى أهمُيييت الفىائيييد الخوبُقُيييت، الةيييي حظيييهم  هيييا جنىىلىظُيييا الخيييى الخىاطييي

ُفهيييييا لخدمييييييت ػيييييةى ألا ييييييساق  ت، وجًى اليييييىزاسي لإلوظيييييان فييييييي جيييييدُُم البيُييييييت الخوُيييييت الىزازُيييييت لل ؼييييييٍس

 أ ها قد ٌؼى ها في مٌِم ألاحىاى ُيدد ميً ألاخوياء الؼيدًدة، الةيي 
 
الِالظُت أو المحُت املخخلفت، إت

جييييين املىقييييىى إلييييى ًخلييييمً ُنهييييا هخييييائر اوِهاطييييُت منهييييا إشالييييت أو م ييييح ظُىيييياث طييييلُمت، أو أن ًدظييييسب ال

ِت الاهقظيام فُيؤدي ذليو إليى إجيالف بسمجتهيا أو أ يهيبى الجيين املىقيىى إليى مىياهق  بِم ألاو جت طيَس

اطييتراجُجُت بالخلُييت فُييؤدي إلييى جييدميرها، ومييً جييم مييان ُلُىييا الحييرز قبييل الؼييسوَ فييي إظييساء مشييل جلييو 

اهخهاطيت ويحُت أخويس بنشيير املِالجاث املظخخدمت مً ازجهاب أخواء اوِهاطُت قد جؤدي إلى حدور 

صوهياص ًيدعى  ، بِيد أزبِيت أًيام ميً Jesse Gelsinyrمً طابقاتها، وقد حيدر بالفِيل أن جيىفي ػياب فيي صأٍز

م   Ornithine Trancargamylase deficiencyمِالجخه  هرف الخنىىلىظُا مً مسق ٌِسف باطم هقف اهٍص

"OTD"  وذلييييو فييييي مِهييييد الِييييالط الييييىزاسي ال ؼييييسيInstitute For Human Gene Therapy  فييييي ظامِييييت

تييييراق ُلحهييييا، وقييييد أحُييييل ظييييُمع ولظييييىن  صبيظييييلفاهُاص ممييييا دُييييا مِازكييييىا هييييرف الخنىىلىظُييييا إلييييى الُا

"James Wilson"  مييدًس املِهييد فييي بيظييلفاهُا إلييى الخحقُييق بظيي ب هييرف الحادزييت فيياُترف أن زمييت أخويياء

 .(1)ة بالوبّقد حدزذ في جوبُق هرف الخنىىلىظُا لننها لم جنً مقـىد

   فزط استخدام اللوة: -

لخقييدم الخنىىلييىجي ًمنىىييا مييً هىدطييت ال ؼييس بىؿييفهم لِظييىا طييىي قوييّ مادًييت مىخٌمييت فييي 

هرا الِالم املخالهم ألامىاط، فمً ًملهىن في هرا الِـس الساهً مفياجُ  هىدطيت الاطيخحدار الجُثيي 

ت ا لةيي ميً ػيي  ها ح ُيير مافيت الخـييائف للخيى اليىزاسي لإلوظيان، ًملهييىن فيي الحقُقيت الِـييا ال يحٍس

س أو حِييييييدًل البِ ييييييت  ييييييت الداخلُييييييت فييييييي جهىهييييييه، إذ ملمييييييا ماهييييييذ أل يييييير قييييييدزة ُلييييييى جحييييييٍى أو املِييييييالم الجىهٍس

الوبُُِت مً حىلىا وإُداد البِ ت ألهداف ُاظلت وفاُلت وقـيرة ألاظل، ملما أدث جليو القيدزة ُليى 

لييييها لخخلييييق  ييييق ػييييبهاث الِالقيييياث للخقُييييد بييييه وجقٍى حالييييت مييييً ُييييدم الخييييىاشن بييييين ظمُييييّ مهىهيييياث جمٍص

 ُىاؿس الىطى الظىي املحُى.

وحُي ييييٍر ت ًهييييىن ُلُىييييا طييييىي إُييييادة جمحييييُف قييييىام ُملُييييت الخلييييق الحُييييىي ذاتهييييا، وهييييل تييييي  

ُملُيييت ُؼيييىائُت جىظههيييا ًيييد خفُيييت وجحسلهيييا قيييىي مىوقُيييت ميييالخفنير اليييري ٌظيييم  بخـيييىز أو ؿيييىاُت 

يياء الةييي جحنييم الهييىن وحِيي د ممخل ييت بالقييدزاث أو إلامهاهُيياث الالمحييدودة، أم همييا لِملُييت قييىاهين الفيًز

، والةي جقخض ي بِلها إلى بِم في دقت وإحهام بال بن
ا
 واملدظلظلت مىوقُا

ا
 .(2)الهىدطت املىظهت  لُا

 

 

 
                                              

(
1
) Knoppers, B. M., Human Dignity and genetic heritage: a study paper prepared for the law reform commission of Canada, the commission, 

1991, p.127. 

 ًُ: ُمسو ُلي ُبد املِوي، مسظّ طابق، ؾ
ي
 .132-133هقال

(
2
) Marke, I. E., Vans, p.54-60. 
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 الواقع البيئي ملدازس الخعليم ألاساس ي بمساقبت حعليم الخمس لما ًساها املعلمون باملدزست.

 دزاست في علم الاحخماع البيئي

 إعداد: د. مفخاح ميالد الهدًف

  .قسم علم الاحخماع –مليت التربيت الخمس  –حامعت املسقب 

 .املـــــقـدمـــــــــــــت

والهضف الّغثِس ي  ،وهي ٖهب اإلاىار اإلاضعس ي ،حٗض البِئت اإلاضعؾُت الٗىهغ ألاؾاس ي في الٗملُت الخٗلُمُت

ً ٖلى  حٗلُم هى اإلاضعؾت مً ت لُيىهىا كاصٍع ُّ ت والؿلىه ُّ ت والاحخماٖ ُّ ألافغاص مً حمُ٘ الجهاث الجؿضًت والىفؿ

ف م٘ ُّ  فُه الخالمُظ ؤوكاج يهي اإلايان الظي ًلض إلاضعؾت فااإلادُُت بهم،  البِئت الخى
 
لت، وكض جىنل حُمب  ا ٍَى

Gmnp(1978 مً زالٌ ٖملُت خؿابُت بلى ؤن اإلاخىؾِ الظي ًلًُه الفغص في اإلاضعؾت خىالي )ؾاٖت  14000م

ٗٓم ؾاٖاتهم في بِئاث مضعؾُت مياها مً الخًاهت بلى الهف الثاوي ٖكغ، وبالخالي فةن ألافغاص الهٛاع ًلًىن م

 1ؾاعا وفٗاال وجِؿغ زبراث الخٗلم.

خُث واهذ البِئت هي اإلاهضع ألاؾاؽ  ،وحٗض الٗالكت بحن البِئت والتربُت ٖالكت كضًمت مغث بمغاخل مخمحزة

ت و اللتربُت، ًىدؿب منها ؤلاوؿان زبراث جفاٖله م٘ ميىهاتها اإلاسخلفت وم٘ جُىع  الخبراث إ احؿث الخُاة البكٍغ

ت في نىعة مىاص صعاؾُت.  َزْوص الخبراث الاوؿاهُت اإلاخىٖى
َ
ؤلاوؿاهُت بغػث اإلاضاعؽ هماؾؿاث احخماُٖت جلىم ِبت

 وؤنبذ صوع اإلاخٗلمحن هى الاإلاام بهظه الخبراث زالٌ الخٗلُم الٗام.

غ الـٗـالـمـي لـغنـض الخٗلُم لؿىت  غ) م2016وفي الخلٍغ  ال ٌو الفلحرة ٖىاثم َفاٌ الضؤ، ًىاحه  GEM جلٍغ

؛ وال ًمليىن ؤي فغنت للخٗلُم  ًمىً الخٛلب ٖليها في ْل الٓغوف الخالُت، خُث ًفخلغون بلى الىخب في اإلاىاٌػ

حرها مً  الجُض؛ خُث ًضزلىن ميكأث لِـ بها ههغباء وماء وهٓافت صخُت ومٗلمىن ماهلىن وهخب مضعؾُت ٚو

 2لخٗلُم. وجيىن الخضاُٖاث مظهلت.مؿخلؼماث الخٗلُم ألاؾاؾُت، هاهًُ ًٖ حىصة ا

وحٗض البِئت الخٗلُمُت ؤخض مضزالث الىٓام اإلاضعس ي، وجفاٖلها م٘ باقي اإلاضزالث، فهي جازغ ٖلى مجمل 

حر ملهىص في عخاب  ة الٗملُت الخٗلُمُت والخٗلمُت باليامل مً زالٌ ما ًماعؾه الخالمُظ مً جفاٖالث ملهىصة ٚو

                                              
1
ذ ،–فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ   اث حامٗت اليٍى  .309، 2002ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ البُئي،مُبٖى

2
غ الٗالمي لغنض الخٗلُم، بىاء مؿخلبل مؿخضام للجمُ٘ الخٗلُم مً ؤحل الىاؽ واليىهب، مىٓمت التربُ  ت والٗلىم والثلافت الخابٗت لألمم الخلٍغ

 .206م،2016اإلاخدضة،

 :امللخص

لٗملُت الخٗلُمُت، فهي اإلايان الظي ًلض ي فُه الخالمُظ ؤوكاث، ًدخاج فيها حٗض البِئت اإلاضعؾُت مً ؤبغػ الٗىانغ ألاؾاؾُت في ا

الى الىثحر مً اإلاغافم الخضمُت والترفيهُت حؿاهم في جدلُم اهضاف الٗملُت الخٗلُمُت  بكيل هبحر، وتهضف هظه الضعاؾت الخٗغف 

هضاف هظه الضعاؾت، فلض جم بجبإ اإلاىهج الىنفي ٖلى الىاك٘ البُئي إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي بمضًىت الخمـ، مً ؤحل جدلُم ؤ

 ، وفض جىنلذ الضعاؾت للٗضًض مً الىخاثج وٗغى ؤهمها:

ذ فيها الضعاؾت والتي جخم فيها مماعؾت ألاوكُت الثلافُت..-1  ٖضم وحىص كاٖاث صازل اإلاضاعؽ التي ؤحٍغ

عؽ والظي مً قاهه الخض مً جدلُم الٗملُت هما جىنلذ الضعاؾت الى ؤن هىان اػصخام صازل الفهٌى الضعاؾُت باإلاضا-2

 الخٗلُمُت ألهضافها.

جىنلذ الضعاؾت الى ان اإلاغافم الخضمُت واإلياءة، ومُاه الكغب، والهغف الهخي، والامً، والؿالمت، واللىخاث الاعقاصًت، -3

 وزضماث اإلالهف مخىفغة ولىً الى خض ما، مخىفغة ولىً لِـ بكيل وامل وصاثم.

 مٗلمي اإلاضعؾت.  -مغاكبت حٗلُم الخمـ  -مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي   -الىاك٘ البُئي  اخيت:لهلماث املفخا

https://mawdoo3.io/article/10260_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://mawdoo3.io/article/69191_%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://mawdoo3.io/article/8212_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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لُت اإلادُُت صاز ل ؤؾىاع اإلاضعؾت، إلاا لهظه ألاوكُت والخفاٖالث مً جإزحر هبحر ٖلى جدهُلهم البِئت الفحًز

 وكابلُتهم للخٗلم، وما جترهـه مً آزاع هفؿُت وبضهُت ٖليهم.

مخه لبرامج ءلظلً ٌؿعى الباخث إلحغاء صعاؾت ٖلى الىاك٘ البُئي في مضاعؽ مضًىت الخمـ ومضي مال

 الٗملُت الخٗلُمُت.

  مشهلت الدزاست:أوال/ 

م فلِ، بل هي 
ّ
ا للخٗل للبِئت اإلاضعؾُت جإزحر ٖلى شخهُت الُالب وؤصاثه ألاواصًمي، فاإلاضعؾت لِؿذ مياه 

ا الهدؿاب اللُم والؿلىهُاث بلى حاهب اإلاٗاعف واإلاهاعاث.  مؿاخت للخفاٖل الاحخماعي بحن مسخلف ؤفغاصها، ومياه 

لت، فهي جىٗىـ ٖلى ؾلىههم ؾلبُا وبًجابُا وحكيل اإلاضعؾت بِئت واملت للُلبت الظًً ٌِٗكىن فيها فتر  اث ٍَى

وحٗض مهضعا مً مهاصع الُغص والجظب للخالمُظ، فيلما واهذ البِئت اإلاضعؾُت حُضة جىٗىـ بًجابُا ٖلى الٗملُت 

اوٗىـ طلً ٖلى قٗىع الخالمُظ باإلخباٍ واإلالل الظي ٌصج٘ ٖلى ة الخٗلُمُت وبن واهذ البِئت اإلاضعؾُت ٚحر حُض

.لببضاء ا لُه جخدضص مكيلت الضعاؾت في ال ؿلىن ٚحر اإلالبٌى  دؿاٌئ الغثِل الخالي:ٖو

 ؟الواقع البيئي ملدازس الخعليم ألاساس ي بمدًىت الخمسما 

  أهميت الدزاست:ثاهيا/ 

جخدضص ؤهمُت الضعاؾت في الىكىف ٖلى ؤلامياهُاث اإلااصًت للبِئت اإلاضعؾُت بمضعاؽ مضًىت الخمـ إلاا 

 مً ؤهمُت هبحرة في بهجاح الٗملُت الخٗلُمُت.للبِئت اإلاضعؾُت 

  أهداف الدزاست:ثالثا/ 

 الىاك٘ البُئي إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي بمضًىت الخمـ. ًلخٗغف ٖٖلى اتهضف هظه الضعاؾت 

 حساؤالث الدزاست: زابعا/ 

 ؟دزستما الواقع البيئي ملدازس الخعليم ألاساس ي بمساقبت حعليم الخمس لما ًساها املعلمون بامل

 مفاهيم الدزاست:خامسا/ 

ت بيافت حىاهبها، مفهوم البيئت املدزسيت .1 : البِئت اإلاضعؾُت هي طلً الىؾِ الظي جضوع فُه الٗملُت التربٍى

ومً زاللها جخدلم ألاهضاف اإلايكىصة مً التربُت في نىاٖت وبٖضاص ألاحُاٌ وجغبُت ألاحؿام والٗلٌى 

 للمجخم٘ و 
 
غؽ اللُم، هما حٗض ٖىىاها   1اللضوة الهالخت للبِئت اإلادلُت.ٚو

ت الياملت لألوكُت الخٗلُمُت اإلاىضعحت في ؤَغ  الخعليم ألاساس ي: .2 ٌٗغفه الُىوؿيى ٖلى ؤهه " اإلاجمٖى

والخٗلُم ٚحر الىٓامي( والغامُت بلى جلبُت اخخُاحاث الخٗلم  ،مسخلفت)الخٗلُم الىٓامي

وخل اإلاكىالث(، ومًامحن الخٗلم ألاؾاؾُت ،وحٗلم الخؿاب ،والخٗلم الكفهي ،الاؾاؾُت،)اللغاثُت

غ كضعاتهم  )واإلاٗاعف واإلاهاعاث واللُم واإلاىاكف( والتي ًيبغي ؤن ًخٗلمها ألافغاص لخإمحن بلائهم، وجٍُى

2الصخهُت.
. 

ت مً مضًىت َغابلـ والتي جبٗض ٖنها خىالي مئت  مدًىت الخمس : .3 ُّ جل٘ مضًىت الخمـ في الجهت الكغك

،،
 
ً هُلىمترا كٍغ ، وبحن زُي ٌَى )  32 40) (32  36بحن صاثغحي ٖغى )  ٖو

 
( و)  4(  14و 16( قماال

ت جل٘ مىُلت الضعاؾت بحن واصي لبضة قغق، والىلاػة ٚغبا ، وبحن البدغ 14 18 (. قغق، والخضوص الاصاٍع

.
 
 وزِ الؿىت الخضًض حىىبا

 
 3اإلاخىؾِ قماال

 

                                              
1
 .36، 2010مت:ؤمل بيذ مدمض ٖلي ٖبض هللا الكلتي ،ؤزغ مىٓىمت البِئت اإلاضعؾُت في جىمُت اللُم، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت اللغي، مىت اإلاىغ  

2
م الؼامل،جهىع ملترح إلاىاحهت بٌٗ مكىالث    . 11م.،2008اإلاغخلخحن الابخضاثُت واإلاخىؾُت في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت،حضة:مدمض ٖبض هللا ٖبض الىٍغ

3
     383م. ، 2013مجلت البدىر ألاواصًمُت،  الخدلُل اإلاياوي للخضماث الخٗلُمُت في مضًىت الخمـ، ؤبى اللاؾم ٖلى مدمض ؾىان ، 
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 الدزاساث السابقت:سادسا/

مىن مٗلىلي .1 الكتها باألوكُت البُئُت في مضاعؽ  كام الؿُض ٍع بضعاؾت ًٖ حىصة البِئت اإلااصًت للمضعؾت ٖو

لت الٗكىاثُت 2010الخٗلُم ألاؾاس ي مضًىت صمكم( ؾىت  ً مضعؾت سخبذ بالٍُغ كٍغ م ٖلى بخضي ٖو

اإلاىخٓمت، ووان مً ؤهضاف الضعاؾت الخٗغف ٖلى واك٘ البِئت اإلااصًت إلاضاعؽ مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي 

بن هىان  صمكم، باؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، وكض جىنل بلى ؤبغػ الىخاثج آلاجُت:  بمضاعؽ

 اهسفاي
 
مً اإلاضاعؽ، هما لىخٔ ؤن  8في مؿخىي ألاوكُت طاث الُاب٘ البُئي في ُٖىت اإلاضاعؽ. فلِ % ا

 في هظا اإلاجاٌ.  78.5ؤهثر مً زالزت ؤعبإ اإلاضاعؽ )
 
 ومىسفًا

 
 1%( سجلذ مؿخىي مٗضوما

حغاء صعاؾت ًٖ واك٘ البِئت اإلاضعؾُت بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في اكام ٖلي ؤخمض ببغاهُم زلُفت ب .2

عمذ هظه الضعاؾت بلى الىكىف ٖلى واك٘ البِئت اإلاضعؾُت بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي  م 2010الؿىصان، ؾىت 

وهلو في ،ي الفهٌى (مضعؾت، وكض زلهذ هظه الضعاؾت بلى وحىص اػصخام ف 111في ؾذ والًاث وقملذ) 

ايُت،   2البِئت اإلاضعؾُت بِئت فلحرة ال جفي بالٛغى.هما حٗض  اإلاٗلمحن وهىان هلو في اإلاُاصًً الٍغ

م، ؤزغ البِئت اإلاضعؾُت ٖلى حىصة الخٗلُم الابخضاجي لُٗىت مً  2017صعاؾت عافض حباع ٖباؽ الؿاٖضي  .3

فغاهُت مدافٓت بٛضاص، وكض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مىهج صعاؾت الخالت،  اإلاضاعؽ الابخضاثُت في مضًىت الٖؼ

ؿُت (اإلاٗلمحن) 31وقملذ ُٖىت الضعاؾت)  ( مضعؾت ابخضاثُت، ولىخٔ يغوعة الاهخمام بالبِئت الخضَع

 في عف٘ مؿخىي حىصة زضماث الخٗلُم في اإلاضاعؽ الابخضاثُت . هما ؤن هىان 
 
ؾُيىن له صوع هبحر حضا

عف٘ حىصة الخٗلُم وجدؿحن البِئت اإلاضعؾُت منها كلت ألابيُت اإلاضعؾُت ملف  ألامىع التي حُٗممً  الٗضًض 

 3فهي ال حؿخُُ٘ مىاحهت الىمى الؿياوي.

 الىظسياث العلميت:سابعا/ 

ؤهمىطج الغفاه الىفس ي طو ألابٗاص الؿخت التي ًمىً مً زاللها الاؾخضالٌ ٖلى الغفاه الىفس ي  :  Ryffهظسيت زاًف

 ؤبغػها:

ي. بن كضعة الفغص ٖلى ازخُاع ؤو بٖضاص بِئت مالثمت لخالخه الىفؿُت هي ؤخض ؾماث الصخت _  الخمىً البُئ1

الىفؿُت، فاإلاكاعهت الفٗالت واللضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى البِئاث اإلاٗلضة والخدىم فيها حٗخبر ٖىهغا عثِؿُا في 

 ألاصاء الىفس ي ؤلاًجابي.

اثفه  -2 ٖلى ؤهمل وحه هي مً ؾماث الصخت الىفؿُت وهي بؿبب جلبل الظاث:  جدلُم الظاث وؤصاء الفغص لْى

 اإلاىاكف ؤلاًجابُت ججاه الظاث.

ت مً الخٗاَف واإلاىصة  -3 ً. ًىنف الفغص اإلادلم لظاجه ٖلى ؤهه ًدمل مكاٖغ  كٍى الٗالكاث ؤلاًجابُت م٘ آلازٍغ

مىىه الاهضماج م٘ آلازٍغ مىذ الىثحر مً الخب والهضاكت والخلُلت ٍو  ً.لجمُ٘ البكغ، ٍو

ً للخهٌى ٖلى الغيا 4 _ الاؾخلاللُت: ًىنف الفغص اإلادلم لظاجه بإهه ًٓهغ ؤصاء مؿخلال، فال ٌٗخمض ٖلى آلازٍغ

.  ؤو اللبٌى

غ بمياهُاجه وكضعاجه الصخهُت.-5  الخُىع الصخص ي:  ألاصاء الىفس ي ألامثل ًخُلب ؤن ًىانل الفغص جٍُى

لتي حُٗي مٗجى للخُاة ًجٗله ٌكٗغ بالصخت الىفؿُت وبلُمت الخُاة الهاصفت:  بن امخالن الفغص للمٗخلضاث ا -6

 4الخُاة. 

                                              
1
الكتها باألوكُت  مىن مٗلىلي، حىصة البِئت اإلااصًت للمضعؾت ٖو  .97م،2010( 2+1، الٗضص ) 26البُئُت، مجلت حامٗت صمكم ، اإلاجلض  ٍع

2
ت ، الٗضص   .36م.،2010،الؿىصان:  21ٖلي ؤخمض ببغاهُم زلُفت: واك٘ البِئت اإلاضعؾُت بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي، صعاؾاث جغبٍى

3
ة الظبلىم الٗالي في الخسُُِ الاؾتراجُجي ، حامٗت اللاصؾُت ، عافض حباع ٖباؽ الؿاٖضي، ؤزغ البِئت اإلاضعؾُت ٖمى حىصة الخٗلُم الابخضاجي، قهاص 

 .8.،2017بٛضاص:
4
ت عاًف ،مجلت الخضمت الىفؿُت،الٗضص   .88م.،2020، حامٗت ٖحن قمـ، اللاهغة:13 هبت خؿحن بؾماُٖل،ابٗاص الغفاهُت الىفؿُت وفم هٍٓغ
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 : Selye. H -هظسيت شملت الخنيف العام لـ 

ؤن الًِٛ مخٛحر ٚحر مؿخلل، واهما هى اؾخجابت لٗامل ياِٚ، وحٗض هظه الاؾخجابت يِٛ ،  Selyeًغي        

مىً الاؾخضالٌ ٖلى ؤن فغصا ما ًل٘ جدذ جإزحر مىكف ياِٚ  مً زالٌ ؤهماٍ مُٗىت مً الاؾخجاباث ٍو

غاى، خُث   ن ملضاع ب وألٖا
 
غاى  ا مُٗىا مً الًٍٛى ًاصي بلى ايُغاب الخىاػن الجؿمي، وحٗض هظه ألٖا

الفؿُىلىحُت ٖاإلاُت وهضفها اإلادافٓت ٖلى الىُان والخُاة، لىً الخٗغى اإلاخىغع واإلاؿخمغ للًٍٛى له جإزحراث 

 .ؾلبُت ٖلى خُاة ألافغاص
خه ؤن الياثً الخي ًخٗغى هدُجت مخٛحراث الخُاة بلى ؤقياٌ  Selyeظا الهضص، ًغي وفي ه في بَاع هٍٓغ

، منها ما هى صازلي، ومنها ماهى زاعجي، وؤن هظه الًىاِٚ ٌؿخجاب لها بما ؤَلم ٖلُه  مسخلفت مً الًٍٛى

 مفهىم "ػملت ؤٖغاى الخىُف الٗام"، وجخيىن مً وحهت هٓغه مً زالر مغاخل:

 لياثً في اإلاغخلت ألاولى وهي مغخلت ؤلاهظاع  الخىبُه مؿخٗضا ومخدفؼا  إلاىاحهت التهضًض. ًهبذ ا

وفي اإلاغخلت الثاهُت وهي مغخلت اإلالإومت ببظٌ الياثً حهىصا للخٗامل م٘ التهضًض مً زالٌ اإلاىاحهت مثال، 

لياثً في الخٛلب ٖلى التهضًض ؤما في اإلاغخلت الثالثت وهي مغخلت الاؾخجزاف) ؤلانهان ( فخدضر ٖىضما ًفكل ا

هبذ ٖغيت لإلُٖاء والخٗب وؤلانابت باألمغاى. ؿدىفظ مهاصعه الفؿُىلىحُت في مدإولت الخىُف، ٍو   1َو

 .إلاطاز الىظسي للدزاستثامىا/ 

 البيئت املدزسيت: -أ 
 ؤن ليل اوهم اإلاضعؾت، شخهُت بمثابت هي اإلاضعؾُت البِئت ؤن وهغوفذ هالحن ٌٗغف مفهىم البِئت اإلاضعؾُت :

وحٗجي هظلً ول ما هى زاعج ًٖ هُان ؤلاوؿان وول ما ًدُِ   الخانت، بِئتها مضعؾت ليل فةن ممحزة شخهُت فغص

 مٗها ًخفاٖل التي الٗىامل ول بالبِئت ًلهض به مً مىحىصاث التي ًماعؽ فيها خُاجه وؤوكُخه اإلاسخلفت، هما

 مٗها اإلاازغاث واإلاخٛحراث التي ًخفاٖل ول وجخًمً حمُٗها، فغصال ليها ٌؿخجُب اإلاثحراث التي ؤو ؤو اإلاىاكف الفغص،

ها ، وان مهما الفغص ، هما انها حؿاهم في  الخالمُظ ؤصاء ؾلىن ٖلى والخٗلُم الخٗلم ٖلمُت بها جخم التي البِئت وجازغ هٖى

 حكىُل شخهِخه.

ت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث اهخمام مدىع  فاإلاضعؾُت  مً الخالمُظ الخضمت هظه مً اإلاؿخفُضة والجهاث والتربٍى

 صف٘ وكض الخٗلُم، حىصة ٖلى وبالخالي جإزحره ؾىاء، خض ٖمى واإلاخٗلم اإلاٗلم ؤصاء ٖلى جإزحر مً لها إلاا الخٗلُمي، والياصع

 ٖلى عهؼ مً ومنهم اإلاضعؾُت ألابيُت ٖلى عهؼ مً مسخلفت فمنهم بهىع  اإلاىيٕى في هظا الخىى بلى الباخثحن طلً

  2الخىُٓم.  حاهب

ا لِـ اإلاضعس ي البىاء بن :دوز البىاء املدزس ي في مسيرة العمليت الخعليميت -ب  ا ؾلف   مهم ٖامل هى بل وحضعاه 

اء والخٗلُم التربُت ٖىامل مً ت الٗملُت الظي ًدخىي  والٖى  الثلافي اإلاهضع فهى بخيامله، والخٗلُمُت التربٍى

 الٗملُت ٖىانغ فيها جخفاٖل التي البِئت هى ضعس ياإلا فالبىاء اإلاٗلم والىخاب، صوع  طلً في صوعه وؤلاقٗاعي

ت الخٗلُمُت ا والتربٍى ت ألاهضاف لخدلُم وجإزغا وطلً جإزحر  ا ًيىن  خُىما وبسانت ،التربٍى  ُ  للكغوٍ مؿخىف

ت الفىُت ا والتربٍى ا ، فهى ٌكيل عهى   ُ  الخٗلُمُت الفٗالُاث مٗٓم ألن الخٗلُمُت؛ الٗملُت ؤعوان مً ؤؾاؾ

تالت وألاوكُت ًيىن  ًمىً ؤن ال وبظلً،لخُىع ؤؾالُب التربُت والخٗلُم ًسً٘ فُه ،هما ؤهه  جخم ربٍى

 ٌ ت والخجضًضاث الخُىعاث ًٖ بمٗؼ ٌ  ًيىن  ؤن ًمىً ال و التربٍى واخخُاحاجه،  مكىالث اإلاجخم٘ ًٖ بمٗؼ

فاٌ ًىفغ اللظع الٗخُم اإلآلم اللاجم البىاء ؤن في فال قً  وال ،والخٗلُم لٗلما مً والخالمُظ وألاهالي ألَا

                                              
1

ت و ؤلاوؿاهُت ،حامٗت بابل، اإلاجلض ؾالف مكغي،الًِٛ الىفس ي في اإلاجاٌ اإلاضعس ي، مجلت ولُت التربُ  ، 29، الٗضص 2016ت ألاؾاؾُت للٗلىم التربٍى

 ،6م،2016
2
 ،27عافض حباع ٖباؽ الؿاٖضي، ؤزغ البِئت اإلاضعؾُت ٖمى حىصة الخٗلُم الابخضاجي،مغح٘ ؾبم طهغه، 
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ً للمضعؾُحن الفغنت ًدُذ ٌ  هما ، الخغ واليكاٍ للٗمل وال ،لألَفاٌ الاحخماعي للخيٍى  عوح ٚغؽ صون  ًدى

 . 1ءىاليش  هفىؽ في والجماٌ الفً

 منوهاث البيئت املدزسيت: -ج 

ت مً اإلاضعؾُت البِئت جدكيل   ت اإلااصًت واإلاخٛحراث الٗىانغ مً مجمٖى  جًبِ لتيا والاحخماُٖت وؤلاصاٍع

ت بالٗملُت الٗالكت طاث ألاهضاف بحن الٗالكاث  البِئت اإلاضعؾُت. صازل التربٍى

 وكض نىف الٗلماء البِئت بلى زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت:

 بِئت َبُُٗت -

 بِئت بوكاثُت-

 بِئت احخماُٖت -

 بلى الاحي:بالىٓغ بلى هظه الخهيُفاث الثالزت، فان البِئت اإلاضعؾُت بجمُ٘ جهيُفاتها الثالزت جىلؿم 

 البِئت الضازلُت للمبجى اإلاضعس ي. -1

 البِئت الخاعحُت )الفىاء اإلاضعس ي(. -2

 البِئت الاحخماُٖت. -3

ن اإلابجى اإلاضعس ي هى اإلايان الغثِس ي الظي جخفاٖل فُه ٖىانغ البِئت الثالزت هدإٌو الخٗغف ٖلى ؤوباٖخباع 

لُت للمباوي اإلاضعؾُت:   اإلاالمذ الفحًز

ضعا ؤؾاؾُا لجىصة الخٗلُم، فلض ؤهض الىثحر مً الباخثحن ، ومسُُى الخٗلُم حكيل اإلاباوي اإلاضعؾُت مه

غ كضعاتهم، هما ًغي  ُت اإلاباوي اإلاضعؾُت لخإزحرها اإلاباقغ في حٗلُم الخالمُظ وجغبُتهم، وجٍُى ؤهمُت الاعجلاء بىٖى

لُت، آزغون ؤهمُت جهمُم اإلابجى وقيله في جدهُل الخالمُظ الٗلمي والتربىي ،ومً اإلاالمذ  ألاؾاؾُت للبِئت الفحًز

ض مً الاهدباه  اإلاخٛحراث اإلادُُت مثل الًىء، واللىن، وزكىهت ؤو وٗىمت ألاؾُذ، وجىضح البدىر ؤن بُٖاء مٍؼ

 لهظه الٗىامل الغثِؿت اإلادُُت ًمىً ؤن ًاصي بلى بِئت حٗلُمُت ؤفًل.

 موقع املدزست: .1

 الخسُُُُت للمٗاًحر وفلا جىكُٗها في ياهُتاإلا الخهاثو مغاٖاة ًجب مضعؾت لبىاء مىك٘ ازخُاع ٖىض

ت، فُجب ؤن  ببٗث جلىم التيؤو مجإوع للمهاو٘  ،الاهدضاع قضًض ميان ؤو مىدضع ٖلى اإلاضعؾت جل٘ ال والتربٍى

غق الؿىً الخضًضي ؤو مهابِ الُاثغاث ؤوؤماهً ملىزاث  الهىاء ؤو الًىياجي واللغب مً الُغق الٗامت َو

 .تُخكغاث واللىاعى إلاا لها مً ؤزُاع وؤيغاع بصخوال البٗىى فيها جخيازغ

اح واججاه الكمـ لخٗغى َبلا اإلاضعؾت بىاء ًىحه   الاؾخفاصة م٘ ؤعوان اإلابجى حمُ٘ مً الكمـ جضزل بدُث الٍغ

اح مً ت في الٍغ  . خغاعجه صعحت وجلُُف اإلابجى تهٍى

 :املدخل السئيس ي للمدزست

  
 
ًوؤن ، ًٖ هفؿه ؤن ًيىن اإلاضزل اإلاضعس ي مٗبرا ، بلىخاث بها جغخُب بالؼواع وهظلً بالخالمُظ ًتًز

فًل ؤن جيىن هىان مضازل زانت للمضعؾحن و  زغي للخالمُظ وؤن ًسهو مضزل إلصزاٌ اإلاٗضاث والىؾاثل آٍو

 الضعاؾُت.

 الفساغاث الخعليميت : 

ؤماهً و  ،ومٗامل ،وجمثل ول ميان ًخم فُه بحغاء وكاٍ حٗلُمي صازل اإلاضعؾت مً فهٌى صعاؾُت

ب، هما حكمل حجغاث ؤلاصاعة اإلاضعؾُت واإلاٗلمحن   .وصوعاث اإلاُاه،للخضٍع

                                              
1
 .12و 11م.،2010ت البٗث، ؾىعٍا:فاصي مإمىن اللُُبي: جلُُم مباوي الخٗلُم في ؾىعٍا، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة،حامٗ 
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 الحجساث الدزاسيت:  .2

خإزغ حجم  ال بض ؤن جهى٘ الدجغاث الاهُبإ بإنها وافُت ومىاؾبت لليكاَاث التي ؾىف جدضر فيها، ٍو

الٛغف  بضونها، الخٗلیم یخدلم ؤن ىًیم ال التي الخٗلُم لٗملُت ألاؾاؾُت خُلباثاإلا ألاقُاء مً ًالٛغفت بالٗضًض م

ت الصخیت  وليي بالغاخت والُمإهِىت، زالله مً اإلاخٗلم یكٗغ الظي الهافي الجى جىفغ التي جلً وهي، الجیضة التهٍى

 :آلاجُت الكغوٍ الصخیت الٛغف في یخىفغ ؤن یجب طلً یخدلم

ت الىبحرة و الىىافظ الٖلى  ًجب ؤن جدخىي الٛغف الضعاؾُت م مً  جُضةالتهٍى ؤن اإلاٗلم ًجزعج مً بالٚغ

 وحىص الىىافظ؛ ألنها حكدذ مً اهدباه الُالب وجللل مً اهدباهه.

 ؤما باليؿبت لأللىان فإن لها جإزحر هفؿُ
 
ٖلى الفغص ومالها مً ؤهمُت ٖلى صخت الفغص الىفؿُت والبضهُت  ا

جب مغاٖاة البِ لُت إلاا لها مً جإزحر ٖلى والٗللُت لظلً ًجب ؤن جيىن بِئاث الخٗلم صخُت ومىاؾبت ٍو ئت الفحًز

صخت الفغص ، ألالىان لها صوع هبحر في بِئت الخٗلم بط ؤحغي الٗالم وىهحن ججاعبه ٖلى صوع ألالىان في جدضًض 

لُت  فاٌ للمىاكف الفحًز  للترجِباث اإلاىثفت واإلاٗلضة مً الاقياٌ  خُثاؾخجابت ألَا
 
الخٔ ان الفخُاث اهثر جفًُال

  1باألوالص.والالىان ملاعهت 

ت هفاًتهظلً  وقخاء،  نیفا مىاؾبت خغاعة صعحت ؾُت، وجىفحرؤؤفلُت وع  زٍُى وفي هاصت بكيل وؤلاياءة التهٍى

ٌ  بٗض ؤي الجیض الؿم٘ قغوٍ ويغوعة جىفحر  .الًىياء ؤماهً ًٖ الفهى

 الُالب. ٖلى والؿُُغة الهف يبِ لؿهىلت الُلبت مً مىاؾب ٖضصوحىص  -

 لاٖض مىاؾب لٗمغ الخالمُظ وهظلً جغجبب هظه اإلالاٖض.حجم اإلاًجب ؤن ًيىن  -

ٌ  الهف بحن للمؿافت ألاصوى البٗض - الساخت البصسيت والسمعيت للخلمير داخل الفصل:  ، م( 2.0 ) والؿبىعة ألاو

 .م( 8.0 ) والؿبىعة ألازحر الهف بحن للمؿافت ألاكص ى البٗض

 .الغئٍت مؿاع في ٖاثم ؤي بًجاص ٖضم م٘ مغاٖاة ، مُظالخال  لجمُ٘ اإلاٍغدت الغئٍت ػواًا ٖلى اإلادافٓت -

  للخالمُظ الغئٍت حهت في ؤو الهىاُٖت الُبُُٗت لإلياءة مهضع ؤي وحىص ٖضم ٖلى اإلادافٓت -

 الخالمُظ والؿم٘ لضي الغئٍت جهبذ وبال الؿابلت ألابٗاص مغاٖاة ًجب  مهمخا هما للفهل الخاثِ ألامامي ًيىن  ؤن  -

 .ؤهثر وجغهحز حهض بلي الخالمُظ مما ًًُغ نحواضخخ ٚحر ألازحرة الهفىف في زانت

 داخل الفصل: " للمدزس والسمعيت البصسيت الساخت

 -:الخالي مغاٖاة ًجب الؿبىعة فةهه وؾِ الىاكف للمضعؽ الغئٍت ػواًا ٖلى للمدافٓت

ض ؤال ًجب - . ت جٍؼ  ْْ 45 ًٖ ألامامُت الغئٍت ػاٍو

 ْْ - مً -25ْْ 20 ًٖ لجاهبُتا الغئٍت ػواًا جلل ؤال ًجب -

الخاثِ  ًيىن  ؤن "اإلاضعؽ حهت عئٍت في " الُبُُٗت ؤو الهىاُٖت " لإلياءة مهضع ؤي وحىص ٖضم ٖلى اإلادافٓت - .

  للفهل الخلفي
 
ض وال، مهمخا  .2)م ( 8.0 ًٖ ألازحر الهف في جلمُظ حلـ وآزغ اإلاضعؽ نىث بحن ألاكص ى البٗض ًٍؼ

الخالمیظ ،  اهدباه یكدذ الخىػی٘ ٖكىاثیا یيىن  ال ؤي زغاثِ ؤو جىيیدیت ووؾاثل عؾىم مً للمثحراث الجیض الخىػی٘ -

اصة الخىافـ ٖلى  وبسهىم حجم الدجغاث الضعاؾُت فةن الىثافت اإلاغجفٗت في الفهل الضعاس ي ًاصي بلى ٍػ

ٗلم، ومً ؤفًل اإلاهاصع اإلاىحىصة واإلالاٖض، واإلاىاص الخٗلُمُت وجمغهؼ الخالمُظ صازل الفهل ، واهدباه اإلا

( وػمالئه =Glassالخدلُالث التي كضمذ بسهىم ؤهمُت حجم الفهل في اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت ما كضمه) حالؽ 

 حٗلُمُت ؤفًل بيل اإلالاًِـ، وحكمل  اججاهاث اإلاٗلم، والخلمُظ ،ئت م ؤن الفهٌى ألانٛغ جاصي بلى ب1982ِ

                                              
1
ذ ،–فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ   اث حامٗت اليٍى  .310.،2002ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ البُئي،مُبٖى

2
ؼة،مجلت اللُإ الهىضس ي ليلُاث هاصع حىاص عبُ٘ الىمغ ، اإلاٗاًحر واإلاٗضالث الخهمُمُت لفغاٚاث الفهٌى الضعاؾُت بمباوي الخٗلُم ألاؾاس ي في كُإ ٚ 

 ،9، 8، 2004الهىضؾت بجامٗت الاػهغ ، صٌؿمبر 
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ن اي بيافت اجلمُظ ف 20بمجغص ونٌى حجم الفهل بلى وبِئت الخلمُظ الفٗلُت ،فهم ٌٗخلضون بان  والخفاٖل،

 ؤن الدجغة ألاهبر ًيىن الؿلىن صازل اللاٖت ؾلىوبلى فغوق يئُلت وؿبُا، هما  اصيؤزغي ج
 
ٚحر جىافلي ؾلىن  ا

 ما ؤو ؾلىن ٚحر حٗاووي، 
 
ا  ٖضواوي هٖى

 
 صعاؾُا مؼصخما

 
ً هما جهٗب ٖلى اإلاخٗلم ؤن ًضًغ نفا ، فال ٌؿخُُ٘ جيٍى

 احخماُٖت ومىاز ٖالكاث
َ
 واحخماُْٖ   اهفؿُ ا

 
صازل الفهل وهى ؤمغ ؾلبي إلاا لالهخماء الاحخماعي مً الضواف٘ ا

ض صافُٗخه للخٗلم، ؤما الجلىؽ في الدجغة، ف خه جٍؼ  لض الهامت للخٗلم، فةخؿاؽ الخلمُظ بإهه ًٖى في مجمٖى

  1 ملضمت الدجغة.يهم في حلىؾو   مً اإلاٗلم ، ؤ ن اإلاكاعهت الهفُت جؼصاص باكتراب الخالمُظالٗلمُت  ؤهضث البدىر 

 الهف ٚغفت الخغاعة صازل صعحاث اهسفاى ألن طلً نیفا، للخغاعة  تهاخمءومال قخاءا الخضفئت مخُلباث جىافغ -

 .ياعة  ٖلى اإلاٗلم واإلاخٗلم  صخیت جضاٖیاث بلى و   واإلاٗلم الُلبت بحهاص بلى یاصي

 ٖضم ٖلى لهظه الخمضیضاث والخغم اإلاسخلفت والاؾخسضاماث یخالءم بما هفال صازل الىهغباثیت الخمضیضاث ؾالمت -

 .الخالمُظ لها یخٗغى ؤن یمىً خىاصر ؤیت في اخخماٌ حؿببها ؤو الاؾخسضام ؾىء ؤو اخخماالث للٗبث ؤیت وحىص

 املدزس ي: املسجد

 فاإلاسجض ،اإلاضعؾت في ضعس ياإلا اإلاسجض عاس ي وحىص الض الخدهُل في ؤزغ لها التي اإلاضعؾُت البِئت مخُلباث مً

 وماقغ الضعاس ي، الُىم ؤزىاء الخالمُظ وحىص ًتزامً م٘ ها بطا تفي وك ؤصائها ٖلى ُ٘وحصج الهالة قٗحرة لخُٗٓم عمؼ  

 . الضًيُت باللُم) واإلاٗلمىن  اإلاضًغ (اللُاصًت ٗىانغال الهخمام

 املنخبت املدزسيت:

 جاصي ان للمضعؾت ًمىً ٖنها، فال الاؾخٛىاء للمضعؾت ًمىً ال يالخٗلُم البىاء في عهحزة اإلاضعؾُت اإلاىخبت حٗض

 ٖلى اللضعة اإلاضعؾُت للمىخبت ؤن مخياملت، هما مىخبت لخالمُظها ومٗلميها جخىفغ لم ما ألاهمل الىحه ٖلى مهمتها

ً في اإلاؿاهمت ٌ  بزاعة ٍَغم ًٖ الُالب اإلاخياملت شخهُت جيٍى ت الىفـ وحصجُ٘ الٗلى هاعاث واإلا الفهم وجلٍى

 .ألاؾاؾُت

 إلاذاعت املدزسيت: 

فهي ألاصاة التي ًخم مً زاللها مماعؾت  ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت مً ؤهثر وؾاثل الخىانل صازل اإلاضعؾت،  حٗض

ت ، اليكاٍ الُىمي للخالمُظ واإلاٗلمحن بضاًت مً الُابىع الهباحي وبث اليلماث الهباخُت، والخىحيهاث التربٍى

وهي بخضي الىؾاثل التي حؿهم في جىمُت شخهُت ،ت الٗضًض مً ألاوكُت الثلافُت وهظلً ًخم مً زاللها مماعؾ

المي اإلاخىغع   .الخالمُظ مً زالٌ الٓهىع ؤلٖا

 املسسح املدزس ي:

 والغؾم واإلاىؾُلي الفىىن  مً مجاالث ؤزغي  في مهاعاث ٖلى - الخمثُل بجاهب - اإلاضعس ي اإلاؿغح ٌكمل

وكضعاث  مً مىاهب الخلمُظ يلض ما ول بلي الىٓغ ًجب خُث ألاصبُت وباألزو  اإلاىاهج الخٗلُمُت ، ومؿغخهوالضًيىع 

 اإلاضعس ي اإلاؿغح بلُه ًغمي الظي الهضفو  إلاماعؾت زبراجه، الفغنت الخلمُظ ٌٗىُى اليكاَاث مً الىٕى فبهظا ببضاُٖت،

غوجُ بصخهِخه جخٗلم التي الهامت اإلاؿاثل مً ٖضص بالترهحز ٖلى الخلمُظ زلافت جىمُت هى  الخٗبحر وعف٘ ٖلى كضعجه ٍى

 ملىت الخإلُف لضًه. ي مؿخى 
2 

 :العامت املسافق .3

لهض  لىهِب الكغب مُاه نىابحر وهفاًت هفاًتها، خُث مً الكغب مُاه بها: ٍو
 
 ول مً الُالب اؾدىاصا

جب  ًيىن  ؤنو  الؼحاحُت وألالُاف واألإلاىُىم جهضؤ ال ماصة اإلاضعؾت مً في اإلاُاه خفٔ انزؼ   ًيىن  ؤن نيبىع، ٍو

 مدىم الُٛاء
 
خم ،ا  اإلاغاخٌُ، وهظلً الخماماث في اإلاُاه جىافغ هظلً مضي جىُٓفها بكيل صوعي، مخابٗت ٍو

                                              
1
 .315ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ البُئي ،مغح٘ ؾبم طهغه ،–فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ  

2
ت، الٗضصٖلي ؤخمض ببغاهُم زلُفت، واك٘ البِئت اإلاضعؾُت بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي، صعاؾاث ج   .35م.،2010، الؿىصان: 21غبٍى
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ضص فيها، اإلاُاه زغاَُم  طاجُت اإلاغاخٌُ ؤبىاب جيىن  اإلاضعؾت، هما ًجب ؤن جالمُظ لٗضص باليؿبت اإلاغاخٌُ ٖو

الق ت حُضة .ؤلٚا   خفاّ ٖلى هٓافتها بكيل ًىمي.م٘ الفٗالت قفِ    ومغاوح وجخمخ٘ بتهٍى

 املقصف املدزس ي: 

 
 
بالخالمُظ وبكيل ًىمي فهى اإلاهضع ألاؾاس ي الظي ًؼوصهم  ٌٗض اإلالهف اإلاضعس ي مً ؤهثر الٗىانغ اجهاال

ت، ًخم  بدُث بىحباث ؤلافُاع الهباحي، ولهظا فان صعحت الاهخمام بما ًلضمه مً وحباث ًىمُت خاحت يغوٍع

خضًثت، وجىفحر الىحباث الُاػحت، وهظلً الىٓافت لٛغفت اإلالهف وحمُ٘ ألاواوي اإلاؿخسضمت ججهحزه بالخجهحزاث ال

 في ؤلافُاع، والىكف ًٖ نالخُت حمُ٘ اإلاىاص الٛظاثُت، وخفٓها مً الخٗغى للخلف. 

 :العامت السالمت

 ؤن ًمىً اإلاضعؾت ًذ فياهسف ؤو اوٗضمذ لى التي الٗىامل جلً اإلاضعؾت في الٗامت الؿالمت ماقغاث حكمل          

 الٍُغم وؤمان اإلاضعؾت، مً الُالب زغوج ؤمان :صختهم، منها ٖلى زُغة مأػق  في الُالب وكٕى اخخماالث جغجف٘

 ؤو ؤو نىاُٖت بُئُت ؤزُاع ؤًت ؤو...اإلاغوع وبقاعاث الُغكاث اإلاكاة، لؿحر نالخت وحىص ؤعنفت منها بليها اإلااصي

 ًخٗغيىن  الظًً الُالب إلؾٗاف اإلاىاص الهُضالهُت وجىافغ الُبُت، ىلُتال كغب مضي حكمل وهظلً .احخماعي

ىامل َاعثت، لخىاصر م، بَفاء ؤحهؼة) جيكب ؤن ًمىً التي مً الخغاثم ألامان ٖو  ٖىض الُالب لخماًت زُت الخٍغ

 .والباخت واإلامغاث الهفىف في الىهغباء قبىت وؾالمت اهضإل خٍغم

  الاسعافاث ألاوليت:

ت التي حؿاٖض في ٖالج ؤلاناباث البؿُُ غفت ؤلاؾٗافاث ألاولُتٚ         ت مً ألاصٍو  تًجب ؤن جخىفغ فيها مجمٖى

 .التي ًخٗغى لها الخالمُظ ؤزىاء مماعؾتهم ألاقٓت اإلاضعؾُت الُىمُت

  جصسيف القمامت:

ت هب ث لجم٘ اللمامت في ول ٚغفت وفي اإلامغ وؾاخت اإلاضعؾت م٘ وحىص خاٍو
ا

حرة لجم٘ ًخُلب وحىص ؾال

خم الخسلو منها ًىمُا.  الىفاًاث، ٍو

 .اإلاضعؾت َىابم مً َابم ول ٖلى مُافئ جإمحن -

  اللوخاث الازشادًت:

جب ؤن واضح، ميان في الُىاعت  خاٌ في الخغوج بقاعاث وي٘      مًاصة للخغاثم، هظلً وي٘ لىخاث  جيىن  ٍو

صاعة ومىخب الخضمت الاحخماُٖت، واإلالهف، بعقاصًت للفهٌى الضعاؾُت واإلاٗامل واإلاىخبت، واإلاهلى، وؤلا 

جيوالخماماث، وكاٖاث ألاوكُت، وؾاخاث الىكىف لل  .يكُض الَى

هظلً لىخاث بعقاصًت للمدافٓت ٖلى البِئت واإلادافٓت ٖلى اإلاغافم صازل اإلاضعؾت ولىخاث لإلٖالهاث الخانت 

 بالجضاٌو الضعاؾُت، واإلاؿخجضاث الُىمُت في الٗملُت الخٗلُمُت.

 فىيت املدزسيت واملالعب:ألا 

اء)اإلاىخج( في ؤفىُت اإلاضاعؽ  ًدضر الىثحر مً الخٗلم ٚحر الغؾمي للمهاعاث الاحخماُٖت واللٗب الَبىا

فاٌ الىكذ ٚحر اإلاسهو للضعاؾت، وحكحر صعاؾاث ٖضًضة مثل صعاؾت بُىغ  1976ومالٖبها، خُث ًلض ي ألَا

Becker ومىع ،Moore   ت الثاهُت ٖلى الخٗافي  اإلاؿاخاث الخًغاء بلى ؤنا حٗمل ٖلى الخٗافي مً الاحهاص، وجغهؼ الىٍٓغ

ت ؤن الىباجاث وألاهىإ ألازغي مً الُٛاء   مً الفىاثض اإلاٗغفُت، وجلترح هظه الىٍٓغ
 
مً الخىجغ واإلاؼاج الؿلبي بضال

ت الىباحي جثحر اؾخجاباث ٖاَفُت فىعٍت وبًجابُت، مصخىبت بخٛحراث فؿُىلىحُت حكحر بلى الاؾ ا لىٍٓغ ترزاء، وفل 

ت، واهذ  ىلىحُت الخهالخُت للىباجاث آلُت جُىعٍت فٍُغ الخٗافي مً ؤلاحهاص، حٗىـ عصوص الفٗل الىفؿُت الفحًز

ُفتها جىحُه وصٖم ؤؾالفىا في ٖملُت الٗثىع ٖلى الُٗام واإلااء واإلاإوي وبالخالي هىان ؤؾاؽ هٓغي لخىك٘ ؤن  ْو

 ُت بنالخُت صازلُت جضٖم هال مً ألاصاء اإلاٗغفي والٗاَفي لألَفاٌ.الىباجاث ًمىً ؤن حؿهم في بِئت مضعؾ
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جفُض الىثحر مً الّضعاؾاث ؤّن مجغص الّخىاحض في بِئت جىثر فيها اإلاؿاخاث الخًغاء، ؤو مماعؾت وكاٍ بضوي 

ت للبكغ، هما حؿاٖض في الخدؿحن مً ؤصاء ُّ ت والىفؿ ُّ ت ًىفغ الىثحر مً الفىاثض الّصخ ُّ الُالب في  في ؤماهً َبُٗ

ض مً كضعتهم ٖلى الترهحز، ومىاحهت يٍٛى ألاكغان، و ض الًٗلي  الازخباعاث، و ًٍؼ
ّ

ًللل مً يِٛ الّضم، والك

ً ض مً اللضعة ٖلى الّخىانل م٘ آلازٍغ غ، ومكاٖغ الخىف، والًٛب، وجٍؼ
ّ
 1 .الّىاجج ًٖ الّخىج

بلا لغاي قى ت  م فةن اإلاالٖب وافىُت اإلاضاعؽ ًيبغي ؤنshaw 1987 َو جخيىن مً فغاٚاث مسخلفت ومخىٖى

ت بيافت بلى الجؿمُت( والخىٕى والخٗلُض  جغجبِ بممغاث واضخت مىٓمت لخِؿغ ؤهىإ الخفاٖل ) اللفُٓت والبهٍغ

م Rohenberg 1974، ووعوػهلغج  haywardهى ألامغ اإلاثالي اإلاُلىب في مؿُداث ؤفىُت اإلاضاعؽ، وكض محز هاًىاعص

 ٖب ٖلى الىدى آلاحي:بحن زالزت ؤهىإ مً اإلاال 

اإلاالٖب الخللُضًت وحكمل آلاالث اإلاإلىفت ٚحر اإلاٗلضة، مثل: اإلاغاحُذ ومىدضعاث التزخلم ، واكفام اللغوص،  -

 واللغم الضواع.

 ؤما اإلاالٖب اإلاٗانغة،  فخىفغ ٖاصة مىاص للٗب ؤهثر مغوهت، مثل: ؤوىام الغمل، ونىابحر اإلاُاه) الغقاقاث( . -

اعاث، وكُ٘ الخكب ؤما مالٖب ا - فاٌ بأالث ٚحر مٗهىصة مثل ؤلَا إلاساَغ) حؿمى ؤخُاها مالٖب الخغصة( فخمض ألَا

ُت الخفغ، وفغف الغؾم، وكض ؤوضخذ صعاؾت هُىاعص وػمالئه  م ٖلى جالمُظ 1974اإلاهلٌى وجالٌ الُحن، وؤٖو

ت مً  فاٌ وألاؾاس ي والثاهىي ؤن الفئت الٗمٍغ اى ألَا ت هبحرة في ول 13 - 6الخالمُظ) اإلاضاعؽ ٍع ( ٌكيلىن مجمٖى

ا بكيل زام في مالٖب اإلاساَغ وبيؿبت بلٛذ  %مً ول الخالمُظ 44اإلاالٖب، لىً ووحىصهم وان ملخْى

هف )مىعي ( ؤن اإلاىاص الُبُُٗت الخُت، واإلاخٛحرة صوما، واإلاجضصة Moore 1989اإلاىحىصًً في مالٖب اإلاساَغ، ٍو

 لىفؿها لها كُمت مغجفٗت 
 
ٗب، فهي جثحر الخُاٌ، وجهلل وجىاؾم الًٗالث مً زالٌ اللٗب ٖلى ألاحؼاء حضا لل

فاٌ في خل اإلاكىالث ٖىضما ًبىىن اللهىع مً اإلاىاص الُبُُٗت،  الخًغاء، والٗص ي، والىخل ،،وهي حكٛل ألَا

ىع و اللٗب بحن هما ؤنها جضٖم ألاوكُت التي جدخاج بلى ًٖالث ؤهثر مً زالٌ ؤلٗاب مثل حؿلم ألاشجاع والصخ

ئت، وجثحر ؤلابضإ  فاٌ اإلاغهفت ومكاٖغهم البًر كاب وألاشجاع في الٛابت هما ؤنها جىزغ ٖلى خىاؽ ألَا زماثل ألٖا

 2اإلاىبثم مً ٖالم مً الخُاٌ وبغاح مً البهجت ال ٌٗغف خضوص.  

 املخاخف وخدائق الحيوان:

يبغي حٗخبر اإلاخاخف وخضاثم الخُىان ماؾؿاث حٗلُمُت مخاخت لألش ماع والخلفُاث، ٍو خام مً ول ألٖا

ف الٗبء البُئي في اإلاخاخف ليي جللل  ُا َ
ى  ً يبغي ؤن  ؤن جهمم هظه ألاماهً وي جيىن واضخت اإلاٗالم  وممخٗت،  ٍو

يبغي ؤن جإزظ خضاثم الخُىان في اٖخباعها البدىر الخضًثت  اعة اإلاخدف بلى الخض ألاصوى، ٍو الخٗب الىاجج ًٖ ٍػ

لي ألماهً الٗغى، وزهاثو ػواع الخضًلت لجٗل التي جاهض الٗال كت بحن الخُىاهاث اإلاٗغويت والخهمُم الفحًز

اعة الخضًلت حٗلُمُت ؾاعة بلى ؤكص ى خض ممىً.  زبرة ٍػ

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1
ت َب    .21https://teb21.comمؿاخاث الضٌو ، -، ؤهمُت اإلاؿاخاث الخًغاء 21مىؾٖى

2
 .322و 321ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ البُئي ،مغح٘ ؾبم طهغه ،–فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ  
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 :دزاست امليداهيتإلاحساءاث املىهجيت للجاسعا/ 

ً ؤحل جدلُم ؤهضاف اٖخمض الباخث ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي إلاا له مً ٖالكت م: مىاهج البدث .1

 ويهخم بىنفها 
 
هظه الضعاؾت، خُث ٌٗخمض هظا اإلاىهج ٖلى صعاؾت الىاك٘ ؤو الٓاهغة هما هي مُضاهُا

.
 
 صكُلا

 
 ونفا

ضي، باٖخباع ؤن مجخم٘ البدث مً فئت اإلاٗلمحن، وكض  :البدث أدواث .2 اٖخمض الباخث ٖلى الاؾخبُان البًر

1مً الضعاؾاث الؿابلت  اؾخٗان الباخث في بىاء الاؾخبُان ٖلى ٖضص 
. 

ؤحٍغذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت مً ؤؾاجظة الخٗلُم ألاؾاس ي بمغاكبت حٗلُم الخمـ  مجخمع الدزاست وعيىتها: .3

الخابٗحن لٗضص مً مضاعؽ ؾُلحن )مضعؾت قلغان اإلاغهؼ، ؾُلحن الىؾُى ،مضعؾت الىلاػة ، مضعؾت 

 (( ؤؾخاط28ُىت الضعاؾت )وكض بلٛذ ٖ .)الىغامت، مضعؾت الفاعوق، مضعؾت قهضاء قلغان
 
جم ازخُاعهم  ا

م الُٗىت الٗكىاث  .ُت مً زالٌ ججم٘ لهاالء ألاؾاجظةًٖ ٍَغ

للٗلىم  لإلحابت ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت، جم اؾخسضام بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت  املعالجت إلاخصائيت:  .4

ت.spssالاحخماُٖت )  ( خُث جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اليؿب اإلائٍى

 جدليل البياهاث وجفسيرها:عاشسا/

 خصائص العيىت: -1

 الجيس: - (1حدول )

 اليؿبت مً الُٗىت اليلُت الٗضص الجيـ 

 %85.7 24 طهغ

 %14.3 04 ؤهثى 

 %100 28 اإلاجمٕى

 

% مً ؤفغاص الُٗىت الظًً قاعوىا في ؤلاحابت ٖلى اؾخماعة الضعاؾت مً 85.7بالىٓغ بلى الجضٌو الؿابم هالخٔ ؤن 

 هؤخاَذ بالباخث في ؤزىاء حمٗالتي  بٌٗ الٓغوف هدُجت % مً فئت ؤلاهار، وحاء هظا 14.3، وفئت الظوىع 

 بُاهاث.لل

 املسخوى الخعليمي :  (2حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد املسخوى الخعليمي 

 %3.6 1 صبلىم مٗلمحن ٖام 

 %25 7 صبلىم مٗلمحن زام 

 %46.4 13 لِؿاوـ 

 %25 7 بيالىعٍىؽ

 %100 28 اإلاجمٕى

( هالخٔ اليؿب جفاوجذ في اإلاؿخىي الخٗلُمي بحن الضبلىم الٗام وصبلىم اإلاٗلمحن الخام 2بالىٓغ بلى الجضٌو عكم )

% وهظا ماقغ ٖلى امتزاج الخبراث 25% جلُه البيالىعٍىؽ بيؿبت 46.4وؿبت خُث بلٛذ   واللِؿاوـ وهي ؤٖال 

غاخل الخٗلُم ألاؾاس ي، فلى جىفغث في اإلاضاعؽ الىؾاثل الخٗلُمُت الخٗلُمُت صازل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت بم

حن الخدهُلي والىفس ي للخالمُظ.فةهه  الخضًثت والبِئت اإلاضعؾُت الخضًثت   ًىٗىـ بًجابا ٖلى اإلاؿخٍى

 

                                              
1
 م،2017ٗلُمُت :ؾخُإل آعاء الُالب خٌى البِئت الخ 
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 الخبرة املهىيت :  (3حدول )

 اليؿبت مً الُٗىت اليلُت الٗضص الخبرة اإلاهىُت 

 %7.1 02 مً ؾىت بلى زمـ ؾىىاث 

 %92.9 26 مً ؾذ ؾىىاث فما فىق 

 %100 28 اإلاجمٕى

% وهظا ماقغ آزغ ٖلى ؤهمُت 92.9بلٛذ زبراث ألاؾاجظة مً ؾذ ؾىىاث فما فىق ( 3في الجدول زقم )

وحىص هظه الخبراث الٗلمُت بمضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي وؤهمُت جىفحر بِئت مضعؾُت ٖالُت الجىصة ًخم اؾدثماع هظه 

ت في نلل اإلاىاهب لضي الخالمُظ باإلااؾؿاث الخٗلُمُت ألاؾاؾُت.الخبراث الٗلمُ  ت اإلاخىٖى

 الواقع البيئي ملدازس الخعليم ألاساس ي بمساقبت حعليم الخمس لما ًساه املعلمون باملدزست. -الحادي عشس

غاى واإلاؿغح وكاٖاث الاحخماٖاث: (4حضٌو )  ؟هل ًىحض في اإلاضعؾت ٚغف مخٗضصة الٚا

غاى ًىحض في اإلاضعؾت  اليسبت مً العيىت الهليت العدد ٚغف مخٗضصة الٚا

 %96.4 27 غير مخوفس

 %3.6 01 مخوفس إلى خد ما

 00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

غاى إلاماعؾت ألاوكُت ٚحر  الهفُت هالخٔ ة ( مضي جىفغ ٚغف مخٗضص4بالىٓغ بلى الجضٌو ) % مً ؤفغاص 96.4ألٚا

ٗض هظا ؤخض  الُٗىت ؤهضوا بٗضم جىفغ ٚغف لٛغى مماعؾت ؤوكُت اإلاؿغح ؤو اإلاهغحاهاث ؤو الاحخماٖاث، َو

اإلااقغاث الؿلبُت للبِئت اإلاضعؾُت بمضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي فاوٗضام هظه اللاٖاث  صازل اإلاضاعؽ جىٗضم فيها 

خالمُظ، وهظلً مماعؾت الىثحر مً ألاوكُت، وجمىث فيها الىثحر مً اإلاىاهب في فترة جدضص فيها مؿحرة خُاة هاالء ال

ت.  جلبر فيها الىثحر مً زُِ ألاوكُت اإلاضعؾُت وجضفً في  ؤصعاج اإلاياجب ؤلاصاٍع

 ؟متر مسبع على ألاقل لهل جلمير 1هل مساخت الفصول مىاسبت لعدد الطالب بديث جخوفس مساخت : (5)حدول 

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل مساخت الفصول مىاسبت لعدد الطالب

 %82.1 23 سغير مخوف

 %17.9 05 مخوفس إلى خد ما

 00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

ىاؾبت لٗضص الخالمُظ، اإلا% مً ؤفغاص الُٗىت الظًً ًغون بٗضم جخىفغ مؿاخت الفهٌى 82.1( بلٛذ وؿبت 5حضٌو )

اإلاا ؤٖضث اإلاضاعؽ لٛغى بىاء ألاحُاٌ، وجىمُت شخهُاتهم، وجُى  وهظا ًللل مً بفغاػ اإلاىاهب، ٍغ كضعاتهم، َو

فاالػصخام في كاٖاث الضعاؾت ًىجم ، فهاع لؼاما ؤن حٗمل هظه اإلاضاعؽ بىفاءة ٖالُت لخدلُم ؤهضافها اإلاسُِ لها

بلى ؤيغاع صخُت جهِب الخالمُظ ويٍٛى حؿخجزف َاكاث الياصع  ًاصي ٖىه، يٗف مؿخىي الخدهُل الٗلمي

 ىبت الترهحز والاهخمام مً ِكَبل اإلاٗلمحن.التربىي، هما ًىجم ٖىه اوٗضام فغم ببغاػ اإلاىاهب، ونٗ

ت الاػصخام) الٗبء الؼاثض( ؤن البِئاث طاث الىثافت الٗالُت جلضم لألفغاص اإلاٗلىماث  الخؿُت  وجغي هٍٓغ

البا ما جخٗضي كضعاتهم اؾدُٗابها في جلً اإلاىاكف، مما كض ًاصي بلى  اتهم اإلافًلت لإلزاعة، ٚو التي جخٗضي مؿخٍى
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ؤن اوسخاباث الفغص اإلاثلل بالٗبء الؼاثض مً الاهضماج الاحخماعي   Milgram اعة، واكترح ملُجغامالًٍٛى والاؾدث

اصة اإلاُالب الاحخماُٖت.    1م٘ ؤهاؽ ؤكل ؤهمُت ًمىً الىٓغ بليها ٖلى ؤنها هدُجت لٍؼ

 ؟هل جخوفس في املدزست إلاطاءة والتهويت الطبيعيت: (6حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد التهويت الطبيعيتهل جخوفس في املدزست إلاطاءة و 

 %17.9 05 غير مخوفس

 %75 21 مخوفس إلى خد ما 

 %7.1 02 مخوفس

 %100 28 املجموع

ت الُبُُٗت بلى خض ما مخىفغة في اإلاضاعؽ، 75( ؤهض 6بالىٓغ للجضٌو عكم ) % مً ؤفغاص الُٗىت ؤن الاياءة والتهٍى

حر مؿخلغة، فؿاٖاث َغح ألاخماٌ جهل في بٌٗ ألاخُان  ولى هٓغها بلى الىهغباء، فهي مخىفغة ولىً مخضبضبت ٚو

ؾاٖاث اهلُإ، وبالخالي ًاصي بلى اهسفاى الخغاعة في فهل الكخاء صازل الفهٌى لُٛاب الخضفئت  6بلى  5مً 

 الخالمُظ.ى البرص الكضًض، والؼوام والٗضوي  بحن اواعجفاٖها في الهُف، وهظا بضوعه ًاصي بلى جفش ي ؤمغ 

 ؟هل ًوحد مصدز للمياه الىقيت والصالحت للشسب في املدزست: (7حدول )
 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل ًوحد مصدز للمياه الىقيت والصالحت للشسب في املدزست

 %21.4 06 غير مخوفس

 %75 21 مخوفس إلى خد ما 

 %3.6 01 مخوفس

 %100 28 املجموع

اإلاُاه الهالخت للكغب مخىفغة بلى خض ما، فجؼء مً ؤن % ؤفغاص مً ؤفغاص الُٗىت بلى 75ض ( ؤه7في الجضٌو عكم ) 

غ اجىفغ اإلاُاه مغجبِ بخىفغ الىهغباء ؾى  ماًى  16ء واهذ اإلاُاه مً زؼان اإلاضعؾت ام مً الكبىت الٗامت، وفي جلٍغ

ٖامت كامذ الُىهِؿف بدىفُظه  ؤْهغ جلُُم خٌى حىصة اإلاُاه ومغافم الهغف الهخي ٖلى مؿخىي البالص – 2018

جي إلايافدت ألامغاى الخاب٘ لىػاعة الصخت، وقمل  مضعؾت في ٚغب وقغق وحىىب  140بالكغاهت م٘ اإلاغهؼ الَى

لُبُا، ؤن ؤهثر مً ههف اإلاضاعؽ التي جم جلُُمها حٗاوي مً هلو مُاه الكغب وعصاءتها. وؤهثر مً زلثي اإلاضاعؽ 

اث  30ؤهثر مً حٗاوي مً مدضوصًت مُاه الكغب، و  في اإلائت مً اإلاُاه في اإلاضاعؽ َالها الخلىر بالىتراث بمؿخٍى

ا ياعة، وجبحن ؤن ٖكغة في اإلائت منها جدخىي  ٖالُت، هما ؤْهغث ؤهثر مً ههف الُٗىاث اخخىاء اإلاُاه ٖلى بىخحًر

ا وىلي“ٖلى  فاٌ ٖغيت لإلنابت باألمغاى وألاوبئت اإلااطًت.”بىخحًر  .(1، 2018ن ليبيا،)عي 2، مما ًجٗل ألَا

 ؟هل ًوحد مخدف للتراث داخل املدزست : (8حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل ًوحد مخدف للتراث داخل املدزست

 %100 28 غير مخوفس

 %00 00 مخوفس إلى خد ما 

 %00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

ُىت ؤهضوا بٗضم وحىص مخاخف للترار صازل % مً ؤفغاص ال100ٗ( هالخٔ وؿبت 8بالىٓغ بلى الجضٌو عكم )

إحي الاهخمام بالترار مً كبل وػاعة الخٗلُم وبصاعة اإلاضعؾت والخغم ٖلى حٗمُله لضي الخالمُظ، وطلً  اإلاضاعؽ،  ٍو

غ كُمىا ألانُلت بلى ألاحُاٌ اللاصمت واإلادافٓت ٖليها والخىاوب ٖليها حُال بٗض حُل.  ًإحي مً عئٍت مؿخلبلُت لخمٍغ

                                              
1
 265ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ البُئي ،مغح٘ ؾبم طهغه،–فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ  

2
 .1، 2018ماًى  16مُاه الكغب، ألاعبٗاء، « مدضوصًت»ٖحن لُبُا، زلثا اإلاضاعؽ في لُبُا حٗاوي مً  
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 ؟هل مخازج الخياز النهسبائي داخل الفصول آمىت ( :9) حدول 

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل مخازج الخياز النهسبائي داخل الفصول آمىت

 %10.7 03 غير مخوفس

 %85.7 24 مخوفس إلى خد ما 

 %3.6 1 مخوفس

 %100 28 املجموع

اع الىهغباجي صازل الفهٌى آمىت، فهظا الخإمحن هاجج % مً ؤفغاص الُٗىت ؤن مسغحاث الخ85.7ُ( ًغي وؿبت9حضٌو )

مً حهىص بصاعة اإلاضعؾت واإلاضعؾحن صازل اإلاضعؾت إلاا ٌكيله مً زُغ مباقغ لخُاة الُالب، فىجضهم ًبضلىن 

 حهىصا فغصًت لخماًت جالمُظهم .

 ؟هل ًدىاسب عدد دوزاث  املياه ،وأخواض الغسيل مع عدد الخالمير: (10حدول )
 اليسبت مً العيىت الهليت العدد عدد دوزاث  املياه ،وأخواض الغسيل مع عدد الخالميرهل ًدىاسب 

 %25 07 غير مخوفس

 %75 21 مخوفس إلى خد ما 

 00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

ل مخىفغة بلى خض ما ًُغون ؤن جىفغ صوعاث اإلاُاه وؤخىاى الٛؿ %75( هالخٔ ؤن وؿبت10بالىٓغ للجضٌو عكم )

ٗض زلال هبحرا  م٘ ٖضص  ٌ الخالمُظ ؤي ؤنها مىحىصة ولىنها لم جهل بلى الضعحت التي جلبي َلباث ؤٚلب الخالمُظ، وهظا 

في البِئت اإلاضعؾُت باٖخباع ؤن صوعاث اإلاُاه وؤخىاى الٛؿُل مً ؤهم قغوٍ الصخت الٗامت التي ًجب جىفحرها 

اؾخسضامها ًىٗىـ ؾلبا ٖلى صختهم، بدُث ؤن  لخماًت الخالمُظ مً اهدكاع الىثحر مً ألامغاى، هظلً نٗىبت

غاعي اعجفاٖها ؤَفاٌ الهفىف ألاولى .  ًيىن مخىاؾبت م٘ ٖضص الخالمُظ ٍو

 ؟هل ًخوفس في املدزست مسافق جسفيهيت ملمازست ألاوشطت املخخلفت مالساخاث واملالعب وألالعاب:(11حدول )

 لعيىت الهليتاليسبت مً ا العدد هل ًخوفس في املدزست مسافق جسفيهيت

 %35.7 10 غير مخوفس

 %10.7 03 مخوفس إلى خد ما

 %53.6 15 مخوفس

 %100 28 املجموع

% ًغون ؤن هىان مغافم جغفيهُت إلاماعؾت ألاوكُت، واٖخلض ما 53.6( هالخٔ ؤن وؿبت 11بالىٓغ بلى الجضٌو عكم)

مً ألاهثر الاوكُت التي ًماعؾها الخالمُظ ًلهضه مً اإلاغافم هي جىفغ مؿاخت إلاماعؾت هغة اللضم والُاثغة، وهي 

صازل ؤٚلب اإلاضاعؽ  بال ؤن هىان الىثحر مً ألاوكُت ٚاثبت بؿبب بوٗضام اإلاٗضاث التي حؿخسضم إلاماعؾت هظه 

% ال ًغون وحىص مغافم جغفيهُت وزانت بما ًدىاؾب واإلاغاخل ألاولى مً 35.7،  وهظا ما صف٘ بماوؿبخهتألاوكُ

 ألهمُت مماعؾت ألاوكُت بجمُ٘ ؤهىاٖها، جىص ى مىٓمت الصخت الٗاإلاُت بما ًلي:الخٗلُم ألاؾاس ي، و 

فاٌ واإلاغاهلىن الظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن  ،  17ؾىىاث و 5ألَا
 
 ٖاما

خضاٌ والخضة ،ومً قإن  60ًيبغي لهم مؼاولت   ٖلى ألاكل مً اليكاٍ البضوي الظي ًتراوح ما بحن الٖا
 
صكُلت ًىمُا

ض ٖلى مؼاولت اليكاٍ ال يبغي ؤن ًىُىي هظا  60بضوي إلاضة جٍؼ  ؤن ٌٗىص بفىاثض صخُت بيافُت ، ٍو
 
صكُلت ًىمُا

 ٖلى ألاكل
 
ُا ت الًٗالث والٗٓام زالر مغاث ؤؾبٖى  . 1. اليكاٍ البضوي ٖلى ؤوكُت لخلٍى

                                              
1
 .3، 2020هىفمبر   26الغثِؿُت/مغهؼ وؾاثل ؤلاٖالم، صخاثف الىكاج٘  مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ، اليكاٍ البضوي، الهفدت 
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 ؟هل جخوفس باملدزست منخبت جدخوي على مصادز حعلم ولخب ومجالث جىاسب اهخماماث الخالمير:(12حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل جخوفس باملدزست منخبت

 %96.4 27 غير مخوفس

 %3.6 01 مخوفس إلى خد ما 

 00 00 مخوفس

 %100 28 اإلاجمٕى

% مً مجخم٘ الضعاؾت ٖضم جىفغ مىخبت صازل اإلاضعؾت، وهظا ٌكيل زلال هبحرا وكهىعا في البِئت  96.4ًغي    

مُت هبحرة للخالمُظ، وهظلً للمٗلمحن، فهي مغجىؼ ؤؾاس ي لىثحر مً الٗملُاث اإلاضعؾُت إلاا للمىخبت مً ؤه

ت والخٗلُمُت صازل اإلاضعؾت ، هما حٗض مخىفؿ  وألاوكُت التربٍى
 
إل ٖلى الٗضًض  تزوصً ا فُه الخالمُظ و ألاؾاجظة الَا

باث وعبِ الخالمُظ بالىخاب مىظ  مً الىخب البُٗضة ًٖ اإلاىاهج اإلالغعة والتي مً زاللها ٌؿخُُ٘ جىمُت الٚغ

 وٗىمت ؤْفاعهم.

هل جدخىي الفهٌى واإلامغاث والؿاخاث ٖلى كىاٖض الؿلىن الجُض وألامً والؿالمت وخلىق  -(13حضٌو )

 ؟الخالمُظ وواحباتهم

هل جدخوي الفصول واملمساث والساخاث على 

 قواعد السلوك الجيد وألامً

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد

 %28.6 08 غير مخوفس

 %71.4 20 مخوفس إلى خد ما 

 00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

ًٖ اخخىاء الفهٌى واإلامغاث والؿاخاث ٖلى كىاٖض الؿلىن الجُض وألامً والؿالمت  -(13بالىٓغ بلى الجضٌو )

اله71.4وخلىق الخالمُظ وواحباتهم، ًغي ؤن وؿبت اث ؤو % بلى خضما جخىفغ، وجلخهغ هظه اللىخاث ٖلى لىخاث ؤلٖا

لىخاث جىػَ٘ الفهٌى الضعاؾُت، بال ؤن ألاهم مً طلً هى جىفغ لىخاث بعقاصًت لٛغؽ الٗضًض مً اللُم الىبُلت 

مثال في لىخاث جغقض بلى ٖضم اجالف اإلامخلياث الٗامت صازل اإلاضعؾت وزاعحها وخماًت البِئت وهظلً ٚغؽ كُم 

 ؾاجظة ، ؤهمُت مماعؾت ألاوكُت...ال..اإلاىاَىت وخب الٛحر، واإلادافٓت ٖلى الىكذ، واخترام ألا 

 ؟هل ًدسم املقصف املدزس ي بالىظافت والترجيب: (14حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل ًدسم املقصف املدزس ي بالىظافت والترجيب

 %39.3 11 غير مخوفس
 %3.6 01 مخوفس إلى خد ما 

 %57.1 16 مخوفس

 %100 28 املجموع

غح٘ هظا بلى 57.1( هالخٔ 14ٌو عكم )بالىٓغ بلى الجض % مً ُٖىت الضعاؾت ًغون ؤن اإلالهف اإلاضعس ي هُٓف، ٍو

ؤن ؤلاصاعة اإلاضعؾُت خٍغهت ٖلى ؾالمت جالمُظها وفي الٛالب مً ٌٗمل بهظا اإلاغفم هم مً هفـ ؤؾغة اإلاضعؾت، 

لًىن فُه فترة الاؾتراخت في بٌٗ  هما ؤن   ٗض اإلالهف اإلاضعؾحن ؤهفؿهم ًغجاصون اإلالهف، ٍو ألاخُان، َو

 
 
 خٍُى إفي البِئت اإلاضعؾُت، ومغفل اإلاضعس ي ٖىهغا ؤؾاؾُا

 
إلاا ًلضمه مً زضماث هامت للخالمُظ واإلاضعؾحن ٖلى خض  ا

 ؾىاء. 
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 هل مخازج الطوازئ وأمالً الخجمع واضحت في املبني املدزس ي ويسهل الوصول إليها؟: (15حدول  )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد ضحت في املبني املدزس يهل مخازج الطوازئ وأمالً الخجمع وا

 %89.3 25 غير مخوفس

 %3.6 01 مخوفس إلى خد ما 

 %7.1 02 مخوفس

 %100 28 املجموع

ؿهل الىنٌى 15بالىٓغ للجضٌو عكم  ) (بسهىم مساعج الُىاعت  وؤماهً الخجم٘ واضخت في اإلابجي اإلاضعس ي، َو

جىفغ مساعج للُىاعي، وهظا ًغح٘ بلى البىاء الٗكىاجي للمضعؾت ؤو الخهمُم  % ال ًغون89.3ن وؿبت ابليها، ف

ذ ٖليها الضعاؾت لب اإلاضاعؽ التي ؤحٍغ  اللضًم أٚل

 هل جخوافس في املدزست املسافق املىاسبت للخالمير ذوي إلاعاقت الحسليت؟: (16حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد حسليتهل جخوافس في املدزست املسافق املىاسبت للخالمير ذوي إلاعاقت ال

 %96.4 27 غير مخوفس

 %3.6 01 مخوفس إلى خد ما 

 00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

اكت الخغهُت  ً جىافغ اإلاغافم اإلاىاؾبت للخالمُظ طوي ؤلٖا ( ؤن وؿبت 16، هالخٔ  مً الجضٌو )صازل اإلاضعؾت ٖو

اكاث الخغهُت، وهظا في خلُلت ألامغ ال ًلخهغ في اإلاضاعؽ بل في % ًغون ٖضم جىفغ مغافم مىاؾبت لظوي الٖا96.4

ؤٚلب اإلاغافم الخيىمُت وختى في اإلاؿاحض وألاؾىاق الٗامت واإلاُاعاث هجضها كلُلت الاهخمام باإلاغافم التي جسو 

 اإلاٗاكحن.

 هل جخوفس في املدزست مساخاث خظساء؟: (17حدول )

 اليسبت مً العيىت الهليت العدد هل جخوفس في املدزست مساخاث خظساء

 %100 28 غير مخوفس

 %00 00 مخوفس إلى خد ما 

 %00 00 مخوفس

 %100 28 املجموع

ً جىفغ مؿاخاث زًغاء صازل اإلاضاعؽ ؤهض وؿبت   % مً ُٖىت الضعاؾت ٖلى اوٗضام اإلاؿاخاث الخًغاء 100ٖو

ت بال وهي اإلاؿاخاث الخًغاء إلاا لها مً آزاع صازل اإلاضاعؽ، وهظا ٌٗض هلها هبحرا في ؤهم ٖىانغ البِئت اإلاضعؾُ

بًجابُت ٖلى الخالمُظ، فاإلاؿاخاث الخًغاء جلضم مؿاهمت بًجابُت في حىصة البِئت الضازلُت مً زالٌ جىلُت 

ن الىباجاث جهى٘ بِئت حظابت جضٖم الغفاهُت الاحخماُٖت والٗاَفُت، اٖالوة ٖلى طلً، ف ،الهىاء والخدىم في اإلاىار

 مً ؤلاحهاص، وألاصاء اإلاٗغفي.والخٗافي 

وهكفذ صعاؾت ٖلمُت خضًثت ؤن مهاعاث الخفىحر لألَفاٌ كض جخُىع بكيل ؤؾٕغ بطا  واهذ لضيهم مؿاخاث 

زًغاء مثل اإلاخجزهاث واإلاالٖب، وؤوضح الباخثىن ألاؾباهُىن ؤن اإلاؿاخاث الخًغاء في اإلاضعؾت، ٖلى وحه 

مً مغهؼ للبدىر في ٖلم  )هيووينهوحين( مُظ اإلاضاعؽ، وكاٌالخهىم، جغجبِ بخدؿحن همى الضماٙ بحن جال 

ض مً اإلاؿاخاث الخًغاء اإلادُُت بهم،  فاٌ الظًً ًخٗلمىن في اإلاضاعؽ م٘ وحىص اإلاٍؼ ألاوبئت في بغقلىهت، بن ألَا

فاٌ في اإلاضاعؽ ألازغي التي جىحض بها  كاب، ًخمحزون بىمى للمش ؤفًل مً ألَا مثل ألاشجاع والصجحراث وألٖا
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غ  مؿاخت زًغاء ؤكل، وؤوضح الباخثىن ؤهه مً اإلاهم ؤن جيىن اإلاؿاخاث الخًغاء صازل وخٌى اإلاضعؾت لخٍُى

ض مً بغاٖت ألافياع لألَفاٌ فاٌ وجىمُت مهاعاتهم، بيافت بلى ؤنها جٍؼ   1.ٖلٌى ألَا

 :الخاجمت

بمضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي في زخام هظه الضعاؾت التي خاٌو الباخث فيها الخٗغف ٖلى واك٘ البِئت اإلاضعؾُت 

الخابٗت إلاغاكبت حٗلُم الخمـ، وألهمُت البِئت اإلاضعؾُت في الٗملُت الخٗلُمت وحىصتها، وصوعها الفٗاٌ في جىفحر 

ت وألاواصًمُت للمضعؾت، خاٌو البدث بحغاء صعاؾت  ْغوف حؿاٖض اإلاٗلم واإلاخٗلم في جدلُم ألاهضاف التربٍى

غي الباخث ؤن البِئت الا  م٘ مُضاهُت ٖلى هظه اإلاضاعؽ  َإل ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت في هظا الكإن، ٍو

اإلاضعؾُت مىيٕى ًدخاج بلى الاهخمام به مً كبل الباخثحن واإلاؿاولحن إلاا له مً صوع بًجابي في جدلُم ؤهضاف 

ت مً الىخاثج في هظه ال ضعاؾت ًٖ الٗملُت الخٗلُمُت بكيل صخُذ ومخىامي، وكض جىنل الباخث بلى مجمٖى

 آلاجُت:الىخائج الىاك٘ البُئي إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاس ي بمغاكبت حٗلُم الخمـ هما ًغاها اإلاٗلمىن باإلاضاعؽ بلى 

ذ فيها الضعاؾت والتي جخم فيها مماعؾت ألاوكُت الثلافُت  -1 ٖضم وحىص كاٖاث صازل اإلاضاعؽ التي ؤحٍغ

ت ٚحر الهفُت.  والٗغوى اإلاؿغخُت الجلؿاث الخىاٍع

 اػصخام هىان  -2
 
صازل الفهٌى الضعاؾُت باإلاضاعؽ ألامغ الظي مً قاهه الخض مً جدلُم ؤهضاف الٗملُت  ا

 الخٗلُمُت.

اإلاغافم الخضمُت واإلياءة، ومُاه الكغب، والهغف الهخي، وألامً، والؿالمت، واللىخاث ؤلاعقاصًت،  -3

 ل وصاثم.وزضماث اإلالهف مخىفغة بلى خض ما، بمٗجى ؤنها مخىفغة ولىً لِـ بكيل وام

خه. -4 م ؤهمُتها في عبِ الخلمُظ بمايُت واإلادافٓت ٖلى هٍى  ٖضم وحىص مخاخف للترار صازل اإلاضاعؽ ٚع

ت وحٗضًل بالكيل  -5 جىفغ مؿاخاث ؤعيُت قاٚغة إلاماعؾت ألاوكُت ولىً هظه اإلاؿاخاث جدخاج بلى حؿٍى

ايُت والترفيهُت.  اإلاىاؾب م٘ اوٗضام جىفغ الىثحر مً مٗضاث ألاوكُت الٍغ

ٗض مً ؤهم عوافض هجاح الٗملُت ؤ -6
 
هضث الضعاؾت  ٖلى ٖضم جىفغ مىخباث صازل اإلاضاعؽ م٘ ؤنها ح

غؽ   اإلاُالٗت في هفىؽ الخالمُظ.خٌب الخٗلُمُت ٚو

اكت الخغهُت صازل اإلاضاعؽ. -7  جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضم جىافغ اإلاغافم اإلاىاؾبت للخالمُظ طوي ؤلٖا

خًغاء في اإلاضعؾت، خُث ؤهض الؿاخاث اإلاٖضم جىفغ وبسهىم اإلاؿاخاث الخًغاء ؤهضث الضعاؾت  -8

ٗض مً ؤهم ميىهاث البِئت 100ؤفغاص الُٗىت بيؿبت بلٛذ 
 
% بٗضم وحىص مؿاخاث زًغاء التي ح

اث  اإلاضعؾُت ولها صوعها الىبحر في بصزاٌ البهجت والؿغوع في هفىؽ الخالمُظ واإلاٗلمحن وجسفٌُ الًَٛى

 الؼاثضة.

 الخوصياث

 عؾُت مً صوع هبحر في جىُف الخالمُظ م٘ بِئتهم الخٗلُمُت، فدغيٌّ بالباخث ؤن ًىص ي باآلحي:إلاا للبِئت اإلاض

يغوعة الاهخمام بالبِئت اإلاضعؾُت صازل اإلاضعؾت وزاعحها وجىفحر الٓغوف اإلاىاؾبت لخىُف الخالمُظ،  .1

 وجدلُم ألاهضاف الخامت للٗملُت الخٗلُمُت.

ت .الاهخمام باإلاؿاخاث الخًغاء صازل اإلاضا .2  عؽ وػعاٖت ألاشجاع اإلاخىٖى

واإلالهف الهخي ،ومُاه  هب الخضمُت للبِئت اإلاضعؾت مثل الامً والؿالمت،ايغوعة الاهخمام بالجى  .3

 الكغب والهغف الهخي ، والاؾٗافاث ألاولُت باإلاضاعؽ.

ًىص ي الباخث بًغوعة الاهخمام ببِئت اإلاٗاكحن وحؿهل ونىلهم لجمُ٘ اإلاغافم اإلاضعؾُت، والفهٌى  .4

 إلاالٖب والخماماث ...ال..وا

                                              
1
فاٌ وجُىٍغ مهاعاتهم،   ..2، 2015اًىم الؿاب٘،  ًىهُى  16بُتر ببغاهُم، اإلاؿاخاث الخًغاء فى اإلاضعؾت حؿاٖض ٖلى همى مش ألَا
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ايُت واإلاالهي وزانت للخالمُظ الهفىف ألاولى مً  .5 ًىص ي الباخث بًغوعة الاهخمام بجمُ٘ اإلاٗضاث الٍغ

 الخٗلُم ألاؾاؽ

ًىص ي الباخث بإحغاء الٗضًض مً الضعاؾاث ًٖ البِئت اإلاضعؾُت مً كبل الباخثحن الاحخماُٖحن  .6

حن.  والتربٍى

 املساحع:

ض ؾىان ، الخدلُل اإلاياوي للخضماث الخٗلُمُت في مضًىت الخمـ، مجلت البدىر ؤبى اللاؾم ٖلى مدم .1

 م. 2013ألاواصًمُت، 

 https://www.eanlibya.comاؾخُإل آعاء الُالب خٌى البِئت الخٗلُمُت في اإلاضعؾت_ ًىاًغ،   .2

مىٓىمت البِئت اإلاضعؾُت في جىمُت اللُم، عؾالت ماحؿخحر ٚحر  ؤمل بيذ مدمض ٖلي ٖبض هللا الكلتي ،ؤزغ   .3

 2010ميكىعة، حامٗت اللغي، مىت اإلاىغمت:

غ مهاعاتهم، .4 فاٌ وجٍُى الُىم  16بُتر ببغاهُم، اإلاؿاخاث الخًغاء فى اإلاضعؾت حؿاٖض ٖلى همى مش ألَا

 ،2015الؿاب٘،  ًىهُى 

غ الٗالمي لغنض الخٗلُم، بىاء مؿخلبل مؿخضا .5 م للجمُ٘ الخٗلُم مً ؤحل الىاؽ واليىهب، مىٓمت الخلٍغ

 م.2016التربُت والٗلىم والثلافت الخابٗت لألمم اإلاخدضة،

م الٗالي في ى عافض حباع ٖباؽ الؿاٖضي، ؤزغ البِئت اإلاضعؾُت ٖمى حىصة الخٗلُم الابخضاجي، قهاصة الظبل .6

 .2017الخسُُِ الاؾتراجُجي ، حامٗت اللاصؾُت، بٛضاص:

مىن مٗلىل .7 الكتها باألوكُت البُئُت، مجلت حامٗت صمكم ، اإلاجلض ٍع ي، حىصة البِئت اإلااصًت للمضعؾت ٖو

 م2010( 2+1، الٗضص ) 26

ت و  .8 ؾالف مكغي،الًِٛ الىفس ي في اإلاجاٌ اإلاضعس ي، مجلت ولُت التربُت ألاؾاؾُت للٗلىم التربٍى

 م2016، 29، الٗضص 2016حامٗت بابل، اإلاجلض  ؤلاوؿاهُت،

ت، الٗضصٖلي ؤخمض بب .9  21غاهُم زلُفت: واك٘ البِئت اإلاضعؾُت بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي، صعاؾاث جغبٍى

 م.2010،الؿىصان: 

 ،2018ماًى  16مُاه الكغب، ألاعبٗاء، « مدضوصًت»ٖحن لُبُا، زلثا اإلاضاعؽ في لُبُا حٗاوي مً  .10

كىعة،حامٗت البٗث، فاصي مإمىن اللُُبي: جلُُم مباوي الخٗلُم في ؾىعٍا، عؾالت ماحؿخحر ٚحر مي .11

 م.2010ؾىعٍا:

ٖبض اللُُف مدمض زلُفت وحمٗت ؾُض ًىؾف،ٖلم الىفـ –فغاوؿِـ ث مان اهضعو،جغحمذ  .12

ذ ، اث حامٗت اليٍى  .2002البُئي،مُبٖى

م الؼامل، .13 جهىع ملترح إلاىاحهت بٌٗ مكىالث اإلاغخلخحن الابخضاثُت واإلاخىؾُت  مدمض ٖبض هللا ٖبض الىٍغ

 م.2008ٗىصًت،حضة:في اإلاملىت الٗغبُت الؿ

https://www.eanlibya.com/
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الكتها بالخدهُل الضعاس ي، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة،  .14 مضزغ ؤخمض ٖثمان زلُفت، البِئت اإلاضعؾُت ٖو

 2009ٗت قىضي، ٖمان :حام

مىٓمت التربُت والٗلىم والثلافت الخابٗت لألمم اإلاخدضة ، بىاء مؿخلبل مؿخضام للجمُ٘ الخٗلُم مً ؤحل  .15

غ الٗال  م.2016مي لغنض الخٗلُم، ،الىاؽ واليىهب، الخلٍغ

الم، صخاثف الىكاج٘ / .16 /اليكاٍ Detailمىٓمت الصخت الٗاإلاُت، الهفدت الغثِؿُت/مغهؼ وؾاثل ؤلٖا

 البضوي.

ت َب  .17  .21https://teb21.comمؿاخاث الضٌو ،   -، ؤهمُت اإلاؿاخاث الخًغاء 21مىؾٖى

الفهٌى الضعاؾُت بمباوي الخٗلُم ألاؾاس ي  هاصع حىاص عبُ٘ الىمغ ، اإلاٗاًحر واإلاٗضالث الخهمُمُت لفغاٚاث  .18

 2004في كُإ ٚؼة،مجلت اللُإ الهىضس ي ليلُاث الهىضؾت بجامٗت الاػهغ ، صٌؿمبر 

ً الثاوي/هىفمبر  26اليكاٍ البضوي   .19  . 2020https://www.who.intحكٍغ

ت عاًف ،مجلت الخضمت الىفؿُت،ا .20 ، 13لٗضصهبت خؿحن بؾماُٖل،ابٗاص الغفاهُت الىفؿُت وفم هٍٓغ

 م.2020حامٗت ٖحن قمـ، اللاهغة:
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  الححظر وعالقحه بالثقافة الاجحماعية

 د. وهيس محمـد الكراجي

 حامهت اإلاسكب، ولُت آلاداب والهلىم مظالجه، كظم الفلظفت ونلم الاحخمام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

خمحز هرا  ت حشحر في الىاكو ئلى همـ مهلد للهالكاث الاحخمانُت بحن الىاض ٍو ئن أطلىب الخُاة الخػٍس

و وغهف السوابـ الصخطُت الىزُلت هما ًخمحز بدزحاث مخفاوجت مً ألاطلىب بطفت نامت بالخغحر  الاحخماعي الظَس

 الطسام بحن اللُم واإلاهاًحر وهكسة نامت للخُاة ٌغلب نليها الؿابو اإلاادي .

حهخبر قاهسة الخدػس مً الكىاهس الهامت التي شهدتها اإلاجخمهاث ؤلاوظاهُت خالٌ اللسن الخاطو نشس وكد 

، بدُث وضلذ جلً اإلاجخمهاث ئلى خالت مً الدشبو في البلدان اإلاخلدمت نهاًت اللسن ة دزحاث نالُت هس ابلغذ هره الك

ً وشادث  و ئال مو بداًت اللسن الهشٍس الخػسي، ئالأن اإلاجخمهاث الىامُت لم جبدأ فيها قاهسة الىمى الخػسي الظَس

ً ووضلذ مداها في ألالفُت الثالثت  ظخمس هرا الىمى بشيل اؾسادي لخخدٌى غالبُت وجحرتها في نهاًت اللسن الهشٍس َو

ت خالٌ كسن مً الصمً.  طيان الهالم ئلى الخُاة الخػٍس

 وجخيىن مهالجخىا لهرا اإلاىغىم مً خالٌ مىاكشت اإلاىغىناث الخالُت:

: نسع مىغىم ومشيلت الدزاطت.
ً
 أوال

 زاهُا: أهداف الدزاطت.

 زالثا: أهم مفاهُم الدزاطت .

 امللخص:

، ال ًمىً ألاخر فيها بملُاٍض واخٍد فلـ هملُاض ندد الظيان، 
ً
 مدشابىت

ً
حهد دزاطت الخدػس دزاطت

ئن ئدخاٌ نىاضس أخسي مً أهمها الخطائظ الاكخطادًت الظائدة، وؾبُهت الهمل.وجىمً أهمُت الدزاطت في 

ت ومإشساتها وتهدف ا ت وبُان مكاهس الخُاة الخػٍس لدزاطت ئلى جددًد مفاهُم جددًد مفاهُم الخدػس والخػٍس

ت ومإشساتها. ت، هما تهدف ئلى الىشف نً مكاهس الخُاة الخػٍس  الخدػس والخػٍس

 مً اللُم التي جسسخ 
ٌ
ت وحىد زلافت الاطتهالن، وهي مجمىنت وجىضلذ للىخائج الخالُت، مً أهم مكاهس الخػٍس

هسه، هما أن الخدػس مطاخٌب للهىإلات، في اإلاجخمو، خُث أهد اإلابدىزىن نلى ئن مهُاز كُمت الص يء بازجفام ط

فأدي ئلى حغحر اللُم الاطتهالهُت، هما أن نملُت الخطيُو والخدفحز، كد جسهذ آزازها نلى ألاطسة، خُث أضبدذ 

 اإلاسأة حهمل في اإلاطاوو، واإلادالث.

 اليلماث اإلافخاخُت: الخدػس، الثلافت، الاحخمانُت
Abstract: 

The study of urbanization is a complex study, it cannot be taken in one measure only as the measure of 

population, the introduces of other elements like the economical characteristics which are going on 

nowadays and the nature of work. 

The importance of the study lies in defining the concepts of urbanization and showing the manifestation of 

the urban life and it's indicators. 

The study reached to the following results: 

 _one of the most important aspects of urbanization is the presence of culture of consumption,it is a set of 

values that are rooted in society, and the study confirmed that the criterion of the value of things is the 

increase in its price. 

 _Urbanization accompanies globalization which resulting in a change in a consumers values 

 _The process of industrialization and stimulation has also left its effects on the family, as women have 

become working in factories and shops. 
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: مىاكشت ال
ً
 بدىر والدزاطاث الظابلت .زابها

ت لدزاطت قاهسة الخدػس. ت مً خالٌ نسع الاججاهاث الىكٍس  خامظا: جىغُذ مالمذ السؤٍت الىكٍس

ت. فُت والخُاة الخػٍس : الفسوق بحن الخُاة الٍس
ً
 طادطا

: ؤلاحساءاث اإلاىهجُت للدزاطت.
ً
 طابها

: الدزاطت اإلاُداهُت.
ً
 زامىا

: الىخائج الهامت للدزاطت.
ً
 جاطها

: عرض مىطىع ومشكلة الدراسة
ً
 : أوال

ت في ااخخلف اإلاهخمىن بالدزا  لخددًد ما ٌهسف خطاث الخػٍس
ً
خُاز اإلاهُاز الري ًمىً أن ًيىن أطاطا

أو قاهسة الخدػس وكد قهسث هره اإلاشيلت في اللسن اإلااض ي خُث ضاخب الىمى الاكخطادي والاحخماعي في  بالخػس،

ادة الاكخطادًت والاحخمانُت، ضاخب ذلً همى الخىمُت  بهؼ البالد اإلاخجهت هدى  واضح في اإلادن واشداد ندد طيانها ٍش

ادة  الظيان وجىطو اللسي  ندد هبحرة بل أضبدذ الهدًد مً اللسي جػاهي اإلادن وبهػها جدٌى ئلى مدن بظبب ٍش

 واهدماحها مو بهػها .

، ال ًمىً ألاخر فيها بملُاٍض و 
ً
 مدشابىت

ً
، ئن فلـ هملُاض ندد الظيان اخٍد حهد دزاطت الخدػس دزاطت

 ئدخاٌ نىاضس أخسي مً أهمها الخطائظ الاكخطادًت الظائدة، وؾبُهت الهمل، والخىكُم ؤلادازي اللائم والخطيُو،

بحن الٍسف والخػس، بل  ر لكاهسة الخدػس أهمُت لدزاطخه وجدلُله، خُث أضبذ في هرا الصمً جداخل هبح أنؿذ

فُت،جدىلذ الهدًد مً اإلاجخمهاث ا ت في مكاهس  لٍس ت، وجسجب نلى ذلً جدىالث وحغحراث حىهٍس ئلى مجخمهاث خػٍس

لت الخُاة. الخُاة الاحخمانُت،  وأهماؽ الهالكاث، والخفانل والظلىن وؾٍس

وإلاا واهذ قاهسة الىمى الخػسي في اإلاجخمهاث اإلاخخلفت جطاخبها حغحر في البىاء الاحخماعي وجيشأ ننها أهماؽ 

احخمانُت حدًدة أو جسجبـ بها مشىالث اكخطادًت واحخمانُت خُث اججه الهدًد مً الباخثحن ئلى مظخددزت وكُم 

ت والىشف نً اإلاشىالث التي جسجبـ بها أو جيخج ننها.  دزاطت  قىاهس الخُاة الظائدة في اإلاجخمهاث الخػٍس

فاث اإلاخهللت بهرا م دزاطخه للخهٍس اإلافهىم، لِظخهحن بها  وطخداٌو الدزاطت جددًد مفهىم الخدػس نً ؾٍس

 في جدلُل قاهسة الخدػس في اإلاجخمو اللُبي.

ت وبُان ت ومإشساتها وجىمً أهمُت الدزاطت في جددًد مفاهُم الخدػس والخػٍس ، مكاهس الخُاة الخػٍس

ت والترهحز نلى اإلاخغحراث  :وحاءث أهمُت الدزاطت في حاهبحن أولهما الىكسي  وهى ئزساء مجاٌ الدزاطاث الخػٍس

خُث جدىاٌو الدزاطت حاهبا مً الجىاهب الاحخمانُت في مجاٌ  :وزاهيهما الخؿبُلي .ظخجدة في أطلىب وهىنُت الخُاةاإلا

 ًػُف ئلى الدزاطاث الاحخمانُت نامت ونلم الاحخمام 
ً
 نلمُا

ً
الدزاطاث الاحخمانُت هما حهد هره الدزاطت هخاحا

 خاضت.

ت جىمً في دزاطت  ئن ادة أهمُت هره أهمُت دزاطت الخُاة الخػٍس ت وفي ٍش خُاة اإلادًىت والخجمهاث الخػٍس

ت  لتي جىحد بُنها نالكاث مدشابىت في مخخلف االدزاطاث في اإلاظخلبل هى قهىز شبياث مً اإلادن والخجمهاث الخػٍس

 الجىاهب.

 ثاهيا: ألاهداف:

ت، هما تهدف ئلى الىشف نً مكاهس  ت تهدف الدزاطت ئلى جددًد مفاهُم الخدػس والخػٍس الخُاة الخػٍس

 ومإشساتها.
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 : ثالثا: أهم املفاهيم

إزس هرا الخغحر الري أخدزه الخؿىز الخىىىلىجي وزىزة  الخدػس نملُت حغُحر شاملت ودائمت في خُاة اإلاجخمهاث ٍو

ائُت ًإدي الاجطاٌ واإلاهلىماث لخلبي خاحاث ؤلاوظان الخُاجُت ووان لها الخأزحر نلى حىاهبه البىائُت فخغحر الجىاهب البى

 ئلى حغحر الىقائف الاحخمانُت للىكم الاحخمانُت.

هما أن اهخلاٌ اإلاجخمو ئلى الخدػس هلله مً مجخمو مترابـ مخجاوع طى نالكاجه الهمم الهاؾفي والىحداوي 

أزسه في الىكم الاحخمانُت فاألطسة وان واهذ هي  ئلى ئلى مجخمو حظىده الهالكاث الظؿدُت واإلاطلخُت، باإلغافت

هسف الخدػس بأهه ندة حىاهب مً مىاحي الخُاةىخدة ألاولى في البىاء الاحخماعي فخأزحر الخدػس فيها ًكهس في ال ، َو

ت  م اهخلاٌ أبىاء الٍسف ئلى اإلادًىت وئكامتهم فيها، والخأزسباألهماؽ الخػٍس نملُت مً نملُاث الخغحر الاحخماعي نً ؾٍس

 إلادن في أطالُب مهِشتهم.اة خُاة وهكاما وطلىوا وبالخالي الخىُف مو خُا

الخدػس هى نملُت الخدٌى ئلى خػس أو الاهخلاٌ ئلى اإلادن والخدٌى مً الصزانت ئلى غحرها مً اإلاهً الشائهت 

 .(1)في اإلادن، وما ًسجبـ بها مً حغحر ألاهماؽ الظلىهُت

ت وجلو في جطيُف اإلادن وجىدزج في  هسف الخدػس بأهه مجمىنت الظيان اإلالُمحن في ججمهاث بشٍس َو

ت ألامس الري ًإدي ئلى  ادة حجم الىثافت البشٍس ً ًخػمنها مفهىم الخدػس، ألاٌو حهدد مداوز الخمسهص والثني ٍش نىطٍس

ت مً دولت  ئلىأخسي، وجطىف ألامم اإلاخددة ًخػمً زالزت ازجفام وظبت الظيان في اإلادن وجخفاوث الخطيُفاث الخػٍس

ت  .(2)أهماؽ هي الخىكُماث اإلادهُت والخىكُم ؤلادازي وحجم الخجمهاث البشٍس

لت الخُاة  فالخدػس ٌهني أطلىب أهه نملُت طلىن وجفانل ال ٌهني مكهسا احخمانُا بل  أيالاحخمانُت، وؾٍس

ت مً ملىما  ث طُاطُت واكخطادًت اإلاىحىد في اإلاجخمو.ٌهني الخهامل الخللائي مو الكىاهس الخػٍس

ت في الىاكو مجسد همـ في الظلىن والخهامل نىد أهل اإلادن له طماجه الخاضت، التي جمحزه نً  والخػٍس

 طلىهه خػسي بِىما ٌهِش في الٍسف، وكد هجد 
ً
غحره، وهي لِظذ حهبحر ملخطسا نلى الخُاة في اإلادن فلد هجد ئوظاها

لت مهِشخه ، فاإلاظالت آخس ٌهِش في أهثر أخُا ء الدن جدػسا ئال اهه ال ًىاهب هرا الخدػس، طىاٌء في جفىحر وؾٍس

و طىاء نلى اإلاظخىي الظياوي أو هكم اإلاجخمو أم كُمه  ت جخمحز بالخغحر الظَس مظألت طلىن ولِع مكهسا، فالخػٍس

 وناداجه.

ت الىمى الخػسي: ٌهسف الىمى الخػسي بأهه الخغحر الىمي والىُفي وهى ال ظمت اإلامحزة لكاهسة الخُاة الخػٍس

ت ادة اإلاظاخت وشٍادة الظيان في مىؿلت خػٍس  .(3)وكد ًيىن الىمى جللائُا فالىمى الخػسي وهى ٍش

أو همؿا في خُاتهم وهى أمس 
ً
لت الخُاة اإلامحزة ألهل اإلادن الري ًدبهىن نادة أطلىبا ت حشحر ئلى ؾٍس الخػٍس

 .(4)ًخهلم بالظلىن الُىمي

لىمىن في مظاهً ألاطسة الخ ت هي جلً الفئت مً الظىً الري ًلُمىن في اإلادًىت الىبحرة أو اإلاخىطؿت ٍو ػٍس

 خدمُت هما أنها جمخاش بطغس لدجم
ً
مازطىن وقائف نامت،أو ًلدمىن أنماال ت ٍو  .(5)نطٍس

 : الثقافة الحظرية

ت حهني أطلىب وألاهثروبىلىحُالدي نلماء الاحخمام  أو همـ خُاة ًخمحز بها طيان اإلادن وجفسغه  الخػٍس

ت هما أضبذ واضخا ان  الؿبُهت الاحخمانُت والثلافُت للمدًىت ئلي جىظب اإلادن زلافت خاضت حظمى بالثلافت الخػٍس

                                                           
(

1
 .83، ص6991اخمد بدز ، أضٌى البدث الهلمي وهخائجه، ميشىزاث اإلاىخبت ألاوادًمُت (

(
2
 .43، ص83، ص6931، 38مطؿفى الخحر، الخدػس في اإلاجخمو الخػسي الهسبي، مجلت الفىس الهسبي، م (

(
3
 .83، ص8003لىحلي الصوي ، نلم الاحخمام الخػسي ، ميشىزاث حامهت بىغاشي ، (

(
4
ذ ( ت، ووالت اإلاؿبىناث اليٍى  .688، ص6939نبد الاله ابى نِش ، اسخاق ٌهلىب اللؿب، الاججاهاث اإلاهاضسة في الدزاطاث الخػٍس

(
5
 .80لىحلي الصوي ، مسحو طابم، ص (
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ت هي الخطُلت النهائُت لهملُت الخدػس أي هي جلً الخغحراث الاحخمانُت اإلاطاخبت للخدػس بظبب ئكامت  الخػٍس

دن، فان اإلادًىت بما جفسغه مً جفانالث ونالكاث جيخج ننها طلىهُاث جؿبو خُاة الفسد الخػسي، ألافساد في اإلا

ت، خُث ًىدظبها الفسد مً  وجىظبه زلافت خاضت جىهىع نلى طلىهه، هما ًمىً أن جؿلم نليها الثلافت الخػٍس

خلىن طلىهه بلىنها  .(1)خالٌ ؤلاكامت في اإلادًىت ٍو

ع ألاًدلىحُت والظلىن اإلاىدظب والظماث الهللُت والاحخمانُت واإلاادًت، فالثلافت حهني مجمىم الفسو 

ت نبازة نً جطىزاث مً خالٌ الخفانل داخل  ت، أما الثلافت الخػٍس اإلاخىاكلت التي جمحز حمانت احخمانُت بشٍس

ت وجيىن نً اإلادًىت مما ًيخج جطىزاث فسدًت احخمانُت وهره الخطىزاث هي التي جبنى بها الخُاة الاحخمانُت ال خػٍس

م الهالكاث الاحخمانُت اإلاخِىت، وألافهاٌ والظلىهُاث واإلاهامالث الُىمُت فؿساش البىاء في مدًىت ما ًيىن بشيل  ؾٍس

مهحن وبألىان مهُىت وبهىدطت خاضت ومدددة وخطائظ جمحزها هره الخطىزاث الاحخمانُت والظُاطُت والثلافُت 

خُت، التي لها اوهياض نلى طلىه ألافساد داخل اإلاجخمو الخػسي وبرلً جيشا ضىزة خاضت للمدًىت  ُاث وأفهاٌوالخاٍز

ت جؿبهها. ت وهره هي طمت مً طماتها وبالخالي جطبذ الثلافت الخػٍس  الخػٍس

ت هجد اإلامازطاث الاحخمانُت الاهدماج الاحخماعي السمىش وألافياز والخطىزاث  ومً نىاضس الثلافت الخػٍس

وألاهداف واللُم في اإلاجاٌ الثلافي  وآلازاء والهالكاث الاحخمانُت وجلاطم ألافياز وللُم والهاداث والخلالُد

 .(2)الخػسي 

: الدراسات السابقة
ً
 : رابعا

، خُث وفي هره الدزاطت وهسع بهػا منها مً خالٌ الاؾالم نلى الهدًد مً ألابدار والدزاطاث الظابلت

ان الهدًد مً الدزاطاث التي جىاولذ مىغىم الخدػس حظخهسع بهؼ الدزاطاث التي جىاولذ الخدًث هم أن هى

 وخاولذ جفظحر هره الكاهسة ومً خالٌ ذلً ًمىً نسع ألابدار والدزاطاث الظابلت وفم آلاحي:

مكاهس الخددًث في اإلاجخمو اللُبي دزاطت ملازهت للخددًث في لُبُا وتهدف الدزاطت ئلى  6931 دزاطت نبد هللا الهمالي -

بُان أهماؽ الخددًث الظائدة في اإلاجخمو اللُبي وزضد اإلاخغحراث الاحخمانُت والاكخطادًت وزضد مكاهس الخددًث 

حهصة الخدًثت وقهىز اججاهاث حدًدة وألا  وواهذ أهم هخائجها ازجفام مظخىي الخؿلهاث والخىكهاث وجملً ألادواث

 خٌى اإلاسأة وجلبل هكام ألاطسة الخدًثت.

همىذج اإلادًىت الطغحرة للخددًث: وتهدف هره الدزاطت ئلى زضد مكاهس  6990دزاطت غىء خلُفت الترهىوي  -

ت شاملت.  الخددًث التي شهدتها مدًىت ضغحرة الدجم مً خالٌ جىفُر الدولت لبرامج وخؿـ جىمٍى

ألاهثر حهلُما هم ألاهثر جددًثا مً غحر اإلاخهلمحن هما جدللذ فسغُت أهاألضغس طىا  مً أهم هخائجها أنووان 

 .طىا هم ألاهثر جددًثا مً ألاهبر 

د  خددد مىغىم  6991دزاطت مىطىزة اخمد أبى ٍش ت ونالكتها باإلاخغحراث الاحخمانُت في اإلادًىت ٍو الاًيىلىحُت الخػٍس

ىلىجي للمدًىت في غىء اإلاخغحراث الاحخمانُت اإلاخخلفت للىضٌى ئلى مهسفت الخغحراث التي أضابذ الدزاطت في البىاء الاًي

اإلاىاؾم الداخلُت للمدًىت وطيانها وجىضلذ الدزاطت ئلى الىخائج الخالُت، باليظبت للىمىذج الىكسي للدزاطت ال ًىؿبم 

ت بسحع نلى الىمىذج الاًيىلىجي إلادًىت اإلادلت الىبري وأقهسث الدزاطت  مو همىذج الدوائس مخددة اإلاسهص، ؾبلا لىكٍس

أن هىان نالكت بحن ول ميىهاث الىمى الخػسي والىمى الاًيىلىجي للمدًىت وبُيذ الدزاطت بهؼ اإلاداوز لخددًد 

ت وذلً هكسا لخباًً اإلاىاؾم الظىىُت احخمانُا  مظخىي اإلاىاؾم والخسان الاحخماعي للظيان والخدماث الخػٍس

 وزلافُا.واكخطادًا 

                                                           
(

1
اهثربىلىحُت لسابؿت اللسابت بالظاهُت والًت وهسان ، زطالت دهخىزاه غحر ميشىزة ،  أمُىت هسابُت، ؾبُهت السابؿت الاحخمانُت في اإلاجخمو الخػسي، دزاطت طىطُى(

 . 48، ص8064، مدمد بً اخمد ، ولُت الهلىم الاحخمانُت ، كظم نلم الاحخمام  8حامهت وهسان 

(
2
 .808، 803هفظه، ص  أمُىت هسابُت ، اإلاسحو(
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ت: 8008دزاطت طازة الؿاهس  -  ألابهاد الاحخمانُت للخدػس في مدًىت الصاٍو

تهدف الدزاطت ئلى جددًد الخطائظ البىائُت لىكام الصواج وألاطسة والهالكاث الاحخمانُت بمجخمو البدث ، 

لخدػس هما ازبذ % مً نُىت الدزاطت ٌشخغلىن بمهً شزانُت وهرا ًدٌ نلى ا98أن وظبت  وجىضلذ الدزاطت ئلى

الدزاطت وحىد نالكت بحن بهؼ مإشساث الخدػس هما أقهسث الدزاطت وحىد نالكت ذاث داللت ئخطائُت بحن مدة 

 ؤلاكامت في اإلادًىت والاخخُاز الصواجي.

ت اإلابيُت دزاطت نلى مدًىت ؾىلىسم خُث  8008دزاطت ناضم خمِع  - خطائظ الخدػس ونالكخه بالبِئت الخػٍس

ت خُث اطخهسع الباخث اإلاخؿؿاث الهُىلي جىاولذ هره ا ت بالخيشئت الخػٍس لدزاطت نالكت الخطائظ الخػٍس

خُت مخخلفت وجم جلظُم مىؿلت الدزاطت ئلى خمظت أخُاء وجم اطخهساع أهم ألابهاد  للمدًىت نبر فتراث جاٍز

ت وأقهسث الدزاطت ألاب هاد التي لهبذ دزوا والخطائظ التي لهبذ دوزا هبحرا في اهدظاب اإلاىؿلت خطائظ خػٍس

ت وهُف لهب البهد الاكخطادي والبهد الخهلُمي والبهد  هاما في نملُت الخدػس والتي وان لها ازس نلى البِئت الخػٍس

 الدًمغسافي وبهد ضلت اللسابت والبهد البُئي.

 :خامسا: الرؤية النظرية لدراسة الححظر

ت الهملُت مياهت مخمحزة في البدث الهلمي ب طفت نامت طىاء وان مىغىم البدث قاهسة ؾبُهُت جدخل الىكٍس

ت بأنها جمثل اإلاطدز السئِس ي لطُاغت الفسوع واخد ميىهاث ؤلاؾاز اإلاسحعي لخفظحر هخائج  أم ئوظاهُت ، وحهسف الىكٍس

 .(1)البدىر والدزاطاث الظابلت

ت بأنها نبازة نً مجمىنت مً اللػاًا التي جسجبـ ازجباؾا مىؿلُا ف ُما بُنها، في ضىزة هما حهسف الىكٍس

لُت جخهلم بخطائظ مجمىنت مً ألاخدار جأهُد  .(2)امبحًر

ت لتي حظاند في الىضٌى ئلى ألاهداف اإلاسحىة وجىؿلم في  وحهسع الدزاطت بهؼ الاججاهاث والىماذج الىكٍس

ت لدزاطت الخدػس مً خالٌ الهالمت ابً خلدون خُث ٌهد الهالمت الهسبي نبد السخمً بً خلدون مً  السؤٍت الىكٍس

الهلماء الرًً جددزىا نً الهمسان الخػسي وكد خطظ الباب السابو مً ملدمخه لخىغُذ أضٌى البيُان وطائس 

الهمسان وما ًخهلم برلً مً قىاهس احخمانُت هما خدد الشسوؽ التي ًجب مساناتها في ئوشاء اإلادًىت وؾبُهت الخُاة 

 خمانُت.الاحخمانُت فيها وطماث الظيان الاكخطادًت والاح

يش أوأوضح اهه في زخاب اإلادن جيش ننها الخخطظ وحهدد الىقائف وجلىم دزاطت  أالطىاناث اإلاخخططت ٍو

دزاطت الىاكو اإلاادي إلاكاهس الهمسان ولِع نلى أطاض الخخُل الطىزي، وكد بنى  ابً خلدون للخدػس نلى أطاض

الخػسي واهخهى الى خطائظ ممحزة لىال الىمؿحن دزاطخه للخدػس نلى أطاض اإلاىاشهت بحن مجخمو البداوة واإلاجخمو 

ت  .(3)مً الخُاة البشٍس

وهخهسع في هره الدزاطت لبهؼ هماذج الاججاهاث الخدًثت لدزاطت الخدػس ومنها "هجري محن" الري ًمحز 

"دوزواًم" ، وإلاجخمو اإلالدض واإلاجخمو الهلماوي، و"هىازبُىس" فسق بحن اسجىص نلى اإلاياهت وآخس نلى الهلدبحن مجخمو ً

محز بحن مجخمو ًلىم نلى الخػامً الهػىي وآخس ًلىم نلى الخػامً آلالُى"زودفُلد" ًددد خطائظ اإلاجخمو 

الصخص ي ملابل خطائظ اإلاجخمو الخػسي ووان للخطائظ التي كدمها "زودفُلد" لىضف اإلاجخمو الشهبي ازس بالغ 

ت فُت والخػٍس  .(4)في دزاطت الفسوق الٍس

                                                           
(

1
ت الاحخمانُت ، الجامهت اإلافخىخت، ؾسابلع ، لُبُا ، (  . 88، ص8008ًاطحن خػحر البُاوي، الىكٍس

(
2
ت الاحخمانُت مً اإلاسخلت الىالطُىُت الى ما بهد الخدازت ، الداز الهسبُت لليشس والخىشَو ، اللاهسة ، (  . 61، ص8009ضُام شخاجت ، الىكٍس

(
3
 . 689، ص 6933، داز اإلاهازف ، اللاهسة، 3، نلم الاحخمام الخلدووي ، ؽ خظً الظاناحي(

(
4
 . 664، 661، ص6938الظُد الخظُني ، مجخمو اإلادًىت ف، مؿابو سجل الهسب، اللاهسة، (
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 مً زّواد نلم الاحخمام في وضف اإلاجخمهاث، أما الىماذج اإلاثا
ً
لُت خُث طاندث فىسة الىماذج اإلاثالُت هثحرا

 في الخطائظ والظماث اإلامحزة خُث 
ً
واإلالازهت بُنها، فلدمىا زىائُاث جلابٍل بحن هىنحن مً اإلاجخمهاث ًخخلف أطاطا

زبُىس" فلد فسق بحن اإلاجخمو اإلالدض واإلاجخمو ، أما "هىانلى الهلد محز "هجري محن" بحن مجخمو ًسجىص نلى اإلاياهت وآخس 

وزودفُلد خدد  الهلماوي و"دوزواًم" محز بحن مجخمو ًلىم نلى الخػامً الهػىي وأخس ًلىم نلى الخػامً آلالي،

 خطائظ اإلاجخمو الشهبي ملابل خطائظ اإلاجخمو الخػسي.

ع ووزر" فلد خدد الخطائظ التي ًمخاش بها اإلاجخمو الخػسي نً  جلً التي خددها "زودفُلد" أما"لَى

في  .(1)للمجخمو الٍس

 :هظرية الدوائر الخمس مححدة املركز

ت، فالدائسة  مثل هرا اإلاسهص مىؿلت زحاٌ ألانماٌ اإلاسهٍص ، ٍو
ً
 و مسهصا

ً
ًسي "ازوظذ بسحع"أن للمدًىت مدىزا

ث والفىادق،أما الدائسة الثاهُت ألاولى جخمثل فيها ألىان اليشاؽ الظُاس ي والاحخماعي والاكخطادي، وهي مىؿلت الهمازا

جمثل مىؿلت اهخلاٌ البُىث الىبحرة، والدائسة الثالثت جمثل مىؿلت طىىُت للؿبلاث اإلاخىطؿت، وهرلً الدائسة السابهت 

ت نلى  اء وكد ؾبلذ هره الىكٍس مظاهً حدًدة للؿبلاث اإلاخىطؿت، والدائسة الخامظت الػىاحي وجمثل طىً ألازٍس

 .(2)مدًىت شُياغى

ت اللؿام التي كامذ نلى أطاطاًجازاث اإلاظاهً وجىلالث الظيان التي جخم في خدود مدىز  أما اإلادهُت وهكٍس

 .(3)مددد ؾبلا لىمى اإلادًىت

ذ"أن اإلادًىت ال جىمى في شيل دائسي وئهما ٌشيل كؿاناث جبدأ مً الداخل وجمخد ئلى الخازج  سي "هىمس هٍى ٍو

تهما ًسي أن الطىاناث ال جخمسهص خٌى  اث التي جىاولذ الخدػس  (4)مىؿلت الهمل اإلاسهٍص وهىرا هجد أن الىكٍس

حهددث وجىىنذ فمنها مً دزطخه نلى أطاض بىائي وألاخسي دزض الخدػس نلى أطاض وقُفي مو الهلم بان نملُت 

سون في البدىر ، ونلى السغم مً وافت الجهىد التي برلها الهلماء واإلافىنملُت دًىامُىُت الخدػس حشمل الجاهبحن ألنها

ت شاملت لدزاطت مىغىم الخدػس. الاحخمانُت فاهه لم ًخىضل ئلى  ئًجاد هكٍس

 سادسا: الفروق بين الحياة الريفية والحياة الحظرية:

ت مً خالٌ الخػامً الاحخماعي الري حهسع لهما فُت والخُاة الخػٍس في  محز "دوزواًم" بحن الخُاة الٍس

ىحد ، فامإلفه جلظُم الهمل الاحخماعي لىمـ ألاٌو هى الخػامً آلالي، والىمـ الثاوي هى الخػامً الهػىي ٍو

بأهماؽ نمل مدشابهت، هما حهخمد  الىمـ ألاٌو مً الخػامً في اإلاجخمهاث البدائُت واللدًمت، والتي ٌظهم أفسادها

دًثت واإلاخلدمت، مهِشتها نلى الطُد واللىظ والصزانت، أما الىمـ الثاوي مً الخػامً فُىحد في اإلاجخمهاث الخ

خُث ًلىم الخهاون فيها نلى أطاض الخباًً واخخالف ألافساد والجماناث ألاخسي، لخػمً خاحاتهم اإلاخىىنت، وكد أدي 

ادة الخخطظ وجلظُم الهمل  .(5)الخباًً والخىىم في مجخمهاث الخػامً الهػىي ئلى ٍش

ف وانخبر "طىزهُىىش  ىبثم مً هرا اإلاهُاز طلظت مً مسمان" اإلاهىت اإلاهُاز السئِس ي للفسوق الٍس ت ٍو ُت الخػٍس

الاخخالفاث جدبلىز في زماهُت خطائظ حظخخدم للملازهت بحن الٍسف والخػس وهي: اإلاهىت، البِئت، وحجم اإلاجخمو، 

 ، والخسان، ووظم الخفانل.يان، والخمحز، والخدزج الاحخماعيوهثافت الظيان، والخجاوع والالججاوع للظ

                                                           
(

1
دان نبد الباقي، نلم الاحخمام الخػسي، مىخبت اللاهسة الخدًثت، (  . 31، ص6999ٍش

(
2
 . 688 الظُد الخظُني ، مسحو طابم، ص(

(
3
دان نبد الباقي ، نلم الاحخمام الخػسي، مسحو طابم، ص (  . 48ٍش

(
4
ب للؿبانت ، اللاهسة، 8نبد الباطـ مدمـد خظً ، نلم الاحخمام الطىاعي، ؽ (  . 804، ص6933، داز غٍس

(
5
ت ،  فادًت نمس الجىالوي( ت ، ؤلاطىىدٍز  . 33، ص 8003، اإلاجخمو ألاوظاق الخللُدًت اإلاخغحرة ، اإلاىخبت اإلاطٍس
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مإشساث الخددًث نلى ؤلاؾالق، وجخخلف الدٌو في جلدًس حجم الظيان الري ٌهخبر  الخدػس ٌهخبر مً أهم

 هلؿت الفطل بحن الٍسف والخػس، ومً هخاج الخػس: 

 الخماًص اإلانهي وشٍادة الخخطُظ وجلظُم الهمل والخماًص في الىقائف. -

 الخغحر الدًمغسافي خُث أن وظبت هبحرة مً طيان الخػس هم الشباب. -

في وظبت اإلاإطظاث الاحخمانُت والاكخطادًت والظُاطُت واهخفاع نملُاث الػبـ الاحخماعي وازجفام طً  الخمحز  -

 الصواج ودخٌى اإلاسأة في مجاٌ الهمل.

ت ئلى فُت الخػٍس في والهامل الخػسي، واإلااض ي  وجسحو ضهىبت ئبساش الفسوق الٍس أزبهت نىامل هي الهامل الٍس

 ف والخػس دون أن هػو في انخبازها نامل الصمً الري خدزذ فُه اإلالازهت.والخاغس، أو هُف هلازن بحن الٍس

ت بدائُت  في فهرا اإلاطؿلح ًمىً أن ًؿلم نلى كٍس هما اهه مً الطهىبت جددًد مفهىم مطؿلح مجخمو ٍز

اء . ىُت طياهه مً ألازٍس ت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس لُا ونلى كٍس  في أفٍس

بالػسوزة ندم الخىكُم والافخلاز ئلى الجماناث ألاولُت فلد جأزس نلماء  وزبذ هرلً أن لخدػس ال ًطاخبه

الاحخمام فُما مط ى بمكاهس الخدػس في نهدهم، أما الدزاطاث الخدًثت فلد جبحن ندم وحىد الاغتراب في اإلاىاؾم 

ت، وأزبدذ وحىد الجماناث ألاولُت في خحن يهاحس طيان الٍسف ئلى اإلادن فهم ال ًىدمجىن  في اإلاجخمو الىبحر الخػٍس

 .(1)وئهما ًكلىن ٌهخمدون نلى أكازبهم

 :سابعا: إلاجراءات املنهجية للدراسة

يهدف هرا البدث ئلى جىغُذ ؤلاؾاز اإلانهجي الري اهؿللذ مىه الدزاطت للخهسف نلى الخدػس ونالكخه 

نلى اإلاىهج الىضفي بهدف  بالثلافت الاحخمانُت، ئذ أن الدزاطت الساهىت حهد مً الدزاطاث الىضفُت التي حهخمد

 وضف الكاهسة في وغهها الخاغس وحمو البُاهاث ننها وجفظحرها وجدلُلها.

ووفلا لؿبُهت الدزاطت وأهدافها وحظاؤالتها البدثُت ٌهد اإلاسح الاحخماعي بالهُىت مىهجا مالئما لؿبُهت هره 

 هياطاث قاهسة الخدػس نلى الثلافت الاحخمانُت.الدزاطت بانخبازه مً اإلاىاهج الهلمُت التي حهخمد في جدلُل وجفظحر او

أما مجخمو الدزاطت فهى نبازة نً أفساد اإلاجخمو اإلالُمحن ئكامت فهلُت بمدًىت ؾسابلع الرًً جم اخخُاز 

لؿنها أهثر مً ملُىوي وظمت في  هبر اإلادن اللُبُت أنُىت الدزاطت الفهلُت منهم، وحهخبر مدًىت ؾسابلع ناضمت لُبُا ٍو

ىحد بها هأوجػم  ت هما أنها مسهص اكخطادي وججازي هبحر ٍو ت هثافت وخسهت اكخطادًت وئداٍز هبر أبر اإلاساهص الخػٍس

هبر اإلادن أالجامهاث واإلاىاوئ والشسواث وألاوشؿت الثلافُت والاحخمانُت والاكخطادًت وحهد مدًىت ؾسابلع مً 

بحرة في شتى اإلاجاالث وبالخالي فان قاهسة الخدػس اللُبُت جدىال احخمانُا واكخطادًا خُث شهدث حغحراث وجدىالث ه

 جكهس بشيل واضح وحلي في وافت مىاحي الخُت.

: الدراسة امليداهية
ً
 :ثامنا

، خُث ئن اإلاجخمو حغحر هدُجت لخغحراث طت قاهسة الخدػس باإلاجخمو اللُبيجأحي أهمُت هرا الجاهب في دزا

الهالم الخؿىز الخىىىلىجي في ؤلانالم والاجطاٌ والاهفخاح نلى  أهماؾه اإلاخخلفت، هما أن اإلاجخمو اللُبي ٌهِش مو

وبالخالي فان الباخث طِخهسع للمخغحراث اإلاخخلفت التي  تالثلافاث الىافدة ول ذلً له جأزحر نلى الثلافت الاحخمانُ

 حظاند في جدلُم أهداف الدزاطت ومً زم نسع هخائج الدزاطت.

 :املؤشرات الثقافية -6

 جمخد حروزها إلائاث وآالفليل مجخمو 
ٌ
، غحر أن فىسة الخغحر الثلافي التي جخهسع لها اإلاجخمهاث الظىحن زلافت

ت،  جخؿلب ئًجاد نملُت جىُف مو ألاؾس الثلافُت اإلاغاًسة . الخػٍس

                                                           
(

1
)see David Hers , society and population , society New Delhi prentice hall of India private limited , 1993, p 33 
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 ( يىضح إجابات املبحىثين وفق املؤشرات الثقافية1جدول رقم )

 اإلاإشساث الثلافُت
مىافم 

 بشدة
 مىافم

غحر 

 مىافم

ر مىافم غح

 بشدة
 د.ح

 8.80 60.4 88.8 36.1 83.8 اشتري إلاىخجاث ألاحىبُتألنهاأنلى حىدة مً اإلادلُت

 8.68 9.3 86.8 30.9 83.8 انمل نلى حغُحر هلالي بىاء نلى اإلاىغت واخدر ئضداز

ت لت الغسبُت ألنها نطٍس  8.01 68.3 4.3 88 81.3 أفػل الهِش نلى الؿٍس

 6.98 68.3 88.8 38.1 68.3 انمل نلى اكخىاء ألادواث اإلاخؿىزة حدا واإلاازواث 

، ىبُت ألنها أهثر حىدة مً اإلادلُتًخضح مً الجدٌو الظابم أن وظبت اإلابدىزحن نلى فلسة أشتري اإلاىخجاث ألاح

ء اإلالخيُاث واإلاهداث مىافم، هما جبحن مً باقي الفلساث الخىحه هدى شسا 36.1مىافلحن بشدة، ووظبت  83.8واهذ 

وألاحهصة اإلاادًت أفػل وطُلت للظهادة وهرلً اللُمت الاحخمانُت الهالُت لألشُاء بىاء نلى زمنها اإلاسجفو، وهرا ٌهع 

دنم زغبت الىاض في ألاخر بمكاهس الخدػس.  الاججاه اإلاادي ٍو

 :املؤشرات الاجحماعية -8

 بالدزحت ألاولى، خُث
ٌ
 احخمانُت

ٌ
ئن الاججاه الاحخماعي ونالكخه بالىمى الخػسي، ًسجبـ  ئن الخدػس نملُت

لت للخُاة،أو  ت نلى أنها ؾٍس بخبرة ألافساد نلى مس الصمً، مً خُث أهماؽ الظلىن والخفانل، ومً زم ًىكس ئلى الخػٍس

 وأهماؽ الخفانل والهالكاث الاحخمانُت. وظم مهحن مً كُم ومهاًحر طلىهُت،

 اإلابدىزحن وفم اإلاإشساث الاحخمانُت( ًىضح ئحاباث 8حدٌو زكم )

 اإلاإشساث الاحخمانُت
مىافم 

 بشدة
 مىافم

غحر 

 مىافم

غحر مىافم 

 بشدة
 د.ح

 8.69 86.4 88.8 68.3 9.3 أجىاضل مو ألاكازب بالهاجف

 8.81 61.3 88.8 83.9 88.3 ال أفػل اإلاشازهت في مىاطبت هبحرة الهدد

 8.86 60.4 86.8 81.8 86.8 أحهامل مو ألاضدكاء خظب قسوفهم اإلاادًت

 6.98 66.3 9.3 38.8 81.9 ال اخترم كىاهحن ألاطسة والخُاة الخللُدًت

أهدوا بأنهم ال ًدترمىن كىاهحن ألاطسة والجمانت  جىضح بُاهاث الجدٌو الظابم أن وظبت نالُت مً اإلابدىزحن

الخُاة الخللُدًت والفلسة )أجىاضل مو ألاكازب بالهاجف( وهره مإشساث احخمانُت جدنم فىسة اشخغاٌ الىاض وحهدد 

مؿالبهم وجؿلهاتهم وبالخالي فانها مإشساث الخدػس والخغحر الاحخماعي، هما أن فلسة )أحهامل مو ألاضدكاء خظب 

دنم زغبت الىاض في الخطٌى نلى كدز ناٌ مً اإلااٌ وهرا مإشس نلى قسوف هم اإلاادًت( وهرا ٌهىع الاججاه اإلاادي ٍو

 الخغحر الاحخماعي والثلافي.

 :املؤشرات الشخصية -8

 في ضُاغت الشيل الخػسي الظائد، فهى ًدظم بخطائظ مهُىت، لهل 
ٌ
ت  خٍُى

ٌ
ئن البىاء الخػسي له أهمُت

الهالكاث غحر الصخطُت، التي جكهس في شيل الخفانالث والهالكاث اإلاظخمسة بحن ألافساد، ئن البىاء أهمها طُادة 

 مً الهالكاث الاحخمانُت، التي جددد ادواز ألافساد، ومياهتهم في اإلاجخمو الخػسي.
ٌ
 الاحخماعي بشيل نام مجمىنت

 ( ًىضح ئحاباث اإلابدىزحن وفم اإلاإشساث الصخطُت8حدٌو زكم )

 ساث الصخطُتاإلاإش
مىافم 

 بشدة
 مىافم

غحر 

 مىافم

غحر مىافم 

 بشدة
 د.ح

 8.18 86.8 81.8 83.8 63.6 أشازن في كسازاث ألاطسة الهامت

ت اإلاىاطبت في خُاحي الهملُت والهملُت  8.86 69.8 80.8 88.8 63.6 جمىدني أطسحي الخٍس

 8.88 68.4 68.3 88.0 64.3 طلؿت ألاب اإلاؿلب جإزس في شخطُتي

 6.49 1.4 9.3 30.9 38.0 انمل نلى جىكُم وكتي كدز اإلاظخؿام 
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احابىا بـمىافم بشدة نلى مشازهخه في كسازاث ألاطسة الهامت  مً اإلابدىزحن 36.6جبحن مً الجدٌو الظابم أن وظبت 

% احابىا بـمىافم ، وهرا مإشس نلى اهدشاز مكاهس الصخطُت الخدًثت في اإلاجخمو الخػسي هما جبحن مً 83.8ووظبت 

الخخؿُـ  باقي الفلساث ان اهدشاز الىعي الثلافي واإلاهسفت وؤلاًمان بخهددًت آلازاء، وبالخالي أضبذ أبىاء بىطههم

 بأهفظهم لخُاتهم، ووفم هخائج الجدٌو اهدشاز كُمت جلدًس وئدازة الىكذ وهرا مإشس نلى الخدػس.

 اإلاإشساث الخىىىلىحُت  -3

ئن اطخخدام شبىت اإلاهلىماث الدولُت، واكخىاء الىمبُىجس، والخؿىز الىبحر الري حشهده جىىىلىحُت الاجطاٌ 

لألفساد والجماناث واإلاإطظاث  اة الىاض وزلافتهم وطلىههم الاحخماعي، مما أجاحوؤلانالم، وان لها ألازس الىبحر في خُ

واإلاجخمهاث، الخىاضل نبر الهالم بيل ٌظس وطهىلت، هما أن الخىىىلىحُا جددر اطخجابت إلاخؿلباث مهُىت،وأنها مكهٌس 

 مً مكاهس الخدػس .

 ت( ًىضح ئحاباث اإلابدىزحن وفم اإلاإشساث الخىىىلىح3ُحدٌو زكم )

 اإلاإشساث الخىىىلىحُت 
مىافم 

 بشدة
 مىافم

غحر 

 مىافم

غحر مىافم 

 بشدة
 د.ح

 8.68 3.1 14 34.0 38.8 أن الطىانت غحرث خُاة اإلاجخمهاثي بأز 

 8.33 3.0 88.8 88.8 63.6 اطخفدث مً الاهترهذ في الجىاهب الهملُت والهلمُت

 8.30 66.3 83.9 81.9 61.3 أجىاضل مو شمالئي نبر مىاكو الخىاضل الاحخماعي

 8.81 68.6 88.6 31.8 69.8 اشهس أن الهالم أضبذ وخدة واخدة وول ش ي مخاح

 8.61 3.6 83.8 88.1 83.8 اخترم البث ؤلانالمي الغسبي الن مهلىماجه مإهدة

جبحن مً الجدٌو الظابم أن أهثر اإلاإشساث الخىىىلىحُت مً خُث دزحت الخدة وأهمُتها جمثلها الفلسة )أزي أن 

% بأنهم 3.1% و 14بِىما ًسي  34.0% مً اإلابدىزحن ووافم 38.8الطىانت غحرث خُاة اإلاجخمهاث( خُث وافم وبشدة 

سحو ذلً ئلى أن مهكم اإلابدىزحن ًإمىىن بان اهدشاز الطىانت هى  غحر مىافلحن وغحر مىافلحن بشدة نلى الخىالي ٍو

ت باججاه الخؿىز والخلدم والخددًث، أما جفظحر باقي الفلساث أن اهدشاز ؤلاهترهذ  الري طسم بخدٌى اإلاجخمهاث الخػٍس

 وما زافله مً جؿىز مهسفي ونلمي أفسح لهم فسص الاطخفادة منها في الدزاطت والبدىر الهلمُت خُث جبحن أن وظبت

نالُت مً اإلابدىزحن أجاح لهم فسص البدث والخىاضل الاحخماعي مو شمالئهم باإلغافت ئلى اكخىائهم للهىاجف الىلالت 

وأحهصة الىمبُىجس وهرا مإشس نلى احظامهم بمكاهس الخدازت والخدػس، وأقهسث البُاهاث أن وظبت نالُت مً 

إهدون أن  مهلىماجه مإهدة وهرا ًإهد خلُلت أن الهالم ضاز بالفهل اإلابدىزحن ًخابهىن البث ؤلانالمي الغسبي بل ٍو

ت واخدة.  كٍس

 : ثاسعا: النحائج العامة للدراسة

ت وحىد زلافت الاطتهالن، وهي مجمىنت مً اللُم التي جسسخ في اإلاجخمو، أو جفسع  مً أهم مكاهس الخػٍس

م حهلها الخُاز الىخُد،   ئذ نلُه نً ؾٍس
ً
 هبحرا

ً
 في جىحُه اليشاؽ الاطتهالوي.أن الثلافت جلهب دوزا

خُث أهد اإلابدىزىن نلى ئن مهُاز كُمت الص يء بازجفام طهسه، وهرا اججاٌه ٌهىع طُؿسة اللُم اإلاادًت التي 

ت، التي جلو داخل مخؿؿاث اإلادن،  ت، ولرلً ًالخل ازجفام أطهاز الهلازاث واإلاداٌ الخجاٍز حظىد اإلاجخمهاث الخػٍس

سحو ذلً ئلى ؾبُهت الخُاة ت. ٍو  الخػٍس

ئلى حغحر اللُم الاطتهالهُت واشداد ؤلاكباٌ نلى شساء الظلو ألاحىبُت،  فأدي هما أن الخدػس مطاخٌب للهىإلات،

أما  هبحٍر حدا، ومخابهت اإلاىغت، ومً مكاهس الاطتهالن اإلاىدشسة لدي ألاطس، اشدًاد وظبت مظخخدمي اإلاىباًل بشيٍل 

ا في خ ُاة الىاض، في الىكذ الري ًخم اطخخدام الاهترهذ بشيٍل مفسٍؽ نبر وطائله الىمبُىجس فأضبذ ًمثل حصًءا مهمًّ

أنها دخلذ مهكم اإلاىاٌش في هرا  اإلاخخلفت، وحهد مً أهم مكاهس الخؿىز الخىىىلىجي في مجاٌ الاجطاٌ وؤلانالم،
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ذ نطب الاجطاالث ، هما أضبدلظلبُت في مكاهس الخُاة اإلاخخلفتالهطس وباجذ جترن آزازها الفانلت الاًجابُت وا

ٍت ضغحرٍة.  الدولُت بهد أن خىلذ الهالم ئلى كٍس

اهدشاز الخطيُو وجؿىزه ًطاخبه بسوش الهدًد مً الكىاهس الاحخمانُت والاكخطادًت، والتي مً بُنها اهخفاع 

 الهمالت الصزانُت، وازجفام ملخىف في مهدالث الخدػس في اإلاجخمو.

اإلاسأة حهمل في اإلاطاوو،  هذ آزازها نلى ألاطسة، خُث أضبدذهما أن نملُت الخطيُو والخدفحز، كد جس 

 واإلادالث واإلاؿانم، واإلادازض، واإلاظدشفُاث.

س أبىاء والىباز، خُث أضبذ  أباءهمألاطسة مً طُؿسة  وأدث نملُه الخدٌى الطىاعي والخدػس ئلى جدٍس

ً خُاتهم، هما ظخؿُهىن اخخُاز شٍس جلل السوابـ بحن ألاكازب، خُث  الشباب ًخخرون كسازاتهم في خُاتهم، َو

 أضبدذ وطائل جىىىلىحُا الاجطاٌ وؤلانالم وطائل للخىاضل.

ئن اغلب اإلابدىزحن ًإهدون بأن اهدشاز الطىانت واللؿام الخاص، هى الري طّسم مً جدٌى اإلاجخمهاث 

و، وما واهبه مً اهدشاز لإلهتره  للخغحر الاحخماعي الظَس
ً
ذ، ووطائل الاجطاٌ وؤلانالم، باججاه الخؿىز والخدػس، هدُجت

وأفسح لهم فسص الاطخفادة مً اإلاهسفت الالىتروهُت في البدىر  ئلى اهدشاٍز واطٍو للمهسفت، هرا بدوزه أدي

والدزاطاث، مما أطهم في خطىلهم نلى وافت مخؿلباتهم الهملُت، هما أن الاهترهذ أجاح لهم فسص الدزاطت واإلاهسفت، 

ظٍس، هما أنهم ًىاهبىن الخدػس باكخىاء والخىاضل واإلاشازهت، والاط خفادة مً الخدماث في أي مياٍن، وبيل طهىلٍت َو

 الهىاجف الرهُت، واطخهمالها بؿسٍق طهلٍت وفهالت، أي أنهم ٌهِشىن نطس الخدازت والخدػس بيل ججلُاجه.

، وول ش يء مخاٌح بيل ٌظٍس وطهىل هما أهد
ً
 واخدة

ً
ٍت، خُث اهدشسث أغلب اإلابدىزحن أن الهالم أضبذ وخدة

 وطائل جىىىلىحُا خدًثت، والخدماث اإلاطسفُت اإلاخؿىزة، والخهلُم نً ُبهد، وخدماث الظفس والظُاخت.

وأفياٍز ٌهخلدون بأنها  وأهد اإلابدىزىن أنهم ًدترمىن البث ؤلانالمي الغسبي، مً خالٌ ما ًلدمه مً مهلىماٍث 

. مإهدة وذاث مطداكُت، وهرا ًكهس زلافت الهىإلات التي  فسغذ هفظها واختركذ خدود الدٌو

 خاثمة:

 ٌٍ ٌٍ وجدى ئلى جىكُماث احخمانُت، واكخطادًت وطُاطُت  ازجبـ الخدػس والىمى الخػسي، بدسهت اهخلا

 ؤلاهخاج. أهثر حهلُدا ومنها الاهخلاٌ مً خالت جلىم فيها الخُاة الاحخمانُت نلى أطاض الهمل أو وزلافُت،

ت،  لخغحراث احخمانُت مخخلفت، خُث جمحزث باهدشاز وطائل الاجطاٌ وؤلانالم، وجخهسع اإلاجخمهاث الخػٍس

التي اوهىظذ آزازها نلى مخخلف حىاهب الخُاة الاحخمانُت والثلافُت، وكد ؾالذ هره الخغحراث ألاهكمت الاحخمانُت، 

نلى همـ الهالكاث بشيل ًإزس نلى ألاطسة في بىائها ووقائفها، وؾالذ الخغحراث الاججاهاث واللُم بشيل ًإزس 

ت  الاحخمانُت، خُث أبسشث الدزاطت نالكت الخدػس بالثلافت الاحخمانُت، وبهرا ًمىىىا اللٌى ئن للخُاة الخػٍس

 جأزحرها ؤلاًجابي والظلبي نلى الثلافت الاحخمانُت.

 :املراجع

 .6991أخمد بدز ، أضٌى البدث الهلمي وهخائجه، ميشىزاث اإلاىخبت ألاوادًمُت  .6

اهثربىلىحُت لسابؿت اللسابت  بُت، ؾبُهت السابؿت الاحخمانُت في اإلاجخمو الخػسي، دزاطت طىطُىأمُىت هسا .8

، مدمد بً اخمد، ولُت الهلىم 8بالظاهُت والًت وهسان، زطالت دهخىزاه غحر ميشىزة، حامهت وهسان 

 .8064الاحخمانُت، كظم نلم الاحخمام 

 .6933ز اإلاهازف ، اللاهسة، ، دا3خظً الظاناحي، نلم الاحخمام الخلدووي، ؽ  .8

دان نبد الباقي، نلم الاحخمام الخػسي، مىخبت اللاهسة الخدًثت،  .3  . 6999ٍش

 . 6938الظُد الخظُني ، مجخمو اإلادًىت ف، مؿابو سجل الهسب، اللاهسة،  .8
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ت الاحخمانُت مً اإلاسخلت الىالطُىُت الى ما بهد الخدازت ، الداز الهسبُت لليش  .1 س ضُام شخاجت ، الىكٍس

 . 8009والخىشَو ، اللاهسة ، 

ت، ووالت اإلاؿبىناث  نبد ؤلاله .4 أبى نِش، ئسخاق ٌهلىب اللؿب، الاججاهاث اإلاهاضسة في الدزاطاث الخػٍس

ذ   .6939اليٍى

ب للؿبانت، اللاهسة، 8نبد الباطـ مدمـد خظً ، نلم الاحخمام الطىاعي، ؽ  .3  . 6933، داز غٍس

ت، ق الخللُدًت اإلاخغحرة ، اإلاى، اإلاجخمو ألاوظافادًت نمس الجىالوي  .9 ت، ؤلاطىىدٍز  .8003خبت اإلاطٍس

 . 8003لىحلي الصوي ، نلم الاحخمام الخػسي ، ميشىزاث حامهت بىغاشي ،   .60

 .6931، 38مطؿفى الخحر، الخدػس في اإلاجخمو الخػسي الهسبي، مجلت الفىس الهسبي، م   .66

ت الاحخم .68  . 8008، لُبُا ، اإلافخىخت، ؾسابلعانُت ، الجامهت ًاطحن خػحر البُاوي، الىكٍس

13. David Hers , society and population , society New Delhi prentice hall of India private limited , 

1993. 
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                                                                                الخىمر ؤلالكترووي وعالكخه بالخفاعل الاحخماعي
 دراست مُداهُت على عُىت مً طلبت الدراساث العلُا/ كلُت آلاداب حامعت مصراجت أهمىذحا

                                                                                               آمىت محمد عبد اللادر اللىدوز 
 صابولُت لاآ -حامٗت مهغاجت

آ

  :البحث ملخص

خماص فُه  جىنلذ الضعاؾت بلى حملت مً الىخائج حاءث هخاحا للخيامل بين حاهبي الضعاؾت الىٓغي الظي جم الٖا

غير املباقغة باملىيٕى املضعوؽ، والجاهب الٗملي الظي جم ٖلى الضعاؾاث والىخاباث طاث الهلت املباقغة ؤو 

حامٗت مهغاجت، خُث تهضف هظه الضعاؾت بلى  -َالب مً َلبت الضعاؾاث الٗلُا بيلُت لاصاب 31جُبُله ٖلى 

خماص في هظه  مٗغفت الٗالكت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي لضي َلبت الضعاؾاث الٗلُا، وجم الٖا

ؾت ٖلى مىهج املسح الاحخماعي باؾخسضام الُٗىت، وجم اؾخسضام ؤصاة الاؾخبُان هإصاة عئِؿُت لجم٘ الضعا

آ:البُاهاث، وكض ؤمىً الخىنل بلى حملت مً الىخائج طاث الٗالكت املباقغة بمىيٕى الضعاؾت

آ.بيٖضم وحىص ٖالكت طاث صاللت بخهائُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي إلاًجا -1

آ.ٖضم وحىص ٖالكت طاث صاللت بخهائُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي الؿلبي -2

آالخفاٖل الاحخماعي.، الخفاٖل ،الخىمغ إلالىترووي، الخىمغ الكلماث اإلافخاحُت: 
 

ABSTRACT 
The study reached a set of results that came as a result of the integration between the 

theoretical sides of the study, in which the studies and writings related directly or indirectly 

to the topic studied, and the practical side that was relied on 31 postgraduate students at the 

Faculty of Arts - Misurata University. This study aims to know the relationship between 

cyberbullying and social interaction among graduate students. In this study, we relied on the 

social survey method using the sample, and the questionnaire was used as the main tool for 

data collection. It was possible to reach a number of results directly related to the subject of 

the study: 

1- There is no statistically significant relationship between cyberbullying and positive 

social interaction. 

2- There is no statistically significant relationship between cyberbullying and negative 

social interaction. 

Keywords: bullying - electronic bullying - interaction - social interaction. 

 

 ملدمت: -1

ا في الىكذ الخالي، ؾىاء بين َلبت املضاعؽ ؤو َلبت آ      حٗض ْاهغة الخىمغ مً ؤهثر الٓىاهغ الاحخماُٖت قُٖى

الجامٗاث، فالخىمغ مً الؿلىهُاث التي جازغ وبىيىح ٖلى شخهُت الُالب خُث ٌكٗغ الطخُت بالخىف مً 

خضاءاثألاشخام الظًً ًداولىن تهضًضهم ؤو هكف ؤؾغاعهم ووكغ نىعه آ.م وغيرها مً الٖا

ض إلالىترووي، ؤو مً زالٌ الغؾائل  م وؾائل الخىانل الاحخماعي والبًر الخىمغ إلالىترووي ًدضر ًٖ ٍَغ

الىهُت ٖبر الهىاجف، وبالخالي فهى غير مدضص وكض ًإحي مً ؤشخام مجهىلين وكض ًيىن ٖضص هبير حضا، وهى هىا 

املخىمغ والطخُت، لهظا ٌٗض الخىمغ إلالىترووي هى ألازُغ ٖلى الُلبت  لِـ والخىمغ الخللُضي الظي غالبا ما وٗغف

ت مً كبل  ظي ًخٗغى للخىمغ وىهه ًخٗغى لالؾتهؼاء والسخٍغ
ّ
خُث ًىٗىـ بكيل ؾلبي ومضّمغ ٖلى الصخو ال

آ.قبىت واؾٗت مً ألافغاص ٖلى مىاك٘ الخىانل الاحخماعي
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تر ؤهثر ألاماهً التي ًىدكغ فيها  -ؤوؿخغغام -اٖها الفِـ بىنحٗخبر وؾائل الخىانل الاحخماعي بيافت ؤهىآ        جٍى

ً، ؤو ختى الخىكف  الخىمغ إلالىترووي، والتي حؿبب في هثير مً ألاخُان بلى حٗغى الطخُت بلى الاوٗؼاٌ ًٖ لازٍغ

آًٖ الظهاب بلى الجامٗت، وكض ًلجإ بلى مماعؾت الٗىف هغص فٗل ًٖ إلاؾاءة التي ًخٗغى لها.

 :العام للبحثؤلاطار 

 :أوال مشكلت البحث

 :جحدًد مشكلت البحث -1

ٌٗخبر الخىمغ مً الٓىاهغ الاحخماُٖت الؿلبُت املىدكغة مازغا باألزو في املاؾؿاث الخٗلُمُت، وىن هظه 

 املاؾؿاث جًم الُلبت الظًً ال ػالىا في ؾً نغيرة ومً املمىً ؤن ًخإزغوا بيل ما ًجغي في مدُُهم، ولٗل ؤزُغ ؤهىإ

ت مً كبل قبىت واؾٗت مً ألافغاص ٖلى مىاك٘  الخىمغ اهدكاعا إلالىترووي، وىن الطخُت ًخٗغى لالؾتهؼاء والسخٍغ

ا ما آ.الخىانل الاحخماعي وهى في هظا ًسخلف ًٖ الخىمغ الخللُضي والظي ٌٗخبر هُاكه مدضوص هٖى

ضي واللفٓي والىفس ي والجيس ي، ٌٗض الخىمغ إلالىترووي ؾلىوا ٖضواهُا ًًم ؤقياال مسخلفت والخىمغ الجؿ

خُث ؤُٖذ وؾائل الخىانل الاحخماعي الُلبت الفغنت ملماعؾت ؾلىههم الٗضواوي والخدغف بؼمالئهم، والابتزاػ 

ت ... الخ آ.والتهضًض وعؾائل الىغه ووكغ إلاقاٖاث ووكغ خُاة الىاؽ الخانت وجباصٌ الكخائم والسخٍغ

لت  مً الؼمً كبل ؤن ًُلب الفغص املؿاٖضة مً الغير، وفي هظه الفترة ًيىن بن الخىمغ ًمىً ؤن ٌؿخمغ لفتراث ٍَى

الخىمغ كض زلف آزاعا ٖلى شخهِخه مخمثلت في ٖضم كضعجه ٖلى الخفاٖل إلاًجابي م٘ مدُُه، وكض ًلىصه طلً بلى 

بت الخفاّ الٗؼلت الاحخماُٖت وبالخالي ابخٗاصه ًٖ ؤنضكائه ؤو ؤي ججمٗاث، وهظا بُبُٗت الخاٌ ًلىص بلى نٗىآ

ٖلى الٗالكاث الاحخماُٖت، بمٗنى آزغ اوسخاب الفغص مً ألاوكُت الاحخماُٖت التي جدضر في مدُُه الاحخماعي 

 مىٗؼال
ً
آ.ختى ًهبذ بوؿاها

غ الهاصع ًٖ مىٓمت ألامم املخدضة، والظي حاء لخإهُض لخٗغى  وما ًاهض زُىعة ْاهغة الخىمغ هى الخلٍغ

فاٌ في حمُ٘ ؤهداء الٗالم  ت والٗضوان مغة واخضة ألَا للخىمغ، خُث ًخٗغى واخض بين ول زالزت ؤَفاٌ للسخٍغ

ا، وواخض مً ول ٖكغة هم ضخُت للخىمغ إلالىترووي، هظه البُاهاث ناصعة ًٖ مىٓمت ألامم  ٖلى ألاكل قهٍغ

غ م٘ ال 2019املخدضة للتربُت والٗلم والثلافت )الُىوؿيى(، بىاء ٖلى بُاهاث ٖام  ُىم الضولي وناصف هظا الخلٍغ

ؼث  مليافدت الٗىف والخىمغ بجمُ٘ ؤقياله، وكض ؾلُذ الُىوؿيى ٖلى الخىمغ إلالىترووي وؤهضث ؤهه في اػصًاص ٖو

، زانت وؤن الخىانل في الغالب ٖبر إلاهترهذ، وهظا ؤصي بلى صمج الٗالم الىاكعي 19طلً بلى حائدت وىعوها وىفُض 

ش وؾاٖت 2020/هىفمبر/5للخىمغ. )الُىوؿيى، الٗىف والخىمغ،  بالٗالم الافتراض ي، ما ػاص مً حٗغى الكباب ، جاٍع

: ًىم الؿبذ/ املىافم  آ https://news.un.org 10:00الؿاٖت  23/3/2020الضزٌى

وجخدضص مكيلت الضعاؾت في حؿاٌئ عئِس ي ماصاه: هل هىان ٖالكت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل 

آ.في ولُت لاصاب/ حامٗت مهغاجتالاحخماعي لضي َلبت الضعاؾاث الٗلُا 

 :أهمُت البحث -2

جإحي ؤهمُت البدث في بللاء الًىء ٖلى ؤهثر ؤهىإ الخىمغ زُىعة وهى الخىمغ إلالىترووي، وىهه هاحم ًٖ الخُىع  -1

آ.الخىىىلىجي، ووىن هظه الٓاهغة جدضر في ٖالم افتراض ي ًهٗب الخدىم فُه

ت وجخمثل ؤهمُت البدث ؤًًا وىن مىيٕى  -2 الخىمغ بكيل ٖام والخىمغ إلالىترووي بالخهىم له بؾلاَاث جغبٍى

جىٗىـ ٖلى املاؾؿاث املؿاهمت في ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت، وطلً ألن الخىمغ إلالىترووي كض ًفض ي باملخىمغ 

آ.بلى الٗؼلت الاحخماُٖت وكض ًهل به ألامغ بلى خض الاهخداع

ُض ماؾؿاث املجخم٘ في الخٗغف ٖلى ألاؾباب ولازاع املخٗللت جمثل ألاهمُت ؤًًا وىن هظا البدث ؾُف -3

آ.بمىيٕى الخىمغ إلالىترووي، وؤًًا مضي الاعجباٍ بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي لُلبت الجامٗت
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 جىمً ؤهمُت البدث في حصجُ٘ الباخثين ٖلى بحغاء الٗضًض مً الضعاؾاث التي جغبِ بين الخىمغ إلالىترووي -3

آ.ومضي الخفاٖل الاحخماعي للخضزل مً ؤحل الخض مً آزاع هظه الٓاهغة الؿلبُت

جإحي ؤهمُت البدث في جىحُه عؾالت للمؿاولين في الجامٗت ًٖ مضي زُىعة هظه الٓاهغة ٖلى خُاة الُلبت  -5

آ.الاحخماُٖت

 :أهداف البحث -3

آ.اعي الاهفٗالي إلاًجابيالخٗغف ٖلى الٗالكت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخم -1

آ.الخٗغف ٖلى الٗالكت بين الخىمغ إلالىترووي الاهفٗالي الخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي الؿلبي -2

 :فرضُاث البحث -4

آ.وحىص ٖالكت طاث صاللت بخهائُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي إلاًجابي -1

آ.بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي الؿلبيوحىص ٖالكت طاث صاللت بخهائُت  -2

 :جاهُا اإلافاهُم الىاردة في البحث

 :مفهىم الخىمر ؤلالكترووي -1

ا: هى قيل مً ؤقياٌ الٗضوان ٌٗخمض ٖلى اؾخسضام وؾائل الاجهاٌ الخضًثت وجُبُلاث إلاهترهذ  ٌعرف هظٍر

، واميرا ض إلالىترووي، نفداث إلاهترهذ( في وكغ ميكىعاث )الهىاجف املدمىلت، الخاؾىب املدمٌى ث الفُضًى، البًر

ً، ؤو التروٍج ألزباع واطبت ؤو بعؾاٌ عؾائل بلىتروهُت إللخاق الًغع املٗىىي  ؤو حٗلُلاث حؿبب الًغع باآلزٍغ

ً. )مدمض،  آ(194: م2019واملاصي باآلزٍغ

عرف إحرائُا: آ.الاهترهذ ؤو الهاجف الىلاٌهى بًلإ ألاطي مً املخىمغ ٖلى الطخُت ٖبر  َو

 :مفهىم الخفاعل الاحخماعي -2

ا: "هى هٕى مً الفٗل الاحخماعي الي ًدضر بكيل جباصلي بين ألافغاص، بدُث ًيىن ؾلىن ول منهم  ٌعرف هظٍر

بي،  آ(49: م 1998بمثابت الغص ؤو الاؾخجابت لؿلىن لازغ")الضٍو

عرف إحرائُا: ٖالكت جباصلُت بين َلبت الجامٗت بكيل مباقغ ؤو غير  هى جىانل ًخم بين َغفين كائم ٖلى َو

آ.مباقغ

 :جالثا: الدراساث السابلت

ت في مضاعؽ يىاحي  الدراست ألاولى: الكخه بضافُٗت إلاهجاػ ألاواصًمي لضي َلبت املغخلت الثاهٍى الخىمغ إلالىترووي ٖو

آ(:2019) اللضؽ

مغ َالب  ماوي، تهضف الضعاؾت بلى الخٗغف ٖلى الٗالكت بين الضعاؾت مً بٖضاص مدمض ببغاهُم ٖبض اللاصع ٖو الٍغ

ت، جم اؾخسضام املىهج الىنفي الاعجباَي،  الخىمغ إلالىترووي والضافُٗت لإلهجاػ ألاواصًمي لضي َلبت املغخلت الثاهٍى

ضي َالب، هٕى الُٗىت ٖكىائُت ٖىلىصًت، وؤْهغث الىخائج ؤن مؿخىي الخىمغ إلالىترووي ل 300جيىهذ الُٗىت مً 

ت حاءث بضعحت مىسفًت، في خين وان مؿخىي صافُٗت إلاهجاػ ألاواصًمي مخىؾُا، وبُيذ  الُلبت املغخلت الثاهٍى

الىخائج وحىص ٖالكت ٖىؿُت بين الخىمغ إلالىترووي وصافُٗت إلاهجاػ ألاواصًمي، وؤْهغث وحىص فغوق صالت بخهائُا 

ٌٗؼي ملخغير الجيـ لهالح الظوىع، وملخغير الهف الضعاس ي في مؿخىي الخىمغ إلالىترووي وفلا ملخغيراث الضعاؾت، 

لهالح الهف الثاوي ٖكغ، بِىما لم ًٓهغ فغوق في املخىؾُاث الخؿابُت لضافُٗت إلاهجاػ ألاواصًمي جبٗا ملخغيراث 

ماوي،  -الضعاؾت )الجيـ، الهف الضعاس ي، مؿخىي حٗلُم ألاب آ (44: م2019ألام( )ٖبض اللاصع، الٍغ

الكخه بالللم الاحخماعي :اهُتثالدراست ال آ(:2018) الخىمغ إلالىترووي ٖو

الضعاؾت مً بٖضاص مباعهت ملغاوي، تهضف الضعاؾت بلى الخٗغف ٖلى الٗالكت بين الخىمغ إلالىترووي والللم 

بلذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت جيىهذ مً  ت، جم اؾخسضام املىهج  106الاحخماعي، َو جلمُظا مً جالمُظ املغخلت الثاهٍى
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لىنفي الخدلُلي، وكض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضص مً الىخائج منها ال جىحض ٖالكت بين الخىمغ إلالىترووي والللم ا

الاحخماعي، ال جىحض فغوق صالت بخهائُا في الخىمغ إلالىترووي بازخالف الجيـ، ال جىحض فغوق صالت بخهائُا في 

آ: م ب(2018ضًً. )ملغاوي، الللم الاحخماعي بازخالف الجيـ واملؿخىي الخٗلُمي للىال

آ(:2017ء )الخىمغ إلالىترووي لضي ُٖىت مً الُلبت املًُغبين ؾلىهُا واهفٗالُا في مضًىت الؼعكا :لثتالدراست الثا

الضعاؾت مً بٖضاص هكام ٖبض الفخاح املياهين وهجاحي ؤخمض ًىوـ وغالب مدمض الخُاعي، تهضف الضعاؾت بلى 

اث الخىمغ إلالىترو وي لضي ُٖىت مً الُلبت املًُغبين ؾلىهُا واهفٗالُا في مضًىت الؼعكاء باألعصن، مٗغفت مؿخٍى

اث الخىمغ إلالىترووي وفلا ملخغيري الجيـ والٗمغ، جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً  والىكف ًٖ الازخالف في مؿخٍى

البت، هٕى الضعاؾت ونفُت جدلُلُت، وهٕى الُٗىت ٖمضًت،  هما ؤْهغث هخائج الض 117 عاؾت وحىص فغوق في َالبا َو

اث الخىمغ إلالىترووي بين الُلبت جبٗا ملخغير الجيـ لهالح الظوىعآ  14الٗمغ لهالح فئت الُلبت ؤهبر مً  -مؿخٍى

: 2018ؾىت، واجطح مً الضعاؾت ؤن الخىمغ إلالىترووي مىحىص وبضعحت هبيرة بين ؤفغاص الُٗىت. )املياهين وآزغون، 

آ(179م 

 :تحعلُب عً الدراساث السابل

ًخطح مً الٗغى الٗام للضعاؾاث الؿابلت املغظًت للضعاؾت الغاهىت ؤن الضعاؾت الخالُت جسخلف ًٖ الضعاؾاث 

في ٖضص مً املداوع الهامت هىحؼها في ٖضص مً املاقغاث، وؾىف وؿخٗغى ؤوحه الاجفاق والازخالف بين 

آ:ث هدىاٌو طلً في ٖضة مداوعآالضعاؾاث الؿابلت والضعاؾت الخالُت، وما جًُفه الضعاؾت الخالُت، خُ

ازخلفذ الضعاؾت الخالُت م٘ الضعاؾاث الؿابلت في نُاغت قيل ٖىىان الضعاؾت وىنها جدمل صُاغت العىىان:  •

ً عئِؿين هما املخغير املؿخلل واملخمثل في الخىمغ إلالىترووي، واملخغير الخاب٘ واملخمثل في الخفاٖل الاحخماعي،  مخغيًر

ماوي عهؼا في املخغير املؿخلل ٖلى الخىمغ إلالىترووي ؤما املخغير الخاب٘ فغهؼا ٖلى في خين ؤن ٖىىان ٖب ض اللاصع والٍغ

ىوـ والخُاعي عهؼوا بكيل ٖام ٖلى الخىمغ إلالىترووي لضي  صافُٗت إلاهجاػ ألاواصًمي، وصعاؾت ول مً املياهين ٍو

املخغير املؿخلل ٖلى الخىمغ إلالىترووي وفي املخغير  َلبت مًُغبين ؾلىهُا واهفٗالُا، ؤما صعاؾت ملغاوي فلض عهؼ في

آ.الخاب٘ عهؼ ٖلى الللم الاحخماعي

اجطح مً مسح الضعاؾاث الؿابلت غلبت البدىر الىنفُت الخدلُلُت، وغلب ٖلى  ؤلاحراءاث اإلاىهجُت: •

الضعاؾت املؿخسضم  الضعاؾاث ألاؾلىب الىمي وطلً باؾخسضامها ألصاة الاؾخبُان، خُث وان هىان اجفاق ٖلى هٕى

في الضعاؾت الخالُت والضعاؾاث الؿابلت وهي ونفُت جدلُلُت، وباليؿبت ألصاة الضعاؾت فلض اؾخسضمذ الضعاؾت 

آ.الخالُت ؤصاة الاؾخبُان هإصاة عئِؿُت لجم٘ البُاهاث، وكض اجفلذ في طلً م٘ الضعاؾاث الؿابلت

  :اإلاجال اإلاىضىعي •

اث هي الضافُٗت لإلهجاػ ألاواصًمي والللم الضعاؾاث الؿابلت جىاولذ صوع  - الخىمغ إلالىترووي في ٖضة مىيٖى

الاحخماعي، والضعاؾت الخالُت عهؼث ٖلى الضوع الظي ًلٗبه الخىمغ إلالىترووي في الخفاٖل الاحخماعي، خُث اجطح 

آ.كلت الضعاؾاث التي حؿتهضف صوع الخىمغ إلالىترووي في الخفاٖل الاحخماعي

ؤن الضعاؾاث التي جىاولذ مىيٕى الخىمغ إلالىترووي في مجاالث هفؿُت، ولم ًجض مما جىنل بلُه الخٔ الباخث  -

آ.مً صعاؾاث في مجاٌ ٖلم الاحخمإ

ذ زاعج لُبُا، فهىان صعاؾت ؤحٍغذ في فلؿُين وؤزغي في ألاعصن،  اإلاجال اإلاكاوي: • مجمل الضعاؾاث ؤحٍغ

آ.والضعاؾت الثالثت في الجؼائغ

ذ خٌى هظا املىيٕى واهذ صعاؾاث خضًثت ني:اإلاجال السم • آ.ول الضعاؾاث التي ؤحٍغ

ت ؤو املغخلت الجامُٗت،  اإلاجال البشري:• ذ هظه الضعاؾت وول الضعاؾاث الؿابلت ٖلى َلبت مً مغخلت الثاهٍى ؤحٍغ

آ.والضعاؾت الخالُت ؤحٍغذ ٖلى َلبت الضعاؾاث الٗلُا
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 :ؤلاطار الىظري للبحث

 :يأوال الخىمر ؤلالكتروو

 :أشكال الخىمر -1

آ.الاؾخلىاء الجؿمي: وفُه ٌؿخسضم املخىمغ اللىة الجؿضًت والًغب والهف٘ وإلاحباع ٖلى فٗل ؤقُاء مُٗىت -1

الاؾخلىاء اللفٓي: وفُه ٌؿخسضم املخىمغ ؤؾلىب بُٗض ًٖ اللىة الجؿضًت مثل الؿب والكخم والتهضًض وبُٖاء  -2

ت منهم، ؤو الاؾت آ.هؼاء مً ؤٖغاق وؤكلُاث ؤزغيآؤللاب للطخاًا للسخٍغ

فه وبطالله وعفًه مً كبل  -3 الاؾخلىاء الٗاَفي: وفُه ٌؿخسضم املخىمغ التهضًض واملًاًلت للطخُت وجسٍى

آ.الجماٖت

الاؾخلىاء الاحخماعي: وفُه ًلىم املخىمغ بةكهاء الطخُت والخدىم في ٖالكاجه الاحخماُٖت، ومىٗه مً مماعؾت  -4

آ.كتهم ؤو وكغ قائٗاث ٖنهمبٌٗ ألاوكُت هغفٌ نضا

ً وؤزظها ٖىىة، والخهغف فيها ؤو بجالفها  -5 الاؾخلىاء ٖلى املمخلياث: وفُه ًلىم املخىمغ بالخدىم في ؤقُاء لازٍغ

آ(11-10: م 2013عبما. )الهبدُين، اللًاة، 

 :الفرق بين الخىمر الخللُدي والخىمر ؤلالكترووي -2

 :الخىمر الخللُدي

 ُضي إلاًظاء الجؿضي والًغب والهف٘ وؾغكت املمخلياثٌكمل الخىمغ الخلل. 

 مضاه كلُل خُث ًمىً ؤن ًخم جدضًض ٖضص ألافغاص الظًً كامىا باألطي وضخاًاهم. 

 ًيخهي الخىمغ باهتهاء فٗل الخىمغ. 

 ىفظ ما ًفىغ به في الىكذ وامليان الظي ًغاه مىاؾبا سُِ ٍو  .املخىمغ في الغالب ًفىغ بهضوء وجإوي ٍو

  ًدضر في وكذ وػمً مدضص وطلً ٖىض جىاحض الطخُت املغاص الخىمغ ٖليها في ميان ماالخىمغ. 

 ختى ًهبذ الخىمغ جىمغا ٌكتٍر فُه الخىغاع. 

  ٖاصة ما ًدضر الخىمغ وحها لىحه، خُث ٌٗغف الطخُت ؤهه مؿتهضف مً كبل املخىمغ، وغالبا ما ًيىن

آ.الطخُت واملخىمغ ٌٗغفان بًٗهما

 :الخىمر ؤلالكترووي

 ال ًىحض به بًظاء حؿضي بال ؤهه كض ًاصي بلُه. 

 ت هبيرة حضا وهى غير مدضوص  .ًىدكغ بؿٖغ

 مً املخىك٘ ؤن الطخُت في هظه الخالت ال ٌٗغف املخىمغ مٗغفت شخهُت. 

  ًهٗب جدضًض وكذ الهتهاء ٖملُت الخىمغ، وطلً ألن ماصة الخىمغ مىحىصة ٖلى إلاهترهذ، وباإلميان ؤن

 .مً املخىمٍغًجهل ألهبر ٖضص ممىً 

 الخىمغ ًدضر بكيل غير مسُِ وصون جفىير في الىخائج. 

 لِـ له وكذ ؤو ػمً مدضص، فلض ًدضر الخىمغ والطخُت مكغٌى في ؤمغ ما ؤو هائم في بِخه. 

 م٘ مىيٕى الخىمغ الظي خضر صون ٖلم الطخُت ؤن هىان جىمغا خضر ٖلى شخهه ً  .كض ًخفاٖل لازٍغ

 ووي الخىغاع، فهظا الىٕى مً الخىمغ غالبا ما ًإزظ نضي واؾ٘ وجفاٖل مً كبل ال ٌكتٍر في الخىمغ إلالىتر

ش وكغ: م   (9-8ؤَغاف ٖضًضة ًخضزلىن م٘ مغوع الىكذ في ٖملُت الخىمغ. )بغهامج هً خغا، بضون جاٍع
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 :أشكال الخىمر ؤلالكترووي -3

الهاجف الىلاٌ( ؤو خؿب الخُبُم مثل  ًهىف الخىمغ إلالىترووي خؿب الىؾُلت املؿخسضمت )الاهترهذ ؤوآ         

لى هظا ألاؾاؽ هىان الخىمغ إلالىترووي املباقغ املخمثل في )اللفٓي(  ض إلالىترووي، ٖو بغامج الضعصقت في ملابل البًر

ت، والخىمغ إلالىترووي غير املباقغ )البهغي( مثل بعؾاٌ  واؾخسضام الهاجف ؤو إلاهترهذ في التهضًض وإلاهاهت والسخٍغ

ؤو عؾىم مؿِئت، والخىمغ إلالىترووي الاحخماعي، بلى حاهب الخىمغ املباقغ هىان الخىمغ إلالىترووي غير املباقغ نىع 

ض إلالىترووي ؤو نفدت الخىانل الاحخماعي لصخو ما،  الظي ًدضر صون مالخٓت الطخُت مثل جهفذ البًر

آ.(4، م 2014الخىىغ وزضإ الىاؽ ٖبر بغامج الضعصقت. )الكىاوي، 

ائل خلض وهغه جهل بلى الفغص ٖلى خؿاباجه الخانت، ؾىاء وان ٖلى مىاك٘ الخىانل الاحخماعي ؤو عؾ -1

ض إلالىترووي ؤو هغؾائل ههُت ٖلى عكمه الخام آ.البًر

آ.بقاٖاث وؤواطًب ًخم بَالكها ٖلى الطخُت -2

آ.وكغ نىع وملاَ٘ فُضًى شخهُت للطخُت صون ٖلمه مً ؤحل الاؾتهؼاء ٖلُه -3

ت -4 ت مً الطخُت بث عؾائل ٖىهٍغ آ.للسخٍغ

بٖاصة وكغ ميكىعاث ؤو حٗلُلاث مؿِئت ًٖ الطخُت ؤو بعؾالها لألنضكاء ؤو ببضاء إلاعجاب بها، ول  -5

آ.جلً ألافٗاٌ ججٗل هظا الُغف مكاعوا في ٖملُت الخىمغ

آ.التهضًض بيكغ نىع وملاَ٘ فُضًى ومداصزاث زانت للطخُت -6

آ.أل بطا لم ٌؿخجب الطخُت ملُالب املخىمغابتزاػ الطخُت وتهضًضه بيكغ ش يء ًسهه ٖلى امل -7

آ.اهخداٌ شخهُاث خلُلُت ٖبر مىاك٘ الخىانل الاحخماعي للخهٌى ٖلى مىؿب ما -8

آ.الخدغف، وطلً مً زالٌ بعؾاٌ نىع وعؾائل ماطًت للصخو املخللي -9

ث املىافلت ٖلى امليكىعاث والخٗلُلاث الؿلبُت والٗمل ٖلى بٖاصة وكغها مغة ؤزغي. )وػاعة الاجهاالآ -10

 (11: م 2018وجلىُت املٗلىماث، 

 :جاهُا الخفاعل الاحخماعي

 :طرق وأسالُب حدوث الخفاعل الاحخماعي -1

الاجهاٌ: ًلىم الخفاٖل الاحخماعي بكيل عئِس ي ٖلى ٖملُت الاجهاٌ، هظه الٗملُت التي جلىم ٖلى آلُت مُٗىت   -1

ا الخيكئت الاحخماُٖت وفيها ًىضمج الفغص م٘ مجخمٗه للخفاهم واللغت املكترهت، ولالجهاٌ زالزت قغوٍ عئِؿُت ؤوله

خمثل الكٍغ الثاوي في اٖخباع  ختى ًهبذ ًٖى فاٖل في الجماٖت وهى ما ًُلم ٖليها ٖملُت الخُبُ٘ الاحخماعي، ٍو

الٗالكاث ألاولُت ؤؾاؾا مهما في ٖملُت الاجهاٌ، وزالث هظه الكغوٍ الخضعج الهُىلي في ألاصواع، فيل فغص في 

آ.خم٘ له مياهت وصوع ًلىم بهاملج

ا مً الاؾخٗضاص لضي الفغص  -2 الخىك٘: ًمىً جدضًض هظا املهُلح في بَاع ٖملُت الخفاٖل الاحخماعي بإهه ًمثل هٖى

آ.ختى ٌؿخجُب ملثير، وجىغاع هفـ الؿلىن ولما جىفغث هفـ املثيراث

غجبِ الخفاٖل الاحخماعي بما ٌٗغف بالخىك٘ الاحخماعي، والت        ي جخم مً زالٌ ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت التي ٍو

جدضر مً كبل ماؾؿاث املجخم٘، فاألب ٖلى ؾبُل املثاٌ خُىما ًيىن م٘ ؤؾغجه فةهه ًخٗامل مٗهم بىاء ٖلى 

جىك٘ لؿلىهُاتهم، وهظلً املضعؽ ًخهغف في الفهل الضعاس ي بىاء ٖلى جىك٘ لضوع املضعؽ والُالب واملضًغ 

ً، وهظه ألاصواع جدُذ  وألازهائي، فيل فغص في املجخم٘ له ٖضص مً ألاصواع ًلىم بها بىاء ٖلى جىك٘ مً كبل لازٍغ

بي،  -51: م 1998للفغص الضزٌى في ٖالكاث احخماُٖت م٘ الغير خؿب ما جملُه ٖلُه َبُٗت هظه ألاصواع. )الضٍو

آ(53

آ
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 :عملُاث الخفاعل الاحخماعي -2

ن ؤو ؤهثر في مىكف جفاٖلي، وكض ًخم اؾخسضام اللىة والٗىف الهغإ: ًدضر الهغإ هدُجت جفاٖل َغفي -1

لت واهذ آ.والدؿلِ واللؿىة مً ؤحل جدلُم ؤهضاف مُٗىت، خُث ٌؿعى ول َغف بلى جدلُم هضفه بإي ٍَغ

الخىافـ: ٌٗخبر الخىافـ ٖملُت احخماُٖت جدضر في بَاع جفاٖلي بين ٖضص مً اللىي التي جمخلً بمياهُاث  -2

آ.هظا املىكف الخفاٖلي ًخم جىػَ٘ املياؾب بكيل غير مدؿاوي بين ؤَغاف الٗملُت الخفاٖلُتمُٗىت، وهدُجت 

الخٗاون: ٌٗخبر الخٗاون مً ؤهم ٖملُاث الخفاٖل الاحخماعي، وىهه ًلٗب صوعا مهما في الخلضم والخُىع بُٗضا  -3

ٓهغ الخٗاون ٖىضما ٌعجؼ الفغص ًٖ جدلُم ؤهضافه بمف غصه فُلجإ بلى الخٗاون م٘ ًٖ الهغإ والخىافـ، ٍو

ً مً ؤحل الىنٌى بلى ؤهضافه آ.لازٍغ

الخمثُل الاحخماعي: ٌؿعى الفغص زالٌ خُاجه بلى اهدؿاب ألافياع والاججاهاث واملٗاًير والٗاصاث والخلالُض  -4

آ.وفهمها والخىُف مٗها، وول طلً ٌكيل لضي الفغص جمثُل احخماعي للمدُِ الظي ٌِٗل فُه

خم مً زاللها بًلاف الهغإ وحٗل الخىافم: ٖم -5 ً، ٍو لُت احخماُٖت ؤؾاؾها الدؿامذ والخهالح م٘ لازٍغ

آ(48-47: م2017الٗالكاث ؤهثر وصا وجفاهما. )بسىف، 

 :أهماط الخفاعل الاحخماعي -3

لب املٗلىماث ؤو َل -1 ب الخفاٖل الاحخماعي املداًض: وجميز هظا الىٕى مً الخفاٖل باألؾئلت الاؾخفهامُت َو

آ.امللترخاث ولاعاء، وبالخالي هجض هىان مداوالث مخٗضصة لإلحابت وبُٖاء الغؤي وجلضًم إلاًًاخاث والخفؿيراث

الخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي الؿلبي: وجميزه الاؾخجاباث الؿلبُت والخٗبيراث الضالت ٖلى ٖضم املىافلت والضالت  -2

آ.ٖلى الخىجغ والاوسخاب

ً الخفاٖل الاحخماعي الاآ -3 هفٗالي إلاًجابي: جميزه الاؾخجاباث إلاًجابُت وجلضًم املؿاٖضة وحصجُ٘ ألافغاص لازٍغ

ُض الخماؾً. )هماٌ،  ً إلبضاء وجَى : 2005وبصزاٌ عوح املغح لُلض ي ٖلى الخىجغ، وهاالء ًمُلىن بلى ألافغاص لازٍغ

آ.(292م 

ت اإلافسرة للخىمر ؤلالكترووي والخفاع  :ل الاحخماعيجالثا: الاججاهاث الىظٍر

ت الخفاعل الرمسي   :هظٍر

ت جاهض ٖلى حاهبين ؤؾاؾُين هما الغمىػ واملٗاوي، والؿااٌ الظي ًُغح هىا هى ما امللهىص        بن هظه الىٍٓغ

ت ٖلى بُٖاء ؤهمُت للغمىػ واملٗاوي التي ًلهضها الىاؽ ؤزىاء ؾلىن مٗين  بالغمىػ، خُث جغهؼ الخفاٖلُت الغمٍؼ

صائما ٌُٗىن مٗاوي للمىاكف التي ًخٗغيىن لها في خُاتهم، بمٗنى آزغ بُٖاء مٗان  ًلىمىن به، فالىاؽ

آ.ألفٗالهم

خللى      ت ؤن هىان ٖملُت جفاٖلُت جدهل بين الفغص واملجخم٘، فالفغص ًىلض في هُاق ألاؾغة ٍو جغي الخفاٖلُت الغمٍؼ

اًت، وهى ؤًًا ًظهب للمضعؾت مً ؤحل جللي الخٗلُ م الالػم، وهى ؤًًا ًسغج لىُاق الٗمل مً فيها الخيكئت والٖغ

اث،  ت بين الفغص ومجخمٗه. )لُفي، الٍؼ ؤحل بقبإ خاحـاجه املاصًت، ول طلً ًىضح ؤن هىان ٖالكت جفاٖلُت كٍى

آ(123-120: م 1999

ت ًغهؼ ؤههاع الخفاٖلُت ٖلى الاهخمام بىُفُت خضور الخفاٖل بين ألافغاص وفم ؤؾالُب جاصي بلى اؾخمغاع الٗالك

ت الخفاٖلُت جغهؼ ٖلى ٖملُت لٗب الضوع ٖىضما ًدباصٌ ألافغاص إلاقاعاث، وطلً في بَاع مً  الخفاٖلُت، فالىٍٓغ

لى ؤؾاؾها فةن الفاٖلين ٌؿليىن ؾلىوا حضًضا  لى ؤؾاؾها ًخم جفؿير هظه إلاقاعاث، ٖو الٗالكاث الاحخماُٖت ٖو

آ(227-226: م 2000، ًخًمً هظا اليكاٍ املىٓم زالٌ املىكف الخفاٖلي. )جيرهغ

ت الخفاٖلُت ؾلىن املخىمغ في بَاع وكاَه الظي ًلىم به م٘ َغف آزغ هى الطخُت، وهُف  جفؿغ الىٍٓغ

لى مضي جفاٖله م٘ البِئت املدُُت،  ؤن ؾلىن الخىمغ الظي اجسظه املخىمغ ؤزغ بكيل ؤو بأزغ ٖلى الطخُت ٖو



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 
 95 

احخماُٖت وجلىصه بالخالي بلى الانُضام بىاك٘ الخىمغ فالطخُت هفغص في املجخم٘ ٌٗمل ٖلى الضزٌى في ٖالكاث 

آ.الظي ًازغ ؾلبا ٖلى املىكف الخفاٖلي

ت الفعل الاحخماعي  :هظٍر

ًغهؼ فُبر في جدلُله للبىاء الاحخماعي ٖلى مفهىم الفٗل الاحخماعي والٗالكاث الاحخماُٖت والٗالكاث 

خي الخام بهااملخباصلت بين املاؾؿاث الاحخماُٖت وجفؿيرها في بَاعها  آ.الاحخماعي ومؿاعها الخاٍع

صوع الفٗل الاحخماعي مً ؤهم مدضصاث الؿلىن الخىُٓمي في املاؾؿاث الٗامت، ومً زالله وؿخُُ٘ جدضًض 

بُٗت الٗالكاث الاحخماُٖت صازله، وكض ميز فُبر في صعاؾخه للخىُٓماث الاحخماُٖت  ؤصاء الفغص يمً الخىُٓم، َو

آ:بين قيلين ؤؾاؾين

تها والاهدؿاب لها، فهي  -1 ض مً ألافغاص الجضص الضزٌى في ًٍٖى مجخمٗاث مفخىخت: جخهف بإنها جخلبل مً ًٍغ

تها والخدٌى فيها بلى ؤًٖاء مؿاهمين وفاٖلين آ.مجخمٗاث مفخىخت ًمىً بؿهىلت الخهٌى ٖلى ًٍٖى

ل ؤًٖاء حضًصا وال املجخمٗاث املغللت: وهي ٖىـ املفخىخت، فهي مجخمٗاث مدافٓت ٖلى ؤفغاصها وال جلب -2

حؿمذ بغير ؤًٖائها ألانلُين باالهدؿاب بليها وال جغض ى ؤًًا بإًٖاء مكاعهين مثل الُىائف الهىضًت التي 

آ.(334-333: م 2011جىغلم ٖلى مً ًىلض فيها. )نضقي،

ت الؿبب في ازخالف صعحت جإزير مىاك٘ الخىانل الاحخماعي وىنها مجخمٗا مفخىخا ٖلى ؤجفؿغ  فغاص هظه الىٍٓغ

ت وبالخالي لهم كضعة الخإزير ٖلى الغير، وفي امللابل هىان  املجخم٘، فهىان ؤشخام لهم شخهُت مؿخللت وكٍى

الصخهُت املهؼوػة التي جخإزغ بؿهىلت مً مدُُها زانت وؤن هظا الفغص صزل ٖالم الخىانل الاحخماعي الافتراض ي 

ع فال ٌؿخُُ٘ جدلُم ؤهضافه املغحىة، فالخهىع الظي لخدلُم ٖضص مً ألاهضاف بال ؤهه كض جازغ ٖلُه بٌٗ ألامىآ

ت مً ألاهضاف ٌؿعى بلى جدلُلها في ْل مىاكف مُٗىت ت هى ؤن الفغص لضًه مجمٖى آ.جلىم ٖلُه هظه الىٍٓغ

ت الفٗل الاحخماعي ًمىً اللٌى بإن ألافغاص ٌكاعوىن في بغامج  ولخفؿير ْاهغة الخىمغ إلالىترووي باؾخسضام هٍٓغ

آ.خماعي اٖخلاصا منهم ؤنها ؾخدلم ؤهضافهم الصخهُت ؤهثر مً ؤي وؾُلت ؤزغيآالخىانل الاح

 :ؤلاطار اإلانهجي للبحث

 :أوال: هىع الدراست واإلاىهج اإلاسخخدم

بضو للباخثت ؤن ؤوؿب  هٕى الضعاؾت ونفُت جدلُلُت، واملىهج املؿخسضم في الضعاؾت مىهج املسح الاحخماعي، ٍو

آ .ى املسح الاحخماعي باؾخسضام الُٗىتاملىاهج لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت ه

 :جاهُا: مجاالث الدراست

آ.املجاٌ املياوي: ًخدضص املجاٌ املياوي)الجغغافي( للضعاؾت في مضًىت مهغاجه-1

آ.املجاٌ البكغي: للض جدضص املجاٌ البكغي للضعاؾت في َلبت الضعاؾاث الٗلُا في ولُت لاصاب حامٗت مهغاجت-2

آ.19/11/2020بلى  14/11/2020كُمذ الضعاؾت املُضاهُت في الفترة ما بين املجاٌ الؼمني: للض ؤ-3

 :جالثا: حجم مجخمع البحث العُىت اإلاخخارة

هل حجم مجخم٘ الضعاؾت ؤزىاء  -حامٗت مهغاجت -ججغي هظه الضعاؾت ٖلى َلبت الضعاؾاث الٗلُا ولُت لاصاب ٍو

ٖلمُت وهي )اللغت الٗغبُت، ٖلم الىفـ، ٖلم  ( َالب، ملؿمين ٖلى ؾبٗت ؤكؿام348بحغاء الضعاؾت بلى )

ت(، وجم سخب الُٗىت بيؿبت جمثُل  ش، اللغت إلاهجليًز آ.%10الاحخمإ، الفلؿفت، ٖلىم التربُت، الخاٍع

وفي ازخُاع ُٖىت الضعاؾت الخالُت فلض اعجإًىا ؤن ؤفًل ؤهىإ الُٗىاث هى الُٗىت الٗكىائُت البؿُُت، فلض 

حامٗت مهغاجت ولُت لاصاب، وجم سخب الُٗىت  -الضعاؾت ٖلى َلبت الضعاؾاث الٗلُااٖخمضث الباخثت في هظه 

آوفلا للكيل الخالي:
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آ
اؾخماعة، وبلغ  31اؾخماعة اؾخبُاهُت، ووان مٗضٌ الغصوص  35بىاء ٖلى املٗاصلت إلاخهائُت ؤٖاله جم جىػَ٘          

آ.الفاكض مً الاؾخماعاث ؤعبٗت اؾخماعاث

آ:حمع البُاهاثرابعا: إحراءاث 

الباخثت في هظه الضعاؾت اٖخمضث ٖلى اؾخماعة الاؾخبُان هإخض الىؾائل املالئمت لجم٘ املٗلىماث واملالئمت ملجخم٘ 

غيها ٖلى ٖضص مً  الضعاؾت، خُث كامذ الباخثت بةٖضاص ؤصاة حم٘ البُاهاث، وبٗض مغاحٗت ؤصاة حم٘ البُاهاث ٖو

مدىمين ٖلى مضي حىصة ؤصاة حم٘ البُاهاث بكيل ٖام بضؤث الباخثت ألاؾاجظة املخسههين في ٖلم الاحخمإ ه

غ مالخٓاث املدىمين في اؾخماعة واخضة لًمان ؤهبر كضع مً الاؾخفاصة وجم ألازظ بٗضص مً  بٗملُت جفَغ

آ.املالخٓاث

ت ألاصاة للبضء في  مغخلت حم٘ ال بض مً الخإهض مً زباث امللُاؽ في قيله النهائي، بهضف الىكىف ٖلى مضي حاهٍؼ

البُاهاث، والخإهض مً نضق وزباث ألاؾئلت املىهىم ٖليها بلائمت الاؾخلهاء وطلً باؾخسضام مٗامل الثباث 

، والُٗىت امللبٌى واملٗلىلت حجمها (α ≥)، (0.60) ، بدُث ال ًلل ًٖ(Cronbach alpha coefficient) الفا هغوهبار

الكاث  الض15) عاؾت إلاخهائُت بلُمت مكاهضة هبيرة، وبلغ مٗامل الثباث (، مفغصة بدُث جدلم الدؿائالث ٖو

، وبٗض الاهتهاء مً مغخلت حم٘ البُاهاث جمذ مغاحٗت الاؾخماعاث، وجم بٖضاص البُاهاث مً ؤحل ججهيزها 0.743

إلصزالها بلى الخاؾب لالي، وطلً بهضف جدلُلها بخهائُا للىنٌى بلى هخائج جفُض هظه الضعاؾت، وكض جم طلً مً 

آ.(Spss)الٌ اؾخسضام البرهامج إلاخهائي املٗغوف بـز

 :الصدق الظاهري  -1

وهى نضق املدىمين ومً زالله ًلضع املخسههين مضي ٖالكت ول بىض مً البىىص م٘ املدىع الخاب٘ له، هما ؤهه 

ُت نضق افتراض ي لالؾخماعة ألهه ًخم بىاء ٖلى جلضًغاث املدىمين وآعائهم، وكض ؤحم٘ املدىمين ٖلى نالخ

آ.الاؾخبُان للٗمل املُضاوي

 :حساب جباث الاسخبُان -2

للخإهض   Cronbach's Alpha للُاؽ مضي زباث ؤصاة الضعاؾت )الاؾخبُان( جم اؾخسضام )مٗاصلت زباث ؤلفا هغوهبار(

( مبدىزا، وكض جم اؾدبٗاصها مً الُٗىت اليلُت، 15مً زباث ؤصاة الضعاؾت ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت ميىهت مً )

آ.جضٌو الخالي ًىضح مٗامالث زباث ؤصاة الضعاؾتوال

آ( مٗامل ؤلفا هغوهبار للُاؽ زباث ؤصاة الضعاؾت1حضٌو عكم )

آمٗامل ؤلفاهغوهبارآاملدىع 

آ0.798آالخىمغ إلالىترووي

آ0.740آالخفاٖل الاهفٗالي إلاًجابي

آ0.674آالخفاٖل الاهفٗالي الؿلبي

آ0.797آالخفاٖل الاحخماعي

آ0.743آاليل

آ
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آ:خؿاب نضق الاحؿاق الضازلي -3

وكض حغي الخدلم مً نضق الاحؿاق الضازلي لالؾخبُان بدؿاب مٗامل اعجباٍ بيرؾىن بين صعحاث ول 

فلغة مً فلغاث مداوع الضعاؾت والضعحت اليلُت للمدىع الظي جيخمي بلُه ول فلغة، وطلً باؾخسضام البرهامج 

ح مٗامالث الاعجباٍ بين ول فلغة مً فلغاث ول مدىع والضعحت ، والجضٌو الخالي ًىض25إلانضاع  SPSS إلاخهائي

آ.اليلُت للمدىعآ

آ( مٗامالث الاعجباٍ بين صعحت ول فلغة للمدىع الظي جيخمي بلُه2حضٌو عكم )

الخىمر 

 ؤلالكترووي

معامل 

 الارجباط

الخىمر 

 ؤلالكترووي

معامل 

  الارجباط

الخفاعل 

 ؤلاًجابي

معامل 

 الارجباط

الخفاعل 

 السلبي

عامل م

 الارجباط

 0.407 1السؤال 
الؿااٌ 

13 
0.440 

 
 0.399 1الؿااٌ 0.462آ1الؿااٌ

 0.424 2السؤال 
الؿااٌ 

14 
0.672 

 
 0.589 2الؿااٌ 0.557آ2الؿااٌ

 0.446 3السؤال 
الؿااٌ 

15 
0.371 

 
 0.394 3الؿااٌ 0.621آ3الؿااٌ

 0.776 4السؤال 
الؿااٌ 

16 
 0.645 4الؿااٌ 0.772 4الؿااٌ  0.446

 0.395 5السؤال 
الؿااٌ 

17 
0.691 

 
 0.799 5الؿااٌ 0.531 5الؿااٌ

 0.394 6السؤال 
الؿااٌ 

آ18
0.651 

 
 0.463 6الؿااٌ

الؿااٌ 

6 
0.453 

 0.625 7السؤال 
الؿااٌ 

19 
0.453 

 
 0.380آ7الؿااٌ

الؿااٌ 

آ7
0.745 

 0.413 8السؤال 
الؿااٌ 

20 
 0.461 8الؿااٌ  0.645

الؿااٌ 

8 
0.487 

 0.446 9 السؤال
الؿااٌ 

21 
0.583 

 
   0.823 9الؿااٌ

 0.530 11السؤال
الؿااٌ 

22 
   0.603آ10الؿااٌ  0.621

 0.557 11السؤال
الؿااٌ 

23 
   0.566 11الؿااٌ  0.734

 0.625 12السؤال
الؿااٌ 

24 
   0.448 12الؿااٌ  

ُان هجض ؤن حمُ٘ مٗامالث اعجباٍ مً هخائج الجضاٌو ؤٖاله املخٗللت بمٗغفت الاحؿاق الضازلي لفلغاث الاؾخب

بيرؾىن بين فلغاث املدىع ألاٌو واملدىع الثاوي واملدىع الثالث واملدىع الغاب٘ والضعحت اليلُت ليل مدىع صالت 
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ت  لى0.371خُث وان الخض ألاصوى ) 0.01بخهائُا ٖىض مؿخىي مٗىٍى  ( ملٗامالث الاعجباٍ فُما وان الخض ألٖا

آ.(0.823)

لُه فةن حمُ٘  فلغاث املداوع مدؿلت صازلُا م٘ مدىعها الغئِس ي الظي جيخمي له مما ًثبذ نضق ٖو

آ.الاحؿاق الضازلي لفلغاث ول مدىعآ

 :ؤلاطار اإلاُداوي للدراست

حٗخمض الضعاؾت في ٖغيها للبُاهاث ٖلى وؾُلخين عئِؿِخين هما إلاخهاء الىنفي وإلاخهاء الاؾخضاللي، 

خماص خُث جم اؾخسضام ول مً الخىغاعاث وال ت، واملخىؾِ الخؿابي، وفي ازخباع الٗالكاث فلض جم الٖا يؿب املئٍى

آ.ٖلى جدلُل الاهدضاع الخُي البؿُِ

 :أوال: جىصُف العُىت

 :أوال البُاهاث ألاولُت

آ( ًىضح حيـ املبدىزين3حضٌو عكم )

آ

آ

آ

آ

آ

آ% مً الُٗىت واهىا مً إلاهار.61.3% مً ُٖىت البدث واهىا مً الظوىع، وؤن 38.7جضٌو ؤٖاله ؤن اجطح مً ال

آ( ًىضح مضي اؾخسضام إلاهترهذ4حضٌو عكم )

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

% 48.4ؾاٖاث، وؤن  4-2% 41.9% ٌؿخسضمىن إلاهترهذ ؤكل مً ؾاٖخين، وؤن 9.7ه ؤن اجطح مً الجضٌو ؤٖالآ

آ.ؾاٖاث 4ؤهثر مً 

آ( ًىضح مضي اؾخسضام مىاك٘ الخىانل الاحخماعي5حضٌو عكم )

 اليسبت % العدد البُان

 9.7 3 أكل مً ساعخين

 45.2 14 ساعاث 2-4

 45.2 14 ساعاث 4أكثر مً 

 100 31 اإلاجمىع

% 45.2ؾاٖاث، وؤن  4-2% 45.2% ٌؿخسضمىن إلاهترهذ ؤكل مً ؾاٖخين، وؤن 9.7ً الجضٌو ؤٖاله ؤن اجطح م

آؾاٖاث. 4ؤهثر مً 

 اليسبت % العدد البُان

 38.7 12 ذكر

 61.3 19 أهثى

 100 31 اإلاجمىع

 اليسبت % العدد البُان

 9.7 3 أكل مً ساعخين

 41.9 13 ساعاث 2-4

 48.4 15 ساعاث 4أكثر مً 

 100 31 اإلاجمىع
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 :جاهُا بُاهاث البحث

آ( ًىضح مضي اهدكاع الخىمغ إلالىترووي بين ُٖىت البدث6حضٌو عكم )

آالفلغاثآع.م
آوٗم

لخض 

آما
آاملخىؾِآال

آالخؿابي
إٓ.حإٓ.حإٓ.ح

آ1
آ12آ9آ10 لا للخىمغحٗغيذ ؾاب

آ1.94
آ38.7آ29.0آ32.3

آ2
حٗغيذ للخىمغ ٖبر مىاك٘ 

 الخىانل الاحخماعي

آ17آ9آ5
آ1.61

آ54.8آ29.0آ16.1

آ3
جم تهضًضي ؾابلا ٖبر عؾائل 

آبلىتروهُت

آ19آ6آ6
آ1.58

آ61.3آ19.4آ19.4

آ4
جللُذ عؾائل مؿِئت ٖبر الهاجف 

آالىلاٌ 

آ16آ6آ9
آ1.77

آ51.6آ19.4آ29.0

آ5
ت ٖبر مىاك٘  حٗغيذ للسخٍغ

آالخىانل الاحخماعي

آ14آ6آ4
آ1.45

آ67.7آ19.4آ12.9

آ6
ت مً شخهُتي ٖبر  جمذ السخٍغ

آمىاك٘ الخىانل

آ25آ4آ2
آ1.26

آ80.6آ12.9آ6.5

آوكغ نىعي الخانت ٖبر الاهترهذ 7
آ28آ-آ3

آ1.19
آ90.3آ-آ9.7

آ8
وكغ ؤزباع واطبت ٖني ٖبر  

آالاهترهذ

آ26آ4آ1
آ1.19

آ83.9آ12.9آ3.2

9 
جضاٌو ؤؾماء غير الئلت لي ٖبر 

آمىاك٘ الخىانل

آ29آ2آ-
آ1.06

آ93.5آ6.5آ-

10 
الىقاًت بي ٖىض ؤنضكائي ٖلى 

آمىاك٘ الخىانل

آ22آ8آ1
آ1.32

آ71.0آ25.8آ3.2

11 
عفٌ مكاعهتي في بٌٗ 

آنفداث الخىانل

آ21آ5آ5
آ1.48

آ67.7آ16.1آ16.1

12 
ِئت ٖني ٖبر وكغ فُضًىهاث مؿ

آإلاهترهذ

آ30آ-آ1
آ1.06

آ96.8آ-آ3.2

13 
إلاكهاء مً نفداث الخىانل 

آالاحخماعي

آ19آ7آ5
آ1.55

آ61.3آ22.6آ16.1

آجللي نىعا زاصقت للخُاء 14
آ17آ12آ2

آ1.52
آ54.8آ38.7آ6.5

15 
وكغ ؤؾغاعي الصخهُت ٖبر 

آإلاهترهذ

آ28آ3آ-
آ1.10

آ90.3آ9.7آ-
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آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

ءث هظه الىدُجت مسالفت هالخٔ مً الجضٌو ؤٖاله اهسفاى مٗضٌ الخىمغ إلالىترووي بين الُلبت، وكض حاآ

لٗضص مً الضعاؾاث التي ؤهضث ٖلى اهدكاع مٗضالث الخىمغ، زانت وؤن مىٓمت ألامم املخدضة هي ؤًًا ؤهضث ٖلى 

خضاءاث ٖبر  اهدكاع الخىمغ إلالىترووي، ولٗل الؿبب في طلً ًغح٘ بلى ٖضم بفهاح ضخُت الخىمغ ًٖ حٗغيه اٖل

آ.ا، فىجضهم ًسفىن حٗغيهم للخىمغوؾائل الخىانل الاحخماعي بمسخلف ؤهىاٖه

وحكير الضعاؾاث الؿابلت التي جم جىاولها بلى اهدكاع ْاهغة الخىمغ إلالىترووي، وجفكيها كض ًيىن مغصه جىفغ آ

وؾائل الاجهاٌ ٖبر الاهترهذ وؾهىلت الخٗامل م٘ جُبُلاث الخىانل الاحخماعي ما ٌصج٘ ألافغاص ٖلى الخٗبير ًٖ 

اث خُاتهم صون ؤي كُض، مكاٖغهم الضازلُت )الؿ ت افهاخهم ًٖ ول مجٍغ ض مً خٍغ ٍؼ لبُت، إلاًجابُت( ٍو

 م٘ اللضعة ٖلى الخسفي في الٗالم الافتراض ي، فُلضم في ؤغلب ألاخىاٌ افياعه الصخهُت ولِؿذ 
ً
وزهىنا

 لخضور هظه املكيل
ً
خدغع مً الخبُٗت املجخمُٗت واللُمُت، مما ًجٗل هظا الفًاء حاهؼا ت، الاحخماُٖت ٍو

ت ؤزغيآ آ.باإليافت ألؾباب هٍٓغ

الكخه بالللم الاحخماعي(، آ وكض حاءث هظه الىدُجت مخىافلت م٘ صعاؾت مباعهت ملغاوي )الخىمغ إلالىترووي ٖو

الكخه بضافُٗت  ماوي )الخىمغ إلالىترووي ٖو مغ َالب الٍغ وؤًًا مخىافلت م٘ هدُجت مدمض ببغاهُم ٖبض اللاصع ٖو

ت في مضاعؽ يىاحي اللضؽ(إلاهجاػ ألاواصًمي لضي َلب آ.ت املغخلت الثاهٍى

آ

آ

16 
وبْهاعي  اهخداٌ شخهُتي

آباملٓهغ الس يء

آ29آ2آ-
آ1.06

آ93.5آ6.5آ-

17 
بكهائي مً ألالٗاب الجماُٖت 

آبخٗمض

آ27آ4آ-
آ1.13

آ87.1آ12.9آ-

18 
ججاهل حٗلُلاحي ٖلى الفِـ بىن 

آبخٗمض

آ19آ9آ3
آ1.48

آ61.3آ29.0آ9.7

19 
بت ٖلى خؿاباحي  جللي عوابِ غٍغ

آٖلى الاهترهذ

آ12آ8آ11
آ1.97

آ38.7آ25.8آ35.5

20 
ت مً ميكىعاحي ٖلى  السخٍغ

آالفِـ بىن

آ22آ5آ4
آ1.42

آ71.0آ16.1آ12.9

21 
ت مً  ؤقاعن في السخٍغ

آميكىعاث الغير ٖلى الفِـ

آ19آ9آ3
آ1.48

آ61.3آ29.0آ9.7

22 
لتي في ٖغى  ًيخلضون ٍَغ

لت حاعخت آؤفياعي بٍُغ

آ21آ9آ1
آ1.35

آ67.7آ29.0آ3.2

ت آ23 آًخيلمىن معي بٗىهٍغ
آ25آ5آ1

آ1.23
آ80.6آ16.1آ3.2

آ24
ًخم تهمِل ؤفياعي ٖلى الفِـ 

آبىن

آ20آ10آ1
آ1.39

آ64.5آ32.3آ3.2

آ25
ؤجللى عؾائل بلىتروهُت مؿِئت لي 

آولٗائلتي

آ31آ-آ-
آ1.00

آ1.00آ-آ-
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آ( ًىضح مضي الخفاٖل الاحخماعي بين الُلبت7حضٌو عكم )

آالفلغاثآع.م
آوٗم

لخض 

آما
آاملخىؾِآال

آالخؿابي
إٓ.حإٓ.حإٓ.ح

آالخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي إلاًجابي

آٖالكتي حُضة بؼمالئيآ1
آ2آ-آ29

آ2.94
آ6.5آ-آ93.5

آاملؿاٖضة لؼمالئي ؤؾإع لخلضًمآ2
آ6آ-آ25

آ2.81
آ19.4آ-آ80.6

آؤؾخُُ٘ الخإزير في ػمالئيآ3
آ3آ17آ11

آ2.26
آ9.7آ54.8آ35.5

آؤعاعي قٗىع ػمالئيآ4
آ4آ-آ27

آ2.87
آ12.9آ-آ87.1

آؤجباصٌ املؼاح م٘ ػمالئي 5
آ1آ2آ28

آ2.87
آ3.2آ6.5آ90.3

آ6
لضي اللضعة ٖلى الخٗامل م٘ 

ً آلازٍغ

آ2آ6آ23
آ2.68

آ6.5آ19.4آ74.2

آؤكضم املكىعة والىصح لألزٍغً 7
آ3آ7آ21

آ2.58
آ9.7آ22.6آ67.7

آؤهخم بكاون ألازٍغً 8
آ1آ17آ13

آ2.39
آ3.2آ54.8آ41.9

آؤؾخًُف ؤنضكائي في بُتي 9
آ5آ9آ17

آ2.39
آ16.1آ29.0آ54.8

10 
لضي الغغبت في الاوسجام م٘ 

ً آلازٍغ

آ1آ12آ18
آ2.55

آ3.2آ38.7آ58.1

11 
ً ٖلى خل  ؤؾاٖض لازٍغ

آمكاولهم

آ1آ7آ23
آ2.71

آ3.2آ22.6آ74.2

12 
ؤخب خًىع املىاؾباث 

آالاحخماُٖت

آ3آ18آ10
آ2.23

آ9.7آ58.1آ32.3

آالخفاٖل الاحخماعي الاهفٗالي الؿلبي

آًتهمني ػمالئي بإهني ؤهاويآ13
آ27آ4آ-

آ1.13
آ87.1آ12.9آ-
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آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

آ

لُلبت ًخمخٗىن بٗالكاث جىانل حُضة م٘ مدُُهم، وطلً ألن الخفاٖل إلاًجابي مً ًخطح مً الجضٌو ؤٖاله ؤن ا

ؤهم ألاقُاء التي حُٗي لألفغاص فغنت حُضة في بىاء ٖالكاث حُضة م٘ بًٗهم البٌٗ، هما ؤن ألافغاص إلاًجابُين 

ٗغآ ف ول فغص ؤهمُت طلً هاجخىن في مجخمٗاتهم، فالخفاٖل إلاًجابي كاصع ٖلى بخضار جىاػن حُض بين ألافغاص، َو

وبمياهُت الخٗامل بكيل الئم ومفُض، فاألشخام مخىاحضون صائًما بّما في مجاٌ الٗمل، ؤو الىىاصي، وامللهى 

وغيرها مً ألاماهً التي ًخم فيها الخىانل بُنهم، وغير طلً مً وحىص مىاك٘ الخىانل الاحخماعي والتي ًخفاٖل فيها 

آ.ان هظا الخىانل افتراض يألاشخام م٘ بًٗهم البٌٗ ختى وبن و

بال ؤن هظه الىدُجت لم جخفم م٘ هدُجت هكام ٖبض الفخاح املياهين وهجاحي ؤخمض ًىوـ وغالب مدمض الخُاعي 

آ)الخىمغ إلالىترووي لضي ُٖىت مً الُلبت املًُغبين ؾلىهُا واهفٗالُا في مضًىت الؼعكاء(.

 :جاهُا: اخخبار الفرضُاث

آطاث صاللت بخهائُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي إلاًجابي:جىحض ٖالكت  الفرضُت ألاولى:

 معامل الارجباط الىمىذج

مسخىي 

ت  اإلاعىٍى

 اإلاشاهد

 

الخىمغ 

والخفاٖل 

 إلاًجابي

-0.099 0.596 

هالخٔ مً زالٌ الىمىطج الؿابم ؤهه ال ًىحض ٖالكت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي 

ت املكاهض للىمىطج هيل مٗىىي )إلاًجابي، خُ (، وواهذ كُمت مٗامل الاعجباٍ 0.596ث وان مؿخىي املٗىٍى

ت ػمالئي مني 14 آًؼعجني سخٍغ
آ10آ15آ6

آ1.87
آ32.3آ48.4آ19.4

آلضي كضعة ٖلى كُاصة لازٍغً 15
آ2آ17آ12

آ2.32
آ6.5آ54.8آ38.7

آؤحض نٗىبت في هؿب لازٍغً 16
آ20آ10آ1

آ1.39
آ64.5آ32.3آ3.2

17 
ؤقٗغ بٗضم الغاخت ٖىض 

آجىاحضي في حماٖت

آ17آ12آ2
آ1.52

آ54.8آ38.7آ6.5

ً بدؿاؾُت 18 آؤحٗامل م٘ لازٍغ
آ19آ10آ2

آ1.45
آ61.3آ32.3آ6.5

آالهجىم ؤفًل وؾُلت للضفإ 19
آ15آ8آ8

آ1.77
آ48.4آ25.8آ25.8

20 
ال ؤعغب بدكىُل ٖالكاث 

آحضًضة

آ15آ13آ3
آ1.61

آ48.4آ41.9آ9.7

آؤجفاٖل م٘ مدُُي الجامعيآ21
آ1آ19آ11

آ2.32
آ3.2آ61.3آ35.5
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ً: "الخىمغ إلالىترووي وهي كُمت ؾالبت، ولِؿذ طاث صاللت  0.099-الخفاٖل الاحخماعي إلاًجابي" حؿاوي  -للمخغيًر

آ.اعي إلاًجابيبخهائُت، مما ٌٗني ٖضم وحىص ٖالكت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخم

آجىحض ٖالكت طاث صاللت بخهائُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي الؿلبي: الفرضُت الثاهُت:

 معامل الارجباط الىمىذج

مسخىي 

ت  اإلاعىٍى

 اإلاشاهد

 

الخىمغ 

والخفاٖل 

 الؿلبي

0.081 0.663 

ترووي والخفاٖل الاحخماعي الؿلبي، هالخٔ مً زالٌ الىمىطج الؿابم ؤهه ال ًىحض ٖالكت بين الخىمغ إلالى

ت املكاهض للىمىطج هيل مٗىىي ) ً: 0.663خُث وان مؿخىي املٗىٍى (، وواهذ كُمت مٗامل الاعجباٍ للمخغيًر

وهي كُمت مىحبت، ولِؿذ طاث صاللت بخهائُت،  0.081الخفاٖل الاحخماعي إلاًجابي" حؿاوي  -"الخىمغ إلالىترووي

آ.الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي الؿلبي مما ٌٗني ٖضم وحىص ٖالكت بين

ًضٌ طلً ٖلى ٖضم جإزغ شخهُت الُالب في الضعاؾاث الٗلُا بمىاك٘ الخىانل الاحخماعي وما ًدضر فيها 

مً جىمغ، ولٗل املغخلت ألاواصًمُت التي ٌِٗكها الُالب جدخم ٖلُه الخٗامل بٗلالهُت م٘ املىاكف التي ًخٗغى لها 

ىانل الاحخماُٖت، وىن ألاشخام املخفاٖلين ٖبر هظه املىاك٘ ٖلى ألاغلب شخهُاث افترايُت ال ٖبر مىاك٘ الخ

جمذ للىاك٘ بهلت، وبالخالي فةنها ؤًًا لً جيىن طاث جإزير ٖلى شخو املخللي الظي هى ؤًًا كض ًيىن شخهُت 

خه الافترا يُت وبةمياهه ؤن ًلضم هفؿه هما افترايُت، فاملجخمٗاث الافترايُت جفسح املجاٌ للفغص بإن ًهى٘ هٍى

ضه والؿلىن الظي كض ًخٗظع ٖلُه في املجخم٘ الىاكعي، وجفاٖل الفغص هىا ًيىن جفاٖال  لى الىدى الظي ًٍغ ٌكاء ٖو

اهُالكا مً وىهه فغصا افتراض ي فُلضم في ؤهثر ألاخىاٌ آعاءه وؤفياعه وجهىعاجه الصخهُت ولِؿذ الاحخماُٖت 

خدغع مً ؤي جبُٗت صًيُت آ.ؤو احخماُٖت ؤو ؾُاؾُت، لهظا حاءث الىدُجت بهظا الكيل ٍو

الكخه بالللم الاحخماعي(، بال ؤنها اجفلذ م٘  ولم جخفم هظه الىدُجت م٘ صعاؾت مباعهت ملغاوي )الخىمغ إلالىترووي ٖو

مً  هدُجت هكام ٖبض الفخاح املياهين وهجاحي ؤخمض ًىوـ وغالب مدمض الخُاعي )الخىمغ إلالىترووي لضي ُٖىت

آالُلبت املًُغبين ؾلىهُا واهفٗالُا في مضًىت الؼعكاء(

  :الخىصُاث واإلالترحاث

الٗمل ٖلى بحغاء صعاؾاث ًٖ الخىمغ إلالىترووي للخٗغف ٖلى ؤؾبابه، وبالخالي مً املهم بللاء الًىء ٖلى   -1

  .الجىاهب املسخلفت لٓاهغة الخىمغ

ت صاٖمت ف -2 ُت الكباب )الُلبت( لىُفُت يغوعة الٗمل إلًجاص بغامج بعقاصًت جغبٍى ي هظا املجاٌ لخٖى

فهم بمساَغ جىىىلىحُا الاجهاٌ زانت في ْل الاؾخسضام  الخٗامل في خاٌ حٗغيهم للخىمغ، وحٍٗغ

آ.الخاَئ

 .الاهخمام بضعاؾت الخىمغ إلالىترووي، وبًجاص الؿبل الىفُلت للخض مىه -4

م في الخسفُف مً هظه الٓاهغة، وجلضًم يغوعة وحىص مغقضًً احخماُٖين وهفؿُين في اليلُاث مما ٌؿه -5

 لضوعهم الىبير في مثل هظه 
ً
غ املهاعاث ٖىض املغقضًً الاحخماٖين هٓغا املؿاهضة الاحخماُٖت لهم، وجٍُى

 .اللًاًا

ىاكبه -6 ُت للُلبت في بعقاصهم هدى لازاع الؿلبُت للخىمغ ٖو  .كض حؿاهم هضواث الخٖى
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ٖلى وافت الُلبت في الجامٗت وىن الُلبت في املغخلت الجامُٗت  بحغاء صعاؾاث جخٗلم بالخىمغ إلالىترووي - -7

آ.)اللِؿاوـ( ألاهثر جإزغا باملدُِ الاحخماعي

 :الخاجمت

الكخه بالخفاٖل الاحخماعي التي بضؤها  بدمض هللا وجىفُله ؤجم الباخث صعاؾخه الخالُت بٗىىان الخىمغ إلالىترووي ٖو

مغ إلالىترووي ٖلى َبُٗت الخفاٖل الاحخماعي لُلبت الضعاؾاث الٗلُا الباخث بهضف الخٗغف ٖلى مضي اوٗياؽ الخى

ت مً الاؾخيخاحاث هي آ:بيلُت لاصاب، وجم الخىنل ملجمٖى

حٗضصث نىع الاهدغاف الاحخماعي بؿبب الثىعة في ٖالم الاجهاٌ، وهظا بدض طاجه ؾاهم في ْهىع ؾلىهُاث  -1

عؾاث املىدغفت التي ْهغث مً زالٌ الخٗاَي الؿلبي م٘ مىدغفت حضًضة ولٗل الخىمغ إلالىترووي مً املما

جىىىلىحُا الاجهاٌ، وىن الخىمغ إلالىترووي مكيلت مغهبت لها جضاُٖاتها ٖلى الكباب وجدخاج بلى وي٘ 

غق ملىاحهتها آ.اؾتراجُجُاث َو

بإهه ال جىحض ٖالكت  م٘ ول ألاهمُت التي ًىليها الباخثىن الاحخماُٖىن ملىيٕى الخىمغ بكيل ٖام بال ؤهه اجطح -2

اعجباَُت بين الخىمغ إلالىترووي والخفاٖل الاحخماعي لضي َلبت الضعاؾاث الٗلُا في الجامٗت، ولىً طلً ال ٌٗني ؤن 

الٓاهغة غير مىحىصة، فاملالخٔ ؤها مىحىصة بال ؤن هظه الفئت ألاواصًمُت وان لها اللضعة الالػمت في الخٗامل م٘ 

آ .هظه الٓاهغة الؿلبُت

ت، وطلً باؾخهضاع كىاهين جيافذ الجغائم واملكىالث التي جدضر  -3 خماًت الطخاًا مً حمُ٘ الفئاث الٗمٍغ

آ.يمً هُاق إلاهترهذ

 كائمت اإلاراحع

 :أوال الكخب

بي، ٖبض الؿالم. ) .1  .(. الخمهُض في ٖلم الىفـ الاحخماعي. َغابلـ: ميكىعاث حامٗت َغابلـ1998الضٍو

فاٌ واملغاهلين2013اة، مدمض فغخان. )الهبدُين، ٖلي مىس ى. اللً - .2  -(. ؾلىن الخىمغ ٖىض ألَا

ىُت لليكغ اى: فهغؾت مىخبت امللً فهض الَى  .مفهىمه ؤؾبابه ٖالحه. الٍغ

3. -  ً ً: ميكىعاث حمُٗت البدٍغ ش وكغ(. كل ال للخىمغ إلالىترووي. البدٍغ بغهامج هً خغا. )بضون جاٍع

 .اليؿائُت للخىمُت إلاوؿاهُت

(. صلُل الخٗامل م٘ الخىمغ إلالىترووي. اململىت الؿٗىصًت: 2018االث وجلىُت املٗلىماث. )وػاعة الاجه .4

 .ميكىعاث وػاعة الاجهاالث

 .(. ٖلم الىفـ الاحخماعي. ألاعصن ٖمان: صاع الثلافت واليكغ2005هماٌ، َاعق. ) - .5

اث، هماٌ ٖبض الخمُض. )- .6 ت املٗانغة ف1999لُفي، َلٗذ ببغاهُم. الٍؼ ي ٖلم الاحخمإ. اللاهغة: ( الىٍٓغ

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘  .صاع غٍغ

ت ٖلم الاحخمإ. 2000ٍجيرهغ، حىهازان. ) .7 ت: ميكإة 2(. بىاء هٍٓغ . )جغحمت: مدمض ؾُٗض فغح(. إلاؾىىضٍع

 .املٗاعف

 :جاهُا الرسائل العلمُت

الكخه بالللم الاحخماعي.2018ملغاوي، مباعهت. ) -1 صعاؾت في الٗلىم الاحخماُٖت. )عؾالت  (. الخىمغ إلالىترووي ٖو

آ.ماحؿخير(. حامٗت كانضي مغباح وعكلت، ولُت الٗلىم إلاوؿاهُت والاحخماُٖت

ائف 2017بسىف، وخُض ؤخمض. ) -2 ايُت وؤزغه ٖلى ؤخض الْى (. صعاؾت الاهخمام ببٌٗ ؤوحه التربُت البضهُت والٍغ

ايُت. )عؾالت ماحؿخير(. حامٗت الخفاٖل الاحخماعي: صعاؾت في ٖلىم وجلى -الاحخماُٖت ُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ

ايُت آ.الٗغبي بً املهُضي ؤم البىاقي، مٗهض ٖلىم وجلىُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ
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 :جالثا اإلاجالث العلمُت

ت مللُاؽ الخىمغ إلالىترووي: الطخُت2014الكىاوي، ؤمىُت ببغاهُم. ) -1 لت املخىمغ". مج -(. "الىفاءة الؿُيىمتًر

حامٗت املىىفُت،  -قٗبت الضعاؾاث الىفؿُت والاحخماُٖت، ولُت لاصاب -مغهؼ الخضمت لالؾدكاعاث البدثُت

آ.1هىفمبر الٗضص 

ت في مدافٓت 2019مدمض، زىاء هاقم مدمض. ) -2 (. "واك٘ ْاهغة الخىمغ إلالىترووي لضي َالب املغخلت الثاهٍى

ت والىفؿُت، الٗضص  صعاؾت مُضاهُت". مجلت -الفُىم وؾبل مىاحهتها آ.الجؼء الثاوي -12حامٗت الفُىم للٗلىم التربٍى

ت الخللُضًت لضعاؾت الخىُٓماث الاحخماُٖت2011نضقي، خؿين. ) -3 م". مجلت  -(. "اججاهاث الىٍٓغ ٖغى وجلٍى

آ.، الٗضص الغاب27٘حامٗت صمكم، املجلض 

ماوي، ٖمغ َالب. ) -4 الكخه بضافُٗت إلاهجاػ (. "2019ٖبض اللاصع، مدمض ببغاهُم. الٍغ الخىمغ إلالىترووي ٖو

ت والىفؿُت،  ت في مضاعؽ يىاحي اللضؽ". املجلت الضولُت للضعاؾاث التربٍى ألاواصًمي لضي َلبت املغخلت الثاهٍى

آ.06الٗضص ؾبخمبر 

هُا ( "الخىمغ إلالىترووي لضي ُٖىت مً الُلبت املًُغبين ؾلىآ2018املياهين وآزغون، هكام ٖبض الفخاح. ) -5

ت والىفؿُت آ.1الٗضص  12حامٗت الؿلُان كابىؽ، املجلض  -واهفٗالُا في مضًىت الؼعكاء". مجلت الضعاؾاث التربٍى

 :رابعا: شبكت اإلاعلىماث الدولُت ؤلاهترهت

: ًىم الؿبذ/   https://news.un.org.(2020) .الُىوؿيى. الٗىف والخىمغ -1 ش وؾاٖت الضزٌى جاٍع

 .10:00 الؿاٖت 23/3/2020املىافم
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الواقع واملأمول )نظرة جغرافية( -التنمية الاقتصادية في ليبيا )  

 د. بشير عمران أبو ناجي                                      د. الصادق محمود عبد الصادق          

 فُاكظم الجغسا-الخمع -حامػت اإلاسكب، ولُت آلاداب         كظم الجغسافُا-الخمع-آلاداب ولُت ،حامػت اإلاسكب
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  :املقدمة

غلى السغم مً امخالن لُبُا إلاظاخت هبحرة، ًمىً مً زاللها الاؾالع غلى ملىماث الخىمُت والىمى  

م هره الخىمُت  الاكخطادي والخؿىز، وحػدد اإلاىازد اإلاسخلفت، ئال أن هىان الىثحر مً اإلاػىكاث التي حػترع ؾٍس

تى مً مجازاة ححرانها، واللخاق بسهب الخؿىز والىمى والىجاح، وجخػدد هره والىمى الاكخطادي، وجمىػها خ

اإلاػىكاث فمنها ما هي ؾبُػُت، ومنها ماهي اكخطادًت، مخمثلت في ألاوغاع اإلاسخلفت التي حػخمد في أغلبها غلى جطدًس 

تروٌ في ملدمتها، ألامس الري اإلاىاد الخام الؿبُػُت بأشيالها اإلاسخلفت، واإلاخاخت في هره اإلاظاخت والري ًأحي الب

حػل مً البالد غسغت لػدم الاطخلساز، وزهُىت للخللباث في الاطػاز الػاإلاُت، وجدىم الشسواث والدٌو الطىاغُت 

 ملخص الدراسة:

حػسغذ هره الدزاطت ئلى واكؼ الخىمُت الاكخطادًت في لُبُا، وما ًلابله مً مػىكاث، بدُث جم  

جلظُم هره اإلاػىكاث ئلى كظمحن زئِظُحن، ألاٌو غىائم ؾبُػُت لِع لإلوظان ئال الخىُف مػها باألطالُب 

ت، الىاججت والؿس  ق الخدًثت، ومداولت حسخحر ئمياهُاجه في ظل وحىدها،  و الثاوي جمثل في الػىائم البشٍس

 ئلى الخدزالث 
ً
غً أزس الاوظان وجطسفاجه، وغالكخه باإلاىازد اإلاخاخت وهُفُت اطخغالله لها، باإلغافت

ت في اغاكت الخازحُت. وكد جىضلىا في هره الدزاطت الى الدوز الىبحر الري جلػبه  اإلاػى  كاث الؿبُػُت والبشٍس

 غلى همى وجؿىز 
ً
الخىمُت، وازبدذ الدزاطت ان غدم الاطخلساز الظُاس ي في البالد وان له أزس طلبي أًػا

اث الخىمُت والىمى الاكخطادي ومػدالث دزٌى  مػظم ألاوشؿت الاكخطادًت، مما أدي الى جدوي مظخٍى

 ألافساد ومظخىي مػِشتهم.

 :املفتاحية الكلمات

 غىائم الخىمُت، الخسلف والخىمُت، اطتراجُجُاث الخىمُت، الىمى الاكخطادي، الظُاطاث اإلاىحهت 

Abstract: 

This study dealt with the situation of economic development in Libya, and the 
corresponding obstacles. So that these obstacles were divided into two main parts: the 
first, is natural obstacles that humans can only adapt to by modern methods and 
techniques, and try to harness their capabilities. The second is represented in the human 
obstacles resulting from the impact of man and his actions, and his relationship with the 
existing resources, and how to exploit them, as well as, the effect of political instability. In 
this study, we have found that a great role played by natural and human obstacles in 
hindering development. The study shown that the political instability in the country had a 
negative impact also on the growth and development of most economic activities, which 
led to low levels of development and economic growth, law income rates of individuals and 
impacted their standards of living in general. 
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الىبري في ذلً، ومنها ما هي احخماغُت جخطر أشيالها في اهدشاز الفظاد والجهل، ومنها الظُاطُت اإلاخمثلت في 

 لؿت بشيل دًىخاجىزي وتهمِش بلُت الشػب.مداوالث الاطدُالء غلى الظ

وبىظسة حغسافُت وظخؿُؼ جلظُم مػىكاث الخىمُت في لُبُا ئلى اإلاػىكاث الؿبُػُت التي لِع لإلوظان  

ت وهي التي جخمثل في اإلاإشساث الظياهُت  دزل فيها، مثل الخػاَزع، واإلاىار، والتربت، واإلاُاه، واإلاػىكاث البشٍس

كخطادًت والىمى الاكخطادي، هما طيخؿسق ئلى الخدزل الخازيي غلى هره البالد وما شاده مً وأزسها غلى الخىمُت الا

 غلى مػظم غملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي في البالد.
ً
 جفاكم وأزاز طلبُت حػىد طلبا

  مشكلة الدراسة:

لري دغا ئلى أن جيىن هره حػد لُبُا مً الدٌو الىامُت ذاث اإلاظاخت الىبحرة وغدد الظيان الللُل، ألامس ا 

السكػت مهمت مً خُث مىكػها ومظاختها، والثرواث التي جخىاحد فيها، ئال أن غدم جيافإ هره اإلالىماث شاد مً 

ئغاكت الخىمُت والىمى الاكخطادي في هره البالد، وزغىر أهظمت البالد ئلى الخبػُت اإلافسؾت للمظدثمس ألاحىبي دون 

 شاد مً خدة أزس هره اإلاػىكاث اإلاسخلفت.زكابت ومخابػت، ألامس الري 

  أهمية الدراسة:

ئن جددًد أهمُت الدزاطت مً ألامىز اإلاهمت لخبُان الخلائم واإلاإشساث اإلاسخلفت التي جإدي ئلى غسكلت   

الخىمُت  والىمى الاكخطادي في لُبُا وغحرها مً البلدان الىامُت والفلحرة، ومً هرا اإلاىؿلم جأحي أهمُت مثل هره 

 الدزاطاث في ئللاء الػىء غلى اطباب هره اإلاإشساث وجىغُدها للجهاث اإلاسخطت.

 أهداف الدراسة:

 -الدزاطت ئلى ما ًلي:هره  تهدف 

م الخىمُت الاكخطادًت والىمى الاكخطادي. -1  الىضٌى ئلى مػسفت اإلاػىكاث التي جلف في ؾٍس

ئبساشها بشيل واضر ليي ٌظهل الخػسف التي أدث ئلى وحىد هره اإلاػىكاث و  ألاطباب مداولت الخػسف غلى -2

 غليها .

ت في الدولت  -3 اطخيخاج الػدًد مً الخلٌى واإلالترخاث التي مً شأنها أن جلدم للمسؿؿحن والجهاث الاغخباٍز

 .ما أمىً ذلًلألزر بها وئمياهُت جؿبُلها 

 فرضية الدراسة:

ت في غسكلت غملُاث جلىم هره الدزاطت غلى فسغُت واخدة جسجر أزس الػىامل الؿبُػُت، وه  رلً البشٍس

 الخىمُت الاكخطادًت والىمى والخؿىز الاكخطادي في البالد.

 منهجية الدراسة:

لخددًد أي مظاخت أو اإلاظخسدم حػخمد هره الدزاطت غلى الاطترشاد بػدة مىاهج، منها اإلاىهج ؤلاكلُمي  

 
ً
ا  وبشٍس

ً
للىكىف غلى الخطائظ اإلاىحىدة في البالد ، هما اطخسدم اإلاىهج الخدلُلي مىكؼ مىؿلت مخىافلت ؾبُػُا

د مً الخػٍسف بمىؿلت الدزاطت وواكػها الخالي، ومدي جؿىزه  وملازهتها باألكالُم والبلدان الازسي، وذلً ما ًٍص

دي للخػسف  ، ئغافت ئلى اإلاىهج الخاٍز
ً
سُت للخػسف غلى مظحرة الخىمُت وهمىه مظخلبال غلى بػؼ اإلاساخل الخاٍز

حػثرث  بظببه في أوكاث مػُىت، غلُه فان الىضف والخدلُل والدزاطت الاكلُمُت لبلد مثل لُبُا  الاكخطادًت، وما

 ًمثل مىهجُت هرا البدث.

 حدود منطقة الدراسة:

ددها مً الشماٌ البدس اإلاخىطـ، ومً 1900جدخل لُبُا مظاخت واطػت فظاخلها ًمخد ئلى    هم، ٍو

الجىىب الشسقي، ومً الجىىب حمهىزٍتي حشاد والىُجس، ومً الشسق حمهىزٍت مطس الػسبُت، والظىدان مً 
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 فخلؼ بحن زؿي ؾٌى 
ً
، ودائسحي غسع   259و 99الغسب الجصائس، ومً الشماٌ الغسبي جىوع، أما فلىُا

ً
 339و 209شسكا

 والخازؾت زكم )
ً
  ( جىضر ذلً.1شماال

 الدراسات السابقة:

، خُث جدزض الاوشؿت الاكخطادًت وغملُت جخػدد الدزاطاث خٌى الخىمُت الاكخطادًت في مسخل  ف الدٌو

كُامها وهمىها وجؿىزها، وأزس الػىامل التي مً شأنها أن حظاغد غلى كُام هره الاوشؿت، هما جخػسع بػؼ هره 

الدزاطاث ئلى أزاز هره الاوشؿت غلى البِئت، هما جسهص مػظم الدزاطاث غلى الجهاث الخسؿُؿُت، إلاا لها مً دوز 

لخىمُت الاكخطادًت، وجددًد الظُاطاث اإلاالئمت لرلً، هما حاءث الػدًد مً الدزاطاث خٌى مىاكؼ في غملُاث ا

هره الاوشؿت الطىاغُت والصزاغُت والخدمُت وغحرها وهىان الػدًد مً الدزاطاث التي حػسغذ لخدزل الدولت 

 بشيل فاغل في جددًد اججاهاث الاطدثماز

  

 لدولة ليبيا ( املوقع الجغرافي والفلكي1خارطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاكخطادي غلى شيل اطتراجُجُاث وطُاطاث مىحهت مً كبل الازخطاضُحن، ومً الدزاطاث التي جؿسكذ ئلى 

، خُث أشاز (1)مىاغُؼ الخىمُت الاكخطادًت في البلدان الىامُت دزاطت الىىاوي خٌى طُاطاث الخىمُت اإلاياهُت

ت ودوزها في الاطخمساز والخؿىز والىمى.ضاخب هره الدزاطت ئلى أهمُت هره   الظُاطاث الخىمٍى

س هرا   هما حػسع ؾىؿِش والظمان ئلى الخسؿُـ واطتراجُجُاث الخىمُت الطىاغُت، ودوزها في جؿٍى

، هما أهد الدهخىز غمسو محي الدًً دزاطت ظاهسة (2)اللؿاع، ومظاهمتها في الدزل اللىمي بحن اللؿاغاث الازسي 

                                              
(2)

م.2000ا، حمػت ؾىؿِش، مدمد الظمان، دزاطاث في حغسافُت الطىاغت واإلاػادن، ميشىزاث ئلجا، فالُخا، مالؿ –   
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الخىمُت والخسؿُـ، وأهد أن مشيلت  الخسلف والخىمُت مً اإلاشاول التي ًجب الترهحز غليها في الخسلف وكػاًا 

مجخمػاجىا، مؼ الترهحز غلى جلدم اإلافاهُم الظائدة، ومداولت جلدًم البدًل، هما هاكش ميىهاث غملُت الىمى 

في ذلً، هما زهص في نهاًت هخابه الاكخطادي، ئغافت ئلى الخسؿُـ للخىمُت مً خُث الاطلىب واللػاًا التي جثاز 

 .(1)غلى مشاول الخىفُر واإلاخابػت، والدزوض اإلاظخفادة مً غملُت الخلُُم

ل  وفي  مرهساث في الخىمُت والخسؿُـ، جمذ دزاطت الخىمُت الاكخطادًت، وغالكتها بالخسلف والخمٍى

ل الخىمُت في البلدان الىام ُت، ئغافت ئلى ئزازة بػؼ اإلاشاول غً الخطخمي لها، ودوز اإلاىازد الاحىبُت في جمٍى

م الػدًد  ججازب الخىمُت في فتراث طابلت، هما أشاز الىخاب ئلى الخسؿُـ الاكخطادي واطالُبه، ئغافت ئلى جلٍى

ت وجسؿُـ ، وفي هخاب آزس لطالح الدًً الشامي الجغسافُت دغامت (2)الاطتهالن مً اإلاشسوغاث الاطدثماٍز

ز الػمل الجغسافي في اإلاُدان الخؿبُلي، مما ٌشد مً اشز غملُاث الخىمُت الاكخطادًت الخسؿُـ، جم الترهحز غلى دو 

م السؤٍت  والىشف غً زطىضُت ول اكلُم جسؿُؿي غلى ضػُد الدولت، وما وطؼ الجغسافي فػله لرلً فخلٍى

ت في اإلايان والصمانالؿب في الخػامل مؼ  ألامس الري ٌظػف كىة فػل ؤلاوظان وجدظحن مظخىي أدائه ُػُت والبشٍس

 
ً
 .(3)غملُاث الخىمُت الاكخطادًت والىمى الاكخطادي غامت

ت جؿبُلُت ، حػسع ضبري مدمد خمد وفي دزاطت أزسي  خٌى الخسؿُـ   ؤلاكلُمي والخىمُت دزاطت هظٍس

ت والاكخطادًت لألكالُم، لخلد ًم ئلى الخسؿُـ ؤلاكلُمي، والري ًجب أن ًلىم غلى مسر اإلاىازد الؿبُػُت والبشٍس

جطىز مظخلبلي إلاىظىمت زُازاث مخػددة غلى ألاطلىب الػلمي، وول ذلً ًدزل غمً الػمل الجغسافي، وأهد أن 

فػالُت الخسؿُـ ؤلاكلُمي وكىة جأزحره في مجاٌ الخىمُت الاكخطادًت، كد شادث غىدما شازن الجغسافُىن في ذلً، 

 
ً
، وبساضت ، وفي هخاب آزس غً زدماث اإلادن (4)في الدٌو الىامُت ئال أن هره اإلاشازهت الشالذ دون اإلاظخىي اإلاأمٌى

ت، حػسع بشحر الؿُف وآزسون ئلى زدماث اإلادن إلاا لها مً أهمُت في جدلُم الخىمُت  دزاطت في الجغسافُت الخىمٍى

الاكخطادًت والاحخماغُت، مً زالٌ الدوز الفاغل لها في جىفحر الهُيل ألاطاس ي للخىمُت اإلاياهُت، خُث جخم 

س وجىمُت  اليشاؽ بىاطؿ  تها غملُت جؿٍى
ً
 .(5)الاكخطادي غامت

 -وفُما ًلي جىغُذ أبسش الػىائم التي جىاحه الخىمُت في لُبُا: 

 -املعوقات الطبيعية: -اوال:

جخمثل هره اإلاػىكاث في الظسوف الؿبُػُت في البالد، والري لِع لإلوظان جدىم فيها ئال الخػامل مػها  

 
ً
،  بالشيل الري ًساه مىاطبا

ً
لػملُاث الخىمُت الاكخطادًت، والخػامل مؼ هره الظسوف ًيبغي أن ًيىن مدزوطا

ؤلاوظان مؼ هره ألاوغاع الؿبُػُت، والتي كد جيىن ضػبت في هثحر مً ألاخُان هما في بلد  وذلً لخىُُف خُاة

 -، ومً هره الظسوف ما ًلي:مثل لُبُا

  -التضاريس: -1

اإلاغسب الػسبي والتي جلؼ ئلى الغسب منها خُث حشغل لُبُا  جسخلف لُبُا في مظاهس طؿدها غً بالد

 هبحرة مً الصخساء الىبري، وهي في الىاكؼ حصء مً الهػبت اإلاترامُت 
ً
ألاؾساف التي جخيىن منها الصخساء مظاخت

 في مىاؾم أزس 
ً
جُا  وجدٍز

ً
 في بػؼ اإلاىاؾم هما في زلُج طسث، وفجائُا

ً
جُا  جدٍز

ً
ي الىبري، خُث جىددز اهددازا

 شدًدة الاهدداز، هما في الجبل ألازػس وحبل هفىطت، وجمخد هره الخافاث إلاىؿلت حبل هفىطت في 
ً
حشيل حسوفا

ت للظاخل بطفت غامت، وهي حشسف غلى البدس  الغسب والجبل ألازػس وهػبت البؿىان والدفىت في الشسق مىاٍش

                                              
(1)

م، بحروث.1972غمسو محي الدًً، الخىمُت والخسؿُـ الاكخطادي، داز النهػت الػسبُت،  –   
(2)

ص عجمُت، وأزسون، مدهساث في الخىمُت والخسؿُـ، داز النهػت الػسبُت، بحروث،  –  م.1984مدمد غبد الػٍص  
(3)

ت، ؽ) ضالح الدًً الشامي، الخىمُت الجغسافُت دغامت الخسؿُـ، ميشأة –  م.2000(،2اإلاػازف، الاطىىدٍز  
(4)

ت جؿبُلُت، الداز الػاإلاُت لليشس والخىشَؼ، اللاهسة،  –  م.2008ضبري مدمد خمد، الخسؿُـ الاكلُمي والخىمُت دزاطت هظٍس  
(5)

ت، اإلاإطظت الخدًثت للىخاب، ؾسابلع، لبىان، ؽ) –  م.2009(، 1بشحر الؿُف وأزسون، زدماث اإلادن دزاطت في الجغسافُت الخىمٍى  
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 في بػؼ اإلاىاكؼ، بِىما جترن بُنها وبِىه في مىاغؼ أزسي 
ً
 طاخلُت ًسخلف احظاغها مً ميان ئلى مباشسة

ً
طهىال

هي مىاؾً الترهص الظياوي في البالد، أما ئذا اهخللىا ئلى الجىىب مً هره الخافاث، فاهىا هيخلل أزس، وهره ألاماهً 

)ملُىن اء الخلُلُت، والتي حشغل أهثر مً ئلى هؿاق شبه صخساوي غُم ًيخهي مً هاخُت الجىىب في الصخس 

اَزع هره اإلاىؿلت الاهخلالُت بحن اإلاىاؾم الغسبُت والىطؿى والشسكُت، والتي جمخلها مىؿلت وجسخلف جػ (،2هم

 البلـ حىىب الجبل الازػس ومىؿلت اللبلت حىىب حبل هفىطت. 

، ففي صخساء لُبُا 
ً
ت الظؿذ، فان هرا ال ٌػخبر صخُدا أما الصخساء هفظها والتي جىضف بأنها مظخٍى

 م
ً
ظُت، والتي ًسخلف مػظمها غً بػؼ ئما في الازجفاع غً مظخىي وخدها هجد أنها جظم غددا ً اإلاظاهس الخػاَز

ىاث، وحباٌ  ىاث الظؿدُت، ففيها جىحد حباٌ الػٍى الهسوج ألابُؼ وألاطىد، جم الظؿذ الػام، أو في هىع الخيٍى

 غددا مً الاخىاع اإلا
ً
بػػها ىسفػت حبل الظىدة، وهرلً حباٌ جاطُلي وجمى، هما هجد في هره الصخساء أًػا

 وحالى 
ً
ضغحر وآلازس غظُم الاحظاع، هما جىحد في هره الاخىاع الػدًد مً الىاخاث، منها واخت الجغبىب شسكا

 فِشمل واخاث الىفسة 
ً
، أما الىؿاق الثاوي حىىبا وأوحله وأجخسة ومسادة والجفسة وغدامع هرا في الىؿاق الاٌو

 ئلى وحىد  الىثحر مً ألاودًت الجافت التي جسترق في الجىىب الشسقي، ومجمىغت واخاث فصان وواخت 
ً
غاث، ئغافت

 هره الصخساء في حمُؼ الاججاهاث.

ىاث التي حغؿي الظؿذ، ففي بػؼ    في هىع الخيٍى
ً
 هبحرا

ً
ألاماهً جيىن ئغافت ئلى ذلً فان هىان جباًىا

في بدس السماٌ الػظُم حىىب السماٌ هي الظائدة في مظاخاث واطػت، مما ًإدي ئلى ضػىبت الخىلل والخسهت هما 

جخغؿى مىاؾم واخت الجغبىب، وهرلً اإلاىاؾم الىاطػت خٌى واخاث الىفسة وفصان، باإلغافت ئلى هره ألاطؿذ 

س، ولػل أهمها وأهبرها في البالد والتي جمخد  أزسي بؿبلت مً الخص ى والصلـ، والتي ًؿلم غليها مىاؾم الظٍس

، وهره اإلاىاؾم مً أشد اإلاىاؾم 600جاشزبى وهي جدظؼ إلاظافت  هم ما بحن واخت حالى وواخت400إلاظافت 
ً
با هم جلٍس

 
ً
ذلً فان هىان مىاؾم واطػت مً البالد ذاث طؿذ صخسي غالوة غلى  في مظاهسها الخُىاهُت والىباجُت فلسا

ت، وهره اإلاىاؾم حظمى بالخماده، وأغظم هره اإلاىاؾم الخماده  ضلب ال حغؿُه أي زواطب زملُت أو خطٍى

خمساء التي جمخد مً مىؿلت اللبلت ختى الخافت الشمالُت لخىع فصان في الجىىب، خُث ًؿلم غلى اللظم ال

 جصائس ئلى واختي الجفسة في الشسق الجىىبي الغسبي منها اطم خمادة جىغسث، هما جمخد الخماده الخمساء مً خدود ال

، وحػخبر مىاؾم الخماده مً اإلاىاؾم ألاولى مً، هما جىحد خمادة مسشق وهي أضغس (2وجبلغ مظاختها)مائت ألف هم

 والاهثر ضػىبت في الظفس والخىلل
ً
 .(1)الفلحرة أًػا

غلى أن اإلاىاؾم الظهلُت في  ًدٌ حػدد مظاهس الظؿذ وجىىغها في لُبُا، والري ًخطرومً زالٌ ذلً  

 ملازهت بمظاهس الظؿذ ألازسي، هما أن طىاخل لُبُا جياد جسلى مً
ً
ج والدظجن وأشباه  لُبُا كلُلت حدا الخػاٍز

، وغلُه فان اإلاىاوئ واإلاسافئ الؿبُػُت هادزة في 
ً
الجصز، هما أن السف اللازي لظىاخل البالد ًخطف بالػُم وظبُا

ل، وول هره الظسوف لظؿذ لُبُا ال وػسغها لغسع الػسع فلـ، وئهما ليي هبحن غالكتها  هرا الظاخل الؿٍى

ىاث بػملُاث الخىمُت الاكخطادًت، وأزس  ها هػىائم ؾبُػُت لهره الػملُاث، فال ٌظخؿُؼ أخد ئغفاٌ ما لهره الخيٍى

اإلاسخلفت والىثحرة الطػىبت واللظاوة، مً اهددازاث فجائُت وهػاب ملظمت باألودًت والجسوف اإلاىددزة 

ت الجافت بأشيالها اإلاخػددة مً أزس غلى زبـ اإلاىاؾم وألاكالُم مؼ بػظها البػؼ ، وئوشاء واإلاظاخاث الصخساٍو

 في هره اإلاظاخت الىبحرة واإلاخػددة 
ً
ظُت، وجىضر الؿسق والىبازي والجظىز والظدود، وزاضت ألاشياٌ الخػاَز

 ( جػاَزع لُبُا.2ؾت )از الخ

شجؼ غلى    في السبـ الجُد بحن مدن وأكالُم لُبُا بػظها مؼ بػؼ، بما ٌظاغد َو
ً
وول ذلً وان خائال

السبـ الجُد واإلادزوض لهره ألاكالُم ًدخاج ئلى وحىىب البالد، وبالسغم مً أن غملُاث الخىمُت اإلاسخلفت في شماٌ 

                                              
(1)

ت، ؽ) –  ت للىخاب، الاطىىدٍز ذ شسف، حغسافُت لُبُا، مسهص الاطىىدٍز ص ؾٍس .22م، ص1995(،3غبد الػٍص  
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ت الالشمت لرلً ،  جيالُف غالُت وزأض ماٌ هبحر، ئال أهه لم ًخم غلى السغم مً وحىد زأض اإلااٌ وؤلامياهُاث البشٍس

ى هإالء اإلاظإولحن، فاوشاء لجهلهم برلً، والفظاد اإلاالي الري ؾغى غلهدُجت لخجاهل الظاطت لهره ألامىز وزبما 

س وجاشزبى، ومشسوع فصان دون زبؿها باألطىاق مً  ؼ في اإلاىاؾم الجىىبُت مثل مشسوع الىفسة والظٍس أهبر اإلاشاَز

.
ً
وبالىظس ئلى طاخل البالد هما أهه  الامىز الػبثُت اإلاظِئت وهي الان منهازة وفاشلت، وذلً دلُل غلى ما كُل طابلا

ل الري ًلازب ج وأشباه الجصز، ألامس الري حػل مً الطػىبت بما 2000الؿٍى هم ، هالخظ أهه ًخطف بللت الخػاٍز

 غلى غساز الدٌو الازسي، وبالخالي فان ئوشاء هره اإلاسافم ًدخاج ئلى جيالُف 
ً
وان ئًجاد مىاكؼ  إلاسافئ حُدة ومدمُت

مً الخطائظ التي جخطف بها هره اإلاسافم، و غالُت جفسغها الشسواث الاحىبُت غلى هره الدٌو هظحر جىفُر 

ت مددودة، وغلُه فان   غُم السف اللازي خىلها، وغلُه فان مطادز الغراء لألخُاء البدٍس
ً
طىاخل لُبُا أًػا

 في ظسوف البالد الخالُت وغدم الاهخمام اإلاطائد اإلالابلت للدولت ٌظُؿس غليها ضُادًً أحاهب مػظم
ً
، زاضت

 فاًاث اإلادنباليشاؽ البدسي، ئغافت ئلى أن مػظم ه

 ( جػاَزع لُبُا2زازؾت )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 ئلى الاؾلع الىؾني، اماهت الخسؿُـ، مطلخت اإلاظاخت، ؾسابلع، 
ً
م، 1978اإلاطدز: مً غمل الباخثان اطدىادا

 .44-43ص 

 جؿسح في هره الظىاخل، هما أن خسهت مسوز الظفً الىبحرة، وزاضت اإلاخػللت بشخً الىفـ والغاش طببذ أ
ً
ًػا

ت لها   في هره الظىاخل، ئغافت ئلى أن مػظم اإلاىاوئ الىفؿُت التي جطدز الىفـ واإلاجمػاث البتروهُماٍو
ً
 هبحرا

ً
جلىزا

 مؼ ظسوف الدولت اإلاشدخت واإلاىػصلت واإلاخفسق أهلها،
ً
 غلى ازجفاع وظبت جلىر البدس، زاضت

ً
الري ألامس  أزسا أًػا

د مً هره الػساكُل غلى غملُاث الخىمُ ػسكل ول جؿلؼ ئلى الخىمُت والىمى ًٍص ت الاكخطادًت للبالد، ال بل ًىػىع َو
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ادة فهم ودزاطت وجلص ي، لخىغؼ بػد كُام الدولت في اطتراجُجُاث  في هره البالد، وول هره الظسوف جدخاج ئلى ٍش

 للخػامل مػها بشيل غلمي مً أحل جدلُم الخىمُت الاكخطادًت والخؿىز لهره الدولت.

 -املناخ: -2

الصخساوي الخاز والري ٌظىد في مػظم اللظم الشمالي مً اللازة جدذ جأزحر اإلاىار حػخبر لُبُا في مجملها  

لُت، وال ٌظدثنى مً ذلً ئال  غلى ؾٌى الظاخل، وهرلً اإلاسجفػاث الشٍسـ الظاخلي الػُم اإلامخد الافٍس

ار ًخطف بازجفاع دزحاث الخسازة في مػظم والهػاب اإلاخازمت لهرا الشٍسـ في شسق البالد وغسبها، وغلُه فان اإلاى

د مً وظبت الخبسس وهدُجت لخلً الظسوف واهذ الصخساء والجفاف مً الػىائم اإلاىازُت  أزاض ي البالد، مما ًٍص

 الىطـ والجىىب، فػىد ئوشاء البنى الخدخُت 
ً
السئِظُت لػملُاث الخىمُت في مسخلف أزحاء البالد، وزاضت

 في والخىاضل بحن مىاؾم وأكالُ
ً
 بحن الشماٌ والجىىب، وهدُجت الزجفاع دزحاث الخسازة وزاضت

ً
م البالد، وزاضت

 في 
ً
 هبحرا

ً
فطل الطُف والجفاف وكلت الامؿاز والغؿاء الىباحي والتربت الطالخت للصزاغت، خُث ئن للمىار دوزا

 في جىشَؼ الىباث والخُىان، وجددًد ضىزة اليش
ً
اؽ البشسي، فبظبب هره بىاء وحشىُل التربت، هما أن له دوزا

 غلى وحىد الىباجاث والخُىاهاث، وبالخالي 
ً
 في أكالُم حىىب البالد، الامس الري ًإزس طلبا

ً
الظسوف اللاطُت، وزاضت

ت، مما ًللل مً أهمُتها وحىدتها للصزاغت.  غلى جصوٍد التربت باألطمدة الػػٍى

أدي ئلى الػدًد مً اإلاػىكاث منها اشدًاد وظبت  أن كلت ألامؿاز وجربربها مً غام ئلى آزس، كد باإلغافت ئلى 

 في مثل هره 
ً
ت اإلاسخلفت والتي جلػب دوزا هبحرا الخصخس باالججاه هاخُت الشٍسـ الظاخلي، ئغافت ئلى غىامل الخػٍس

الظسوف اإلاىازُت اللاطُت، وول جلً الػىامل الؿبُػُت لها دوزا هبحرا مباشسا و غحر مباشس غلى غملُاث الخىمُت 

د مً ازجفاع وظبت الجفاف الفظُىلىيي، الا كخطادًت في مسخلف أكالُم البالد، ختى الشمالُت منها، وول ذلً ًٍص

واهسفاع أهمُت التربت وضالخُتها للصزاغت وئشاغت الخصخس، وختى ئن اجسرث الػدًد مً الاحساءاث الازججالُت، 

ؼ الصزاغُت الطخمت في هره الاكالُم، ئال أن ذل ً ًدخاج ئلى جيالُف مػاغفت، وهدز هبحر لىمُاث هاوشاء اإلاشاَز

 في ازجفاع وظبت جصخس التربت الري ٌػخبر مشيلت غاإلاُت حػاوي منها اإلاُاه اإلاددودة في البالد، 
ً
ال بل ٌظاهم أًػا

 الػدًد مً بلدان الػالم، وازجفاع وظبت اإلالىخت هدُجت لهره الظسوف اللاطُت. 

ػسف الخصخس غلى أهه جىاكظ في ك  ؤلاهخاج البُىلىيي لألزع أو جدهىز زطىبتها باإلاػدٌ الري دزة َو

ت، وغلُه فان الخصخس ًإدي ئلى اهسفاع ئهخاج الخُاة الىباجُت  ًىظبها ظسوف حشبه ألاخىاٌ اإلاىازُت الصخساٍو

ا ، وظبت الىؾً الػسبي منه2ملُىن هم 46والخُىاهُت، وللد وضل مجمىع اإلاظاخاث اإلاخصخسة في الػالم ئلى هدى 

، وما ٌػمل غلى جفاكم هره الػملُت 28، أي خىالي 2ملُىن هم13هدى
ً
% مً حملت اإلاىاؾم اإلاخصخسة غاإلاُا

السي السدًئت، الاطخغالٌ اإلافسؽ الصائد الري ًإدي ئلى اطخجزاف التربت، وهرلً ئشالت الغاباث، ئغافت ئلى أطالُب 

 .(1)باإلغافت ئلى الفلس والسعي الجائس

%، 15.9م بيظبت 2005-1989طهل حفازة شادث ألازاض ي اإلاخصخسة بحن غاميإلاىؿلت وفي دزاطت طابلت  

، وهرا مإشس زؿحر في جلً الفترة، ألامس الري أدي 1وبلغ مػدٌ الخىافع الظىىي في ألازع الصزاغُت هدى 
ً
ا % طىٍى

ٍت، وشخف السماٌ ئلى الدظازع الخؿحر واحظاع زكػت الخصخس، وما شاد مً ذلً الىمى الػشىائي للمىاؾم الخػس 

ت، وجدهىز اإلاساعي هدُجت السعي الجائس، وازجفاع وظبت ملىخت التربت الىاججت غً غدم  غلى ألازاض ي الصزاغُت والسغٍى

فالخغحر اإلاىاخي مً طىت ئلى أزسي أدي ئلى كلت ألامؿاز وجربربها في مػظم ( 2)اجباع الؿسق الػلمُت في غملُاث السي 

لُا بما فيها لُبُا جىاحه مىحت 80جىطؼ الصخساء، فهىان أهثر مًأكالُم البالد، مما شاد مً  % مً أزاض ي كازة أفٍس

                                              
(1)

 .lylibyaobserverhttps://ar.                                                                                  غً اإلاىكؼ الالىترووي                                                – 
)
غلي مىطىز غلي، طالم مدمد أبى غلُلِشت، اطخسدام جلىُاث الاطدشػاز غً بػد في جلُُم جدهىز الازاض ي الصزاغُت وجصخسها باإلاىؿلت – 

2) 

 م.2017لمُت، الػدد الثاوي، الشمالُت الغسبُت مً طهل الجفازة، مجلت الجبل الػ       

https://ar.libyaobserver.ly/
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 ئذا 
ً
الخصخس الخاد واإلاخىطـ بشيل هبحر، وفي الىاكؼ أن ول الاشماث الاكخطادًت والاحخماغُت طتزداد جفاكما

خدامت والىمى الاكخطادي البػد البُئي، ولً ًخدلم أي هجاح في غملُاث الخىمُت الاكخطادًت اإلاظ اطخمس ئهماٌ

ت واهجساف  الشامل في غل ججاهل الاغخبازاث البُئُت، وغدم ملاومت الظسوف اإلاىازُت، اإلاخمثلت في غملُاث الخػٍس

واشدًاد وظبت الخصخس، وهرلً غدم جىفحر ول اخخُاحاث ومخؿلباث غملُاث الخىمُت بشيل ًخالءم مؼ بِئت التربت 

 ُت، وذلً ًإهد مطداكُت فسغُت هره الدزاطت.وؾبُػت الازاض ي والاكالُم اللُب

 -املياه والتربة: -3

ألامؿاز  ًفخلس الىؾً الػسبي ئلى اإلاُاه لىكىغه في مىؿلت الخصام الصخساوي، والتي حػسف بىدزة اإلاُاه وكلت 

جطل وغدم اهخظام همُاث هؿىلها، مما ًللل مً فسص الاطخفادة منها، وغلى السغم مً أن مظاخت الىؾً الػسبي 

% 2% مً طيان الػالم، ئال أن مػدالث هؿٌى ألامؿاز جطل ئلى 5% مً مظاخت الُابظت، وطياهه ًمثلىن 10ئلى 

% هى ما ًخدطل غلُه مً اإلاىازد اإلاائُت، هرلً فان هطِب 1فلـ مً ئحمالي الهؿٌى الػالمي، هما أن وظبت 

 760اإلاُاه اإلاخجددة الفسد مً 
ً
 مىػبا

ً
تر مىػب غلى اإلاظخىي الػالمي، ومً اإلاخىكؼ أن م7000ملابل أهثر مً  مترا

م، وجلدز اإلاُاه اإلاخجددة في الىؾً الػسبي 2030متر مىػب زالٌ الفترة ال جخجاوش غام 624ًتراحؼ هرا السكم ئلى 

ل واإلاُاه الجىفُت ومُاه الخدلُت والخىلُت التي حشي ملُاز متر مىػب في الظىت، وهي مُاه ألامؿاز وألانهاز 338بدىالي 

 .(1)وظبت غئُلت

اإلاظاخت اليلُت للبالد بدظب دزاطت % مً 90وفي لُبُا فان الصخساء اللاخلت حشيل أهثر مً  

ؿت 2011الاطتراجُجُت الىؾىُت لألمً اإلاائي الطادزة في غام  م غً مجلع الخسؿُـ الػام هما هى مىضر بالخٍس

 لدزاطت أحٍسذ غام 3زكم )
ً
% 2.30% مُاه حىفُت، و95ُت في لُبُا جخىشع بحن اإلاىازد اإلاائم فان 2010( ، ووفلا

ػخمد0.66% مُاه جدلُت، و0.90طؿدُت، و  %95 % مُاه ضسف، َو

الاكخطادًت في البالد، خُث جبلغ  وألاوشؿتمً طيان لُبُا غلى اإلاُاه الجىفُت والتي حظخسدم في حمُؼ اإلاجاالث 

ت لهرا الىىع مً اإلاُاه في خدود  متر مىػب، بِىما ًلدز الاطتهالن بملُاز متر مىػب،  ملُىن  250الخغرًت الظىٍى

وللد أشازث الدزاطاث أن خطت الفسد في لُبُا مً اإلاُاه اإلاخجددة حػخبر مً أكل دٌو الػالم، هما جىكػذ أن هره 

 لظىت  80الخطت طىف جىسفؼ مً 
ً
 مىػبا

ً
م، وللد كدزث الخد ألاكص ى 2020متر مىػب في  40م ئلى 2005مترا

ملُىن متر مىػب/الظىت، وبُيذ الدزاطت أن وظبت اإلاُاه غحر الخللُدًت 4000الجىفُت والظؿدُت بدىالي مً اإلاُاه 

 بأن وظبت اإلاُاه  1000ضسف ضحي مػالجت، جلدز بدىالي 2طىاء واهذ جدلُت أو 
ً
ملُىن متر مىػب/الظىت، مشحرة

  3ملُىن/م 650الجىفُت اإلاخجددة ب جلدز وظبت اإلاُاه  متر مىػب، فُما 3000الجىفُت غحر اإلاخجددة جلدز ب 
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 ( مصادر املياه في ليبيا3خارطة )

 

 
 ئٌ اإلاىكؼ:           

ً
 http/gis-for you.blogspot.comاإلاطدز: مً غمل الباخثان اطدىادا

 زالٌ الظ3/مملُىن  170فُما جبلغ وظبت اإلاُاه الظؿدُت  
ً
 مائُا

ً
خىكؼ الخبراء أن جىاحه لُبُا فلسا ىىاث ، ٍو

، خُث ئن مُاه النهس الطىاعي ألاخفىزٍت غحر 2015مىر غام ألافم  اللادمت، خُث ئن مإشساث ذلً بدأث جلىح في

، ئغافت ئلى أن وظبت الاطتهالن وغملُت الخغرًت ألاهىاع ألازسي مخجددة، ئغافت ئلى اإلاشاول والػساكُل التي جىاحه 

 في جلبُت
ً
 خادا

ً
الؿلباث اإلاخطاغدة لػملُاث الخىمُت الاكخطادًت في البالد، ئغافت  ال ًخىافلان، وهى ما ًسلم عجصا

 غلى هره اإلاىازد الشخُدت، وأضبدذ 2011ئلى هره الػساكُل فان الجزاع مىر غام 
ً
 هبحرا

ً
م وئلى آلان أزس جأزحرا

، ئغافت ئلى اهلؿاع الخُاز الىهسبائي وما له مً غالكت باليظبت لدشغُل مطخاث اإلاُا
ً
ه في النهس مهددة ًىمُا

 (1)الطىاعي.

ؿت  ت هما هي مىضخت بالخٍس هما أن جسبت لُبُا جيخمي ئلى الترب الجافت والغحر غمُلت، وأهم أهىاغها الترب الصخساٍو

(، والتي حغؿي مظاخاث واطػت مً البالد في الىطـ والجىىب، ئغافت ئلى وحىد أهىاع أزسي مثل جسبت 4زكم )

خمساء، وجىحد في الظهٌى الشسكُت، وغىد جدازلها مؼ السماٌ جخدٌى ئلى اللىن البدس اإلاخىطـ وهي جسبت الازع ال

، (2)البني وجىدشس في الظهٌى الغسبُت للبالد، هما جىحد الترب السطىبُت اإلاىلىلت غً ؾٍسم الاودًت الجافت وغحرها

لسعي الجائس ومػظم هره الترب جىسفؼ زطىبتها بظسغت، زاضت مؼ الاطخسداماث الخاؾئت للسي والخسر وا

                                              
(1)

 https://www.afrigatenews.net      غً اإلاىكؼ الالىترووي                                                         – 
(2)

نها –  م.1995(، 1ئمياهُاتها الصزاغُت(، الهُئت اللىمُت للبدث الػلمي، ؾسابلع، ؽ)-زىاضها-جطيُفها-زالد زمػان بً مدمىد، الترب اللُبُت)جيٍى  

https://www.afrigatenews.net/
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ت والىُتروححن بها، ئلى حاهب ازجفاع  وغحرها، مما ًإدي ئلى اهسفاع ئهخاحها الصزاعي هدُجت كلت اإلاادة الػػٍى

ت والاهجساف الهىائي واإلاائي وشٍادة وظبت  ت بها، ئغافت ئلى ما حػاهُه مً غملُاث الخػٍس الىسبىهاث والامالح الللٍى

 .(1)اث الخىمُت بشيل ًخالءم مؼ بِئت وؾبُػت البالد اللُبُتالخصخس، وغدم جىفس ول اخخُاحاث غملُ

: 
ً
 -املعوقات البشرية: -ثانيا

مىً جلظُم هرا الىىع مً اإلاػىكاث ئلى كظمحن، مػىكاث دازلُت، ومػىكاث زازحُت هما ًأحي:  -ٍو

 -املعوقات الداخلية : -1

ادة جترهص في غدد طيان الػالم في جحشحر مػظم جلدًساث ألامم اإلاخددة ئلى أن   صاًد مظخمس، وئن هره الٍص

 غلى الخىمُت الاكخطادًت الشاملت،  الدٌو الىامُت والفلحرة، وئذا ما صر
ً
ذلً فاهه مً اإلاخىكؼ أن حػىد أزازه طلبا

ت  ألامس الري كد ًإدي اث الخُاة واللُم الفسدًت والجماغُت وخٍس ئلى جأزحراث اكخطادًت واحخماغُت غلى مظخٍى

غملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي غلى وحه غام، وهرا ما ًدغىها ئلى دزاطت الىمى ىاطب إلاػظم الازخُاز اإلا

 ،
ً
 وزازحُا

ً
الظياوي، وما ٌظببه مً غىائم جإدي ئلى الخسلف والاطخسدام الالمخيافئ للمىازد الاكخطادًت دازلُا

.وجددًدا دازل هره الدٌو الفلحرة، وبحن أكالُمها اإلاسخلفت، وهرلً بُنه
ً
 (2)ا وبحن الدٌو الازسي الاهثر جؿىزا

يىن مدىزها البشس  ت غلى ضػُد الدولت، ٍو وغلى ذلً ًجب أن جخىافم غملُاث الخىمُت الاكخطادًت والبشٍس

 وبُئُا، ليي جيىن له  أهمُت دازل هره الدولت 
ً
 احخماغُا

ً
 ومظخداما

ً
طيان هره الدولت، وأن ًيىن الخىشَؼ مىطفا

 ىمى الاكخطادي الشامل، ومىر اللدم ازجبؿذ غملُاث الخىمُتومظاهمت في غملُاث ال

 ( أنواع الترب في ليبيا4الخارطة )

 

 
 ئٌ اإلاىكؼ:             

ً
 http/gis-for you.blogspot.comاإلاطدز: مً غمل الباخثان اطدىادا

 

 

                                              
 

 https://ar-ar.facebook.com                                                    غً اإلاىكؼ الالىترووي              (  1)

 

م،مجلت الدزاطاث 2004اخمد اإلابرون ابى لظحن، الىمى الظياوي والخىمُت الخددًاث اإلاػاضسة واإلاظخلبلُت، وكائؼ اإلاإجمس الىؾني خٌى الظيان والخىمُت،  (2)

 .322الػلُا، ص
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خه في أوائل اللسن الخاطؼ  غشس، خُث زبـ بحن همى والىمى باإلافاهُم الاكخطادًت، مىر أن وشس مالخىض هظٍس

الظيان وجؿىز الاكخطاد ومظخىي اإلاػِشت، ومً اإلاالخظ أن مػظم الدازطحن والباخثحن والاكخطادًحن ماشالذ 

زؤٍتهم ئلى غملُاث الخىمُت اإلاسخلفت انها غملُت جفاغل بحن اإلاىازد الاكخطادًت والظيان، مما ًإزس في الدزل اللىمي 

د مً الدزل اللىمي للدولت والري ، فاذا ما شاد الىمى الاللدولت ادة الظياهُت، فان ذلً ًٍص كخطادي غً الٍص

 غلى جدظً مظخىي دزل الفسد وازجفاع مظخىي اإلاػِشت، وهىرا ًلاض هجاح غملُاث الخىمُت 
ً
في ًىػىع ئًجابا

ادة في الاخخُاؾي الىلدي، ومهما حػ  بلدز ما ًخدلم للدولت مً ٍش
ً
ددث وحغحرث الدٌو الىامُت واإلاخسلفت مادًا

ووطُلتها وهدفها، أداتها  وجؿىزث مظمُاث الخىمُت الاكخطادًت فانها جظل مسجبؿت بظيان الدولت، والرًً هم

لرلً وان مً الػسوزي أن جخأزس غملُاث الخىمُت الاكخطادًت بأوغاع الظيان وحغحراتهم الدًمىغسافُت، والتي 

 الججاهاث زؿـ الخىمُت والىمى الاكخطاد
ً
 ي وما ٌػتريها مً فشل أو كطىز أو هجاح.جسطم مإشسا

وغلى ذلً فالبد لخبراء الخسؿُـ  وضاوعي الظُاطت في البلدان الىامُت والفلحرة مً فهم شامل ومددد  

ت في هره لخسهت اإلاخغحراث الدًمىغسافُت واججاهاتها، واإلاػخمدة  غلى الخػداداث الػامت للظيان وؤلاخطاءاث الخٍُى

الظياهُت ال ًمىً أن جخدلم بمػٌص غً الاوغاع الاكخطادًت والاحخماغُت، اإلاخغحراث  الدولت، غلُه فان فهم

سُت والخؿىزاث الاكخطادًت والاحخماغُت والظُاطُت لخلً الدولت أو الاكلُم  وهرلً ؤلاؾاز البُئي والاخدار الخاٍز

 الظُاس ي.

يان اللُبُحن، واهذ جتراوح في فترة وغً لُبُا فلد أهد الباخثىن والخبراء أن مػدالث الىمى الخاضت بالظ 

%، وبػد ذلً 1.8%، وازجفؼ هرا اإلاػدٌ بػد الخسب الػاإلاُت الثاهُت لُطل ئلى 1.5% ـــ 0.5الاخخالٌ الاًؿالي بحن 

% زالٌ الفترة 3.8بدأ جؿبُم الخػداداث الػامت للظيان وازجفؼ مػدٌ الىمى الظىىي للظيان اللُبُحن لُطل ئلى 

% 4.2وبػد ذلً ازجفؼ اإلاػدٌ بشيل هبحر لُطل ئلى م1973-1964% ما بحن3.4م، وئلى 1964-1954بحن الخػدادًً 

، هما وان (1)م1995-1984% زالٌ الفترة بحن الخػدادًً 2.8م، وبػد ذلً هبـ ئلى 1984-1973زالٌ الفترة مً 

بحن الشي، (2)%2.07 م2011-2006%، وبحن 1.8م 2006-1995هرا اإلاػدٌ بحن حػدادي  ( الىمى الظياوي 1ل )ٍو

 .للُبُا

 الخغحراث الدًمىغسافُت وحػد هره          
ً
غلى ما خللخه خسهت الخىمُت في مسخلف اإلاجاالث، ئال أنها كد ال  شاهدا

جطلر بشيل دكُم هملُاض خلُلي لػملُاث الخىمُت، بل جدٌ غلى الخغحر الىمي دون الخغحر الىُفي، فػىدما هلٌى 

اث هدى الاهسفاع، ذلً دلُل غلى الخىطؼ في وشس الخدماث الصخُت، لىىه ال ًإهد جؿىز أن اججاه مػدالث الىفُ

اجه اإلاسخلفت،وهرلً هره الخدماث وجدظً مظخىاها ،  وكبٌى الؿالب بأغداد  الخىطؼ في وشس الخػلُم بمظخٍى

 
ً
 غلى جدظً وجؿىز هبحرة وحظهُل الخداكهم بهره اإلاساخل وجدلُل الطػاب أمام كبىلهم، لىً ذلً ال ًيىن دلُال

هىغُت الخػلُم، فالدجم والػدد ال ًبني الاوظان اإلاػاضس وجؿىزه، بل بما جدلم مً جىمُت للدزاث أي فسد مً 

 غلى الاحظاع والاغداد الىبحرة فلـ، بل الاهم مً 
ً
 لم ٌػد ملخطسا

ً
هره الدولت وكُمت الاوظان فيها، فالخػلُم مثال

ت وجد لُلُت للمظاخاث الجدًدة مً اإلاػسفت وبىاء اللدزاث اإلاالئمت ألهماؽ الخػلُم ذلً أن ًيىن ذو ملدزة جفظحًر

 والبِئت الاحخماغُت الخُاجُت واإلاػسفُت الازدة بالخىطؼ.ؤلاهخاج الجدًد، التي أضبدذ مؿلىبت بشيل هبحر في مىاكؼ 

 

 

                           

                                              
(1)

.282م، ص2004ا، اإلاخغحراث الظياهُت والخىمُت، وكائؼ اإلاإجمس الىؾني خٌى الظيان والخىمُت، مجلت الدزاطاث الػلُا، مىطىز الىُسُ –   
(2)

  www.bsc.lyم     غً اإلاىكؼ الالىترووي                                            2013مطلخت الاخطاء والخػداد، لُبُا ،  – 
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 لظياوي لدولت لُبُا( الىمى ا1الشيل )                              

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

               
ً
 اإلاطدز: مً غمل الباخثان اغخمادا

 

اإلاملىت اللُبُت، وشازة الاكخطاد الىؾني، مطلخت ؤلاخطاء والخػداد، الخػداد الػام لظيان لُبُا، الىخائج -1

 .16-12، ص1954النهائُت،

ة، مطلخت ؤلاخطاء والخػداد، الخػداد الػام للظيان، الىخائج اإلاملىت اللُبُت، وشازة الاكخطاد والخجاز  -2

 )ب ص( ،1964لنهائُت، ملاؾػت الخمع،ا

أماهت اللجىت الشػبُت الػامت لخسؿُـ الاكخطاد، مطلخت ؤلاخطاء والخػداد، هخائج الخػداد الػام للظيان،  -3

 .1، ص 1973ؾسابلع، 

د، مطلخت ؤلاخطاء والخػداد، هخائج الخػداد الػام للظيان، أماهت اللجىت الشػبُت الػامت لخسؿُـ الاكخطا -4

 .  66، ص 1984ؾسابلع، 

، 1995الهُئت الىؾىُت للمػلىماث، الىخائج النهائُت للخػداد الػام للظيان، مىؿلت الىلاشة، ومطساجه،  -5

 .40ص 

اد الػام للظيان، شػبُت الهُئت الىؾىُت للمػلىماث، ئدازة ؤلاخطاء والخػداد، الىخائج النهائُت للخػد -6

 11، ص2006اإلاسكب، ؾسابلع،

ت في حمُؼ اإلاجاالث الاكخطادًت وال  ت غلى دزاًت وافُت فان لم ًىً واغػى الظُاطاث الخىمٍى بشٍس

مليىن اللدزة غلى جىفُرها، فان خسهت الخىمُت في لُبُا طخطاب بالىثحر مً الػساكُل، ولً  بالػبازاث الظابلت، ٍو

والجهل والفلس واإلاسع والخسوب ألاهلُت جدلم أي ش يء مً أهدافها، أغف ئلى ول ذلً الطساغاث الظُاطُت 

دة في أي بلد دون أي بسامج فاغلت لخىظُمها والظُؿسة غليها، ومساغاة والفظاد، ئن الىثافت الظياهُت اإلاتزاً

ت التي حػُم الخىمُت  الجىاهب البُئُت والاحخماغُت والاكخطادًت في هفع الىكذ هي مً أهم هره الػىائم البشٍس

ادة الظياهُت الىبحرة ً  بأن هره الٍص
ً
سافلها جدوي في بطفت غامت، وهرا شأن مػظم الدٌو اإلاخسلفت والىامُت، غلما

السغاًت والخدماث الصخُت والخػلُمُت، مما جسجب غلُه جفػُل الػالج في الدٌو اإلاجاوزة والاوزبُت، وهرلً 

ألامساع اإلاصمىت والخؿحرة وعجص الدولت غً الػصوف غً الدزاطت دازل الدولت، وكد جسجب غلى ذلً اهدشاز 

 الخىمُت اإلاظخدامت في البالد. ػملُاثملاومتها ئال بأطالُب وكخُت غػُفت ال فائدة منها ل
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الخاضل في الىكذ الخاغس وغدم كُام الدولت بأحهصتها هما أن لغُاب اللاهىن هدُجت الاهلظام الظُاس ي  

ت الخابػت للدولت، السطمُت ؼ الػامت والجهاث ؤلاداٍز ، حػل مً الظهىلت بما وان الخػدي غلى الغاباث واإلاشاَز

غحر الػلمُت في مسخلف ألاوشؿت الاكخطادًت، مثل الصزاغت غحر اإلاىخظمت والسعي الجائس ئغافت ئلى ئجباع ألاطالُب 

والخسائم وغحرها، وول ذلً شاد مً وظبت الخصخس واهسفاع ئهخاحُت التربت، وازجفاع وظبت ملىختها وئنهاهها، 

جدهىز البِئت في مػظم  ئغافت ئلى ازجفاع وظبت الخلىر ، وول هره الػىامل هي مً ضىؼ البشس، والتي أدث ئلى

 أكالُم البالد اللُبُت.

، فهي جمخاش ومً زالٌ اإلاإشساث الدًمىغسافُت الظابلت،  
ً
ًخطر أن لُبُا مً بحن الدٌو ألاكل جؿىزا

بازجفاع مػدٌ اإلاىالُد، ئغافت ئلى الىفُاث، وهرلً مػدٌ الىمى الظياوي، وألامس ألاهثر وغىخا هى مػدٌ وفُاث 

%، فاإلاهم في غملُاث الخىمُت الاكخطادًت لِع غدد اإلاساهص الصخُت 5.7م ئلى 2011في غام  ألاؾفاٌ، الري وضل

، وئهما اإلاهم هى مدي هفاءة هره اإلاساهص والػاملحن فيها وحشجُؼ الدولت لهم هػىاضس ؾبُت وؾبُت واإلاظدشفُاث

 ( 1)التي حظاغد غلى همى وجؿىز هرا اللؿاع.ألاحهصة مظاغدة وول 

اث جىػىع بطىزة واضخت غلى خسهت الخىمُت الاكخطادًت والاحخماغُت، ودزحت الخؿىز وهره اإلاإشس  

ادة الدًمىغسافُت واإلاشىالث ألازسي مً انهُاز الدولت وغدم كُامها  ومظخىي اإلاػِشت لظيان لُبُا، فهره الٍص

الػساكُل التي مً شأنها والاحخماعي والػسقي، ول هره اإلاإشساث جدٌ غلى ازجفاع وظبت ؤلاكلُمي  والخسوب والخفخذ

م الخىمُت بمسخلف أشيالها في هره البالد اإلاترامُت  فاذا ما كازها بحن لُبُا ألاؾساف، أن جيىن حجس غترة في ؾٍس

وحازجيها جىوع ومطس، هالخظ أن هىان فىازق هبحرة، فػلى السغم مً كلت طيان لُبُا وازجفاع دزل ومحزاهُت 

اش الخام، ئال أن الخىطؼ في غملُاث الخىمُت بهره الاغداد الىبحرة حػل مً البالد، هدُجت لخطدًس الىفـ والغ

اللُبُحن ًخجهىن للػالج في جىوع ومطس وألازدن وغحرها مً الدٌو الازسي، غلى السغم مً أن جلً مػظم اإلاسض ى 

اع وظبت الفظاد الدٌو أهبر في حػدادها وهمىها الدًمىغسافي، ألامس الري ًدغى ئلى ؾسح الدظاٌؤ غً مإشس ازجف

، ومػسفت أطبابه وهُفُت الخسلظ مىه.
ً
 اإلاالي والادازي في لُبُا غبر الفتراث الظابلت والالخلت أًػا

وغلُه فان كلت السغاًت الصخُت وجؿىزها وهمىها، وجدوي الخػلُم جسجب غلُه اهدشاز الػدًد مً اإلاػىكاث  

ت وئغؿائها هىع مًلػملُاث الخىمُت الاكخطادًت  غدم الاطخدامت في البالد، مما جسجب غلُه مً غىف  والبشٍس

م، وئزازة الىػساث اللبلُت والخسوب ألاهلُت، 2011وضساغاث بمجسد ما طلـ الىظام الظابم بحن اإلاىاؾم مىر 

ألامس الري هجم غىه الخأزس في مجاٌ الخػلُم والصخت، ئغافت ئلى الخباًً في اإلاحزاهُاث والفظاد والظسكت والسشىة، 

م 2022ي باجذ مً الػىائم الىاضخت لػملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي في لُبُا، ومً أهم الطساغاث آلان والت

في لُبُا هى الخىافع والطساع غلى اإلاىاضب الظُادًت في الدولت، والخدىم في مفاضل الدولت بحن كُادًحن اإلاىؿلت 

ت لُم الشسكُت وكُادًحن اإلاىؿلت الغسبُت، وئهماٌ اإلاىاؾم وألاكا الجىىبُت وحػلها غسغت لىلظ الخاحاث الػسوٍز

للمىاؾً، وهرلً غسغت لالهتهاواث مً الدٌو اإلاجاوزة، والخػدي غلى طُادة الدولت في جلً اإلاىاؾم، مما أدي ئلى 

لُحن وغحرهم بشيل غحر كاهىوي، الن خدود الدولت غحر مػبىؾت،  ً ألافٍس  مً اإلاهاحٍس
ً
حظسب أغداد هبحر ًىمُا

 لً في ازجفاع هره الاشمت وئغافت مػىكاث حدًدة.وطاهم ذ

مً ألازواح، مً فئت الشباب أي مً الفئت اليشؿت ووان مً هخائج هره الطساغاث زظازة أغداد هبحرة  

ت، ومً أحلهم وبهم جخم ول هره الػملُاث،  ، واللرًً هم غماد الخىمُت الاكخطادًت والاحخماغُت والبشٍس
ً
اكخطادًا

ً الظُاطُحن للمشهد في هره ألاوكاث ًخمحزون بعجص واضر إلنهاء وغلى هره الظسوف  فان لُبُا واإلاخطدٍز

الخالفاث الدازلُت، واطدثماز زسواث بالدهم دون الاحىبي، وهره الىغػُت مً الخسلف هاججت غً العجص الىاضر 

الػالكاث بحن أكالُم ، وغدم كدزتهم غلى جىظُف 2022الري حػاوي مىه اليىادز اإلاخطدزة للمشهد اللُبي آلان 

                                              
1
) )-

 
لخػداد لُبُا، هفع اإلاسحؼ الظابم.مطلخت الاخطاء وا 
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ت زالُت مً الفسكت والخدزالث ألاحىبُت، وبالخالي جىظُف كدزاتها للىمى وغملُاث  البالد مً أحل كُام دولت كٍى

الخىمُت اإلاظخدامت، وهدُجت لرلً فان هره اإلاػىكاث طتزداد ، مما ٌػُم مً أي جؿلؼ لػملُاث الخىمُت 

ت في البالد  بهرا الشيل. الاكخطادًت والاحخماغُت والبشٍس

  -املعوقات الخارجية: -2

الفترة التي أزحرث فيها خملت هبحرة غلى ألاهظمت الخاهمت في اإلاىؿلت الػسبُت، والتي م وهي 2011مىر غام  

طمُذ زىزاث السبُؼ الػسبي، مً أحل اللػاء غلى هره ألاهظمت الدهخاجىزٍت، بذجت جؿبُم الدًملساؾُت وخلىق 

ؤلازهاب والخدٌى مً جلً ألاوغاع ئلى أوغاع أفػل، خُث خدزذ في جلً الفترة ؤلاوظان، وهرلً ميافدت 

ت مىاضسة لألؾساف الظُاطُت اإلاػادة لهره ألاهظمت وئزازة الفىض ى واإلاشاول لغسع  جدزالث دولُت غظىٍس

 حغُحرها، لىً الظسوف طاءث وجأشمذ وزاضت في لُبُا، وبػد طلىؽ الىظام الخاهم، وجدمحر كىاغد اإلاإطظت

 إلغادة جسجِب 
ً
ا ت بفػل هرا الخدزل الخازيي، لم ًلف اإلاجخمؼ الدولي، وألاخالف التي جدزلذ غظىٍس الػظىٍس

هره الدٌو وجددًد اطخلسازها، بل جسهذ ألاوغاع غلى خالها لهره الشػىب وألاؾساف التي بدأث جدىاخس غلى 

وازخُازه إلاً ًدىمه، وئوشاء دطخىز ًددد الظلؿت الظُاطُت، وبدٌ مً الخغُحر ئلى الدًمىكساؾُت وضىث الشػب 

ت بحن جلً ألاؾساف، وبدٌ مً جدزل الدٌو الىبري  لت الخىم وهىغه، بدأث الطساغاث الظُاطُت والػظىٍس ؾٍس

إلاطلخت الشػب، ئال أنها بدأث جخدزل لطالر أؾساف دون أزسي في الخفاء والػلً، وذلً إلاىاضسة ؾسف غلى 

، غلى السغم مً أن الامم اإلاخددة آلازس، وهرا ما شاد مً خدة الج لت بدون خلٌى زاع واطخمسازه هره الفترة الؿٍى

هره ألاؾساف زازج لُبُا، ئال أن حغحرث أهثر مً زمع مساث، وغلدث الىثحر مً الاحخماغاث بحن والبػثت ألاممُت 

 ئلى خد ًىمىا هرا، بػد ئخدي غشس طىت ختى طىت
ً
ا هلٌى أن هُت الدٌو ، وغلُه فاهى2022ذلً وله لم ًىً هاجخا

الىبري لم جىً هما أغلىذ في البداًت إلاطلخت هره الشػىب، وئهما إلزازة الفتن والطساغاث وحغرًتها، لِظهل لها 

 الخدزل مً أحل أغساغها في اإلاىؿلت بذجت اإلاظاغدة في خل هره الطساغاث.

ت، أً   هىان جدزالث بىاطؿت ئغافت ئلى هره الخدزالث اإلاباشسة والتي في مػظمها جدزالث غظىٍس
ً
ػا

الشسواث اإلاخػددة الجيظُت والدًىن، وهرلً هسوب زؤوض ألامىاٌ وهجسة ألادمغت مً هره البلدان، هدُجت هره 

، وبىاء غلُه الٌ الخدًث بىاطؿت الغصو الثلافيئلى أشياٌ الاخخالطساغاث واإلاشاول التي لم جخىكف، ئغافت 

، بذجت الغصو الاكخطادي إلاىازد وزحراث هره الب لدان، هما أن ئزازة اإلاشاول والجزاغاث بحن شػىب هره الدٌو

جؿبُم الدًمىكساؾُت ومساغاة خلىق الاوظان وان له أزسا هبحرا لالهلظام والدشدذ دازل الدولت، وهرلً بُنها 

يان، واغؿاء الدٌو ألازسي، ألامس الري دغا أؾساف الجزاع لالطخلىاء باألحىبي واإلاسجصكت مً ول موبحن ححرانها مً 

 الترازُظ الالشمت لهم للدزٌى واطخمساز هره ألاوغاع.

لُت وختى الػسبُت اإلاجاوزة، وذلً للػبىز ئلى   ً مً الدٌو الافٍس هما أن دزٌى أغداد هبحرة مً اإلاهاحٍس

ها وما ًددر ل أوزوبا، حػل مً لُبُا دولت غبىز شاد مً خدة اإلاشىالث الخازحُت لهره الهجساث غحر اللاهىهُت،

طىاء دازل البالد أو أزىاء مداولت غبىز البدس اإلاخىطـ ئلى ملطدهم أوزوبا، هما أن غدم وكىف الدٌو الىبري 

ً ئلى لُبُا فاكم مً هره اإلاشاول، في   هبحرة مً اإلاهاحٍس
ً
 غد هره الػملُاث وجسحُؼ أغدادا

ً
والاوزبُت زطىضا

 
ً
يىهاتها غرًت الطساغاث واإلاشاول دازل لُبُا، وبحن م، وبالخالي فان حم2022ألاوغاع اإلاترهلت للدولت خالُا

وأكالُمها طمذ لهره الدٌو بالدزٌى في البالد بغسع فؼ هره الطساغاث، ئغافت ئلى هره الاطباب للخدزل 

الخازيي، فان هىان أطباب أزسي اكخطادًت اطاطا، وهي غمان جىفحر اإلاىاد الخام لطىاغاتها وتهُئت الظىق 

د مً هره الاؾماع لظلػها ومىخجاتها  بلطد بلاء هره الدٌو مظتهلىت إلهخاج هره الشسواث الغسبُت، وما ًٍص

اطخمساز الطساغاث والىػساث بحن ميىهاث واكالُم البالد، وللد جسجب غلى الطساغاث اإلاظلخت دازل لُبُا، زسوج 



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  
 

 
120 

أدث ئلى جىكف هره الدٌو غً والػسبُت للػالج، مما زلم مشاول مدًىهُت مً الجسحى ئلى الدٌو ألاحىبُت الىثحر 

 غالحهم هدُجت الدًىن الىبحرة، والتي زللذ هدُجت لهرا الطساع.

وغلى ذلً فالىثحر مً الجسحى في الػدًد مً الدٌو جىكفذ مطاٍزف غالحهم، وبالخالي أضبدذ دًىن  

ىت الػامت ووشازة الصخت اإلايلفت بهرا اإلالف، بلغذ  2012ففي غام  غلى الدولت اللُبُت، ألامس الري أنهً الخٍص

يي، وحشحر الازكام في جلً 225.5ملُىن دًىاز أزدوي أي هدى160دًىن اإلاسض ى اللُبُحن في ألازدن  ملُىن دوالز أمٍس

، 9000، والُىهان ئلى 16000مٍسؼ، وجسهُا ئلى 11000الفترة ئلى أن أغداد اإلاسض ى اللُبُحن في مطس وضل الى 

 غلى واهل الدولت اللُبُت لغسع غالج 2000لى مٍسؼ، واإلااهُا ئ 3000واًؿالُا ئلى 
ً
مٍسؼ، وول ذلً فسع أزكاما

 (1)هإالء اإلاسض ى
ً
، وول هره الدًىن واإلاطسوفاث ججهد غىائد الدزل اللىمي ومسططاث الخىمُت، اإلاػخمدة أطاطا

صخُت والبيُت غلى جطدًس الىفـ والغاش بيظبت هبحرة، والتي ًيبغي أن جىحه ئلى الاهخمام بالخػلُم والسغاًت ال

د مً فلس هره الدولت ومدزساتها اإلاددودة، وحػثر زؿـ الخىمُت الاكخطادًت في مثل هره  الخدخُت، الامس الري ًٍص

الظسوف، وغلُه جدباغد اإلاظافت بحن الدٌو الىامُت والفلحرة مثل لُبُا والدٌو اإلاخلدمت، في خاٌ اطخمساز هره 

د مً از  تهان وغبىدًت الدولت للخازج، وال ًفىجىا هىا ؤلاشازة ئلى اهدشاز الفظاد الظسوف والػىائم، ألامس الري ًٍص

وطىء ؤلادازاث وغػف السكابت في دولت اكخطادها مػخمد غلى مىزد مددود، دون مظاهمخه في جىمُت وجؿىز 

اث اإلاىازد ألازسي، وزاضت اإلاىازد اإلاخجددة في البالد، هما ان جىطُؼ اطدثمازاث الشسواث مخػددة الجيظُ

واإلاظُؿسة غلى ملالُد الاهخاج في أهم مىزد في البالد، وطعي هره الشسواث لخدلُم أهبر كدز مً ألازباح في 

        اطدثمازاتها، ئغافت ئلى طُؿستها غلى هلل الخىىىلىحُا وخطسها في اإلاجاالث التي جخىافم مػها.

زد في مشخلاث الىفـ والغاش، ولم ودولت مثل لُبُا مىخجت للىفـ والغاش ماشالذ ئلى خد آلان حظخى  

حظخؿُؼ حغؿُت الظىق اإلادلي بهره الظلؼ، وذلً ما ًبرهً غلى طُؿسة هره الشسواث ألاحىبُت وجدىمها في غملُت 

م وجلىُت ول ذلً لطالخها، وبلاء الدولت اإلاىخجت غبازة غً طىق اطتهالهُت لهره الظلؼ، هما  ؤلاهخاج والدظٍى

%، وهرلً فخذ أطىاق 60في ملدمتها غمان اإلاادة الخام بيظبت  غدة اطتراجُجُاث تهدف الشسواث ألاحىبُت ئلى

ٌ 34حدًدة لها بيظبت  ، وغلُه فان (1)%6بيظبت  %، ئغافت ئلى اطخغالٌ الاًدي الػاملت السزُطت مً هره الدو

، بما ًإزس وبشيل مباشس  غلى غملُاث  هره الشسواث جمازض ضفت الاخخياز للمىاد الخام والظىق في هره الدٌو

 الخىمُت الاكخطادًت والاحخماغُت دازل الدٌو الفلحرة بطفت غامت.

دان مً فلدانها الثلت بالىفع، ًخمثالن في زسوج   ٍص هما أن هىان غائلان ٌظخجزفان كىة الدولت اللُبُت ٍو

د مً اغخماد الدولت غل ى الخبراء زؤوض الامىاٌ ، وهرلً هجسة الادمغت اللُبُت ئلى الخازج، وول ذلً ًٍص

 واإلاظدثمٍسً الاحاهب، الامس الري ال ًدُذ الفسضت ألبىاء الدولت في اإلاشازهت الخلُلُت في

ً اللُبُحن ختى كبل  ت والىمى الاكخطادي، فمػظم زؤوض الامىاٌ واإلاظدثمٍس غملُاث الخىمُت الاكخطادًت والبشٍس

س، الن البالد وان انهُاز الدولت وطلىؽ الىظام لم جىً لهم الفسص مخاخت للمشازهت ف ي غملُاث الخىمُت والخؿٍى

زؤوض ألامىاٌ ئلى الدٌو الخازحُت واإلاجاوزة، ئغافت ئلى هجسة جىحهها اشتراوي وجملذ السأطمالُت، فسسج أصخاب 

الىثحر مً ألادمغت للػمل في الخازج، هظسا لػدم جىفس الظسوف اإلاالئمت لهم دازل لُبُا مىر جلً الفتراث، وغلى 

ظبت هبحرة مً الاطدثمازاث وزؤوض ألامىاٌ جدٌى ئلى زازج البالد، وحػخبر زظازة للدولت بدال مً ذلً فان و

 مظاهمتها في غملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي دازل الدولت.

                                              
(1)

 https://www.skynewsarabia.comغً اإلاىكؼ الالىترووي                                                               – 
(2)

ً، مجلت دزاطاث اإلاسهص ا –  لُا وجددًاتها في اللسن الخادي والػشٍس لػالمي لدزاطاث وابدار الىخاب الازػس، هىشاد غبدالسخمً الهُتي، الخىمُت في أفٍس

.180م،ص10،2002ؾسابلع، الػدد  
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ملُاز دوالز  67بلُمت  2006ئغافت ئلى ول ذلً فان اإلاإطظت اللُبُت لالطدثماز التي جأطظذ في غام  

يي، خُث حغؿي ا إلادفظت مجمىغت واطػت مً اللؿاغاث وفئاث ألاضٌى خظب الخلُُم ألازحر لها غام أمٍس

يا الشمالُت، وهي الان زاغػت للسازاث  550م، فهي جظم أهثر مً 2012 لُا وأوزوبا وأمٍس شسهت مىدشسة في أفٍس

 بأن أهثر مً (1)م2011الخجمُد الطادزة غً مجلع ألامً غام 
ً
لُا % مً أضٌى شسواث اإلاإط50، غلما ظت في أفٍس

ذ( للمداطبت والخدكُم التي كُمذ أضٌى اإلاإطظت اللُبُت  في مطس واإلاغسب وجىوع، هما أهدث شسهت )دًلٍى

س وشسجه اإلاإطظت أن غالبُت أضٌى الشسواث  ألاوزوبُت للمإطظت مىحىدة في 2020لالطدثماز غام  م، وذهس جلٍس

ل اهفظذ هىلىدا بي. في(، وهرلً في اإلاملىت اإلاخددة مً زالٌ ملىُتها لشسهت  هىلىدا مً زالٌ ملىُتها شسهت )اٍو

بلغ ئحمالي كُمت ألاضٌى هدى )أي  ملُاز دوالز وفم بُان أضدزجه  68.4هُىلىض( و)بازون اهفِظخمىدع لُمخد(، ٍو

(، APRICORPخطت اإلاإطظت بشل زئِس ي في الشسهت الػسبُت لالطدثمازاث البترولُت)اإلاإطظت، وفي آطُا جترهص 

ً ABCاإلاإطظت الػسبُت اإلاطسفُت)وبىً  يا الشمالُت والجىىبُت في ملىُتها لشسهت )( في البدٍس ( Ashtonوفي أمٍس

 (2)باإلاملىت اإلاخددة.

وغلى السغم مً أهمُت هره الاطدثمازاث ئال أنها مجمدة مىر بداًت ألاخدار اللُبُت ختى آلان، وذلً  

الخىمُت في البالد، هدُجت لػدم الاطخلساز وكُام الدولت في  حػلها اطدثمازاث مخىكفت ال حشازن في دغم غملُاث

لُبُا، واطخمساز هره الظسوف ال ًسدم مظخلبل لُبُا وزؿـ الخىمُت الاكخطادًت، ال بل حػمل غلى جدوي اإلاظخىي 

في  الاكخطادي والاحخماعي والظُاس ي لدولت مثل لُبُا ئن جسهت الخدٌى الاشتراوي التي حػسغذ للػلىباث الدولُت

الظابم، أدث ئلى الىثحر مً اإلاشاول الاكخطادًت التي أوضلذ اليشاؽ الاكخطادي ئلى خالت مً الشلل، وان لها 

ل غالبُت  دت واطػت مً الظيان، ازجبؿذ بشيل مباشس في جدٍى اث اإلاػِشت لشٍس أهبر ألازس غلى جدوي مظخٍى

م الشسواث الػامت، والتي ازفم مػظمها  الظيان ئلى غالت غلى الدولت، مً زالٌ ازجباؾهم باإلاػاشاث، او  غً ؾٍس

في الىمى والخؿىز باإلاػاًحر الاكخطادًت، وغلُه فان اليشاؽ الاكخطادي احظم بالػُم، واللُىد غلى خسهت زؤوض 

شها ئلى أماهً أزسي زازج لُبُا، هما أن ألاوغاع اإلاػِشُت إلاػظم  ألامىاٌ وخسهت الظلؼ مما حػلها جىفر بَس

ت.اللُبُحن لم ج  خدظً غلى السغم مً مداوالث الدغم للظلؼ الغرائُت ألاطاطُت والخدماث الػسوٍز

 والخؿلؼ ئلى  
ً
وغلُه فان الظُؿسة الخازحُت فسغذ بلاء لُبُا مػخمدة غلى جطدًس الىفـ والغاش زاما

ادة في ذلً دون الىظس ئلى اطخلساز البالد والبدث غً مطادز أزسي غحر الىفـ لخدلُم غملُاث  الخىمُت الٍص

اف ئلى 37مالى 2018الاكخطادًت في البالد، وللد وضلذ وظبت البؿالت في البالد زالٌ غام  د في اللسي وألاٍز % جٍص

 مً كبل الدٌو الخازحُت، ئال أن الخغلب غلى (3)44%
ً
، وغلى السغم مً وحىد ول هره اإلاػىكاث اإلاظتهدفت مباشسة

ئال بخىافم وكدزة اللُبُحن أهفظهم، والػمل الجماعي والخغاض ي غً  هره الػىائم لً ًأحي مً الخازج، فهى لً ًأحي

الخغلب غلى هره الػىائم التي جىاحه  ألاخلاد واإلاىاضب والفظاد لخدلُم أهداف لِظذ مظخدُلت، ومنها هُفُت

كُام الدولت وغملُاث الخىمُت الاكخطادًت، مما ًخؿلب زؤٍت حدًدة وجفىحر بىمـ غلمي للخسلظ مً ول هره 

لػىائم، وكُام دولت بيل ميىهاتها الاحخماغُت، واغادة جىحُه الاهفاق والترهحز غلى البيُت الخدخُت، وحغُحر الظسوف ا

ت، وهبر الخسوب  اإلاىاجُت لالكخطاد والخغلب غلى البحروكساؾُت، ومدازبت الجهل والفظاد والفلس والجهٍى

لػملُاث الخىمُت اإلاظخدامت، والتي جسلم فسص الػمل  واإلاشاخىاث، والخؿلؼ ئلى مظخلبل أفػل لهره البالد بىظسة

إلالاومت ألاشماث والدشسذم، والري ًلىم غلى مبدأ الشساهت بحن ول اللُبُحن، ألبىاء لُبُا، وحشىُل فػاء واخد 

                                              
(1)

 http://lia.ly   اإلاىكؼ                                                            اإلاإطظت اللُبُت لالطدثماز، غً  – 
(2)

 alwasat.lyىكؼ                                                          بىابت الىطـ ضىث لُبُا الدولي. غً اإلا – 
(3)

 http://ar.wikipedia.orgم                                                      2018مىكؼ واي بان مشحن  – 

http://lia.ly/
http://ar.wikipedia.org/
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ت مً احل دغم ول ما هى مفُد لهرا البلد الىامي واإلاظتهدف مً كبل الدٌو  يبر الفظاد واإلاغالبت والجهٍى ٍو

 ألازسي.

  نتائج الدراسة:

مً زالٌ هرا البدث الري جم الترهحز فُه غلى اإلاػىكاث اإلاإزسة في الخىمُت الاكخطادًت في لُبُا بىظسة  

 -حغسافُت اجطر ما ًلي:

لها الدوز الىبحر في غسكلت غملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي ان هىان الػدًد مً اإلاػىكاث الؿبُػُت والتي  -1

خه، فمػظم غملُاث الخىمُت الاكخطادًت التي كامذ في البالد لم ًساعى فيها الجاهب الؿبُعي وجؿىز ذلً واطخدام

س.  الجغسافي، وبرلً حػسغذ ئلى الػدًد مً اإلاشىالث في غملُاث الىمى والخؿٍى

ت الظابلت في البالد واهذ  -2  غبازة غً كسازاث طُاطُت أو احخماغُت ولم ًساعىمػظم اللسازاث والخؿـ الخىمٍى

 غلى 
ً
 ججاهل ألزس الػىامل الؿبُػُت مظخلبال

ً
فيها الجاهب البُئي والاحخماعي بالشيل الػلمي الصخُذ، وهىان أًػا

 ألاوشؿت الاكخطادًت وغملُت اطخمسازها لخدمت اإلاىاؾً وألاحُاٌ اللادمت. همى وجؿىز 

 في اغاكت الخىمُت الاكخطادًت، وز -3
ً
 أًػا

ً
 مً خُث غدم وحىد ئخطاءاث وان للمإشساث الدًمىغسافُت أزسا

ً
اضت

، وبػده لم ًظهس أي حػداد 2006حػداد زطمي غام  آزس  وحػداداث مىخظمت وزاضت في الفتراث الازحرة، خُث وان

 بشيل زطمي ونهائي، ألامس الري ًفخذ اإلاجاٌ للخلدًساث فلـ.

في غسكلت ول ش يء في البالد،  وان لها مً دوز دون وحىد البدًل وما  2011الخغُحر وئطلاؽ الىظام في غملُت  -4

 وبداًت الطساغاث الدازلُت واإلاشىالث بحن أكالُم الدولت ومإطظاتها الػامت السئِظُت.

ت  الخازحُت اإلاخمثلت في الخدزل الخازيي اإلاباشس والغحر مباشس بػد  -5  اإلاػىكاث البشٍس
ً
، ئغافت ئلى أزس 2011اًػا

إطظاث الػاإلاُت، ودوزها في الظُؿسة غلى مفاضل الاكخطاد اللُبي الخدزالث الخازحُت الاكخطادًت للشسواث واإلا

 وجىبُله وحػله ٌػخمد غليها بشيل زئِس ي.

  -التوصيات:

ت، ودوزها في جدوي غملُاث الخىمُت الاكخطادًت في   مً زالٌ الخؿسق ئلى اإلاػىكاث الؿبُػُت والبشٍس

ا أن جػؼ هطب أغحن اإلاسؿؿحن واإلاظإولحن في لُبُا، وظخؿُؼ أن هلدم الػدًد مً الخىضُاث التي مً شأنه

 -اإلاػىكاث وهُفُت جدازن أزسها هما ًلي:الدولت هره 

ألاشماث التي جيخج الطساغاث الدازلُت، غلى الظاطت اللُبُحن والشػب اللُبي حشىُل فػاء واخد إلالاومت  -1

ع ئلى الخسوب والطساغاث والدماء، وجؿبُم مبدأ الشساهت والىفاءة في خىم البالد وجللد اإلاىاضب، ومىؼ السحى 

والاججاه ئلى دغم الخىمُت الاكخطادًت والاطدثمازاث الدازلُت في حمُؼ الاوشؿت بسؤٍت غلمُت جدافظ غلى اإلاىازد 

اإلاىحىدة في البالد وجػمً خلىق الاحُاٌ الالخلت، وال ًخم ذلً ئال باالججاه هاخُت الخػلُم والصخت والامً 

ؼ في اكخطادًاث البالد وشٍادة مطادزها، بدٌ مً الاغخماد وجسشُد اإلاىازد اإلادل ُت بشيل مخىاشن، وغسوزة الخىَى

غلى مطدز واخد للدزل، وغدم الاغخماد غلى الخازج في خل الجزاغاث واإلاشاول بحن أزاد الشػب الىاخد، والترهحز 

شيل غلمي مفُد لىمى وجؿىز الاوشؿت غلى الجاهب الؿبُعي، مثل الخغحر اإلاىاخي والجىاهب البُئُت والخػامل مػها ب

 الاكخطادًت في البالد.

غلى غسكلت الخىمُت والىمى الاكخطادي، وجىحُه مإشساجه بشيل غلمي الدًمىغسافي وأزسه الاهخمام بالجاهب  -2

سها في   الخدماث الصخُت والخػلُمُت، وجؿٍى
ً
للخػامل مؼ الىمى الاكخطادي والخؿىز في مسخلف اإلاجاالث، وزاضت

 مً ال
ً
س وهمى ٌػىد بالفائدة غلى طيان هره الدولت، بدال  مً الخىطؼ في اوشاء مسافلها دون غملُت جؿٍى

ً
بالد، بدال

 اغخمادها غلى الدٌو ألازسي وشٍادة اإلاطاٍزف غلى اإلاىاؾً وجىبد غىاء الظفس وغحرها.
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زل ألاخالف الػاإلاُت في البداًت هبر ول الفسكت والػصلت بحن أكالُم البالد التي هخجذ غً غملُت الخغُحر وجد -3

 وجسهها لهره الشػىب والدٌو في فىض ى وضساع بذجت ئدزاٌ الدًمىكساؾُت لهره الدٌو وشػىبها.

4-  
ً
 مؼ ؾسف دون آزس أو جدزال

ً
م زفؼ الخدزل الخازيي بأشياله اإلاسخلفت طىاء وان الخدزل مباشسا غً ؾٍس

طىاق في هره البالد وهبذ حماخها للىمى والخؿىز في ألاوشؿت الشسواث وزؤوض ألامىاٌ للظُؿسة غلى اإلاىازد وألا 

 الاكخطادًت اإلاسخلفت، ومىػها مً الاغخماد غلى زبراتها اإلادلُت واإلاىافظت في الاطىاق الػاإلاُت.

سه، وذلً بىحىد السأي الجغسافي  -5 مساغاة الجاهب الؿبُعي والبشسي في غملُاث الخىمُت والىمى الاكخطادي وجؿٍى

 لالطخدامت في اطخغالٌ اإلاىازد الاكخطادًت.غمً ا
ً
ت غماها  لخؿـ الخىمٍى

  املراجع:
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 م.2009(، 1ؽ)

 م.2000، فالُخا، مالؿا، ELGAحمػت ؾىؿِش، مدمد الظمان، دزاطاث في حغسافُت الطىاغت واإلاػادن، ميشىزاث  –4

نها زالد –5 ئمياهُاتهـا الصزاغُـت(، الهُئـت اللىمُـت للبدـث الػلمـي، -زىاضـها-جطـيُفها-زمػـان بـً مدمـىد، التـرب اللُبُـت)جيٍى
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ـــــت جؿبُلُــــت، الـــــداز الػاإلاُـــــت لليشــــس والخىشَـــــؼ، اللـــــاهسة،  –6 ضــــبري مدمـــــد خمــــد، الخسؿـــــُـ الاكلُمـــــي والخىمُــــت دزاطـــــت هظٍس

 م.2008

ت، ؽ)ضالح الدًً الشا –7  م.2000(،2مي، الخىمُت الجغسافُت دغامت الخسؿُـ، ميشأة اإلاػازف، الاطىىدٍز
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 م.2008شس والخىشَؼ، غمان، الازدن، وامل الىىاوي، اإلاىكؼ الطىاعي وطُاطاث الخىمُت اإلاياهُت، داز الطفا للي –11
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 م2013مطلخت الاخطاء والخػداد، لُبُا ،  –13
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  الىىعيت لتركيب السكان في ليبيا     ) دراست في جغزافيت السكان ( ةالفجى                              

  مصطفي غيث حسًد.

 الجؿساقُانظم  –تربُتًلُت ال – بجي ولُدحامػت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقــدمت :

حػد دزاطت الكجىة الىىغُت مً اإلاىاطُؼ ألاطاطُت والسبِظُت في الخػسف غلى الخصابص الظٍاهُت، وإغؼاء 

إظهاز الكىازم بحن الرًىز صىزة مخٍاملت غً ػبُػت الظٍان الاحخماغُت والانخصادًت مً خُث اإلاظاهمت الىىغُت و 

ت. ًاقت اإلاجاالث الخىمٍى  وؤلاهار، ويرلَ حجم اإلاشازيت الكػلُت لٌال الىىغحن في 

ت الصادز غً البرهامج ؤلاهماةي  س الخىمُت البشٍس ػدُّ نظُت اإلاظاواة بحن الجيظحن مً الهظاًا التي أزازتها جهاٍز
ُ
وح

ػّد هدف مً  ٌُ لألمم اإلاخددة، قالهظاء غلى الخباًً الىىعي وجىطُؼ الخُازاث اإلاخاخت أمام الظٍان مً الجيظحن، 

 خص :امل

حػد دزاطت الخىاشن الىىعي بحن الرًىز وؤلاهار مً اإلاىاطُؼ ألاطاطُت والسبِظُت في الخػسف غلي الخصابص          

الظٍاهُت، وإغؼاء صىزة مخٍاملت غً ػبُػت الظٍان الاحخماغُت والانخصادًت مً خُذ اإلاظاهمت الىىغُت وإظهاز 

ظهم جهلص حجم  الكىازم بحن الرًىز والاهار،  وحجم اإلاشازيت الكػلُت ت، َو ًاقت اإلاجاالث الخىمٍى لٌال الىىغحن في 

 أمام 
ً
الكجىة بحن الجيظحن في جدهُو أهداف الخىمُت اإلاظخدامت وأي خلل بحن الرًىز وؤلاهار طىف ًٍىن غابها

 جدهُو أهداف الخىمُت.

، ومػسقت أيتر الترايُب مىطىع البدذ إلي الخػسف غلي جسايُب الخالت الاحخماغُت والانخصادًت للظٍان ويهدف   

 مً خُذ الخباًً الىىعي باالغخماد غلي مهاًِع حجم الكجىة ومؤشس الخٍاقؤ.
ً
 جكاوجا

ًاقت نؼاغاث ألاوشؼت الانخصادًت، وحمُؼ  وقد جبين     مً الدزاطت احظاع الكجىة الىىغُت لصالح الرًىز في 

اث الخػلُمُت.    اإلاظخٍى

 ؼلو، مترمل، غاشب. ًلماث مكخاخُت : ؤلاغالت، ألامُت، م

Abstract: 

The study of the qualitative balance between males and females is one of the 

basic and main topics in identifying the population characteristics, and giving an 

integrated picture of the social and economic nature of the population in terms 

of qualitative contribution and showing the differences between males and 

females, and the size of the actual participation of both types in all 

development fields, and contributes to reducing the size of the gap between 

males and females. The genders in achieving the sustainable development 

goals, and any imbalance between males and females, and it will be an obstacle 

to achieving the development goals. 

The study revealed the widening of the gender gap in favor of males in all 

sectors of economic activities, and at all educational levels. 
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امت، وال ًمًٌ جىمُت غىصس غلى خظاب الػىصس آلاخس، وأي خلل بحن أهداف الخىمُت الػاإلاُت وجدهُو الخىمُت اإلاظخد

ّم حػتر غملُت الخىمُت . ًٍىن هره الػىاصس طىف 
َ
ت مسجكػت، وِمً ز  غابها أمام جدهُو مػدالث جىمٍى

الاحخماغُت  الخالتمً خالُ دزاطت  جكاوث حجم الكجىة الىىغُت ويهدف مىطىع هرا البدث إلى الخػسف غلى

ُػؼي صىزة واضخت للمظاهمت الىىغُت في ًّل مجاالث الخُاة، يما ط  ثالخكاو  هدا ، ومػسقتللظٍان الانخصادًتو

 حظاغد في وطؼ أطع الخىمُت ومالمذ الظُاطاث الظٍاهُت، والخخؼُؽ للمظخهبل بشٍل أوضح وأدم .

 مشكلت البحث .

ًاقت اإلاجاالث جخأزس الػالناث الاحخماغُت والانخصادًت للظٍان بالخىاشن الىىعي بحن ال رًىز وؤلاهار في 

ت؛ خُث إّن لالخخالقاث الىىغُت آزازها غلى هىغُت اإلاشاًل الانخصادًت والاحخماغُت، وبىاء غلى ذلَ جم غسض  الخىمٍى

 التالي :.الظؤاُ 

، وما هي للسكان الاجتماعيت والاقتصاديت الفجىة الىىعيت للحالت هل هىاك جىاسن بين الذكىر وإلاهاث حسب

 ؟ الحجم أكثرها جفاوجا مً حيث 

 فزضيت البحث :.

 التاليت :مً أحل ؤلاحابت غلى حظاءُ البدث جم اخخباز الكسطُت 

وخاصت للظٍان الاحخماغُت والانخصادًت  الخالتيُب ر تل ت ومؤشس الخٍاقؤالىىغُ حجم الكجىة  ًخكاوث

 .الصىاغُت والصزاغُت واإلاهىُت  ألاوشؼت

 أهداف البحث : 

الظٍاهُت  التريُباث، ومػسقه أيثر للظٍان الاحخماغُت والانخصادًت ف غلى جسيُب الخالتلخػس ليهدف البدث 

 باالغخماد غلى مهاًِع حجم الكجىة الىىغُت ومؤشس الخٍاقؤ. مً خُث الخباًً الىىعي جكاوجا

 أهميت البحث :

أهم اإلاىاطُؼ ألاطاطُت في مجاُ أخُد  التريُب الظٍان في ًىنه دزاطت الكجىة الىىغُت جٌمً أهمُت

 الخخؼُؽ الخىمىي للظٍان .

 :مىهجيت البحث 

  ،اغخمد البدث غلى اإلاىهج الىصكي الخدلُلي في غسض وجهُم البُاهاث
ً
اإلاىهج الٌمي للخػسف غلى  ىغل وأًظا

 بحن الظٍان . حجم الكجىة الىىغُت ومؤشس الخٍاقؤ

 -مىطقت الدراست :

وبحن  ،شماال (18و 33 )بحن دابسحي غسض ،اإلاخىطؽ الجىىبي وطؽ لظاخل البدسالجصء ألا  في )لُبُا( هؼج

شؿل مظاخه جهدز  (،1)(شسنا 25و 9)خؼى ػُى  اإلاخىطؽ مً الشماُ  (، ًددها البدس2()2يم175940) بدىاليَو

خمخد ق باأما ؾس ، وشسنا قدظحر الخدود مؼ مصس والظىدان، مؼ خدود حمهىزٍتي الىُجس وحشاد حىىبا جلخهي نأ إلى

( 5298152) 2006الُ حػدادخدود حمهىزٍتي جىوع والجصابس. وند بلـ غدد الظٍان اإلاهُمحن في لُبُا خ مؼ الخدود

 حػداد زطمي  آخس  ى(وه3)توظم
ُ
 . في البالد ي حس أ

 

                                                           
(

1
ت، غ/  ىوع ، بىؿاشي، 2( مدمد اإلابروى اإلاهدوي، حؿساقُت لُبُا البشٍس  .9م، ص/ 1998ميشىزاث حامػت ناٍز

(
2

 . 14، ص/ م1989( طالم غلي الدجاجي، لُبُا الجدًدة دزاطت حؿساقُت ، احخماغُت ، انخصادًت وطُاطُت. مجمؼ الكاجذ للجامػاث، 

(
3

 م .2006( اللجىت الشػبُت الػامت، الهُئت الػامت للمػلىماث، الىخابج النهابُت للخػداد الػام للظٍان لظىت 
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جكصُلُت خدًثت غً خصابص وجسيُب الظٍان في لُبُا طىف حػخمد الدزاطت غلى  بُاهاثولػدم وحىد  

  م( .2006)حػداد

ؼت )                      ( اإلاىنؼ الجؿسافي والكلٍي إلاىؼهت الدزاطت1خٍس

             
ت، غ\اإلاصدز: مً غمل الباخث اطدىا ىوع، 2ا الى مدمد اإلابروى اإلاهدوي، حؿساقُت لُبُا البشٍس  11ص 1988، بىؿاشي    ميشىزاث حامػت ناٍز

:
ً
 ي:مز التركيب الع   أّوال

مًٌ جهظُمها  ،جىشَؼ الظٍان خظب قئاث الظً اإلاخخلكتالػمسي  ًهصد بالتريُب  وألى قئاث خمظُت إٍو

ت ؼ همى الظٍان  ،غشٍس دظى هرا 1)هخس أج أو وهرا التريُب بمثابت الهاػسة الدًمىؾساقُت التي حػمل غلى حظَس (، ٍو

هت قػاله في جهدًس هخابج غدًدة ذاث يكاءة ًىههيبحرة في  بأهمُتالتريُب  ت و اإلان غالُت في حػُح ػٍس هدزة الىازد البشٍس

اث خمل ؤلاهخاحُتغلى نىة الظٍان  شازةوأيثرها إالدًمىؾساقُت  وهى مً أهم الػىاصس ،الانخصادًت  ؤلاغالت ومظخٍى

ت غٍسظت  أو  زالر مجمىغاث إلىأغماز الظٍان  جهظُم حػخمد اإلاهازهت غلى ماوؾالبا  ،الظٍاهُت  :هيقئاث غمٍس

 .طىت  (15)غمازهم غً أجهل  الرًًوهم  :صؿاز الظً قئت

 .طىت ( 65 -15)مً  أغمازهمجتراوح  الرًًوهم : الظًمخىطؼي  قئت

 ( .2قما قىم) ت(طى 65)مً  أغمازهمجتراوح  الرًًوهم  :الظً يبازقئت 

(  ؤلاغالت ءوغب ناللُبُحللظٍان  ي التريُب الػمس  ( ًىضح1والجدُو

 ُ  ؤلاغالت ءوغب ناللُبُحللظٍان  ي التريُب الػمس   (:1)حدو

 الظٍان
 غالتؤلا  ايترق 65 65الى انل م15ًمً طىت15الى انل0مً

 تالٍلُؤلاغالت  الٌباز تغالإ الصؿاز تغالإ % الػدد % الػدد % الػدد

 54.3 4.4 47.9 4.2 194798 64.8 3026485 31 11449581 الخظس

ل  55.4 6.8 48.6 4.4 27476 64.4 403566 29.4 196252 الٍس

 54.4 6.4 48 4.3 222268 64.7 3430051 31 1645833 الظٍان يحمالإ

 تالىخابج النهابُت للخػداد الػام للظٍان لظى. للمػلىماث  الػامتالشػبُت  اللجىت إلى اطدىادااإلاصدز مً خظاباث الباخث 

 ( 4-12،  3-12، 2-12،  1 – 12حداُو زنم )  ،73(، ص/م2006)

                                                           
(

1
، غ/  .  116م، ص/2004، الداز الػسبُت للػلىم، بحروث  لبىان،2( غلى لبِب حؿساقُت الظٍان الثابذ واإلاخدُى

(
2

ت، غ/ ىوع 2( مدمد اإلابروى اإلاهدوي، حؿساقُت لُبُا البشٍس  . 135م، ص/1998، بىؿاشي ميشىزاث حامػت ناٍز
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ُ الًخطح مً بُاهاث  للظٍان في لُبُا خظب قئاث الظً  الػمسي لتريُب ا ( الري ًىضح 1)  ( والشٍل1)جدو

ت الثالز أّن  الػٍسظت  %(31ًىاشي) ًاهذ وظبتها ما (طىت 15 )غمازهم غًأ( الرًً جهل  14 – 0) ألاولى: تالكئاث الػمٍس

ت م 5298152مً مجمىع الظٍان البالـ غددهم)   ( 65 – 15بحن)  ا(، في خحن بلؿذ اإلاجمىغت الثاهُت للكئت الػمٍس

اإلاجمىغت الثالثت  وظمت ولم جخجاوش  ( 3430051وبلـ غدد طٍان هره الكئت )  ،مً مجمىع الظٍان % (64.7هدى) 

ت  % ( مً مجمىع الظٍان . 4.3)  تبيظب (قما قىم  65)للكئت الػمٍس

ت الػٍسظت للظٍان في لُبُا لػام  1الشٍل )                       . 2006( الكئاث الػمٍس

 
 ( 1اإلاصدز : بُاهاث الجدُو زنم )                             

 يما جبحن مً الجدُو 
ً
ت للظٍان جخهازب قُما بُنها بحن الٍسل والخظس  الكئاثأن  أًظا الػام  وؤلاحمالي الػمٍس

ت 31صؿاز الظً) تُث بلؿذ وظبخ ،للظٍان مً مجمىع  % ( 29.4)  و ،%( مً مجمىع الظٍان في اإلاىاػو الخظٍس

كُت  .مً مجمىع الظٍان % (. 64.8)  ألاغماز يمخىطؼ تفي خحن بلؿذ وظب ،الظٍان في اإلاىاػو الٍس

كُت% ( في اإلاىاػو  4.4و)  ت،في اإلاىاػو الخظٍس %( 4.2الظً ) ولم جخجاوش وظبت يباز ن أشس ًدُ غلى ؤ وهرا م ،الٍس

 أهه فيالٌخلت الظٍاهُت يخلت شابت جخمحز بازجكاع واضح في وظبت مخىطؼ
ّ
الىمى  إلى أنذاث الىنذ ٌشحر  ي ألاغماز، إال

جؤ في الخباػ طُأخرالظٍاوي في لُبُا   .خالُ هره الكترة يالخدٍز

( طىت 65-15غمازهم بحن)أالكئت اليشؼت الرًً جتراوح  يجىام هى  ًجابُاث هرا التريُب خالُ الخػدادإومً 

غلى  هوهرا له دالالج ،غباء الخُاةأجدمل   يحخماعي، أالا و الانخصادياليشاغ ت ممً جهؼ غلى غاجههم مظئىلُ

 صؿاز ال قئت اإلاخمثلت في يوظبت ناغدة الهسم الظٍاو ضهخكااومً طلبُاث هرا التريُب . غالتاهخكاض مػدالث ؤلا 

قئهه الاهخكاض  راطخمس ها ما وإذا طىت، 65الى انل م15ًمً الظً يمهازهت مؼ مخىطؼ (14-0)  طىت15انل مً

 ؤلا  ءًىػٌع غلى قخىة الظٍان وازجكاع مػدالث الظً وغب
ً
  غالت مظخهبال

 : إلاعالت ءعب

، ؾساقُتى س الدًمظت الىهحجم  الظٍان الخازححن غلى نىة الػمل الانخصادًت مً وح إلى ء ؤلاغالتشحر غبٌ

الخددًداث  أيثر ن إ(، و 1الداخلحن لهىة الػمل) ألاقسادمػىلحن بىاطؼت  قئنهم وبمػجى آخس  ،مظتهلٌحن ال مىخجحن قهم

( قما قىم  65) :ويباز الظً (طىت 15-0:)خُث حػد الكئخان صؿاز الظً ،للهىة الػاملتي هى الخددًد الػمس  ال اطخػما

ت قئخحن ت) ( 65 – 15) :والكئت الىطؼى ،خازج الهىة البشٍس  . (2داخل الهىة البشٍس

ُ  إلىوبالىظس    48) :الصؿاز في لُبُا بلـ  هدى إغالتن مػدُ أًدبحن  (1)الجدو
ً
ند و  ،غابل( 100لٍل  مػىال

كُت قهد بلـ  إجهازبذ وظب  ت والٍس في اإلاىاػو  غابل (100ٍل ل( مػُى 47.9) غالت الصؿاز في اإلاىاػو الخظٍس

كُت خُث بلؿذ هدى نلُال وازجكػذ  ت،الخظٍس ػىد اهخكاض وظب ،غابل( 100مػُى لٍل  48) :في اإلاىاػو الٍس  تَو

                                                           
(

1
ت، دزاطت دًمىؾس   .  215اقُت مىهجُت، مؤطظت الثهاقت الجامػُت، ص/( قخحي مدمد أبى غُاهت، طٍان ؤلاطٌىدٍز

(
2

ىوع،1( مىصىز مدمد الٌُخُاء ،حؿساقُت الظٍان، أطظها ووطابلها .غ /  .  219م، ص/2003، حامػت ناٍز
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قُما ًخص مػدالث يباز  أما ،(65 -15اهخكاض غدد هره الكئت مهازهت بمخىطؼي الظً)  إلىصؿاز الظً  إغالت

  (6.4) هدى: هره الكئت إغالتقهد بالـ مػدُ  (قما قىم  65)يبر مً أالظً 
ً
ًاهذ  ،غابل 100لٍل  مػىال  و

ً
اليظب أًظا

ت بحن الخظس والٍسل بىانؼ أو  مخهازبت ت 100لٍل  مػىال  (6.4)مدظاٍو لٍل  مػىال  (6.8و) ،غابل في اإلاىاػو الخظٍس

كُت 100 ًكسم بحن غدد  ال إههخُث  ،ػبر غً الىانؼ الكػليح ال واإلاػدالث هره الصكت  أنؾحر  ،غابل في الىاػو الٍس

غالت ؤلا أما قُما ًخص  .يبر مً الىانؼأهس ظمما حػل اإلاػدُ ً ،(الكػلُت )اإلاشازيتلػاملحن وؾحر الػاملحنالظٍان ا

مظخىي الظٍان  ىالٍلُت غل ؤلاغالتن مػدُ أًخطح مً الجدُو  ا(الصؿاز ويباز الظً مػ إغالتحجم ؤلاحمالُت:)

تالٍلُت ف ؤلاغالتفي خحن بلؿذ  ،غابل 100لٍل  مػىال  (54.4):بلـ ، غابل 100لٍل  مػىال  (54.3:)ي اإلاىاػو الخظٍس

كُتا أوغابل في اإلاىاػو  100لٍل  مػىال (55.4و) ػىد اهخكاض وظب  ،لبِئاث الٍس  (م2006)خالُ حػداد  ؤلاغالتَو

 .يباز الظً   أغدادواهخكاض  ألاطس،حجم  اهخكاض وظبت صؿاز الظً وصؿس إلىمؼ حػداداث طابهت  تمهازه

 : : التىسيع الىىعي للسكان اثاهي

لٍل  مػسقت غدد الرًىز أطاض وجدظب اليظبت بُنهما غلى   ،هاروإمجمىغت طٍاهُت مً ذًىز  أيجخٍىن 

لما شادث اليظبت الىىغُت غلى ) ،( وحػسف هره اليظبت بيظبت الىىع ؤلاهارمً  100) ًان دلُال 100ًو غلى ازجكاع  ( 

ادة غدد الرًىز غلى أ ،وظبت الىىع دُ ذلَ غلى  (100والػٌع ًلما نلذ اليظبت الىىغُت غً ) ،هارغدد ؤلا ي ٍش

ادة غدد  أي ،الىىع تاهخكاض وظب في يشل اإلاالمذ  ةيبحر  ت أهمُت(، ولليظبت الىىغ1ُاإلاجخمؼ) يف غلى الرًىز  ؤلاهارٍش

ت في جددًد اإلاىازد ت الدًمىؾساقُت للجيظحن يما أنها طسوٍز  مباشس في اإلاىالُدجأزحر له  ين التريُب الىىعأيما  ،البشٍس

 . (2للجيظحن) الخسقُتوالبيُت  ،والصواج والهجسة ،والىقُاث

 م2002التركيب الىىعي ووسبت الىىع في ليبيا لسىه  (2جدول )                    

 وظبت الىىع اإلاجمىع الاهار الرًىز  الظٍان

 % الػدد % الػدد

 1.3 4670858 49.2 2298479 50.8 2372379 الخظس

 1.1 627294 49.8 312160 50.2 315134 الٍسل

 1.3 5298152 49.3 2610639 50.7 2687513 اإلاجمىع
 ( .4-12حدُو زنم ) 96م صــ2006الهُئت الػامت للمػلىماث، الىخابج النهابُت للخػداد الػام للظٍان لظىت  –الشػبُت الػامت  تإلاصدز :اللجىا

( خبن مً الجدُو  ،ؼ الظٍاويمالخىشَؼ الىىعي مخهازبا في اإلاجخ أن( التريُب الىىعي ووظبت الىىع في لُبُا 2ٍو

%( مً 50.7ٌػادُ) ما، أي وظمه( مً الرًىز  2687513)منهم ،وظمه( 5298152) ي:خُث بلـ مجمىع الظٍان خىال

ًاهذ ) ن وظبت الرًىز أ آخسبمػجى  ؤلاهار،حمله   ذيس 103في لُبُا 
ً
ن أًظا أيما ًالخظ مً الجدُو  أهثى، 100( لٍل ا

كُتأو  في اإلاىاػو ؤلاهارغدد الرًىز أغلى مً غدد  ت والٍس %( مً حمله 50.8وحاءث وظبت الرًىز )  ،البِئاث الخظٍس

تؤلاها في اإلاىاػو  واهخكظذ هره اليظبت نلُال  أهثي(، 100 ه)جهابل زحال  (103ًل ) أي أن ،ر في اإلاىاػو الخظٍس

ت خُث شٍلذ وظبت الرًىز)الس   100) هجهابل (زحال 101ًل ) أي أن ؤلاهار%( مً حملت 50.2ٍكُت مهازهت بالخظٍس

كُت إلىٌػىد  وهرا الاهخكاض البظُؽ أهثى(، ت  إلى هجسة السحاُ مً اإلاىاػو الٍس  .يثر مً غدد اليظاءأاإلاىاػو الخظٍس

 

 

 

                                                           
(

1
ت دزاطت في الجؿساقُا، ،   .  376م، ص/1995( مىصىز مدمد الٌُخُاء، الظٍان، الجماهحًر

(
2

ب والبدىر الاخصابُت بؿداد، ص/ ( خالد شهسي خىاحت، إخصاءاث الخصىب  . 86ت، اإلاػهد الػسبي للخدٍز
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 ثالث
ً
 : الاقتصادي: الفجىة الىىعيت في اليشاط ا

هصد به اليظبت  اًهظم الظٍان جبػ ، يرلَهظم الظٍان خظب الىىع وقئاث الظًًيما  ليشاػهم الانخصادي ٍو

ت للظٍان ذوي اليشاغ الانخصادي  ٌػبر غً الىانؼ الكػلي  ن هرا الأ (، ؾحر 1)ألاغمازحملت الظٍان في حمُؼ  إلىاإلائٍى

ومً اهخكاض وظبه الػمالت الكػلُت  ي.مً الىانؼ الكػليبر  أٌػؼي مػدال  ند مما ،بحن الظٍان الػاملحن وؾحر الػاملحن

ت الىطؼى ) مهازهت  ليظاءت لالانخصادًت نلت اإلاشازي (طىت 65-15مهازهت باإلاػدُ الػام للظٍان في الكئت الػمٍس

 وغدم اإلاظاهمت بالسحاُ، 
ّ
ًاهذ وظبت اإلاشخؿالث مً اليظاء في لُبُا خظب  ،مػُىت أوشؼتبػدد مددود وطمً إال و

حيمً مجمل اليظاء  % (58) ، أي أن% (42هى ) (م2006)هاث حػداد بُا
ّ

ًّ جظم الال الىطؼى ٌػدون  تالكئت الػمٍس ه

 أو لى زالر نؼاغاث إالانخصادًت  ألاوشؼتوند نظمذ  ،الانخصاديخازج الهىة الػاملت ))الهىة الكػلُت(( لليشاغ 

 . وهى وؤلاهار ًل مً الرًىز  تػسقت مشازيممذ بحظوشؼت مً ألا تًل واخد منها طلظل ًظهس  ،مجمىغاث انخصادًت

 ليها .إوما  تًظم اإلاهً الصزاغُ  : ألاول القطاع 

 . هلبىاء والٌهسباء والؿاش واإلاُااطخخساحُت و الا الصىاغُت و ألاوشؼتًظم  : يالقطاع الثاو

 امسوز ي البدث الػلم :مثل الخدماث اإلاجزلُت واإلاػهدة منها :البظُؼت مثل ألاوشؼتٌشٍل خلُؽ مً  القطاع الثالث :

والجدُو زنم ، جهدًم الخدماث   خهُكظو  وإهماًيخج مىاد  وال ،والىهل والؼب والتربُت والخأمُىاث،بالخجازة والبىىى 

 تالىىغُ ةوحجم الكجى  يصادخ( ًبحن اليظب الظٍاهُت خظب ًل وشاغ ان3)

 .م2006للظٍان اليشؼحن خظب الخػداد الػام للظٍان لظىت قؤ الخٍا شسؤ وم

قما قىم( لظىت  15للظٍان في لُبُا الرًً أغمازهم) في الترايُب اإلاهىُت ؤ الخٍاق شساثؤ ومت (الكجىة الىىغ3ُحدُو )

 م.2006

-198م صــ2006لخػدد الػام للظٍان لظىه  تالنهابُللمػلىماث الىخابج  الػامتالهُئت  –الػامتاللجىت الشػبُت  ا إلىاإلاصدز/ مً غمل الباخث اطدىاد

 ،50.50، 4-50، 3-50، 2-50، 1-50حداُو  202

 اللظٍان اليشؼحن انخصادً يفي التريُب الىىع اواضخ اجباًىهرا الجدُو ًظهس لىا أن هىاى  ومً خالل       

 ت إذ والػاملحن في اإلاهً اإلاخخلك
ّ
في خحن  ،%( مً الدجم الٌلى للظٍان في لُبُا طمً طً الػمل74) هدى ل الرًىز شٍ

خُث ًظهس الخباًً بحن الجيظحن في نىة ا غدد الظٍان اليشؼحن انخصادً إحمالي%( مً 26هار هدى )ؤلا سجلذ 

ذيس غامل  (100)ن ًل أ يأ ،%(35) وظبت  وبمؤشس جٍاقؤ سجل ،%(65كجىة لصالح الرًىز بلؿذ )الالػمل ووظبت 

 .اليشاغ الانخصادي أنظام تًاق يغاملت ف أهثى( 35) هبلًها

  ُ ُ في الهؼاع  وؤلاهار احظاع حجم الكجىة بحن الرًىز  يما ًخطح مً الجدو لصالح  إليهاًظم الصزاغت وما  الري ألاو

ٌػمل   (زحل 100)ن ًل أ يوهرا ٌػج ،(13.6) هشس جٍاقؤ بلؿذ وظبخؤ %( وم86.4) تقهد بلؿذ الكجىة الىىغُ، الرًىز 

الصىاغُت  ألاوشؼت ًظهس يالر يالرًىز غلى الهؼاع الثاو اطخأزس  يما أهثى(، 13.6 ه)جهابل، في هرا الهؼاع

                                                           
(

1
ت،   .289م، ص/ 1999( ٌظسي الجىهسي، حؿساقُت الظٍان، ميشأة اإلاػازف ؤلاطٌىدٍز

 

اليشاغ  أنظام

 الانخصادي

 مؤشس الخٍاقؤ حجم الكجىة يالدجم الظٍاو

 % ؤلاهار الرًىز%

 ُ  13.6 86.4 12 88 الهؼاع الاو

 4.4 95.6 4.2 95.8 الثاويالهؼاع 

 49.2 50.7 33 67 الهؼاع الثالث

 33.3 66.7 25 75 ؾحر مبحن

 35.1 65 26 74 الػام ؤلاحمالي
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 هوظبخ بلؿذؤ ومؤشس جٍاق، %(95.8قهد بلؿذ نُمت مخىطؽ الكجىة الىىغُت هدى ) ،طخخساحُت والبىاء والؿاشالا و

 الػامالث في هرا الهؼاع  . ؤلاهار( مً 4.4قهؽ ) هلجهاب ،زحل ٌػمل في هرا الهؼاع (100)أن ًل  يأ ،%(4.4)

                             

 . 2006( التريُب اإلانهي للظٍان في لُبُا لظىت  2الشٍل ) 

 
 (  3اإلاصدز : مً بُاهاث الجدُو زنم ) 

 أنالىظابل الخدمُت للهؼاع الثالث  يف الشالذ مىحبت لصالح الرًىز  كجىة الىىغُتن الأزؾم و 
ّ
حجم  إال

ُ مهازهت بالهؼاغحن  وؤلاهارالكجىة جهلص بحن الرًىز   ،%(50.7) خهوظب ما خُث بلـ حجم الكجىة،ي، والثاو ألاو

ولػل  ،مىظكت أهثى (49.2) هزحل مىظل في هرا الهؼاع جهابل (100)ًل  أن ي%(أ49.2بلؿذ ) ؤ ونُمت مؤشس الخٍاق

ًال شاد قيها غدد  يخدماث الخػلُمُت والصخُت  وخدماث اإلاجخمؼ اإلادوبػع الىظابل الخدمُت الخابػت لهرا الهؼاع 

 طهم في جهلُص الكازم غلى مظخىي الهؼاع.أ ما يوه ،الرًىز  غدد هار غًؤلا 

 رابع
ً
 :للحالت التعليميت ت: الفجىة الىىعي ا

أهم غىاصس  أخد أهه للىمى الانخصادي والخىمُت الاحخماغُت يما وألاصل،  ألاطاضٌػد الخػلُم السيً 

ت  ػّد  بدوزها  لتياو الخىمُت البشٍس
ُ
 يالت الخػلُمُت جلهخودزاطت جسيُب الظٍان خظب ال .الشاملت الخىمُت حىهس ح

الظىء غلى الػدًد مً الظىاهس الاحخماغُت والانخصادًت خاصت غىدما جدزض هره الترايُب مؼ بػع اإلاخؿحراث 

ومً أهداف الخىمُت الػاإلاُت  ،اغ الانخصادي خظب الخالت الخػلُمُتواليش ،ًالظً والىىع والخالت الصواحُت ألاخسي:

اث الخػلُم و  :و الخىمُت اإلاظخدامتُجدهألحل  غلى  ؤلالصامي الهاهىن  جؼبُوالهظاء غلى الخباًً الىىعي إلاساخل ومظخٍى

ُ  وؤلاهار،الجيظحن الرًىز  طىىاث قما قىم  10 أغمازهممُت للظٍان الرًً ُللخالت الخػل (4)ومً بُاهاث الجدو

 -آلاحي:م ًدبحن 2006لػام 
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(  م2006طىىاث قما قىم لػام  10 أغمازهمللظٍان في لُبُا للرًً  تالخػلُمُت للخالت حجم الكجىة الىىغُ (4حدُو

الكجىة  امى الظٍان

 الىىغُت

 شسؤ م

 ؤالخٍاق

الكجىة  دون الابخدابُت

 الىىغُت

 شسؤ م

 ؤالخٍاق

الشهادة 

الابخدابُت 

 وؤلاغدادًت

الكجىة 

 الىىغُت

 شسؤ م

 ؤالخٍاق

 إهار ذًىز  إهار ذًىز  إهار ذًىز 

 88 12 36 40.9 97 2.9 9.9 10.2 232   -132 16 6.9 خظس

 86 14 37.5 43.8 96 3.6 10.8 11.2 210 -110 17 8.1 ٍزل

ؤلاحمالي 

 الػام

7.8 17 118- 218 10.9 10.5 3.6 96 42.9 37 13.7 86 

 قما تزاهٍى الظٍان

قىم ودون 

 تالجامػُ

الكجىة 

 تالىىغُ

 شسؤ م

 ؤالخٍاق

 حامػُه قما

 قىم 

الهىة 

 تالىىغُ

 شسؤ م

 ؤالخٍاق

الكجىة  مبحنؾحر 

 تالىىغُ

 شسؤ م

  ؤالخٍاق

 إهار ذًىز  إهار ذًىز  إهار ذًىز  

 300 200 - 1.2 0.4 78 23 7.2 9.2 91 8.7 29.5 32.3 الخظس

 333 233 1 0.3 90 16 6.7 7.4 92 8.3 26.6 29 الٍسل

 277 -177 1 0.36 86 14 6.9 8 92 8.3 27.5 30 ؤلاحمالي

، م 2006الهُئت الػامت للمػلىماث والىخابج النهابُت للخػداد الػام للظٍان لظىه  –الػامتاللجىت الشػبُت  إلى ااإلاصدز . مً غمل الباخث اطدىاد

 20حدُو زنم 115ــص/

 : ألاميتالفجىة الىىعيت في  -( 1) 

مً  أمّي  ًل أن يأ،%(218جٍاقؤ بلـ ) بمؤشس ؤلاهار%( لصالح -118) لألمُتبلـ حجم الكجىة الىىغُت 

ًاهذ اليظب  ،في مجمل الظٍان ؤلاهارمً  أمُت (218)ًهابلهم  الرًىز  كُت أًظاو ت والٍس  ،مخهازبت بحن اإلاىاػو الخظٍس

 يف نلُال  واهخكظذ الكجىة ،%(232بلـ ) جٍاقؤ شسؤ بم ؤلاهارلح الص (132-قهد بلـ حجم الكجىة للظٍان الخظس)

كُت خُث سجلذ ) كُت  (100)ن ًل أأي  ،(210بلـ ) ؤ %( ومؤشس جٍاق110اإلاىاػو الٍس زحل مً طٍان اإلاىاػو الٍس

ت. يف بحن الرًىز  ألامُتيد ازجكاع وظبت ؤ وهرا ً ،أمُت أهثي (210) هجهابل كُت مهازهت مؼ اإلاىاػو الخظٍس  اإلاىاػو الٍس

 للمظخىي الخػلُمي.  ا شساث الكجىة الىىغُت جبػؤ م - (2)

ًاهذ مىحبت لصالح الرًىز في حمُؼ مؤ ًدبحن آن ًل  (الخاص برل4َمً بُاهاث الجدُو ) شساث الكجىة 

اث الخػلُمُت خظب ما حاء في حػداد  %( بحن مً هم دون  6.3وظبت الكجىة الىىغُت )قهد بلؿذ  ،م2006اإلاظخٍى

 .دون الابخدابُت أهثى (96)زحل دون الابخدابُت جهابلهم   (100)ًل  أن ، أي%(96جٍاقؤ بلـ ) الابخدابُت بمؤشس

خُث بلـ حجم الكجىة الىىغُت  وؤلاغدادًتبحن ممً ًدملىن الابخدابُت  شاد احظاع الكجىة الىىغُت نلُال  في خحن

وؤلاغدادًت، ممً ًدملىن الشهادة الابخدابُت  ( أهثى 86)زحل جهابلهم  (100)ًل  أن % (أي 86بمؤشس بلـ )  %(13.7)

كُت مً خُث حجم الكجىة الىىغُت ومؤشس الخٍاق ت والٍس ًاهذ حمُؼ اليظب مخهازبت بحن اإلاىاػو الخظٍس  ؤ. و
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 2006في لُبُا لػام  ( الخالت الخػلُمُت للظٍان 3الشٍل ) 

 
 (  4اإلاصدز  مً بُاهاث الجدُو زنم ) 

       ُ خطح مً الجدو ت قما قىم ودون  (  3والشٍل ) ٍو اهخكاض الكجىة مً حدًد بحن ممً ًدملىن الشهادة الثاهٍى

 إلىفي هرا اإلاظخىي وغادة الكجىة الىىغُت  %(92ومؤشس جٍاقؤ بلـ ) %(8.3الجامػُت خُث بلؿذ الكجىة الىىغُت )

%( ومؤشس 14) الىىغُتالاحظاع مً حدًد بحن ممً ًدملىن شهادة حامػُت قما قىم خُث بلؿذ الكجىة 

  (100)ًل ، أي أن %(86)ؤجٍاق
ً
 حامػ زحل ممً ًدملىن مؤهال

ً
  أهثي (86)قما قىم جهابلهم  ُا

ً
،حامػ جدمل مؤهال

ً
 ُا

تإلاىاػو في ا ند شاد هرا الاحظاعو   أهثى (78)زحل جهابلهم ( 100)ن ًل أي أ%( 78خُث بلـ مؤشس الخٍاقؤ ) الخظٍس

 
ً
 حامػ جدمل مؤهال

ً
افنلُال في  واهخكظذ هره اليظبت ،قما قىم  ُا وبمؤشس بلـ  %(14خُث بلؿذ وظبت الكجىة ) ألاٍز

كُت مهازهت مؼ طٍان اإلاىاػو %( وهرا ًؤيد اهخكاض حمله اإلاؤهل الجامعي قما قىم مً الرًىز في اإلاىاػو ال86) ٍس

ت   الظٍان في لُبُا. وإحماليالخظٍس

 الفجىة الىىعيت للحالت الشوجيت )) التركيب الشواجي(( -خامسا:

باليظبت للمجخمػاث الظٍاهُت خُث  ألاهمُتجي غلى ندز يبحر مً االتريُب الصو  أو حػد الخالت الصوحُت 

ً الظٍان واإلاصدز التي جددر  ألاطسة أخدارٌػٌع الظماث الاحخماغُت والانخصادًت وجأزحره في  اإلاظئىلت غً جٍٍى

(، يما جىزس غلى همى الظٍان بشٍل مباشس 1)ألاػكاُقُه الػىامل الظٍاهُت السبِظُت مثل اإلاىالُد والىقُاث وجسبُت 

كُت والخصابص الاحخما ًاإلاشازيت في نىة الػمل ، والالخدام بالخػلُم وألنامه الٍس غُت والنخصادًت الاخسي 

ت) في لُبُا خظب حػداد  في الخالت الصواحُت ؤ الخٍاق ( ًبحن الكجىة الىىغُت ومؤشس5( ،والجدُو زنم )2والخظٍس

ًاقه أنظام الخالت الصواحُت وهى يخالي .2006  م وطىف ًخم جىاُو 

 -سبىن :السكان العا. 

هصد بهم الظٍان مً الرًىز  ًسؾبىن في الصواج ولم  ، وهمالظً الهاهىهُت للصواج االرًً بلؿى  وؤلاهارٍو

 أغدادوجخأزس  ،طً الصواج ولٌنهم غاشقىن غىه إلى االرًً وصلى  أولئَ ، وجصدم هره الدظمُت يرلَ غلىًخجىشوا

الانخصادًت  وألاخىاُبالظسوف والػاداث  (غً الصواج قىن الػاش )وا(، الساؾبىن ولم ًتزوحى )الظٍان في اإلاجمىغخحن 

                                                           
(

1
 . 35م.ص/2006، 1( أخمد غلي زمظان، دزاطاث دًمىؾساقُت، اللجىت الشػبُت الػامت للخخؼُؽ، غ/

(
2

 .371م، ص/ 1985الدًمىؾساقُا، حامػت اإلاىصل ( ًىوع خمادي غلى، مبادا غلم 
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في لُبُا خُث بلؿذ وظبت   للظٍان الػصابهىاى جكاوث في وظبه الىىع  بأن ومً بُاهاث الجدُو ًدبحن ،(1للمجخمؼ)

 .الظٍان الرًىز في طً الصواج إحمالي%( مً 57-8منهم) الرًىز 

اليظاء في طً الصواج وبيظبت قجىة لصالح الرًىز بلؿذ  إحمالي %( م49.3ً) الػاشباثفي خحن بلؿذ  وظبت اليظاء 

 ؾحر متزوحت. أهثى (85)غاشب مً الرًىز جهابلهم  (100 )ًل، أي أن %(85) هبلؿذ نُمخ ؤ ومؤشس جٍاق %(14.7)

قهد سجلذ أغلى  ،وحجم الكجىة الىىغُت بحن الظٍان الخظس والٍسل صابوظبت الىىع بحن الظٍان الػ أًظاجخكاوث 

كُت بىدى )اوظبه للػاشبحن  رًىز ممً هم في طً الصواج في خحن سجلذ ال إحمالي%( مً 59.6لرًىز في اإلاىاػو الٍس

ًل  أنٌػجى  يوالر ،%(87( وبمؤشس  بلـ )3.45بلؿذ  ) %( وبيظبت قجىة لصالح لرًىز 51.6) خهوظب ، ماؤلاهار

ت ) ،ة غصباءأامس  (87)غاشب في الٍسل ًهابلهم  (100) ، %(57يما بلؿذ وظبت الػاشبحن مً الرًىز في اإلاىاػو  الخظٍس

زحل غاشب جهابلهم  (100)ًل  أن%(أي 86جٍاقؤ ) %( وبمؤشس14مً اليظاء الػاشباث وبيظبت قجىه بلؿذ ) %(49و)

 .غصباء  أهثى(86)

 م2006للخالت الصوحُت للظٍان في لُبُا غام  ؤ ( الكجىة الىىغُت ومؤشس الخٍاق5حدُو )

الكجىة  %أغصب الظٍان

 الىىغُت

مؤشس 

 الخٍاقؤ

الكجىة  متزوج%

 الىىغُت

مؤشس 

 إهار ذًىز  إهار ذًىز  الخٍاقؤ

 104 -3.9 43.1 41.5 86 14 49 57 الخظس

 102 -2.3 40.4 39.5 87 13.4 51.6 59.6 الٍسل

 104 -3.6 42.8 41.3 85 14.7 49.3 57.8 ؤلاحمالي

الكجىة  مؼلو    الظٍان

 تالىىغُ

مؤشس 

 الخٍاقؤ

الكجىة  أزمل      

 الىىغُت

ؤشس م

 إهار ذًىز  إهار ذًىز  الخٍاقؤ

 1114 -4014 6.8 0.61 500 -400 1.3 0.26 الخظس

 1046 -946 6.8 0.65 461 -362 1.2 0.26 الٍسل

 1046 -964 6.6 0.62 500 -400 1.3 0.26 الػام ؤلاحمالي
 127صــ 2006الهُئت الػمت للمػلىماث، الىخابج النهابُت لخػداد الػام للظٍان  لظىت  –تاللجىت الشػبُت الػام إلى ااطدىاداإلاصدز/ مً غمل الباخث 

 (1-26حدُو زنم )

 -السكان املتزوجىن :(. 2)

بسغاًت  ةطسة مظخهس أ وإوشاءوالػكاف  ؤلاخصان هؾاًخوامسأة، بحن زحل   يوجسابؽ  شسع الصواج هى مُثام جساض  

نبل بلىؽ هره الظً إلاصلخت  جأذنن أوللمدٌمت  ،(تطى18الصوححن، وند خدد الهاهىن اللُبي طً الصواج ببلىؽ طً )

 ألامس. يمىاقهت ول طسوزة جهدزها بػدأو 

 هومً خالُ ما ٌػٌظ  ي،للمجخمؼ الظٍاو والاحخماغُتالخالت الصوحُت بالػىامل الدًمىؾساقُت والانخصادًت  سأزوجخ

ممً هم في طً  الظٍان الرًىز  إحماليمً  %(41.3ن مً السحاُ بلؿذ )حالظٍان اإلاتزوح توظب قئن( 5ُو ) الجد

ًاهذ الكجىة الىىغُت طالبت لصالح  ؤلاهارالصواج وبيظبت مخهازبت مؼ  -بلؿذ وظبتها ) ؤلاهارممً هً في طً الصواج و

ًان مؤشس3.5  (100)ًل أي أن  اإلاتزوحاث غلى الرًىز  ؤلاهاروظبت  جكىم  إلىٌشحر  ي( والر104الخٍاقؤ ند بلـ ) %( و

كُت خُث بلؿذ  ت،متزوح امسأة (104)زحل متزوج جهابلهم  ت الٍس يما جهازبذ الكجىة أًظا في  الخجمػاث الخظٍس

كُت  ةوجهلصذ الكجى  ،(104بلـ ) ؤ جٍاق شسؤ بمت ( في اإلاىاػو الخظٍس3.9) بيظبت نلُله ال جٍاد جريس في اإلاىاػو الٍس

  .ت( امسأة متزوح102زحل متزوج جهابلهم ) (100)ًل  أي أن%( 102جٍاقؤ بلـ ) %( بمؤشس3.3-خُث بلؿذ وظبتها )

                                                           
(

1
ت ت دزاطت دًمؿساقُت مىهجُت، مؤطظت الثهاقت اإلاىهجُت ؤلاطٌىدٍز  ( قخحي مدمد أبى غُاهت، طٍان ؤلاطٌىدٍز
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 م2006( الخالت الصواحُت للظٍان في لُبُا لػام  4الشٍل ) 

 
 ( . 5اإلاصدز : مً بُاهاث الجدُو زنم )   

 املطلقىن .السكان (. 3)

التي ػلهذ ولم  اإلاؼلهت قهي أما أخسي،جىحد في غصمخه شوحت  واله، ػلو شوحخ يالشخص الر : هى ؼلواإلا

 .(1جتزوج)

 إحمالي%( مً 0.26) يوظبت اإلاؼلهحن غلى مظخىي الظٍان في لُبُا بلؿذ خىال أن( ًخطح 5ومً بُاهاث الجدُو )

 -اليظاء ممً هً في طً الصواج بمػدُ قجىة بلؿذ ) إحمالي%( مً 1.3الظٍان الرًىز ممً هم في طً الصواج ، و)

 .مؼلهت أهثى( 500زحل مؼلو جهابله ) (100)ًل  أن أي، (500اإلاؤشس قهد بلؿذ ) تأما نُم .(400

مًٌ  ر ثيألصواج مسة أخسي لالرًىز اإلاؼلهحن  أمامالكسصت  إجاخت إلىالكجىة بحن الىىغحن  احظاعالظبب في  إزحاعٍو

ت مؼ وظب الؼالم غلى مظخىي البالد  ؤلاهار،غىد  هى مخاحما م  يما جؼابهذ وظب  الؼالم في اإلاىاػو الخظٍس

كُت خُث بلؿذ الكجىة الىىغُت ) واهخكظذ هره اليظبت %(ومؤشس جٍاقؤ 1.2نلُال غىد الظٍان في اإلاىاػو الٍس

 أهثى مؼلهه . (461زحل مؼلو جهابله )( 100 )ن ًلأ ، أي(461)

 :ملترملىن السكان ا

 )ؾحرها ولم ًتزوج بؿحرها أما تجىقُذ شوحخه ولم ًًٌ في غصم يلشخص الرا جؼلو هره الدظمُت)أزمل( غلى         

 .هي التي جىفى غنها شوحها ولم جتزوج بػد وقاجهق ألازملت(

غلى اإلاظخىي الػام للظٍان في لُبُا وأًظا غلى مظخىي يال مً  ؤلاهارلصالح  توند سجل اإلاترملىن قجىة هىغُه طالب

مترمل  (100)ن ًل أأي  ،(1064( ومؤشس جٍاقؤ سجل وظبه )964-خُث بلؿذ وظبت الكجىة ) ،طٍان الخظس والٍسل

يما جؼابهذ اليظب أًظا مؼ طٍان الخظس والٍسل وهرا مؤشس ودلُل غلى  ،مترملت أهثى (1064مً الرًىز جهابلهم )

ػىد ذلَ  ،في لُبُا ألازامل ؤلاهارازجكاع وظبت  وحػسض الرًىز  ،الخُاة لإلهار أمدازجكاع مػدُ  :غدة غىامل منها إلىَو

منها  أيثر اإلاترملىن مً الرًىز  أمامالصواج ، ت ن قسصأيما  ،مً اليظاءأيثر لي غىازض وخىادر اإلاىث ا ؤلاهارمً  أيثر 

  . أػكاُممً لديها  خاصتاليظاء غً الصواج وغصوف مػظم اإلاترمالث مً  ؤلاهارغىد 

                                                           
(

1
ت الػسبُت اللُبُت الشػبُت الاشترايُت م 1998م، ػسابلع 1995ػام للظٍان لػام الهُئت الىػىُت للمػلىماث والخىزُو ، الىخابج النهابُت للخػداد ال –( الجماهحًر

 . 20صــ
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 : ىتائجال

  .هثى( أ100)ذيس لٍل  (103)اليظبت الىىغُت للظٍان في لُبُا مخهازبت ولم جخجاوش 

%( مً 64.7)ه وظبخ قهد شٍلذ هره الكئت، ما ألاغماز جمحزث الٌخلت الظٍاهُت بازجكاع وظبت مخىطؼي 

 مجمىع الظٍان في لُبُا .

 غابل.( 100)مػىال لٍل  (54.4 )الٍلُت للظٍان ؤلاغالتبلـ مػدُ 

( %42 )الانخصادًت للكئت اليشؼت مً اليظاء خُث لم جخػد هره اإلاظاهمت ألاوشؼتاهخكاض اإلاشازيت الكػلُت في 

 اليظاء طمً هره الكئت . تمً حمل

ًاقت نؼاغاث  %( 13.6جخجاوش هره اليظبت ) الانخصادًت خُث لم ألاوشؼتاحظاع الكجىة الىىغُت لصالح الرًىز في 

،في الهؼاع  ًان%( في الهؼاع الثالث 49.2و) ،%( في الهؼاع الثاوي4.4و) ألاُو  ألامُتمؤشس الكجىة الىىغُت في  ، قُما 

 . %(218بمؤشس جٍاقؤ بلـ ) ؤلاهار%( لصالح 118-خُث بلؿذ )

ًاهذ مىحب اث  لصالح الرًىز  تًل اإلاؤشساث الىىغُت   الخػلُمُتلجمُؼ اإلاظخٍى

 لصالح الرًىز. %(14.7وبيظبت قجىة بلؿذ )، %(47.3بلؿذ وظبت الػاشباث )

ًاهذ الكجىة الىىغُت طالبت لصالح  بلؿذ  ؤلاهارجكىم وظبت اليظاء اإلاتزوحاث ممً هً في طً الصواج غلى الرًىز و

 %(3.5-وظبتها )

(  400 -ث مً اليظاء خُث بلؿذ نُمت الكجىة )اإلاؼلهاث واإلاترمال  ؤلاهارطالبت لصالح  تحاءث وظبت الكجىة الىىغُ

 . ألازامل( مً 964 -و) ،ليظاء اإلاؼلهاثل

 التـــىصيــــــاث :

طسوزة وطؼ طُاطت طٍاهُت شاملت وزبؽ مػدالث وهمى الظٍان بخؼؽ ومشسوغاث الخىمُت الانخصادًت 

 والاحخماغُت .

ًاقت مجاالث   الانخصادًت والخدمُت . ألاوشؼتقخذ اإلاجاُ وحشجُؼ الػىصس اليظاةي غلى اإلاظاهمت الانخصادًت في 

د مً اإلادازض وبسامج مدى إالػمل غلى   لخهلُص الكجىة الىىغُت بحن الرًىز  ،وخاصت اليظابُت ألامُتخدار اإلاٍص

 . وؤلاهار

 الظٍاهُت بشٍل دوزي .ناغدة بُاهاث تهخم بالخصابص  إنامتالػمل غلى 

 املزاجع 

 :
ً
 :الكــــــــــــــتبأوال

 م.2006غ  ،1، غ/ ؽُلخخؼلزمظان ، دزاطاث دًمىؾساقُت، اللجىت الشػبُت  يغل أخمد

ب والبدىر  يخالد شهد  بؿداد . ؤلاخصابُت،خىاحت، إخصاءاث الخصىبت، اإلاػهد الػسبي للخدٍز

احخماغُت، انخصادًت، طُاطُت. مجمؼ الكاجذ للجامػاث  حؿساقُت،دزاطاث ة لُبُا الجدًد ،الدجاجيي طالم غل

 م.1989

، غ الثالثت، يغل  م .2004الداز الػسبُت للػلىم بحروث لبىان  لبِب، حؿساقُت الظٍان الثابذ واإلاخدُى

تغُاهت، طٍان  أبى قخحي مدمد  تدزاطت دًمىؾساقُت مىهجُت، مؤطظت الثهاقت،   ،ؤلاطٌىدٍز  . م1980 ؤلاطٌىدٍز

ت، غ ىوع  2/مدمد اإلابروى اإلاهدي، حؿساقُت لُبُا البشٍس  م .1998، بىؿاشي ميشىزاث  حامػت ناٍز

ىوع تحامػ ،1/غ ووطابلها، أطظهاحؿساقُت الظٍان  مىصىز مدمد الٌُخُاء،  .م2003 ،ناٍز

ت دزاطت في الجؿساقُا، جدٍس  ،تهملأبى كى مصؼ يالهادس: مىصىز مدمد الٌُخُاء، ) الظٍان ( في يخاب الجماهحًر

س  ت لليشس والخىشَؼ ، ،1غ/ ،ي وطػد خلُل الهٍص  م .1995  وؤلاغالنالجماهحًر
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تٌظسي الجىهسي ، حؿساقُت الظٍان ميشاة اإلاػازف ،   م.1999،  ؤلاطٌىدٍز

 م .1985الدًمؿساقُا ، حامػت اإلاىصل  مبادا،  يًىوع خمادي غل

:
ً
 :. الــتقـاريز العـــــلميت  ثاهيا

ت الػسبُت  الشػبُت الاشترايُت، الهُئت الىػىُت للمػلىماث والخىزُو، الىخابج النهابُت للخػداد الػم  تاللُبُالجماهٍس

 م .1998ػسابلع   ،م1995لظٍان  لظىه 

م . ػسابلع 2006الهُئت الػامت للمػلىماث، الىخابج النهابُت للخػداد الػام للظٍان لظىت  –تاللجىت الشػبُت الػام

 م .2009
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 املؤرخ ابن ألاثير ودوره في الكتابة التاريخية:

 سالم معمز العزبي  . أ

ر –ولُت آلازاب والللىم مؼالجه  –حاملت اإلاطكب   كؼم الخاٍض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -املقذمة: 

 والصالة والؼالم كلى ضػٌى هللا وكلى اله وصحبه ومً والاٍ أما بلس : الحمس هلل

طحددم اَخمددام م   ددىا ف ادداي ٍو
م
اي وأل ر مددً أَددم مُددازًً اإلالطفددت العدد، اَددخم هاددا اللددطبي وجساضػددَى فُلددس كلددم الخدداٍض

ر كىدس اللدطب إلدسي الىػدا ه العد، ا ر إلى فتدةة مدا كبده ؿ دىض ؤلاػدالمي وحلدس اللىاًدت بالخداٍض لخأهُدس لكخمدسوا كل ادا بالخاٍض

ح ـىن أوؼاهامي وبـ ىض  م ٍو تام وإبطاظ شخصُتام بحن الـلىبي فبةظ كصاصىن ًطوون أًام اللطب وأدباَض كلى ٍَى

دداث اللددطبي همددا  م بلددطامة حسًددسة للمااددر،ي وأؿدداض إلددى شهٍط ر فلددس حددام اللددط ن الىددٍط ؤلاػددالم بددسأث هـددطة حسًددسة للخدداٍض

دى  شهط لىازر ألامم والـلىب الؼال تي ري هما أكؼى اللط ن م  ىما حسًسا إلالنى ألادبداض َو وحام بىـطة ؿاملت للخاٍض

ود ل,همُددددام والـدددلىب واللىمُدددداثي ممدددا وددددىن للمؼدددلمحن فىددددطة  ود للىحدددىز ؤلاوؼدددداواي مدددً الدؼلؼدددده الخددداٍض البلدددس الخدددداٍض

ذُتي بخلاكب ألاحُاٌ وألامم.   (1) الىـطة اللاإلاُت ل,لسار الخاٍض

ؿددددد س اللطهدددددان ألاٌو والةددددداوا للصادددددطة اَخمامدددددا داصدددددا بسضاػدددددت أدبددددداض اللدددددطب  دددددد الااَلُدددددت وؤلاػدددددالمي وأدبددددداض 

ذُددت  ددد أدبدداض الددُمً وأدبدداض ووكددا م اللددطب  ددد  الـددلىب وألامددم العدد، اجصددلذ هاددمي وأل ددذ متمىكددت مددً الىخابدداث الخاٍض

ود،ي ووَدب بدً  الااَلُتي ومً بحن اإلاؤضدحن الدصًً اؿدخولىا بطواًدت أدبداض اللدطب ه الاَط كبده ؤلاػدالمي كبُدسة بدً ؿدٍط

                                                           
(

1
   .9م, ص 1993اإلصالهٖ ّهذارصَ, الدزائز دار الْعٖ ( تشار قْٗذر, هٌاُح الرارٗخ 

 اإلالخص

ذُت  د اللطن الؼابم الصاطي  الةالث كـط مُالزيي وشلً مً دالٌ هخاباث   -ًدىاٌو َصا البحث مىصج الىخابت الخاٍض

ري ومً جم ػحةة لُاة اإلاؤضخ ومياهخه الللمُتي وبلس شلً جىاٌو اإلاؤضخ كع السًً بً  ألازط  د هخابه اليامه  د الخاٍض

ذُت الع، اػخذسم ا ابً ألازحة  د هخابهي إطافت  ر واإلاصازض الخاٍض اإلاحاوض الط ِؼُت الع، جظمناا هخاب اليامه  د الخاٍض

ر. لت ابً ألازحة  د جىاوله للخاٍض  إلى أَمُت الىخاب وػٍط

ود –اإلاىصج  –اليلماث اإلا خالُت : اإلاؤضخ ابً الازحة  ذُت. -الخاٍض  زضاػاث جاٍض

Abstract 

This research tackles the style of historical in the seventh century Al-Hijra (13th 
century A.D) through the writings of EZZD- Dien bin Al- Athir in his book       (( 
Al- kamil Fi Al- Tareekh )) The study discovered the nature of time the 
biography of Ibn Al- Athir and his scientific status era the historical sources 
which were used, by Ibn Al- Athir in handling history in his book    



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجلة القلعة  

 

 138 

حن ممدددً ودددان ل دددم اَخمدددام بللدددم 146ٌ( ومحمدددس بدددً الؼدددا ب اليل ددد، )ث111مىبددده )ث ٌ( همدددا بدددطظ متمىكدددت مدددً ؤلادبددداٍض

ذُتي دالٌ 212ٌ( وهصط بً معالم )ث157ألاوؼاب واألظزي )ث  للسضاػاث الخاٍض
ً
ت محىضا ٌ(ي هما مةلذ الؼحةة الىبٍى

ٌو والةاوا للصاطةي وشلً بسضاػت ػحةة الطػٌى صلى هللا كلُه وػلم وأدباض الوعواث الع، غعاَداي وودان مدً اللطهحن ألا 

ددددت أبددددان ابددددً كةمددددان )ث َددددخم بىخابددددت الؼددددحةة الىبٍى ٌ( وؿددددطلبُه بددددً ػددددلس 92ٌ( وكددددطوٍ بددددً العبحددددة )ث115أوا دددده مددددً ا

(123)ٌ(1). 

 ً ددددددى مددددددا كددددددط  )بلصددددددط الخيددددددٍى ذُددددددت(ي صددددددى ذ اللسًددددددس مددددددً  ودددددددالٌ اللددددددطن الةالددددددث الصاددددددطي َو للىخابددددددت الخاٍض

ر مسضػت داصت ومىصج مطػىمي وصاض له ضواز وأكدالم ومدً بدحن اإلادؤضدحن الدصًً بدطظوا  دد  اإلاؤل اثي وأصبح لللم الخاٍض

ر ألامددددددم واإلالدددددددىن (( والُللدددددددىبا )ث ذُددددددتي اإلادددددددؤضخ الؼبددددددةي )) جددددددداٍض ٌ( 284َددددددصا اللدددددددطن ووددددددان ل دددددددم زوض  ددددددد الىخابدددددددت الخاٍض

ط ((.346واإلاؼلىزي )ث  (2) ٌ( مؤلف هخاب )) مطوج الصَب وملازن الاَى

اصددداث ألاولدددى لبساًدددت  ذُدددت ددددالٌ اللدددطهحن ألاٌو والةددداوا والةالدددث الصادددطة ؤلاَض وكدددس مةلدددذ جلدددً السضاػددداث الخاٍض

ذُت  د اللطن الؼازغ الصاطيي ومةه اإلاؤضخ ابً ألازحة كماز َصٍ اإلاسضػت ي همدا ٌلخبدة هخابده  )) جأػِؽ اإلاسضػت الخاٍض

ر اللالو، ؤلاػالما. ر(( مً ألؼً ما صىف مً هخب الخاٍض  اليامه  د الخاٍض

ذُدددتي   ل,لدددسار الخاٍض
ً
 ل,لدددسار وألادبددداضي وإهمدددا هاكدددسا

ً
 فحؼدددبي ولدددم ًىدددً ماددداال

ً
فدددابً ألازحدددة لدددم ًىدددً مؤضددددا

ذُت  د جلً ال تةة.  (4)ومةه هخابه أًلىهت اإلاصى اث الخاٍض

ذُدتي مدً ددالٌ هخابده ياس  َصا البحث إلى حؼلُؽ الظىم كلد ى اػد اماث اإلادؤضخ ابدً ألازحدة  دد الىخابدت الخاٍض

ري وشلددً مدً دددالٌ ػددط  متمىكدت مددً ألاػد لت والعدد، جحخدداج إلدى إحابدداث كلمُدت ومىطددىكُتي وػددخيىن  اليامده  ددد الخداٍض

ذُت؟ وما هدد  -هد محاوض َصا البحث وهد واالحا: الدسوافم العد، زفلخده ماهد إػ اماث اإلاؤضخ ابً ألازحة  د الىخابت الخاٍض

ر؟ وأَم اإلاصازض الع، اكخمس كل اا  د هخابده؟ واإلاىصاُدت العد، اجبل دا اإلادؤضخ  دد كططده  إلى جصيُف هخابه اليامه  د الخاٍض

ذُت؟  ل,لسار الخاٍض

: اسمه ونسبه ومىلذه.
ً
 أوال

م بً كبسالىالس الاعضي  الـِباواي اإلالطو  َى كع السًً أبى الحؼً كلد بً محمس بً محمس بً كبسالىٍط

ددطة )ابددً كمددط( الىاكلددت كلددى ،اددط ال ددطاثي لُددث إكامددت 1161ي  َددد 555بددابً ألازحددةي ولددس  ددد حمددازي ألاولددى ػددىت ) م(ي بتٍع

ي زدم ضللدذ اللا لددت إلدى اإلاىصده  ددد (4)ي العد، جىدؼدب إلددى ؿدِبان وهدد جمخددس  دد وؼدياا إلدى بندد، بىدط بدً وا دده اللطبُدت(3)كا لخده

زًدىان الطػدا ه لصدالب اإلاىصده  -متس السًً –هياي فخىلى أدٍى أبى الؼلازاث اإلاباضن اإلاللب دسمت أمطام البِذ الع 

لي أمدا أددٍى الةداوا ف دى الدىظٍط طدُام الدسًًي (5)مؼلىز بً مىزوز ي ومتس السًً صدالب هخداب لالنااًدتي وحدامم ألاصدٌى

 (6)صالب هخاب لاإلاةه الؼا طل.

: نشأته ورحالته في طلب العلم.
ً
 ثانيا

ابً ألازحة  د بِذ والسٍ باإلاىصهي الصي أؿبه باإلاىخسي الدصي ًلخلدا فُده هبداض ضحداٌ اإلاسًىدت مدً ألاصدسكام  وـأ

ددى مياددىض كىددسما ًخحددسر والددسٍ  ؼددخمم إلُده َو والللمدام وألازبددام وهبدداض اإلاددىؿ حني ووددان ابدً ألازحددة ًحظددط متددالؽ أبُددهي َو

                                                           
(

1
   181, ص1983, 3( شاكز هصطفٔ, الرارٗخ العزتٖ ّالوؤرخْى, دار العلن للوالٗ٘ي, ت٘زّخ ط

 .61ص, خ طهحوذ أحوذ ذزحٌٖ٘, الوؤرخْى ّالرارٗخ عٌذ العزب, ت٘زّخ, دار الكرة العلو٘ح, د ( 3)

 011, ت٘زّخ, دار صادر, د خ, ص3احضاى عثاس ج( شوش الذٗي اتي خلكاى, ذحق٘ق 4)

(
3

   .587, ص 1960( ًظ٘ز حضاى صعذإّ, الوؤرخْى الوعاصزّى لصالذ الذٗي األْٗتٖ, هصز, هطثعح لدٌح الث٘اى العزتٖ, 

(
4

 .9, ص0117أحوذ الشٌْاًٖ, الخالذّى هي أعالم الفكز, القاُزج, دار الكراب العزتٖ,  (

(
5

   .7زخع ًفضَ, ص( ًظ٘ز حضاى صعذإّ, الو

(
6

   .  9م, ص0119( اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ ص٘ة الكزهٖ, الضعْدٗح, ت٘د األفكار الذّل٘ح, 
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ذ م وأكمددال اجدده مددم ملددىن اإلاىصدده ألاوا ددهي وجددىاٍض دـددطب ودده مددا جلخلؼدده كددً شهٍط  م اللامددتي ومؼدداض لُدداخام الخاصددت ٍو

ىدصا بدسأث لسًده بدصضة اإلادؤضخ  أشههي مً مللىماث وملداض ي زدم ًىصدط  بلدس شلدً لُدسو،اا  دد أوضاكده لعدى ال ًيؼداَاي َو

  (1)اللالم.

ولطهدددت صدددالب الصدددساضة  دددد جىلُدددس كدددىي اإلاؼدددلمحن  هدددصاني  –وـدددأ ابدددً ألازحدددة وـدددأة كلمُدددت  دددد البِدددذ العهيدددا 

  –الا دداز طددس الصددلُمُحن 
ً
وجىلدده ابددً ألازحددة بددحن اإلاددسن ؤلاػددالمُت الىبددةيي اإلاىصددهي وبوددسازي وزمـددمي واللددسغي ػالبددا

.
ً
 (2)وػ حةا

 وحللدم كلدى هبداض كلما ادا 
ً
حللم ابً ألازحة باإلاىصه مدً الخؼُدب أبدا ال ظده ألمدس الؼىقدر، وكدسم بودساز مدطاضا

دا مداي زدم ضلده إلدى الـدام واللدسغي لؼلدب الللدم وكدداز هدأبا اللاػدم ٌلدِف بدً صدسكتي وكبدس الَى ب بدً ػدىُىتي وغحَة

ي وددان مج لدده مددأوي لؼلبددت الللددمي 
ً
 مخلىددا

ً
ي أزًبددا

ً
ددا  إدباٍض

ً
 إلددى الللددم والخصدديُفي ووددان إمامددا

ً
إلددى اإلاىصدده ولددعم بِخدده مىلؼلددا

 الخلددى بدده ابددً دليدداني وكدداٌ: ))وإلاددا وصددلذ
ً
 جامددا

ً
إلددى للددب  ددد أوادددط ػددىت ػددذ  وأكبدده  ددد  دددط كمددٍط كلددى الحددسًث إكبدداال

 هاددا  ددد صددىضة الظددُف كىدددس الؼىاكددر، ؿدد اب الددسًً صددالب للددبي وودددان 
ً
ً وػددذ ما ددتي وددان كددع الدددسًً ملُمددا وكـددٍط

  دددد ال ظددا ه وهدددطم 
ً
 مىمددال

ً
 لدددهي فاحخملددذ بددده فىحسجدده ضحدددال

ً
الؼىاكددر، هةحددة ؤلاكبددداٌ كلُددهي لؼدددً الاكخلدداز فُدددهي مىطمددا

ًي وكداز إلدى للدب  دد ألادالق وهثةة الخىاطدمي فالظمدذ التدةز از إلُدهي زدم إهده ػدافط إلدى زمـدم  دد أزىدام ػدىت ػدبم وكـدٍط

ي زم جىحه إلى اإلاىصه((.
ً
ذ مله كلى كازة التةزاز واإلاالظمتي وأكام كلُال ًي فتٍط   (3)أزىام ػىت زمان وكـٍط

: شيىخه وتالميذه
ً
 ثالثا

مداي و  حىدى الةل داي وغحَة لدِف ػمم مً دؼُب اإلاىصه أبا ال ظه الؼىقدر،ي ٍو مدً كبدساإلاىلم بدً ولُدبي َو

اب بً ػىُىت ببوسازي ومً أبا اللاػم بً صصطيي وظًٍ ألامىدام بسمـدمي وضوي كدً َدؤالم  دد  بً صسكتي وكبسالَى

 جصاهُ ه.

أمددددا كددددً جالمُددددصٍي فلددددس ضوي كىدددده الىةحددددةوني ومددددنام ابددددً الددددسًر،ي واللى ددددر،ي ومتددددس الددددسًً الللُلدددددي وؿددددط  

 بالطحداٌ السًً ابدً كؼداهط و ددطوني وواهدذ ز
ً
 كاضفدا

ً
دا   دد ال ظدا ه كالمدت وؼدابت إدباٍض

ً
اٍض متمدم الللدالمي وودان مىمدال

 (4)وأوؼاهام ال ػُما الصحابت مم ألاماهت والخىاطم والىطم.

: أهم مؤلفاته
ً
 رابعا

ر السولت ألاجابىُت(( دصصه ألمطام البِذ العهيا ووـأة ملى م   هخب ابً ألازحة ما ؿ سٍي وابخسأ بىخابه ))جاٍض

 (5)َد(. 477باإلاىصه ػىت )

ً وػدخه  ر((ي وابخدساٍ مدً أٌو العمدان إلدى  ددط ػدىت زمدان وكـدٍط وهصلً صىف هخابه الىبحة ))اليامه  د الخاٍض

ر((ي وكاٌ ابً هةحة كىه ))َى مً ألؼناا لىازر((.  م تي وص ه ابً دليان بأهه ))مً دُاض الخىاٍض

م الؼدملاواي واػددخسضن كلُده وهبدده كلدى أدؼددامي وأطدا  كلُدده  وادخصدط هخدداب ألاوؼدابي ألبددا ػدلس كبددسالىٍط

وأػلدددم كلُددده اػدددم ))اللبددداب  دددد خادددصًب ألاوؼددداب((ي وكددداٌ كىددده ابدددً دليدددان: ))وأهثدددة مدددا ًىحدددس الُدددىم بأًدددسي الىددداغ َدددصا 

ددع الىحددىزي و  ددى كٍع ددى  ددد زالزددت متلددساثي وألاصدده  ددد زمدداني َو لددم أٍض ػددىي مددطة والددسة بمسًىددت للددبي ولددم اإلاذخصددطي َو

ت ػىي اإلاذخصط اإلاصوىض((.  ًصه إلى السًاض اإلاصٍط

                                                           
(

1
 9ص ( أحوذ الشٌْاًٖ, الوزخع الضاتق.

(
2

   .7( ًظ٘ز حضاى صعذإّ, الوزخع الضاتق, ص

(
3

   .  9ضاتق, ص( اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ صِ٘ة الكزهٖ, الوصذر ال

(
4

 .1399م, ص 0111, 6, ت٘زّخ, دار الكرة العلو٘ح, ط 4الذُثٖ, ذذكزج الحفاظ, ج (

(
5

   .77, ص1954( تزًارد لْٗش, العزب فٖ الرارٗخ, ذعزٗة ًثَ٘ أه٘ي فارس, ت٘زّخ, 
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 ))أػدس الوابدت  ددد أػدمام الصدحابت((ي حمدم فُدده بدحن هخداب ابدً مىدسٍي وهخدداب أبدا ولدُمي وهخداب ابددً 
ً
ولده أًظدا

 (1)كبس البةي وهخاب أبا مىقرى.

: وفاته
ً
 خامسا

 م(.1234ػىت زالزحن وػخما ت للصاطة ) جى د ابً ألازحة  د أوادط ؿ ط ؿلبان

 اهتمام ابن ألاثير بالتاريخ وتصنيفه لكتابه الكامل في التاريخ. 

: بذاية اهتمامه بالتاريخ
ً
 أوال

كداؾ ابددً ألازحددة فتدةة جمخددس إلددى زالزددت أضبداق اللددطني كاصددط ف ادا ألالددسار ال امددت العدد، حدطث  ددد اللددالم ؤلاػددالماي 

ػددددالما واهددددذ الصددددطاكاث كلددددى أؿددددسَا بددددحن الـددددلىب اإلاذخل ددددت العدددد، حلددددِف  ددددد أكالُمدددده مـددددطكه وموطبددددهي  ددددد اإلاـددددطق ؤلا 

هصطاق الؼالحلت والخىاضظمُحني والوىضي والىطجي وكس بسأث جلً الصطاكاث كبه مىلس ابدً ألازحدة ب تدةةي زدم اػدخمطث 

العهىُدتي العد، أػؼد ا كمداز ػىاٌ لُاجهي ومً ألالسار الع، كاؿ ا ابً ألازحةي ووان  د وػدؽ زوامتاداي ػدلىغ السولدت 

دددتي وزضغ هاددداي زدددم اهخلددده إلدددى اإلاىصددده لُحصددده  دددطة اللمٍط الدددسًً العهيددداي وكدددس كثدددرى ابدددً ألازحدددة ػ ىلخددده وصدددباٍ  دددد الاٍع

 الللم كلى ًس ؿُىد ا.

دددطة واإلاىصدددهي لعدددى اػدددخلط  دددد ،ااًدددت ألامدددط  دددد اإلاىصدددهي فأكدددام هادددا إكامدددت زا مدددتي  ؿددده ابدددً ألازحدددة ًتدددةزز بدددحن الاٍع

ىصه  دد شلدً الىكدذ جتمدم اللسًدس مدً ألاػدط الللمُدت الـد حةةي  دد وده أػدطة منادا ؿدُىخ وكلمدام مخذصصدىن وواهذ اإلا

 ددد مذخلددف فىددىن الللددمي مددً فلدددهي ولددسًث وج ؼددحة وأزب وضٍاطددُاثي إلددى حاهدددب اإلالاَددس الللمُددت العدد، أوـددأَا ملدددىن 

 (2)البِذ العهيا  د اإلاىصه.

مددً مصددازض اإلالطفددت  ددد اإلاىصددهي بدده وددان ًىتاددع دطوحدده إلددى ال ددجي  ولددم جلخصددط زضاػددت ابددً ألازحددة كلددى مددا وحددسٍ

ادداه مددا أفددازٍ مددً مللىمدداث وملدداض  ج ُددسٍ  ددد زضاػددخهي همددا  ح ددف كددنامي َو ؼددمم مددنامي ٍو لُتخمددم بـددُىخ بوددسازي َو

 ضله إلى الـام لُتخمم بـُىد ا وكلما اا.

ل ىدددىني فدددسضغ الحؼدددابي واإلاىؼدددمي َىدددصا اػدددخؼاق ابدددً ألازحدددة أن ٌؼدددخىكب الىةحدددة مدددً اإلالددداض   دددد مذخلدددف ا

ي وال ددطا عي ومددم َددصا الخىددىق  ددد الللددىم العدد، زضػدد اي وددان اَخمامدده بىددىكحن مددً الةلافددت...  واللوددتي والحددسًثي وألاصددٌى

ر وجذصدددص فُدددهي ومدددم مثدددرى ابدددً  الةلافددت السًيُدددتي وادخددداض منادددا كلدددم الحددسًثي زدددم الةلافدددت ألازبُدددتي وادخددداض منادددا الخدداٍض

ر. ألازحة  د زضاػخهي            (3)ألؽ باهتصاب أهثة إلى كلم الخاٍض

: تصنيفه لكتابه الكامل في التاريخ
ً
 ثانيا

دددا  دددد ملسمدددت الىخدددابي وهدددد مُىلددده إلدددى  إن الدددسوافم العددد، زفلدددذ ابدددً ألازحدددة إلدددى جصددديُف هخابددده اليامددده كدددس شهَط

اإلالدداض  وآلازاب والختدداضبي وشهددط كلدده مددً ػددبله مددً اإلاددؤضدحن وإَمددال م لددبلع ألامددىضي همددؤض د اإلاـددطق ؤلاػددالماي 

ر اإلاوددطب ؤلاػددالماي واللىددؽي لددصلً ؿددطق  ددد جددألُف ه ر الىبحددة الددصي صددى ه الؼبددةيي وإَمددال م لخدداٍض خابددهي وبددسأ بالخدداٍض

وأدص كىه حمُم التةاحم وبلع الطواًاث هأدباض صحابت ضػٌى هللا صلى هللا كلُه وػلمي وضأي شهط الحىازر بـيه 

ي واَددددخم بددددالتةاحم العدددد، جذددددص الحدددددىازر 
ً
مخلؼددددم  ددددد ػددددىحني لددددصلً كمدددده كلددددى جطجُياددددا بـدددديه مخصدددده ومدؼلؼدددده ظمىُددددا

ا حع ُددددت جذصدددد اي أمددددا جطحمددددت الحددددىازر الصددددوحةة فددددأحى بتةحمتاددددا  ددددد  دددددط ودددده ػددددىتي وو دددد  شلددددً  ددددد الىبحددددةةي ليدددده منادددد

ملسمخدده لُددث كدداٌ: ))وشهددطث  ددد وددده ػددىت ليدده لاززددت هبحددةة مـدد ىضة جطحمدددت جذصدد اي فأمددا الحددىازر الصددواض العددد، ال 

ٌ: شهط كسة لىازر((. زم أهه ًحخمه وه كر،م مناا جطحمخه فئهن، أفطزث لامُل ا جطحمت والسة  د  دط وه ػىتي فأكى 

                                                           
(

1
  .  11-9( اتي االث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ صِ٘ة الكزهٖ, الوصذر الضاتق, ص

(
2

   .1411الوصذر الضاتق, ص ( الذُثٖ, 

(
3

   .88, ص1997, 1( شْقٖ الدول, علن الرارٗخ, ًشأذَ ّذطْرٍ ّهٌاُح الثحث فَ٘, القاُزج, الوكرة, الوصزٕ, ط
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لددم ًلخصددط كلددى شهددط التددةاحم  ددد ،ااًددت ودده ػددىتي بدده شهددط وفُدداث ألاكُددان وال ظددالم والللمددام  ددد  دددط ودده ػددىت ومددً جددى د 

أدددصث  -الؼبددةي  -ف اداي وبلددس أددصٍ مددً هخدداب الؼبدةي مددا ًلعمدده اجتده إلددى بلُدت اإلاؤل دداثي لُددث كداٌ: ))فلمددا فطغددذ مىده

ر اإلاـ  ر الؼبدةي مدا لدِؽ فُدهي ووطدلذ وده كدر،م منادا غحٍة مً الخىاٍض ىضة فؼاللتاا وأط ذ مناا إلى ما هللخده مدً جداٍض

  ددد جددألُف  (1)مىطددله((ي
ً
ال  ػددٍى

ً
ي وإهمددا ًددخ حص ودده مددا ًلددطوٍ أو مددا ٌؼددملهي والددسلُه أهدده أدددص وكخددا

ً
ووددان ال ًىخددب كبةددا

ري ًمخداظ بمحد   دد الخداٍض
ً
 فحؼبي بده ودان كاإلادا

ً
 ة كدس ال هتدسَا  دد غحدٍة مدً اإلادؤضدحني وهدد أهده هخابهي ف ى لم ًىً مؤضدا

ي  ي فلددددس هلدددس أصددددحاب مصددددازٍض
ً
 بـدددديه زكُدددم أًظددددا

ً
لدددم ًىددددً متدددطز مادددداه ل,لددددسار وألادبددداض فلددددؽي وإهمددددا ودددان هاكددددسا

 
ً
 ضحدال

ً
وج حص الحىازر الع، وحسَا  د مؤل اخامي ووان ًى له مم الحدىازر العد، جمدؽ ؤلاػدالم واإلاؼدلمحني وودان أًظدا

ر لدده زلافددت واػدد ً ل ا ددسة الخدداٍض ري وو دد  شلددً  ددد ملسمخدده وشلددً  ددد ضزٍ كلددى اإلاىىددٍط  م  ددىم الخدداٍض
ً
ي َو ددد حُددسا

ً
لت حددسا

 مىددده أن غاًدددت 
ً
لو اددداي ؿىدددا والؼددداكىحن فُدددهي لُدددث كددداٌ: ))وللدددس ضأًدددذ حماكدددت ممدددً ًدددساد اإلالطفدددت والسضاًدددتي ًـدددً كنادددا ٍو

ددصٍ لدداٌ مددً اكخصددط كلددى اللـددط زون اللددب فا ددسخاا إهمددا هددد اللصددص وألادبدداضي و،ااًددت ملطفتاددا ألالازًددث وألا  ػددماضي َو

ي كلدددددم أن فىا دددددسَا هةحدددددةةي 
ً
 مؼدددددخلُما

ً
دددددساٍ صدددددطاػا ي َو

ً
 ػدددددلُما

ً
ي ومدددددً ضظكددددده هللا ػبلدددددا ٍط  حدددددَى

ً
ي وأصدددددبح مذـدددددلبا هـدددددٍط

حدت الىدداؿط فُده ملطفددت   ممدا ؿ ددط لىدا ف اداي وهيدده إلدى كٍط
ً
ددا هحدً هدصهط ؿددِ ا دطةي َو دت وآلادطوٍددت حمدت غٍع ومىافل دا السهٍُى

ً ودده مددا كددطأٍ وودده مددا ػددمله أو ؿدداَسٍ بلددس ( 2) اددا((باك وو دد  َددصٍ ال ىا ددس  ددد اإلالسمددت وأػلددم ابددً ألازحددة كلمدده  ددد جددسٍو

ي لُدث اهخ دى 12الوطبلت والخىلُت وؤلاطافت وؤلابساقي وكس الخىي هخابه كلى )  فبسأ مً أٌو العمدان إلدى كصدٍط
ً
( متلسا

زددددم اللصدددط ؤلاػددددالماي لعددددى وصددده إلددددى اللصددددط الددددصي  َددددي أي مددددً بساًددددت الخلُلدددت واللصددددط اللددددسًمي 628كىدددس  دددددط ػددددىت 

 بدحن أدبداض اإلاـدطق 
ً
كاؿهي والت م  د هخابه باإلاىصج الحىلد  د حااُه ألالساري وساه وده ػدىت كلدى لدسةي وأكدام جىاظهدا

ر اللامي ف ى لم يامه أدباض ألاكدالُمي ولدم ًلخصدط كلدى شهدط ألادبداض الؼُاػد ُت واإلاوطبي لصلً أكؼى لىخابه ػابم الخاٍض

فلددددؽي وإهمدددددا أدبددددداٍض ؿدددددملذ حمُدددددم هددددىا د الحُددددداة احخماكُدددددت واكخصدددددازًت وزلافُدددددت وكلمُددددتي بددددده لعدددددى أدبددددداض الـدددددىاَط 

ر((.   الؼبُلُتي ولصلً أػلم كلُه اػم ))اليامه  د الخاٍض

 املصادر التي اعتمذ عليها ابن ألاثير في تصنيف كتابه ))الكامل في التاريخ((.

م ٌلدس اإلاصدسض  ري زدم الحدسًث الىبدىي الـدٍطفي وابدً ألازحدة اكخمدس كل امدا إن اللط ن الىدٍط ً الخداٍض ألاٌو لخدسٍو

ي أمددددا اإلاصددددازض ألادددددطيي فلددددس اػددددخلمه ابددددً ألازحددددة اإلاصددددازض بأهىاك ددددا: اإلاصددددى اثي والىزددددا مي والىلددددىؾ 
ً
بـدددديه هبحددددة حددددسا

ذخلف اػخلماله ليه هىق مً َصٍ اإلاصازض مً   لُث الىثةة والللت.وآلازاضي والطػا ه الشخصُتي ومـاَساجهي ٍو

 هد اإلاصى اث زون أزوى ؿًي وابً ألازحة اكخمس كلى أم اث اإلاصى اث أو الىخبي 
ً
إن أوػم اإلاصازض اػخلماال

 اإلاىزىق هااي وهد ػلؼلت مخصلتي ومً أَم ا:

يخ ، بؼىت ) .1 ر ألامم واإلالىني للؼبةيي الصي ًبسأ مً بسم الخلُلت ٍو  َد(. 312جاٍض

ر الؼبةيي لل .2  َد(. 487 مساواي الصي ًيخ ، بؼىت )جىملت جاٍض

يخ ، بؼىت ) .3 هي الصي ًبسأ مً بسم الخلُلت ٍو  َد(. 369جتاضب ألاممي إلاؼيٍى

يخ ، بؼىت ) 369شًه جتاضب ألاممي للىظٍط أبا شااق الصي ًبسأ بؼىت ) .4  َد(. 389َد(ي ٍو

ر َالٌ الصاباي الصي ًبسأ بؼىت ) .5 يخ ، ) 363جاٍض  َد(. 447َد(ي ٍو

يخ ، بؼىت )اإلاىخـم  د ج .6 ر اإلالىن وألاممي البً الاىظيي الصي ًبسأ مً بسم الخلُلت ٍو  َد(. 574اٍض

ر بودددساز  باإلطدددافت إلدددى مصدددازض أددددطي مؼددداكسةي واإلالددده والىحددده للـ طػدددخاواي وأدبددداض الخل دددام للخمُوددد،ي وجددداٍض

ر العمً اللسًم والؼحةة و  ر زابذ بً ػىاني َصا فُما ًذص جىاٍض  مـطق اللالم ؤلاػالما.والخؼُب البوسازيي وجاٍض

                                                           
(

1
  .  11( اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ ص٘ة الكزهٖ, الوصذر الضاتق, ص

(
2

  .  10( اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ ص٘ة الكزهٖ, ص
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طةي ف ، هةحةةي ومً أَم ا:   أما فُما ًذص مصط والـام واإلاىصه والاٍع

 فخى  مصط واإلاوطبي البً كبسالحىم. .1

ر زمـمي البً اللالوسر،. .2  شًه جاٍض

ر زمـمي البً كؼاهط. .3  جاٍض

ر اإلاىصهي البً إًاغ ألاشضي. .4  جاٍض

لُتي واإلاوطبي   مصازض هةحةةي ومً أبطظَا:أما كً موطب اللالم ؤلاػالما )إفٍط
ً
 وألاهسلؽ(ي ف ، أًظا

ع. .1 لُت واإلاوطبي ل,محة كبساللٍع ر إفٍط   (1)جاٍض

ما. .2  حصوة اإلالخمؽ  د شهط والة ألاهسلؽي للحمُسي وغحَة

ر وده إكلدُمي َدصا مدم اكخمدازٍ كلدى الدطواة واإلاـداَسة  بى ؼده  دد    دد جداٍض
ً
واكخمس كلى الؼبةي بـديه هبحدة حدسا

 (2)كاؿ اي همـاَسجه للحطوب الصلُمُت كىس مطافلخه لصال  السًً ألاًىباي أو ملاصطجه للوعو الختةي.ال تةة الع، 

ي فلدددس أددددص كدددً ؤلاػدددطا ُلُاث بـددديه هبحدددةي إال أهددده جمحددد  بدددطو     دددد ادخُددداض مصدددازٍض
ً
صدددا إن ابدددً ألازحدددة ودددان لٍط

ملدىه م وؿدلىهام. وهادصٍ اإلاصدازض العد، جدم الىلسي فأدص مناا ما ال ًذالف الـطقي وأدص كً اإلاتدىغ وال دطغ  دد أدبداض 

بدسو أن اإلاياهده  هي ٍو  ػدؼم هتمده بدحن ملاصدٍط
ً
كطط ا والع، لم ولطط اي اػخؼاق ابً ألازحة أن ًصدىم مدً ه ؼده مؤضددا

ر((ي الدصي  الع، جحصده كل ادا كىدس أمدطام البِدذ العهيداي ودان ل دا زوض هبحدة  دد إوـدام مـدطوكه ال دخم ))اليامده  دد الخداٍض

ر. اجبم فُه ذُتي والت م بالدؼلؼه العمن، للخىاٍض  هـام الحىلُاث للحىازر الخاٍض

إن ابدددً ألازحدددة كدددس اهصددددب اَخمامددده  دددد لسًةددده مددددم ظواض اإلاىصددده مدددً الشخصدددُاث العدددد، اػخظددداف ا كلدددى أدبدددداض 

ري ر الخدددىاٍض الُم اللدددالم والتددد م  دددد هصاددده الخدددىاظن بدددحن أكددد (3)الدددبالز وألىال ددداي وودددان ٌلخمدددس كلددد ام همصدددازض َامدددت  دددد   جددداٍض

ر ألاكالُم.  بلس كامي واكخمس كلى اإلاخذصصحن  د جاٍض
ً
  (4)ؤلاػالماي وملاضهت ما ًلم مً ألالسار  د وه منااي كاما

ري ف ددى ًددؤضخ الـدداضزة والددىاضزةي ال مددا ًذددص الحُدداة الؼُاػددُت   للخدداٍض
ً
ومددً الىا دد  أن ابددً ألازحددة وددان مخ طغددا

ُددداةي ػُا ت فحؼددددب بدددده ودددده حىاهددددب الح ٍدددت... فلددددس اَددددخم بيدددده مددددا واللؼدددىٍط ػددددُت واحخماكُددددت واكخصددددازًت وزلافُددددت وفىط

ددا ي ومددا حؼددمبه مددً هخددا ئي وهددصلً ال ُظدداهاثي وألاوب ددت  ًحددسري وددالـىاَط الؼبُلُددتي مددً أمؼدداضي ووكددىق الددةلجي والٍط

تي ولم ًلخصط َصا ألامط كلى َصا فحؼبي به ما ػمم ب ؼطفت إال وألامطاضي ووه ما حؼمبه اليىاضر الؼبُلُت والمـٍط

 .
ً
 ومياها

ً
 وزو،ااي ووان ًؤضخ بـيه حؼلؼلد ظماها

إن ابددً ألازحددة ًىخددب بـدديه زكُددمي بلددس الخحلددمي والخحددطيي ولددى اطددؼٍط ألامددط إلددى أن ًددصَب بى ؼدده إلددى ميددان 

 لسًةه كً ملطهت لؼحني فئهه ًصهط فُه أهه كس ظاض أضض اإلالطهت بى ؼهي بلس كدام مدً وكىك داي 
ً
الحاززتي فىتس مةال

ي ومدددً ضأي ألاػدددطي ال ًـدددً فى 
ً
حدددسَا ملُ دددت باللـدددامي وكددداٌ كنادددا: ))فمدددً ضأي اللخلدددى ال ًـدددً أن اإلاؼدددلمحن أػدددطوا ألدددسا

.))
ً
 (5)أ،ام كخلىا ألسا

همدا وصددف ابددً ألازحددة الوددعو الختددةي الددصي ٌلخبددة صدسمت كىُ ددت لددهي بمددا ض ٍ مددً الاددطا م وال ـددا م العدد، اكتةف ددا 

ب و   (6)جسمحة و،اب. وكدس ػدوى غدعو الختدة  دد هخاباجده ))الحاززدت اللـودى واإلاصدِبت الىبدةي((اإلاوٌى أو الختة )مً كخه وجذٍط

ولددم جىددً  ددد هُددت ابددً ألازحددة الىخابددت لددٌى الوددعو الختددةيي ألهدده ًحددب الددسفاق كددً اللددالم ؤلاػددالماي والددسلُه الددىص الخددالد: 

                                                           
(

1
   .116-113م, ص 1969( عثذالقادر أحوذ طل٘واخ, اتي األث٘ز الدزرٕ, هصز, دار الكاذة العزتٖ للطثاعح ّالٌشز, 

(
2

  .  116( عثذالقادر أحوذ طل٘واخ, الوزخع الضاتق, ص 

(
3

  .  38م, ص 1993, 1( حضي عثواى, هٌِح الثحث الرارٗخٖ, القاُزج, دار الوعارف, ط

(
4

   .36م, ص1991عثذاهلل, هعدن الوؤرخ٘ي الوضلو٘ي حرٔ القزى الثاًٖ عشز الِدزٕ, ت٘زّخ, دار الكرة العلو٘ح, ( ٗضزٓ عثذالغٌٖ 

(
5

   .13( ًظ٘ز حضاى صعذإّ, الوزخع الضاتق, ص

(
6

   .14( أحوذ الشٌْاًٖ, الوزخع الضاتق, ص
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ً
ا  ل اي واَض

ً
 كً شهط َصٍ الحاززت اػخلـاما

ً
اي فمدً الدصي ٌؼد ه كلُده أن ًىخدب ))للس بلُذ كسة ػىحن ملططا لصهَط

ددا لُخندد، مددذ كبدده لددسو اا وهىددذ  و ددد ؤلاػددالم واإلاؼددلمحني ومددً الددصي ياددىن كلُدده شهددط شلددً؟ فُددا لُددذ أمددا لددم جلددسواي ٍو

(ي
ً
ا وأهدا مخىكدفي زدم ضأًدذ أن جدطن شلدً ال ًتدسي ه لدا  أوا لةن، حماكت مً ألاصسكام كلى حؼدؼحَة

م
ي إال

ً
 ميؼُا

ً
 (1)وؼُا

ً.مً دالٌ الى  ص هاللف أن َىان مً وان ًحث ابً ألازحة كلى الخسٍو

اي َه أد اَدا ابدً ألازحدة؟ أم هلل دا مةده مدا وحدسَا أو ػدمل اي فىتدسٍ  َىان مصازض ال وللم ػمب كسم شهَط

 ))كُه:  إلاا كسم ضػٌى هللا صدلى هللا كلُده وػدلمي اإلاسًىدت أمدط 
ً
ٌؼخذسم مصؼل  )وكُهي أو كاٌ  دطون(ي مً شلً مةال

ر((ي ))وكاٌ  دطون: دلم هللا اإلاام كبه اللطؾ((يبلمه  مً الىا   أن ابدً ألازحدة لدم ًذ  دا بلصدسي فلدى واهدذ  (2)الخاٍض

 كلدددددى اجصدددداٌ الؼلؼدددددلت 
ً
بددددسو أن ابدددددً ألازحددددة ودددددان محافـددددا ي ٍو

ً
هِخدددده إد امَددددا ألد دددددى بلددددع مدددددا أدددددصٍ كدددددً اإلاتددددىغ مدددددةال

ذُت.  الخاٍض

ودي اػدددخؼاق أن ًدددؤضخ وهادددصٍ اإلاصدددازضي وبلدددىة شخصدددُت ابدددً ألازحدددةي وبصددد  اجه العددد، جختؼدددس فُددده هبالدددث جددداٍض

ذُددت العدد، بددسأث مددً أٌو العمددان لعددى كصددٍط بأػددلىب ال جيدداز جتددسٍ كىددس بلُددت اإلاددؤضدحن للُلددتي فلددس  الحددىازر الخاٍض

جتىددب العدطفددت الل ـُددتي ودلددذ هخابخدده مددً الخللُددسي واَددخم بددئبطاظ الخبددة بلبدداضة مددىحعة ووا ددحتي ومددم شلددً هتددس  ددد 

ؼدـ س بالـلط  د بلع اإلاىاػباث وهصلً اَخمامه بما ًحسر  د أػلىبه  ي َو
ً
ت واليـاغي وفُه ال ياَت ألُاها الحٍُى

.
ً
 وؿامال

ً
لس هخابه )اليامه(ي وامال  اللالم ؤلاػالما مـطكه وموطبهي َو

 الخاتمة

 -من خالل ما تم عزضه في البحث نستنتج الاتي :

ر مددً ألؼددً مددا  -1 ٌلخبددة اإلاددؤضخ ابددً ألازحددة مددً أَددم مددؤض د اللددطن الؼددازغ الصاددطي همددا ٌلخبددة هخابدده اليامدده  ددد الخدداٍض

ر اللالو، ؤلاػالما.   صىف مً هخب الخاٍض

ر. -2  صىف ابً ألازحة هخابه لؼب الؼىحن والحىازر ال لؼب اإلاىاطُمي والت م بالدؼلؼه العمن، للخىاٍض

ذُت. اكخمس ابً ألازحة  د هخابه -3  كلى الىصف السكُم ل,لسار الخاٍض

ي وكددس ػدداَمذ جلددً اإلاصددازض  ددد إزددطام  -4 اكخمددس ابددً ألازحددة كلددى متمىكددت مددً اإلاصددازض اإلا مددت للمددؤضدحن الددصًً ػددبلٍى

 هخابه بـيه ملحىؾ.

 الت م ابً ألازحة  د هخابه الخىاظن بحن أكالُم اللالم ؤلاػالماي وملاضهت ما ًلم مً ألالسار  د وه مناا. -5

ر ؤلاػددددالماي إلإلاامدددده بتىاهددددب الحُدددداة الؼُاػددددُت  -6  مددددً مصددددازض الخدددداٍض
ً
 َامددددا

ً
ري مصددددسضا ٌلخبددددة هخدددداب اليامدددده  ددددد الخدددداٍض

 والاكخصازًت والاحخماكُت.

 قائمة املصادر واملزاجع

: املصادر
ً
 أوال

ري جحلُددددم أبددددى صددددِب الىطمدددداي الؼددددلىزًت بِدددد .1 ذ ألافيدددداض ابددددً ألازحددددة )كددددع الددددسًً أبددددى الحؼددددً كلددددد( اليامدددده  ددددد الخدددداٍض

 م.2119السولُتي 

 .2111ي 6ي بحةوثي زاض الىخب الللمُتي غ4الصَ ، ) أبى كبس هللا ؿمؽ السًً محمس ( جصهطة الح اؾي ج .2

 .ي بحةوثي زاض صازضي ز ث3ابً دليان )ؿمؽ السًً ألمس (ي وفُاث ألاكُاني جحلُم إلؼان كباغي ج .3

: املزاجع
ً
 ثانيا

 .2117ال ىطي اللاَطةي زاض الىخاب اللطباي ألمس الـىىاواي الخالسون مً أكالم  .1

                                                           
(

1
 م.1913اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: أتْ ص٘ة الكزهٖ, الوصذر الضاتق, ص  ( 

(
2

   .19-10م, ص0110, ت٘زّخ, دار الكراب العزتٖ, 1( اتي األث٘ز, الكاهل فٖ الرارٗخ, خ: عوز عثذالضالم ذذهزٕ, ج
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ب همُه أمحني محمىز ظاًسي بحةوثي  .2 ري حلٍط ؽي اللطب  د الخاٍض  .1954بطهاضز لَى

ر ؤلاػالما ومساضػت الاعا طي زاض الىادي  .3 سضي مىاهج الخاٍض  م.1993بـاض كٍى

ودي زاض اإلالاض  اللاَطةي غ .4           .         1993ي 11لؼً كةماني مىصج البحث الخاٍض

ري وـددأجه وجؼددىضٍي ومىداهج البحددث فُددهي اإلاىخدب اإلاصددطي للمؼبىكدداثي اللدداَطةي غ .5 ي 1ؿدىيد الامددهي كلددم الخداٍض

 م.1997

ر اللطبا واإلاؤضدىني زاض بحةوثي غ .6  .1983ي 3ؿاهط مصؼ ىي الخاٍض

 .1969كبساللازض ألمس ػلُماثي ابً ألازحة الاعضيي مصطي زاض الياجب اللطبا للؼباكت واليـطي  .7

هـحدددددة لؼددددددان ػدددددلساويي اإلاؤضدددددددىن اإلالاصدددددطون لصددددددال  الدددددسًً ألاًددددددىباي مصدددددطي مؼبلددددددت لاىدددددت البُددددددان اللطبدددددداي  .8

 م.1962

ٌؼددددطي كبددددسالون، كبددددسهللاي مااددددم اإلاؤضدددددىن اإلاؼددددلمىن لعددددى اللددددطن الةدددداوا كـددددط الصاددددطيي بحددددةوثي زاض الىخددددب  .9

 م.1991الللمُتي 

ر كىس اللطبي .11  بحةوثي زاض الىخب الللمُتي ز غي ز ث. محمس ألمس جطلُن،ي اإلاؤضدىن والخاٍض
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ص في حعدًل بعض اإلاشى  (الث الظلىهيت الشائعت لدي الطفل)دوز أطلىب الخعٍص

 نأ. طعاد مفخاح مسحا                                          زبيعت عبد الفخاح علي أبىاللاطم أ.            
 علم الىفعالتربيت ع، كظم يالخمطىق حامعت اإلاسكب، وليت التربيت         علم الىفع التربيتع، كظم يالخمطىق حامعت اإلاسكب، وليت التربيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البدث: 

ت بهؼ اإلاش٘الث حهضٍ هظا البدث ل       ؼ ومهَغ خدضًض بهؼ ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى ومنها ؤؾلىب الخهٍؼ

ٍى نلى ؤؾبابها، ُت التي ًماعؾها الؿُل، ومداولت الْى ُتو  الؿلٖى التي جىاحههما  جٓضًم بهؼ اإلآترخاث الؿلٖى

؛مً ؤحل جدؿحن ؾلٕى الؿُل وحًحره بلى ألاَػل، ومً هىا اهؿلٓذ  مشٙلت البدث إلاداولت حؿلُـ الػىء 

ُت التي ًماعؾها ألاؾُاٛ، ُت ًماعؾها ألاؾُاٛ، َان  نلى بهؼ اإلاش٘الث الؿلٖى وهكغ لىحض نضة مش٘الث ؾلٖى

ؼ الاًجابي بٙل ؤهىانه خالباخثخان اْترخ ت، والًظاثُت،  والاحخمانُت، ،اإلااصًتا ؤؾلىب الخهٍؼ و اليشاؾُت، والغمٍؼ

ُاث الؿلبُت، هخبره ٖثحر مً اإلاخسططحن ؤٖتر َانلُت في حهضًل الؿلٕى ؤو للحض والخٓلُل مً الؿلٖى وؾبُهت  َو

ؼ اإلا٘خبي  البدث الحالي اْخػذ الاؾخهاهت باإلاىهج الىضُي  إلاىاؾبخه في الخهٍغ نلى مضي َانلُت ؤؾلىب الخهٍؼ

ُت لضي ألاؾُاٛ ٔ ما حاء في الهضًض مً الضعاؾاث الؿابٓت ،  في حهضًل بهؼ اإلاش٘الث الؿلٖى  َو

 -مً زالٛ الاؾالم نلى الضعاؾاث الؿابٓت  ْض بُيذ آلاحي: الباخثخان لىخائج آلاجيت:جىضلخا 

ت ؤو اإلااصًت ؤو ما ًخهلٔ بالهضاًا وا-1 ؼ بجمُو ؤهىانه اإلاسخلُت الغمٍؼ لخًظًت ..وما بلى يحر طلٚ... ؤن ؤؾلىب الخهٍؼ

ُت ،ٗ ؼ الغمؼي حؿاهم وبشٙل َهاٛ في نالج وحهضًل الهضًض مً  الاغؿغاباث الؿلٖى في نالج  َٓض ؾاهم الخهٍؼ

ي الؼاثض لضي ألاؾُاٛ مً طوي الطهىباث الخهلُمُت، و  اإلاهؼػاث بما ؤن غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحٗغ

ٔ حضاٛو طاث ُْمت في بغامج حهضًل الؿلٕى َ ةن ُْمتها جؼصاص وجٙىن ؤٖثر َانلُت بطا ما هكمذ جلٚ اإلاهؼػاث َو

ؼ   ميؿٓت مؿبٓا. حهٍؼ

ُاث التي ٌهاوي منها الهضًض مً ألاؾُاٛ والتي ْض جازغ بالؿلب نلى مغاخل  -2 ٖما جبحن وحىص الهضًض مً الؿلٖى

ً الىُس ي للؿُل وهكغجه للحُاة والى الخٍٙىالهمغ اإلاسخلُت في خالت نضم الاهخمام بها والهمل نلى نالحها ،َ

ً مً خىله هخاج ؾبُعي للبِئت التي  ٗاألؾغة وألاضضْاء باإلاضعؾت واإلاجخمو آلازٍغ بُٓمه ومباصثه ًخهاٌش مهها 

ُاث نىض الؿُل منها ما جٙىن في ضىعة وؤزالُْاجه  ي الؼاثض، ونضم ، َٓض جىىم وازخلُذ الؿلٖى اليشاؽ الحٗغ

ُاث  ،هاؾخٓغاع الخلمُظ في مٙاه ونضم ْىلُه ألشُاء خُُٓٓت، بغاَت بلى اْخىاء ؤشُاء لِؿذ مل٘ه، وبهؼ الؿلٖى

ُاث  ٓت يحر مٓبىلت، بغاَت بلى جضزل الؿُل في ؤمىع ال٘باع.....ويحرها مً الؿلٖى ٗالغص نلى ال٘باع بؿٍغ ألازغي 

 التي ال جخماش ى مو هظه اإلاغخلت وجخؿلب جضزل للهمل نلى نالحها واهؿُاءها. 

ص  ، أطلىب، دوز الكلمات المفتاحية:   .الطفل ،الظلىهيت  ، اإلاشىالث، الخعٍص
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  :ملدمت

 ًمغ ؤلاوؿان بالهضًض مً اإلاغاخل في خُاجه، و ؤٛو وؤهم هظه اإلاغاخل هي مغخلت الؿُىلت، وحهض هظه اإلاغخلت هي 

ً شخطُت الؿُل في حمُو حىاهبها اإلاخهضصة  ت ، والاحخمانُت والهٓلُوالىحضاهُت ،منها )الجؿضًتألاؾاؽ في جٍٙى

ً ؤهماؽ الخُ٘حر والؿلٕى وبىاء اإلاُاهُم والخبراث واإلاُٛى والاججاهاث  والاهُهالُت(، َُي هظه اإلاغخلت ًخم جٍٙى

خهلم ممو ألا  ت، َُهِش الؿُل بضاًت خُاجهوالهاصاث الحؿىت، والؿِئ نها ٖثحر مً ؤؾالُب ؾغة وهي الىىاة ألاولى، ٍو

ما ًٓاٛ الخيشئت التي ٌهِش بها في خُاجه ٗالىٓش نلى الحجغ. ، ٖو  ؤن الخهلُم في الطًغ 

نلى ؤهمُت الؿىىاث ألاولى مً خُاة الؿُل في حشُ٘ل شخطِخه بطىعة جتٕر ؤزغها والضعاؾاث لظا ؤٖضث البدىر ) 

 (.21 :1999ضؽ، )ن(.َُه ؾُلت خُاجه

 في    
ً
 والخهامل مهه بٙل الؿّغ الؿلُمت التي ججهله مؿخُٓما

ً
 صحُدا

ً
لظلٚ ال بض مً جإهُل الؿُل جإهُال

ت في اإلاجخمو، ومً الًحر ؾىي، مما شٙل الًيشئىن باللظًً  خُاجه، َهىإ بهؼ ألاؾُاٛ ُاتهم يحر ؾٍى ًجهل ؾلٖى

ُاث الؿلبُت التي ًماعؾها بهػهم  ت، والشخمالؿلٖى ٗاث يحر ؾٍى ، الُٓام بدغ
ً
، ال٘الم الًحر الثٔ، الغص نلى ألاٖبر ؾىا

ت...و  ت ؤزغي. ال٘ظب، الؿْغ ُاث َىغٍى  نضة ؾلٖى

حشحر الضعاؾاث بلى ؤن ؤي ؤزؿاء في التربُت والخيشئت الاحخمانُت للؿُل والتي جمثل الكغوٍ الًحر مىاؾبت    

 
ً
 يحر هاضجحن احخمانُا

ً
ٗامل جيخج ؤؾُاال ( ،1999 :188 .) 

اصة الؿلٕى اإلآبٛى اإلاغاص     بن حهضًل الؿلٕى ؤلاوؿاوي حهضٍ بلى حًحر الؿلٕى لؤلخؿً وطلٚ مً زالٛ ٍػ

الؿلٕى مدٙىم بيخاثجه، ،و مً زالٛ جىكُم الكغوٍ ؤو اإلاخًحراث البُئُتُث ًخم طلٚ في البِئت الؿبُهُت، حهلمه خ

ؼ نلى الحاغغ ولِـ نلى اإلا ؼ نلى الؿلٕى الكاهغ ولِـ الؿلٕى الخُي، وحهضًل الؿلٕى ًٖغ اي ي، ٖما ؤهه ًٖغ

وتهضٍ ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى بلى جدُٓٔ حًحراث في ؾلٕى الُغص لٙي ًجهل خُاجه وخُاة اإلادُؿحن به ؤٖثر بًجابُت 

انلُت  (.125 :2010)بؿغؽ، .َو

ؾت ؤو اإلاضعؾحن( مً ؤحل جلٓي ومً ألاؾغة ًلخدٔ الؿُل باإلااؾؿت الخهلُمُت وهي الىىاة الثاهُت )اإلاضع    

ُاث ؤلاًجابُت ومنها ؤؾلىب  ظلٚ ًدبو اإلاهلمىن َيها ؤؾالُب جدث الؿُل نلى مماعؾت الؿلٖى التربُت والخهلُم بها، ٖو

ؼ بطا ْام الؿُل بؿلٕى مغيىب َُه، ٌهؼػ باإلاٙاَإة واإلاضح والش اث وجٓضًم الهضاًاالخهٍؼ والهالماث  ٘غ وعَو اإلاهىٍى

 الهالُت. 

ؼ      في حهٍؼ
ً
بضو اإلاضًذ َهاال الؿلٕى اإلاغيىب َُه للؿُل، وهىا ًخهحن بزباث الؿلٕى طاجه ولِـ الؿُل، ألن ٍو

 
ً
 مؿخٓبال

ً
 (. 333 :2010)بؿغؽ، .الهضٍ هى حهل هظا الؿلٕى مخ٘غعا

نلى ؤهه ًسػو لىُـ ؤلاحغاءاث والٓىاهحن التي  مو الؿلٕى الًحر ؾىي خهامل بن نملُت حهضًل الؿلٕى ج   

ؼه َةهه ًثبذ  ًسػو لها الؿلٕى الؿىي، َالؿلٕى ؤلاوؿاوي ٓىي مخهلم َةطا جم حهٍؼ جمذ مهاْبخه ، وؤما بطا ٍو

 (.28 :2003)الهؼة، .َؿُػهِ

هخبر    ؼ مً ْبل اإلادُؿحن بالؿُل اإلاخمثل في الش٘غ واإلاضح وبنؿاء الهالماث الهالُت ؤو َو صوع ؤؾلىب الخهٍؼ

اتهم ُاث الؿلبُت وبغهاَها  الهضاًا لؤلؾُاٛ وعَو مهىٍى مً الهىامل وألاؾباب اإلاؿاهمت في حهضًل بهؼ الؿلٖى

ُاث بًجابُت بضال منها   ،وبخالٛ ؾلٖى
ً
مو مً خىله بشٙل الثٔ،  ألامغ الظي ًجهل الؿُل ًىمى بشٙل حُض احخمانُا

 في باقيؿاهمت هظا ألاؾلىب في ومً جم م
ً
ت احخمانُا ت نىض ال زلٔ شخطُت ؾٍى    .٘براإلاغاخل الهمٍغ

ٗاَت مً ؤن هىإ بهؼ ألاؾُاٛ في مج جىبثٔ مشٙلت البدث: لت البدثمشي خمو لُبُا بشٙل نام وفي 

ُاثًماعؾىن بهؼ  اإلاجخمهاث ت الؿلٖى ت،ها مكاهغ نضًضة منها لوالتي  الًحر ؾٍى ال٘ظب ، الغص بإؾلىب يحر  الؿْغ

ُاث  الخبٛى الالبعاصي،الثٔ،  اولت حهضًلها نلى مدوالتي جخؿلب الخضزل للهمل  ،ؤزغي والهضوان ونضث ؾلٖى
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ّ او  ؼ بمسخلِ ؤهىانها،  ؛هؿُاءها نىضهم بهضة ؾغ مً٘ ضُايومً بحن بغامج الخهضًل ؤؾالُب الخهٍؼ ت اإلاشٙلت في ٍو

  -جُت وهى:الدؿائالث آلا

ؼ فيما صوع /1ؽ ٔ ما حاء في الضعاؾاث الؿابٓت حهضًل ؾلٕى الؿُل ؤؾلىب الخهٍؼ  ؟َو

ُاث الؿلبُت التي ًماعؾها ألا /ما هي 2ؽ ٔ ما حاءث به الضعاؾاث الؿابٓت ؾُاٛالؿلٖى  ؟َو

  -بلى الخهٍغ نلى ما ًلي: حهضٍ البدث: أهداف البدث  

ت التي جماعؽ لتربُت ألاؾُاٛ.الخه-1 ٍؼ  ٍغ نلى ألاؾالُب الخهٍؼ

ُاث الؿلبُت التيالخهغ -2  ؾُاٛ. بهؼ ألا ًماعؾها  ٍ نلى بهؼ الؿلٖى

  -:في آلاحي جخمثل ؤهمُت البدث:  بدثأهميت ال 

ض مً البدىر والضعاؾاث في مجاٛ التربُت.  -1  اإلاؿاهمت في بزغاء اإلا٘خبت الجامهُت بمٍؼ

 ؤؾالُب اإلاهاملت التي ًجب اؾخسضامها مو ألاؾُاٛ.  ألامىع واإلاهلمحن وجىغُذ ؤَػل  اإلاؿاهمت في جىنُت ؤولُاء-2

ت -3  . مً زالٛ ما حاءث به الضعاؾاث الؿابٓت ألاؾباب والهىامل التي جازغ في ؾلٕى الؿُل مهَغ

ت ؤو -4 ً شخطُت ؾٍى حؿلُـ الػىء نلى الخيشئت الاحخمانُت وألاؾالُب اإلاخبهت بها نلى انخباعها هي ألاؾاؽ في جٍٙى

ت.   يحر ؾٍى

 مداولت الخهٍغ نلى ؾّغ مهالجت اإلاشاٗل التي ًىاحها الؿُل.-5

 الاهخمام بالؿُل وباخخُاحاجه الىُؿُت والاحخمانُت. -6

  -:في آلاحي جخمثل خضوص البدث: خدود البدث 

ؼ في الحدود اإلاىضىعيت:-1 ُت لضي الحهض صوع ؤؾلىب الخهٍؼ  .ؿُلًل بهؼ اإلاش٘الث الؿلٖى

 م 2021جدضص هظا البدث زالٛ نام الجامعي : الحدود الصمىيت -2

ٖما هي نلى  اإلاىهج الىضُي لىضِ مشٙلت البدثنلى زؿىاث  في هظا البدث الباخثخانث انخمض :مىهج البدث 

ُُُت خضوثها صازل اإلاجخمو.   ؤعع الىاْو وجىغُذ ؤهم مكاهغها ٖو

التي جخؿلب جىغُذ مهىاها وهظه اإلاُاهُم جخمثل  مً اإلاُاهُم في مىغىم هظا البدثهىإ الهضًض : مفاهيم البدث 

 -َُما ًلي:

ه الباخثخانالدوز:-1  .الىاحب الظي ًٓىم به الصخظ اججاه مً خىله باإلاجخمو هى  :بإهه حهَغ

ت التي ًدبهها الىالضًً إلٖؿاب ؤبىائهم الاؾخٓاللُت والُٓم و  ألاطلىب: -2 الٓضعة نلى الاهجاػ ٌهٍغ بإهه)الؿّغ التربٍى

(.)بُىمي،   (.92: 1993وغبـ الؿلٕى

ص:-3 خضور الؿلٕى بلى جىابو بًجابُت وبػالت جىابو ؾلبُت ألامغ الظي نٍغ بإهه )ؤلاحغاء الظي ًاصي مً زالله  الخعٍص

اصة اخخماٛ خضور طلٚ الؿلٕى ف  (.145: 2008ي اإلاؿخٓبل في اإلاىاِْ اإلامازلت(.)الخؿُب، ًترجب نلُه ٍػ

ار حًحراث في البِئت التي ًدضر َيها طلٚ بخضار حًحراث في ؾلٕى ألاَغاص انخماصا نلى بخضهى  حعدًل الظلىن:)-4

)  (.22 :2008)الخؿُب، الؿلٕى

ُت، والُؿُىلىحُ ٌعسف بأهه: الظلىن-5 التي جطضع  تواللُكُ ت)مجمىنت مً ألاوشؿت الىُؿُت والجؿمُت والحٖغ

 (.21: 2011)ؤبى ؤؾهض،.نً ؤلاوؿان وهى ًخُانل مو البِئت(

باب ْبل بلىى ؾً حهٍغ بإجها )هي اإلاغخلت التي ًمغ بها ؤلاوؿان مىظ الىالصة وجيخهي مو بضاًت مغخلت الش :الطفىلت -6

وهي اإلاغخلت ألاؾاؾُت في بىاء الُغص اإلاخإزغ بهامل الىعازت والبِئت والتي جخؿلب عناًت زاضت لخدُٓٔ الخامؿت نشغ ،

ت( بي، ).همىه اإلاخٙامل واٖدؿابه الصخطُت الؿٍى  (.132 : 1988الضٍو
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  الظابلت : الدزاطاث 

ؼ الغمؼي في نالج غهَِانلُت ) :بهىىان . 2003دزاطت مدمد شاًد اإلالياوي   .1 الاهدباه اإلاصحىب  ؤؾلىب الخهٍؼ

ؼ طهىباث الخهلُمُت(،الألاؾُاٛ مً طوي باليشاؽ الؼاثض لضي  ت َانلُت ؤؾلىب الخهٍؼ هضَذ الضعاؾت بلى مهَغ

ي الؼاثض لضي  ض ألا الغمؼي في نالج غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحٗغ ؾُاٛ مً طوي الطهىباث الخهلُمُت، ْو

بُت 30ٗان نضص ؤَغاص نُىت الضعاؾت "  بلى مجمىنخحن، مجمىنت ججٍغ
ً
ض جم جىػَو ؤَغاص الضعاؾت نشىاثُا ، ْو

ً
" ؾالبا

 ومجمىنت غاب 15 ونضصها
ً
، 15ؿت نضصها ؾالبا

ً
بُٔ ْاثمت ؤنضها جم جدضًض ؤَغاص الضعاؾت مً زالٛ جؿو  ؾالبا

ض الباخث لخٓضًغ ؾلٕى غهِ الاهدباه  ي الؼاثض، بهض اؾخسغاج مهامل الطضّ والثباث، ْو اإلاصحىب باليشاؽ الحٗغ

ؼ الغمؼي الظي جم جؿبُٓه نلى ؤَغاص الهُىت.   جم اؾخسضام ؤؾلىب الخهٍؼ

  -:هخائج الدزاطت ما ًليوكد أظهسث 

بُت والػابؿت نلى الازخباع البهضي . 1  . وحىص َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن اإلاجمىنت الخجٍغ

ٗي الؼاثض ٌهؼي إلاخًحر اإلاؿخىي الطُي. 2  . ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت في الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحغ

ي الؼاثض ٌهؼي الخُانل بحن الطِ . ال جىحض َغوّ طاث صاللت بخطا3 ثُت في غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحٗغ

ٗان له ؤزغ واضح في اإلاهالجت.  ؼ الغمؼي  ٓت الهالج وهظا ًضٛ نلى ؤن ؤؾلىب الخهٍؼ  وؾٍغ

ؼ نلى الخدطُل الهلمي لؿلبت ألاؾاؾُت الضهُا مً بهىىان: .2004دزاطت عماد مدمىد طعيد طبيب . 2 )ؤزغ الخهٍؼ

ؼ وجدطُل ،ُلؿؿحن(يهم في مضًىت ْلُٓلُت بوحهت هكغ مهلم هضَذ الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى وحىص نالْت بحن الخهٍؼ

ذ  ؾلبت الطٍُى ألاؾاؾُت ألاولى في مضًىت ْلُٓلُت، واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي في هظه الضعاؾت، وؤحٍغ

التي جىضل بليها الباخث ؾُت الضهُا ومً ؤهم الىخاثج مً مهلمي ومهلماث اإلاغخلت ألاؾا 33الضعاؾت نلى نُىت ْىامها 

 -ما ًلي :

 نلى جدطُل الؿالبت وهظا ٌهني وحىص َغوّ َغصًت بحن اإلاخهلمحن مً 1
ً
ؼ بإشٙاله اإلاسخلُت ًازغ بًجابُا . ؤن الخهٍؼ

ؼ.   خُث الاؾخجابت للخهٍؼ

 الحاملحن شهاصة الضبلىم ؤو 2
ً
 وبهازا

ً
ىن مضي بؾه . ًغي الباخث ؤن اإلاهلمحن طٗىعا ؼ شهاصة البٙالىعٍىؽ ٌهَغ ام الخهٍؼ

 .في الهملُت الخهلُمُت

ُت الشاجهت لضي ؤؾُاٛ اإلاغخلت الابخضاثُت مً وحهت . 2004دزاطت عيس ى علي الصهساوي  .3 بهىىان:)اإلاش٘الث الؿلٖى

ُت لضي ألاؾُاٛ في هكغ مضًغي اإلاضاعؽ واإلاهلمحن واإلاغشضًً(،هضَذ الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى هىنُت اإلاش٘الث الؿل ٖى

 ومنهم  135هظه اإلاغخلت، وبلًذ نُىت هظه الضعاؾت 
ً
 مغشض ؾالبي.  45مهلم ضِ،  45مضًغ مضعؾت، 45مهلما

 لضي  وأظهسث هخائج الدزاطت:
ً
ٗي الؼاثض، ونضم اؾخٓغاع الخلمُظ في مٙاهه ؤٖثر اإلاش٘الث ج٘غاعا ؤن مشٙلت اليشاؽ الحغ

 ألاؾُاٛ مىغو الضعاؾت.   

ؼ ؤلاًجابي والخهلم الظاحي في جدؿحن غهِ بهىىان: .2005دزاطت أماوي مدمد وليد مدمىد  .4 )ؤزغ اؾخسضام الخهٍؼ

م، ؾالب مً طوي ضهىباث الخهل 10جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً جىكُم وبجمام الىاحباث اإلاضعؾُت(،الاهدباه والٓضعة نلى 

  -حي:( ؾىىاث، وؤقهغث هخاثج الضعاؾت آلا8-6جغاوخذ ؤنماعهم )

ؼ ؤلاًجابي "الثىاء والخهلُم الظاحي" خُث جتراوح مخىؾـ الخدؿحن الظي ؾغؤ نلى حمُو 1 . َانلُت اؾخسضام الخهٍؼ

 %( . 29% ، 21ؤَغاص نُىت الضعاؾت)

 %. 30. بلًذ ؤنلى وؿبت جدؿحن إلاخىؾـ مُٓاؽ نضم الخىكُم بلى 2

 % . 29بلًذ وؿبتها جمام الىاحباث . مخىؾـ مُٓاؽ نضم ب3

%( في 15% ، 3%( ، )15% ، 1. جغاوخذ وؿبت الخدؿحن لجمُو ؤَغاص نُىت الضعاؾت في ماصة اللًت الهغبُت بحن )4

اغُاث.  ماصة الٍغ
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حىب )الخضنُم الغمؼي في حهضًل اغؿغاب غهِ الاهدباه اإلاصبهىىان: .2005. دزاطت هجاة أخمد الصليطني 5

خسضام جٓىُت الخضنُم الغمؼي في حهضًل ؾلٕى اغؿغاب الاهدباه ؾال هضَذ الضعاؾت  باليشاؽ الؼاثض والاهضَانُت(،

وجٙىهذ نُىت الضعاؾت  ثاهُت مً مغخلت الخهلُم ألاؾاس ي،اإلاصحىب باليشاؽ الؼاثض والاهضَانُت لضي جالمُظ الؿىت ال

هج الىضُي اإلاىاجبهذ الباخثت ٍ،2005 -2004حجزوع، زالٛ الهام الضعاس ي مً جالمُظ الؿىت الثاهُت ابخضاجي بمىؿٓت

بي في صعاؾتها، انُت، ما اؾخسضمذ مُٓاؽ اغؿغاب غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼاثض والاهضَٖ الخجٍغ

  -:وجىضلذ الىخاثج بلى ما ًلي

ؼ الغمؼي والظي نؼػجه هخاثج الضعاؾت في حهضًل ؾلٕى اغؿغاب غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ 1 . َانلُت الخهٍؼ

 ت . الؼاثض والاهضَانُ

 . ؤن الخضنُم الغمؼي ْض اؾخمغ جإزحره بشٙل ملحىف نلى ؾلٕى الخالمُظ بهض الاهتهاء مً بغهامج الخهضًل.  2

ُت لض:بهىىان .2006. دزاطت أميرة زحب مدمد أبىزاض 6 ي ؤؾُاٛ صوع الغناًت )بهؼ اإلاش٘الث الؿلٖى

 بحن ألاؾُاٛ في صوع الغناًت ؤلاًىاثُت الخاضت هظه الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى اإلاش٘الث ألاٖثر شُى ؤلاًىاثُت(،هضَذ 
ً
نا

ٗاهذ هىإ َغوّ بحن ألاؾُاٛ اإلاىحىصًً بضاع الغناًت مً الىالصة وؤْغاجهم  باألؾُاٛ بمضًىت ؾغابلـ والخهٍغ نما بطا 

ُٖت والُّغ في طلٚ بحن الجيؿُحن، الظًً ؤْامىا َيها بهض ؾىىاث مً والصتهم ختى حهغغهم للمش٘الث الؿلى 

ُت لؤلؾُاٛ مجهىلي اليؿب مً بنضاص "هىاء سضمذ الباخثت اإلاىهج الىضُي، و اؾخ ْاثمت لخدضًض اإلاش٘الث الؿلٖى

)ؾلٕى  :( نباعة مىػنت نلى زمؿت ؤبهاص جمثلذ في 76جإلُذ هظه الٓاثمت مً )، ، حامهت خلىان"1994ؤمحن، 

(، ؾلٕى ال٘ظب -ؾلٕى الهضوان - الشغه وناصاث جىاٛو الؿهام ام مثلؾلٕى مغجبـ بالؿه -ؾلٕى الهىاص -الخمغص

ٗان نضص مىؿٓت ؾغابلـ مً ( ؾىت 12-6وؾبٓذ هظه الضعاؾت نلى نُىت مً ألاؾُاٛ جتراوح ؤنماعهم ما بحن ) و

 هار.( ؾُل طٗىعا وب75الهُىت )

 وأهم الىخائج التي جىصلت إليها الدزاطت: 

ُت ألاٖثر قهىع . ؤ1  لضي ألاؾُاٛ الجٛز ن اإلاش٘الث الؿلٖى
ً
% مش٘الث الخبٛى 44مش٘الث الؿهام باإلااؾؿت ا

 %. 29%، والهضوان 30%، ال٘ظب 40% جم نلى الخىالي  الخمغص والهىاص 44الالبعاصي 

ُت جكهغ نلى ألا 2 % 85ؾُاٛ الظٗىع الظًً الخدٓىا باإلااؾؿت ْبل نامحن هي الخبٛى الالبعاصي . بن اإلاش٘الث الؿلٖى

 %.28% ال٘ظب 42% الهضوان 57% مش٘الث الؿهام 57والهىاص الخمغص 

ُت جكهغ نلى ألاؾُاٛ الظٗىع الظ.ب3 مش٘الث الؿهام  :هيًً الخدٓىا باإلااؾؿت بهض الهامحن ن اإلاش٘الث الؿلٖى

 %.30الخبٛى الالبعاصي  ،%30ال٘ظب  ،%35والهضوان  ،%35الخمغص والهىاص  ،46%

ُت جكهغ نل. ب4 %، 77ٛ ؤلاعاصي الخبى  :باإلااؾؿت ْبل بلىى الهامحن هي الخدًٓ ى ؤلاهار اللىاحين اإلاش٘الث الؿلٖى

 %.17الخمغص والهىاص  ،%33ال٘ظب %،44مش٘الث الؿهام 

ُت جكهغ نلى ؤلاهار اللىاحي. ب5  ،%50الخدًٓ باإلااؾؿت ْبل بلىى الهامحن هي الخمغص والهىاص  ن اإلاش٘الث الؿلٖى

 %.20الهضوان  ،%30ال٘ظب  ،%35ىُؿُت مش٘الث ال ،%40الخبٛى ؤلاعاصي 

ُت لضي ألاؾُاٛ اإلادغومحن مً بِئتهم بهىىان: .2009ف إطماعيل زاطت ًاطس ًىطد.7 )اإلاش٘الث الؿلٖى

ت  لضي ؤؾُاٛ اإلااؾؿاث ؤلاًىاء (،ألاؾٍغ
ً
ُت وؤٖثرها شُىنا هضَذ الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى ؤهم اإلاش٘الث الؿلٖى

 الخهٍغ نلى مضي ازخالٍ جلٚ اإلاش٘الث لضي اإلادغومحن بازخالٍ وألاؾُاٛ اإلادغومحن مً الغناًت 
ً
ت، وؤًػا ألاؾٍغ

ض  ْضعة الُٓضان وهىنه، ونمغ الؿُل ؤزىاء الُٓضان، والجيـ وهىم الغناًت باإلااؾؿاث، واإلاؿخىي الضعاس ي، ْو

ىاء في ْؿام يؼة ًلت مً ماؾؿاث ؤلا ؾُل وؾُ 133اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي الخدلُلي وبلًذ نُىت الضعاؾت 

ؾىت، ٖما اؾخسضم الباخث مجمىنت مً ألاصواث وهي: مُٓاؽ الخدضًاث والطهىباث:  16 -10وؤنماعهم مابحن 

ؼ زابذ" وازخباع الطهاب: مً بنضاص الضٖخىع )ؤخمض نبض جغحمت الضٖخىع "نبض ، ومُٓاؽ الاٖخئاب لضي الخالٔ( الهٍؼ
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اٖـ( ومً ؤهم CDIؾُاٛ ألا  ا َٗى ت ،ألاؾالُب التي اؾخسضمها الباخث الخ٘غاعاث بنضاص "ماٍع  ،واليؿب اإلائٍى

 ،وازخباعاث لهُيخحن مؿخٓلخحن ،ومهامل اعجباؽ بحرؾىن  ،والىػن اليؿبي ،والاهدغاٍ اإلاهُاعي  ،واإلاخىؾـ الحؿابي

 وجدلُل الخباًً ؤخاصي الاججاه. 

  -وزغحذ الضعاؾت بيخاثج ؤهمها:

ت ث التي ٌهاوي من. جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن ؤٖثر اإلاش٘ال 1 )الؿلٕى الؿيئ  :هيها اإلادغومحن مً البِئت ألاؾٍغ

ت، بالضعحت الثاهُت(.ومش٘الث ألاضضْاء بالضعحت ألاولى، نغاع الهاؾُُت،ألا  الاٖخئاب، ،ألانطاب، اصة الحٖغ   ، ٍػ

ت لطالح ؤلاهار مً وحهت هكغ ألامهاث َغوّ طاث صاللت ب ث. وحض2 اصة الحٖغ خطاثُت بحن الظٗىع وؤلاهار في ٍػ

 البضًالث ومسخطحن بغناًت الؿُل. 

 نطاب لطالح الظٗىع. وحهت هكغ الؿُل في الاٖخئاب وألا  . ؤن هىإ َغوّ طاث صاللت بخطاثُت بحن الجيؿحن م3ً

 إلاخًحر هى 4
ً
ٓا م الغناًت لطالح اإلااؾؿاث الُطل بحن الجيؿحن، خُث . ؤن هىإ َغوّ طاث صاللت بخطاثُت َو

ُت والهاؾُُت.  ُت وزاضت ألانغاع الؿلٖى  ؤقهغث الىخاثج ؤن ألاؾغة البضًلت ؤْل في اإلاش٘الث الؿلٖى

 ؤقهغث الىخاثج ؤن ألاؾُاٛ غهُُي الخدطُل لضحهم مش٘الث مو ؤ5ْ
ً
عؤي ألام والؿُل نلى خض  بغاجهم خؿ. وؤًػا

 ومش٘الث نامت ؤٖثر مً مغجُعي الخدطُل. الؿىاء، واٖخئاب 

. وؤقهغث الىخاثج ؤن ألاؾُاٛ الظًً خغمىا مً آلاباء بالؿالّ لضحهم مش٘الث ٖثحرة مو ؤْغاجهم خؿب عؤي ألام 6

ُت وزاضت مو ء، بِىما خٓٔ وألاؾُاٛ َاْضي ؤبائوالؿُل نلى خض الؿىا هم باإلاىث صعحت ؤْل في اإلاش٘الث الؿلٖى

 ؤْغاجهم. 

يب اإلاهدي عبد هللا الىسدي .دزاط8 بهىىان:)جدضًض بهؼ ؤهماؽ الؿلٕى الُىغىي الطُي واْتراح .2012ت ٍش

ؼ ؤلاًجابي في حهضًله(،هضَذ الضعاؾت بلى الحض ؤو الخٓلُل مً الؿلٕى الُىغىي صازل الُطل  بغهامج الخهٍؼ

ؼ ؤلاًجابي،  واإلاخمثل في الخهٍؼ
ً
 مٓترخا

ً
 جٓضًم همىطحا

ً
واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىضُي لخهٍغ نلى  الضعاس ي، وؤًػا

ؾالب  144مهلم ومهلمت وؤزطاثُحن ومضعاء، و 49ؤهماؽ الؿلٕى الُىغىي الطُي، جٙىهذ نُىت الضعاؾت مً 

  -وؾالبت مً ؾلبت الطِ الخاؾو مً الخهلُم ألاؾاس ي مٓؿمحن نلى زالر مضاعؽ. وؤقهغث هخاثج الضعاؾت آلاحي:

ُت ألا1 ً، والهبث بها ؤزىاء الضعؽ، الخإزغ في الضزٛى بلى .ؤن ألاهماؽ الؿلٖى  هي: ؤزظ ممخلٙاث آلازٍغ
ً
ٖثر اهدشاعا

، ال ًٓىم بىاحباجه اإلاجزلُت، ًسل بأصاب الخساؾب مو اإلاضعؾحن.   الُطٛى

.بهه ال ًىحض ؤزغ إلاخًحر الجيـ في قهغ الؿلٕى الُىغىي في اإلاضاعؽ يحر اإلاسخلؿت، خُث قهغ الؿلٕى الُىغىي 2

خُازغ بظلٚ قهغ نىض ضٍُى البىحن  نىض  )ؾلٕى ًسل بالىكام ٍو
ً
ٗان الازخالٍ في هىنُت الؿلٕى مثال الجيؿُحن و

ولم ًكهغ نىض ضٍُى البىاث( وفي اإلآابل قهغ ؾلٕى مػٌ اللبان/ ؤزىاء الضعاؾت نىض البىاث ولم ًكهغ نىض ضٍُى 

 البىحن(.

ً .ؤن الؿلٕى الُىغىي نىض الظٗىع بشٙل ؤوضح لضي الب3  )ؤزظ ممخلٙاث آلازٍغ
ً
ىاث في الطٍُى اإلاسخلؿت مثال

%، وؾلٕى ًضَو ػمالثه نىض الضزٛى بلى الطُت 25% بِىما نىض البىاث قهغ بيؿبت 70ومداولت الهبث بها بيؿبت 

 %بِىما لم ًكهغ نىض البىاث. 90قهغ نىض ألاوالص بيؿبت 

ؼ ؤلاًجابي 4 في زُؼ الؿلٕى الُىغىي الطُي لضي ؤَغاص نُىت .خُث ؤشاعث الىخاثج بلى َانلُت بغهامج الخهٍؼ

 الضعاؾت . 

ص   ف الخعٍص ًُىحض نضة حه :حعٍس ؼ والتي منها آلاحيٍغ   -:اث للخهٍؼ

ؼ نلى ؤهه: )ؤلاحغاء الظي ًاصي َُه خضور الؿلٕى بلى جىابو بًجابُت وبػالت جىابو ؾلبُت ألامغ الظي  .1 نٍغ الخهٍؼ

اصة اخخماٛ خضور طلٚ الؿلٕى في اإلاؿخٓبل في اإلاىاِْ اإلامازلت  (.145 :2008)الخؿُب، .ًترجب نلُه ٍػ
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 بإهه: )نملُت جضنُم الؿلٕى اإلاىاؾب .2
ً
ؼ بحغاثُا اصة اخخماالث ج٘غاعه في اإلاؿخٓبل بةغاَت  ٌهٍغ الخهٍؼ ؤو ٍػ

ؼ ؤلاًجابي(، ؤو بػالت مثحراث ؾلبُه  مثحراث بًجابُت مثل )بطا خل الىاحب ؤنؿُه هضًت ٌؿمى هظا الىىم مً الخهٍؼ

ؼ الؿلبي(.    ؿمى هظا الىىم بالخهٍؼ  بهض خضوزه، )مثل بطا خل الىاحب ؤنُُه مً بنؿاثه واحباث لُىم يض، َو

صأهىاع ا  ُاث منها ما :لخعٍص ؼ ؤلاًجابي بهضة حهٍغ ؼ ؤلاًجابي: ٌهٍغ الخهٍؼ   -ًلي: الخهٍؼ

ؼ ؤلاًجابي ٌهٍغ بإهه: )واخض مً ؤهجح ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى َانلُت مٓاعهت مو ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى 1 . الخهٍؼ

ٗاهىا مً الهاصًحن ؤو مً يحر الهاصًحن ومو  ت ابخضاء مً  ٗل الُئاثألازغي مو ٗل الُئاث مً ألاَغاص ؾىاء  الهمٍغ

 (. 105 :2000ومو الظٗىع وؤلاهار)الغوؾان، مغخلت الؿُىلت اإلاب٘غة واهتهاء بمغخلت الشُسىزت 

اصة اخخماٛ خضور طلٚ الؿلٕى  . 2 ؼ ؤلاًجابي بإهه: )بغاَت مثحر بهض الؿلٕى مباشغة مما ًاصي بلى ٍػ ٌهٍغ الخهٍؼ

 (.  147 :1987،)الخؿُباِْ اإلامازلت(في اإلاؿخٓبل في اإلاى 

مً٘ جٓؿُم اإلاهؼػاث بلى ألاهىام الخالُت:: أهىاع اإلاعصشاث      -ٍو

ت اإلاعصشاث ألاوليت:.1 هظا حؿمى ول الؿلٕى صون زبرة ؾابٓت ؤو حهلم، هي جلٚ اإلاثحراث التي جاصي بؿبُهخه بلى جٍٓى

 باإلاهؼػ يحر شغؾي.
ً
  .(146 :1987)الخؿُب، ؤًػا

ه جطىِ باإلاهؼػاث ألاولُت ومً اإلاهم مالخكت بإن واإلاهؼػاث التي ال  جخؿلب زبرة مً ْبل الُغص لخازغ نلى ؾلٖى

ؼه بشٙل صاثم، َالُغص الظي جىاٛو ؾهامه وشهغ  اإلاهؼػاث ألاولُت ْض ال جٙىن ْاصعة نلى الخإزحر في الؿلٕى وحهٍؼ

ؼ بالشبو هجض ؤن جٓضًم الؿهام له هى في خالت الشبو ْض ال ًٙىن مهؼػ، بمهن ى ؤن خالت الُغص حؿبٔ جٓضًم الخهٍؼ

)الٓظافي، غض الخد٘م بمضي جإزحر   (.118: 1992ه نلى الؿلٕى

ت:.2 ؼ)الٓظافي، هي جلٚ اإلاثحراث التي جلحٔ بالؿلٕى وجدخاج بلى زبرة للخهلم الٖدؿاب ضُت  اإلاعصشاث الثاهٍى الخهٍؼ

1992 :118 .) 

ت مجمىعت مً      اإلاعصشاث ومنها:وجىدزج جدت اإلاعصشاث الثاهٍى

 في حهضًل ؾلٕى الؿُل لٙىجها حشٙل الىؾاثل 1
ً
 ؤؾاؾُا

ً
. اإلاهؼػاث الاحخمانُت: جماعؽ اإلاهؼػاث الاحخمانُت صوعا

ُي،الغثِؿُت للخُانل الاحخم  (.86 :1998اعي والتربىي للؿُل )الْى

ت قهىع ؤشٙاٛ  وهي جلٚ اإلاهؼػاث اإلاخهلمت مً زالٛ اإلاىاِْ الاحخمانُت خُث حهمل جلٚ اإلاهؼػاث نلى جٍٓى

 (.108 :2000الؿلٕى اإلاغيىب َُه)الغوؾان، 

ُي، . اإلاهؼػاث اإلااصًت: )هي نباعة نً مهؼػاث طاث الؿابو الشغؾي والتي ْض ٌؿخ2ُ  :1998ُض منها الؿُل)الْى

125 .) 

ٗاأللهابوحشمل اإلاهؼػا ض جإزظ  ،والؿُاعاث ،والىٓىص ،والطىع  ،ث اإلااصًت ألاشُاء التي ًدبها الؿُل  وألاْالم، ْو

ٗالىجىم ت  ؤو الضعحاث التي ًدطل نليها الؿُل في جإصًخه للؿلٕى  ،ؤو الىٓاؽ ،شٙل اإلاهؼػاث الغمٍؼ

 (.59 :2004اإلاؿتهضٍ()الكاهغ، 

اإلادببت للؿُل، َٓؿهت الحلىي ْض جٙىن  تشغبجبؿت باألؾهمت وألا هؼػاث اإلاغ . اإلاهؼػاث الًظاثُت: )وهي جلٚ اإلا3

 لؿلٕى الؿُل اإلاىػبـ(.
ً
 مهؼػا

مً٘ الهمل نلى 4 ت: )هي نباعة نً عمىػ وبشاعاث حهؿي للؿُل بهض ُْامه بالؿلٕى اإلاؿتهضٍ ٍو . اإلاهؼػاث الغمٍؼ

 في الىؾـ 
ً
التربىي لىخت الىجىم، خُث ؤن الؿُل ًدطل اؾدبضالها باإلاهؼػاث ألازغي، ومً ؤمثلتها ألاٖثر شُىنا

 (. 124 :1992)الٓظافي، اؾدبضالها بهض طلٚ بمهؼػاث ؤزغي  نلى عمؼ ؤو هجمت، هكحر ُْامه بالؿلٕى اإلاؿلىب زم

عخلت  الخغوج في ض. اإلاهؼػاث اليشاؾُت: وهي حشمل حمُو ألاوشؿت اإلادببت لضي الؿُل والظي حؿمذ بخإصًتها نى5

خه( )الكاهغ، نىض  مو ألاضضْاء  (.42 :2004جغجِب يَغ
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ص ؼ، وهي طاث  :حداول الخعٍص الٓانضة التي ًخم جىكُم الهالْت مً زاللها بحن الؿلٕى واإلاهؼػاث حؿمى بجضاٛو الخهٍؼ

، بطا ؤن ؤي وضِ ؤو جُؿحر للؿلٕى ال ًمً٘ ؤن هٓٛى ؤهه ؤٖخمل، بال بطا اشخمل نلى جدضًض  ؤزغ بالٌ في الؿلٕى

ؼ   ما حضاٛو الخهٍؼ
ً
ؼ يالبا ، )بن الهالْت بحن الؿلٕى والخهٍؼ التي ًسػو لها، َهي الهىطغ الحاؾم في غبـ الؿلٕى

، وحؿمى الٓىانض التي جىكم الهالْت 
ً
جٙىن نالْت مهٓضة، َالؿلٕى اإلاغيىب به ٌهؼػ في بهؼ ألاخُان ولِـ صاثما

ؼ)الخؿُب، يبحن الؿلٕى واإلاهؼػاث بىاء نل  (.150 :1987ها بجضاٛو الخهٍؼ

ؼ بإجهاح  نلى نامل الؼمً الظي  :هٍغ حضاٛو الخهٍؼ
ً
ؼ وخضور الاؾخجابت انخماصا )الهالْت الغؾمُت بحن جٓضًم الخهٍؼ

ؼ ونضص الاؾ  (.161 : 2000خجاباث الطاصعة( )الغوؾان، ًجب ؤن ًىٓؼ ْبل جٓضًم الخهٍؼ

ٗاهذ اإلاهؼػاث طاث ُْمت في بغامج حهضًل الؿلٕى َةن ُْمتها جؼصاص وج ٙىن ؤٖثر َانلُت بطا ما هكمذ جلٚ وبطا 

ؼ، وهي التي جدضص ؤي الاؾخج ٔ حضاٛو حهٍؼ ؼ)خؿُني،اإلاهؼػاث َو  (.214 : 2004اباث ؾٍى جلٓى حهٍؼ

 نلى نضص مً اإلاخًحراث وهي: 
ً
ٓت انخماصا ٔ ؤٖثر مً ؾٍغ ؼ َو  وجطىِ حضاٛو الخهٍؼ

: ٌهؼػ ؾلٕى الؿالب بهض  أ. حداول اليظبت:
ً
ؼ الؿلٕى بهضص مهحن مً الاؾخجاباث مثال حهخمض هظه الجضاٛو نلى حهٍؼ

 .ت صحُدتٗل اؾخجاب

ؼ للؿُل بهض 1وهىان هىعين مً هرا الجدول:  . حضاٛو اليؿبت الثابخت: في هظا الىىم مً الجضاٛو ًخم بًطاٛ الخهٍؼ

مثال: بطا ؤحاب الؿلٕى ٌهؼػ بهض قهىع اؾخجابخحن،ر بلى ؤن خضور ؤو ج٘غاع نضص زابذ مً الاؾخجاباث، وهظا ٌشح

 : 1992للشغب اإلااء.)الٓظافي،  الؿالب نلى زالر ؤؾئلت مً ؤؾئلت اإلاضعؽ ؾٍى ًاصي طلٚ بلى زغوحه بلى الحمام ؤو 

132 .) 

 :2004ُني، )خؿ.حضاٛو اليؿبت اإلاخًحرة: وجخػمً جٓضًم اإلاهؼػاث بهض نضص يحر مدضوص مً الاؾخجاباث الصحُدت.2

215.) 

ؼ ًٓضم بهض اؾخجابت واخضة ؤو بهض   بل ًخًحر ول٘ىه ًتراوح خٛى اإلاخىؾـ هظا ٌهني ؤن الخهٍؼ
ً
ؼ لِـ زابخا ؤي ؤن الخهٍؼ

ً اؾخجابت )الخؿُب،نشغة اؾخجاباث ؤو ب  (.162: 1987هض نشٍغ

ض ج ب. حداول الفترة: ؼ الؿلٕى اإلاؿتهضٍ بهض مغوع َترة ػمىُت نلى خضوزه، ْو ٙىن حهخمض هظه الجضاٛو نلى حهٍؼ

 (.133 :1992) الٓظافي ،هظه الُترة زابخت ؤو مخًحرة.

مً٘ جٓؿُم حضاٛو الُترة بلى هىنحن:     -ٍو

ؼ اؾخجابت مهُىت بهض. حضاٛو الُترة الثابخت: والتي جخػمً جٓضًم اإلاهؼػاث بهض َترة ػمىُت مدضصة، بمهنى ح1 مغوع  هٍؼ

)خؿُني، الهمل.بهض مغوع ؤؾبىم مً  ليها اإلاىقَِترة زابخت مً الؼمً، ٖما هى الحاٛ في الغواجب التي ًدطل ن

2004 : 215.) 

ٓضم اإلاهؼػ ألاٛو ا ِ نلى مغوع َترة ػمىُت مدضصة، ٍو ؼ ًخْى ؾخجابت جدضر بهض مغوع جلٚ )َالخهٍؼ

 (.163 : 1987)الخؿُب، (.الُترة

ذ مخًحر مً ػمً الاؾخجاباث، َٓض حهؼػ بهض مغوع ؤعبو 2 ؼ الاؾخجابت بهض مغوع ْو . حضاٛو الُترة اإلاخًحرة: ًخم حهٍؼ

صع نلى ؤن الؿلٕى الظي ًدبو حضاٛو الُترة الؼمىُت اإلاخًحرة، ْض ًٙىن ْاؤي  ،ؤو صُْٓخحن ،ؤو ؾبو ،صْاثٔ ؤو زالر

: اإلاهلالبٓاء ومٓاومت ؤلاؾُاء، 
ً
ذ يحر مدضص مثال م الظي ًُٓم امخداهاث الؿلبت بشٙل يحر مىخكم ؤو بهض مغوع ْو

ذ.)الٓظافي، مً الؼمً ؤو ألاًام َةهه ؾُػمً مظاٖغته  (.133 :1992م ؾٛى الْى

هى مىاحهتهم لل٘ثحر  ،بن ما ًمحز ألاؾُاٛ الُىم والظًً جبضو نليهم مكاهغ الخإػم الىُس ي :مفهىم حعدًل الظلىن  

ُاث مثل ،مً اإلاش٘الث واإلاطانب  :والهىاثٔ التي ججهل مً ؤهماؽ خُاتهم يحر ؾاعة وما ًترجب نليها مً ؾلٖى

ً، َمثل هاالء ألاؾُاٛ ال ٌؿخؿُهىن  ،الاوسحاب الاحخماعي ً نالْاث احخمانُت مو آلازٍغ والبهض نً جٍٙى

ت والخُانل مو  ،الاهضماج في اإلاجخمو غحو  ألاضضْاء، ألاْاعب اإلادُؿت بهم (، نىاضغه )ألاؾغة، ألاْغان،واإلاشاٖع ٍو
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ٗاإلاهاعاث الاحخمانُت )الخهامل  الؿبب في طلٚ بلى ؤن مثل هاالء ألاؾُاٛ ًجضون ضهىبت في حهلم اإلاهاعاث الالػمت 

ً بىص ؤو الاخترام والخٓضًغ( واإلاهاعاث  ،الىُـ()اعجضاء اإلاالبـ ؤو الانخماص نلى ، واإلاهاعاث الصخطُتمو آلازٍغ

ٗالٓغاءة وال٘خابت( ٗاصًمُت )  ،ؾىاء مو ؤهُؿهم ،والتي مً شاجها ؤن جدضر نملُت الخىأَ الىُس ي والاحخماعي ،ألا

 ْلُل الاخخماٛ، ولظا ؤؾلٔ نليهم نلما
ً
ً ؤمغا ً ء الىُـ الهضًض مً اإلاؿمُاث منها)ؤو مو آلازٍغ ألاؾُاٛ اإلاػؿٍغ

، ؤو ألاؾُاٛ اإلاػؿغبىن 
ً
ُا ، ؤو ألاؾُاٛ يحر اإلاخُُ٘حن احخمانُا، ؤو ألاؾُاٛ اإلاػؿغبىن ؾلٖى

ً
ناؾُُا

 
ً
 (. 11: 2003)مدؿً، الشلى، (هُؿُا

 مً اإلاش٘الث طاث الاهخمام الخاص باليؿبت لؤلؾغة واإلاغبحن وآلاباء 
ً
ٖما جىاٛو نلماء الىُـ في صعاؾاتهم ٖثحرا

ش٘الث ؤو الاغؿغاباث هجض ؤن مكاهغها ْض وبهؼ ماؾؿاث اإلاجخمو، وبالبدث نً ؤضٛى ؤو وشا مثل هظه اإلا

ُاؾها لضحهم في  جٙىهذ لضي هاالء ألاؾُاٛ بُهل نىامل اإلاماعؾت ختى ؤضبدذ بمثابت ضُاث ًمً٘ مالخكتها ْو

ُت، جخٙىن  ال٘ثحر مً مىاِْ الحُاة الُىمُت وبخ٘غاع هظه اإلاىاِْ وزباث الهىامل التي ؤصث بلى هظه اإلاكاهغ الؿلٖى

ُت والتي هي )صاث نىضثظ الها  (. 331: 1988)الؼعاص، .(بمثابت اإلاٙىهاث الىُؿُت شبه الثابخت في الصخطُتالؿلٖى

ٔ الهالج بالهٓاْحر ،ُت ؤو الىُؿُت بازخالٍ مؿمُاتها ومً هىا هجض ؤن نالج الاغؿغاباث الؿلٖى جخم بما نً ؾٍغ

ٔ ؤؾالُب وبحغاءاث ؤزغي حهخمض نلى الهالج  الىُس ي ومً هظه ألاؾالُب )حهضًل وهى مضزل ؾبي ؤو نً ؾٍغ

(، ٌهخمض نلى ؤؾالُب حضًضة ؤزبدذ َهالُتها مٓاعه نالج الضواجي والظي ت بالؿّغ وألاؾالُب ألازغي مثل :الؿلٕى

ما ؤهه ال حهخم بمخابهت الاغؿغاباث ؤو اإلاش٘الث الىُؿُت التي ٌهاوي منها  ًؼوٛ ؤزغه بؼواٛ مُهٛى الضواء، ٖو

 (.119: 2003 )مدؿً، الشلى:.ألاؾُاٛ

ما ؤهه مً الخؿإ اؾخسضام مطؿلح حهضًل الؿلٕى نلى ؤهه  الهٓاْحر ؤو  ؤي بحغاء ٌهني بخًُحر الؿلٕى مثل:ٖو

، ٖظلٚ اؾخسضام مطؿلح حهضًل الؿلٕى لئلشاعة بلى  الهملُاث الجغاخُت في الضماى التي جدضر حًُحر في الؿلٕى

ٕ، َالخإزحر ًدضر نىضما ًٓٛى شخظ ؤو َغص ما ؤي ش يء مً ألاؾالُب وؤلاحغاءاث التي ًمً٘ ؤن جازغ في الؿلى 

ً مثل ىهُت ؤو الحمالث الاهخسابُت، بِىما مطؿلح حهضًل الؿلٕى  :شإهه ؤن ًازغ في ؾلٕى آلازٍغ ؤلانالهاث الخلٍُُؼ

اث الخهلم بهضٍ  جدؿحن ٌشحر بلى الخًُحر في بِئت الُغص في جؿبُٔ مجمىنت مً اإلاباصت والٓىاهحن اإلاؿخمضة مً هكٍغ

ُاث حضًضة مً زالٛ نملُت الخهلم  (.14: 2003)الخؿُب،  .مهاعاث الُغص وبٖؿابه ؾلٖى

ؿدىض  جُانلها مو ُلت اإلاازغاث والكغوٍ البُئُت في ؤن الؿلٕى هى خطحهضًل الؿلٕى بلى مبضؤ نام ماصاه: َو

ٔ بحغاء في حًحر بِئت  الُغص، والهضٍ مً هظا الخًُحر الصخطُت، ؤي ؤن حمُو ؤهىام الؿلٕى ًمً٘ ؤن جخًحر نً ؾٍغ

خه وجثبُخه  اإلاغيىب َُهوػٍاصة مهضٛ خضور الؿلٕى  ،هى زُؼ مهضٛ خضور الؿلٕى يحر اإلاغيىب َُه وجٍٓى

 (.45: 1995)ْشؿت، 

بن حهضًل الؿلٕى هى نملُت بحغاثُت مىكمت حهخمض نلى مجمىنت مً ؤلاحغاءاث وألاؾالُب الهلمُت الهضٍ منها 

إلاخًحراث ؤو اإلاثحراث اإلاؿئىلت نً خضور الؿلٕى لٙي ًدضر الخُِ٘ مو بِئت الُغص التي الػبـ والخد٘م في ا

ً ؤزىاء جُانلهم مو  ٌهِش َيها، والؿلٕى اإلاغاص حهلمه هى الؿلٕى طو الؿابو الاحخماعي الظي ًازغ في الُغص وفي آلازٍغ

 (.25 :2001)الهؼة، بهػهم البهؼ 

ُاث الٓابلت للمالخكت اإلاباشغة والُٓاؽ، َهى بطن حهخم بوهظا ٌهني ؤهه ًمُل بلى الخهامل مو ا الؿلٕى لؿلٖى

ت، ؤلاحغاجي ولِـ بالؿلٕى ؤلاؾخجابي ي، ْػم ألاقاَغ، الؿلٕى الهضواوي، اإلاص ي ، الحٖغ ، مثل ؤلاَغاؽ الحٗغ

ما ؤههال٘الم، الهضو   لِـ ٖهغعحهخم بالؿلٕى الظي ًىضِ نلى ؤهه قاهغة بداحت لخهضًل و  ان اللُكي، ٖو

اإلاشانغ، وألاَٙاع، والاججاهاث، وألاوهام، والخسُالث، وبهظا َةن حهضًل الؿلٕى  :مثللطغاناث هُؿُت صازلُت 

نلى الخُانل  الٓاثم َُما بُنهما، بانخباع ؤن الؿلٕى ال ًدضر في  َغاى  غص وبُئخه بىاءً حهخم بضعاؾت الهالْت بحن الُ

خإزغ بها   (.26: 2001)الهؼة، وبهما في بِئت ًازغ َيها ٍو
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، َلِـ هىإ ح هٍغِ واخض، وبهما وججضع ؤلاشاعة بلى ؤهه ْض ازخلُذ وجباًيذ آلاعاء خٛى ماهُت حهضًل الؿلٕى

ُمجمىنت مً الخه لى ْىاهحن الاشغاؽ ال٘الؾُٙي اإلاخهضصة، َهىإ مً ٌهٍغ حهضًل الؿلٕى لئلشاعة ب اثٍغ

اث الخهلم بطُت نامت، وهىا ؾِخم شغاؽ ؤلاحغاجي، وهىإ مً ٌؿخسضمه لئلشاعة وؤلا  بلى ْىاهحن الخهلم ؤو هكٍغ

ُاث ومً بُنها: نغع مجمىنت  -مً الخهٍغ

اث الخهلم في الهالج الىُس ي، . ٌهٍغ حهضًل الؿلٕى بإهه: )1 ىاهحن الؿلٕى وهكٍغ ؤؾلىب نالجي ٌؿخسضم مباصت ْو

ُت بإؾغم ما ًمً٘، وطلٚ بػبـ وح هخبر مداولت لحل اإلاش٘الث الؿلٖى هضًل الؿلٕى اإلاغي ي اإلاخمثل في ألانغاع َو

 (.   237 :1997(.)ػهغان، وجىمُت الؿلٕى ؤلاعاصي الؿىي لضي الُغص 

ذ نملُت.2 اث لىب مً ألاؾالُب الحضًثت جؤؾ) :احهضًل الؿلٕى بإجه ٖما نَغ ٓىم نلى ؤؾاؽ اؾخسضام هكٍغ

ىاهحن الخهلم، نلى مجمىنت ٖبحرة مً ألاؾالُب الهالحُت التي  تهضٍ بلى بخضار حًُحر بًجابي بىاء في ؾلٕى ْو

 ( 13:  1988الغخمً ، ، نبضُت زاضت ؾلٕى الخىأَ )الشىــاوي ؤلاوؿان وبط

ُترع شٙل مً ؤشٙاٛ الهالج الىُس ي، ح) :احهضًل الؿلٕى بإجه ذ نملُتما نَغ.3ٖ اث الخهلم ٍو هخمض نلى هكٍغ

ٔ الاشغاؽ، وهظا الىىم مً  هظا الاججاه مً الهالج ؤن ألانغاع الهطابُت هي خطُلت حهلم زاؾئ جمذ نً ؾٍغ

ٔ َٚ الاشغاؽ ؤو مدى الاشغاؽ جم بناصة نملُت الاشغاؽ  الهالج حهضٍ بلى بػالت ألانغاع الهطابُت نً ؾٍغ

 (134:  1988)الؼعاص ، (.بشٙلها الصحُذ 

شاع ل.4 نملُت مىكمت حشخمل نلى جؿبُٔ بحغاءاث نالحُت مهُىت، الهضٍ منها غبـ  :خهضًل الؿلٕى بإههَو

ُاث طاث ألاهمُت  ، وطلٚ لخدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغحىة واإلاخمثلت في حًُحر الؿلٖى اإلاخًحراث اإلاؿئىلت نً الؿلٕى

 ( 14:  1987)الخؿُب،.الاحخمانُت نلى الىدى اإلاغيىب َُه 

 بإجهحهٍغِ نملُت  ٔ حؿخسلظ الباخثخانمما ؾب
ً
 وحهضًل ؤو اؾدبضاٛ نملُت جىكُم ا:حهضًل الؿلٕى بحغاثُا

ُاث الًحر مغيىب َيه ؼ وصنم  اؾلٕى الؿُل وحًحره بلى ألاَػل ومداولت زُؼ وجٓلُل الؿلٖى وحهٍؼ

ُاث الجُضة واإلاغيىب َيها .   الؿلٖى

ً  :اإلاشىالث الظلىهيت عىد الطفل ً مً خىله هخاج ؾبُعي زٍغآلا والى لحُاة الىُس ي للؿُل وهكغجه لٌهخبر الخٍٙى

ومهلميها ومضًغها وضىال بلى  بؿالبها،ؾغة مغوعا بإؾغة اٖبر في اإلاضعؾت بمدُـ ألا  جبضؤ ،َيها وجغنغم وشإ ، للبِئت التي

نالمُت مٓغوءة ؤو وؾاثل ب ومباصثه وؤزالُْاجه ،ونبر ٌهِش َُه الؿُل بُٓمه  ال٘بري اإلاخمثلت في اإلاجخمو الظيؾغة ألا 

ً شخط ت ومخُانلت جػو البِئاث ألاولى فيمغثُت ؤو مؿمىنت ٗل هظه البِئاث مخضازل ُت الؿُل وجغس ى ؤؾـ جٍٙى

ىه الىُس ي الظي  (. 5:  1997ًالػمه ؾُلت خُاجه )الىجاع، جٍٙى

  -:الاحيلالضطساباث الىفظيت والظلىهيت في الطفىلت جىمً في  أطباب عامت

ت  خباؽ الىاجج نً وحىص نىاثٔ ماصًت ؤوؿُىلىحُت والىُؿُت نىض الؿُل وؤلا شبام الحاحاث الُنضم ب.1 مهىٍى

 شبام الحاحاث وجدُٓٓها.جدٛى صون ب

 اإلاضعؾت. ثم ويحر اإلاؿخٓغ، وؾىء الخىأَ فييحر اإلاال  .ؾىء الخىأَ ألاؾغي والجى ألاؾغي 2

ض الؿُل الانخماص نلى هُؿه ؤو .3  ام عيباجه وخاحاجه الىُؿُت ؤو البُىلىحُت.شبجإحُل ب نضم حهٍى

ت في4  ؾُاٛ وجُػُل ؾُل نلى آزغ.املت بحن ألا اإلاه . الخُْغ

ٔ اؾخعجاٛ الىمى الهٓلي واللًىي ،و الاحخماعيعهاّ ال.ب5  للؿُل ومؿالبخه بما ال ٌؿخؿُو . ؿُل نً ؾٍغ

 .حؿانض نلى جضهىع وشاؽ الهطبيتزهت بِئت يحر م ؤو .جمخو الؿُل بيشاؽ نطبي غهُِ وبمٙاهاث مىعوزت6

ٗا.حهغع الؿُل للػًىؽ الا 7  هُهاالث اإلاػؿغبت واإلاُاحإة.لحؼن الشضًض والا هُهالُت 

 (9:  1997. )الىجاع ،نٓلُت نىض الؿُل حؿماهُت ؤو ناْاث خؿُت ؤو.وحىص هٓظ وعجؼ وب8
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ف اإلاشىالث الىفظيت ؤهىام مخهضصة وصعحت  وبهما هي، صعحت واخضة اإلاشاٗل الىُؿُت لِؿذ هىنا واخضا ؤو :حعٍس

ُاث ًجاص حهٍغِ ضهىبت بومً هىا جإحى  مخباًىت،  -:آلاحيواخض ومً بحن هظه الخهٍغ

ا ؾُٙىلىجياغؿغاب  ا:حهٍغ بإجه.1 ٗا مىدَغ بطىعة واضحت نً الؿلٕى الؿاثض في  ًخطح نىضما ٌؿلٚ الُغص ؾلى

مً٘ مالخكخه والح٘م نلُه مً ْبل الغاشضي لُه الُغص بدُث ًخ٘غع هظا الؿلٕى باؾخاإلاجخمو الظي ًيخمي ب مغاع ٍو

اء   (30:  2000مما لهم نالْت بالُغص)ًىؾِ،ألاؾٍى

حؿخىحب  غ لضي الُغص ؤو ؤهله والهاملحن في اإلااؾؿت التيجثحر الشٙىي ؤو الخظم ُاث التيوحهٍغ ؤًػا بإجها الؿلٖى.2

 (31 :2009وآزغون،  )اإلاداصًً،اإلاش٘الث عشاص مً اإلاسخطحن للخًلب نلى جلٚ جٓضًم الىصح وؤلا 

هاث اإلاجخمو فيحغاثُا: بإجها اغؿغاباث جلحٔ اإلاش٘الث الىُؿُت ب الباخثخانحهٍغ .3 شٙلها  بالؿلٕى وجسالِ جْى

ُاؾه. مً٘ مالخكخه ْو خ٘غع باؾخمغاع ٍو  الهام ٍو

 الشائعت لدي الطفل  والظلىهيت بعض اإلاشىالث الىفظيت

 
ا
ٗل جلٚ الثٓاَاث ومىظ ػمً بهُض  اإلاش٘الث اإلاهغوَت في ٗل زٓاَت بن لم جً٘ في ؤٖثر مً  : الخبىل الالإزادي:أول

و ؤهه ٗلما ِ مىه ًدباًً مً جلٚ الثٓاَاث ومً اإلاخْى  ػاص اإلاؿخىي الاحخماعي والاْخطاصي ،بالغيم مً ؤن اإلاْى

ٗاهذ الىكغة بليواإلاؿخىي الخهلُ شحر الخبٛى الالبعاصي ٗىهه مً الدش هظه اإلاشٙلت جدؿم بص يء مي والثٓافي ٖما  ضص َو

الهٓلي  ٖما ؤن نمغه البىلي، عيم ؾالمت حهاػه ؤو جهاعا، ػمً ومٙان جبىله لُال  لى الؿُل ال ًخد٘م فيب اغؿغاب

 (.117 - 116: 2000ٍضان نً الخمـ ؾىىاث )ًىؾِ:ًؼ  والؼمني

ؾىىاث"  4-3ججاوػ نمغه عاصًا لُال ؤو جهاعا مها لضي ؾُل خبٛى "بإهه خالت اوؿٙاب البٛى البٍ الٌهغ .1

 ( 54:  2001)الشغبُنى،

هٍغ الخبٛى الالبعاصي بإهه "ب.2 غه بهض الهمغ ال للبٛى نلى مالبؿه ؤو البعاصي وؤلاعاصيَغاى الؿُل الَو ًٙىن  ظيؾٍغ

ضة زالزت شهىع بهض حن ؤؾبىنُا وإلان ًدضر الخبٛى بشٙل يحر مالثم مغجا نلى الخد٘م في جضَٔ البٛى نلى ؤَُه ْاصع 

 (118: 2000الخامؿت)ًىؾِ،

مً٘ بًجاػ :الإزاديأطباب الخبىل ال  -:آلاحيمنها  جىحض نضة ؤؾباب حؿاهم في خضور اغؿغاب الخبٛى الالبعاصي ٍو

ت وفظيىلىحيت      -: وجىمً في ألاحي:أول: أطباب عضٍى

 ال٘لى ؤو اإلاثاهت . .وحىص مشٙلت في1  

 .اغؿغاب الىىم ًيخج الخبٛى ؤزىاء الىىم نً.ْض 2  

 اإلاثاهت نً اإلاهضٛ اإلاهخاص . .بـء جؿىع الخد٘م في3  

 ؤهىام الضًضان..وحىص بهؼ 4  

 .وحىص خاالث َٓغ الضم وهٓظ الُُخامُىاث .5  

 ( 149: 2010ىىم ْض حؿبب ؾلـ البٛى )ناصٛ، .خضور هىباث الطغم ؤزىاء ال6  

  -:آلاحي: جىمً في تثاهيا: ألاطباب الىفظي  

ض ٌه٘ـ مساٍو نضم ألامان  الخبٛى ؤزىاء الىىم بهض شهىع مً الجُاٍ ؤزىاء اللُل َهظا ؿُل في.نىضما ًبضؤ ال1   ْو

 ألمان .اٌشهغ ب هظا بهض حًُحراث ؤو ؤخضار ججهل الؿُل ال ًإحي

 هخٓاٛ بلى مجٛز حضًض..الا 2 

 ؤنػاء ألاؾغة ؤو شخظ مدبىب . .اَخٓاص نػى م3ً 

 .وضٛى مىلىص حضًض باإلاجٛز ًدخل ممل٘ت الؿُل ألاٛو وهى ألام َُهاْب الؿُل ألاٛو ؤمه بالخبٛى نلى هُؿه. 4

 . الخٍى مً الكالم ؤو الٓطظ اإلاؼعجت ؤو مً الحُىاهاث ؤو مً التهضًض والهٓاب 5

 مخدان ل مثل صزىله اإلاضعؾت ؤو صزىله الا .نىض زىع ججغبت حضًضة لم ًخهىص نليها الؿ6ُ
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 نً  ه فيثض للؿُل ونضم انخماصه نلى هُؿ. الضالٛ الؼا7
ً
ض ًٙىن الخبٛى ؤزىاء الىىم هاججا اهُهاالث الؿُل ؤي ش يء ْو

 (150 - 149: 2010)ناصٛ، ه الىالضًً لها.هدباؤو نىاؾُه جخؿلب ا

ت مً اإلاش٘الث الشاجهت فيٌهخبر ؾل: ثاهيا :الظسكت ض ٌهخبر هظا  ٕى الؿْغ  مغخلت الؿُىلت ،ْو
ً
 واضحا

ً
الؿلٕى ماشغا

ُت ،ما ٌ ض ًبب بهؼ ؤلاخباؽ لضي آلا ؿنلى بهؼ الاهدغاَاث الؿلٖى ش اصي بلى جُاْم اإلاشٙلت )الٓمباء وألاؾُاٛ ْو

 ( .282:  2009وآزغون،،

ت بإجها ونلُه َةن الؿُل ًجب ؤن ٌهٍغ ؤن ؤزظ  ،ًمل٘ه مخالٕ ش يء ٌشهغ الؿُل بإهه ال اولت امد) :وحهٍغ الؿْغ

 ما ً
ً
 ألزظشِئا

ً
 مهُىا

ً
 (289: 2006ه (.)الهؼة ،خؿلب بطها

 -أشيال الظسكت :جأخر الظسكت عدة أشيال وأهىاع ومنها ألاحي:

ت الُ٘ض.1  ًت.الؿْغ

ت مً آحل خب الخملٚ ..2  ؾْغ

ت ٗ.3  .اغؿغاب هُس يالؿْغ

ت لخدُٓٔ الظاث ..4  الؿْغ

 (284 :2009ْت هدُجت الحغمان .)الٓمش وآزغون،الؿغ .5

  -كد ًلجأ الطفل إلامازطت طلىن الظسكت ألطباب عدًدة ًمىً ذهسها في ألاحي: :أطباب الظسكت

 بهؼ ألاشُاء . .ًمً٘ ؤن ًىحض لضي الؿُل هٓظ ما في1

ت ش يء ما .شهىع بهؼ ألا 2  َؿخمغ في نمله هظا.و بهظا ٌشهغ الؿُل بالؿهاصة و هل بالؿهاصة نىضما ًٓىم ابنهم بؿْغ

ت3 ٓاء .بًؼ ألاؾُاٛ ًٓىمىن بهملُت الؿْغ ً وزاضت َع  إلزباث طلٚ ألهُؿهم بإجهم ألاْىي زطىضا ؤمام آلازٍغ

 ( 290 -289 :2006،الؿىء.)الهؼة

فاث منها:الىرب  :ثالثا  -ٌعسف الىرب بعدة حعٍس

 ( 189- 188 :2002)الؼنبي ،في الٓٛى والهمل (. طٖغ ش يء يحر خُٓٓي):ل٘ظب بإههٌهٍغ ا.1

هٍغ .2 ًبإَو  (258 :2006)خمضي وآزغون ،بما ٌهٍغ اهه مسالِ للحُٓٓت. هه "بزباع آلازٍغ

 -أطباب الىرب : جىحد عدة أطباب لجىء الطفل للىرب ومنها:

 و اإلاجخمو .في ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت ؤ ْضوة ؾِئت ؾىاء جٓلُض ؾلٕى الغاشضًً َالؿُل ًخهلم ال٘ظب مً.1

 في جدُٓٔ الىجاح . لهغوب مً الىخاثج الًحر الؿاعة، ؤو لُشلهً٘ظب الؿُل ل.2

ػا نً عجؼه، ظب الؿُل هدُجت الشهىع بالىٓظ،ْ٘ض ً .3  .والغيبت في جإُٖض طاجه َهى ًلجإ بلى طلٚ ألاؾلىب حهٍى

 (.191 -190: 2002، جدُٓٔ يغع شخص ي )الؼنبي ً٘ظب الؿُل ؤخُاها عيبت في.4

 -جىحد عدة أهىاع للىرب منها:أهىاع الىرب 

 مخهمض وهى الٓٛى الظي الًؿابٔ الىاْو. ل٘ظب البريء:يحر .1

 في وضِ ججاعبه.ًبالٌ الؿُل  ؤن:هى  ؤلاصناجيال٘ظب .2

 .هاوي ال٘ظب الهغي ي ؤو ألا .3

 (57 -56: 2009وآزغون، ،ب الضَاعي )اإلاداصًًال٘ظ.4

ت اإلاب٘غة واإلاخىؾؿت بهؼ ؤؾُاٛ في اإلاغاخل اًماعؽ ألا : العدوان :زابعا  الهضواوي وججهله ٌشهغهماؽ الؿلٕى لهمٍغ

مً٘ بهضم الثٓت بمً خىله  ُاث منها: حهٍغِ الهضوانٍو   -بهضة حهٍغ

ً بشٙل مباشغ ؤٌهغ .1 ً ًٙىن الٓطض مىه بًظاء آلازٍغ و يحر ٍ الهضوان بإهه "ؾلٕى مىحه غض آلازٍغ

 (199 :2002مباشغ.)الؼنبي،
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بُت  ؤ2 ً )الٓمشػمً الؿُؿغة نلى آلا ًخ و .ٌهٍغ الهضوان بإهه: ؾلٕى ًدضر هخاثج ماطًت ؤو جسٍغ  ،زٍغ

 (203 :2009وآزغون،

 -لى العدوان منها :هىان عىامل عدًدة جؤدي إالعىامل التي حظبب العدوان 

 خباؽ .مً هدُجت الحغمان وؤلا َٓضان الشهىع باأل -1

ٓضان الانخباع-2   .تهضًض الظاث َو

تاإلاش٘الث ألا -3   .ؾٍغ

 .الحماًت الؼاثضة والخضلُل الؼاثض.4

ت ؤ5  .و جُُٓضها .يُاب الحٍغ

 .و اغؿغابها.يُاب الؿلؿت الػابؿت ؤ6

 (128 :2010)ناصٛ،. و الًحرةاهُت الشضًضة ؤال٘غ .7

ًخطِ مُضان حهضًل الؿلٕى بمجمىنت مً الخطاثظ التي جمحزه نً اإلاُاصًً الهالحُت  خصائص حعدًل الظلىن:

 ألازغي وهظه الخطاثظ هي:  

حز نلى الؿلٕى الكاهغ والٓابل للمالخكت هي مً الترهيز على الظلىن الظاهس واللابل للمالخظت:  - بن التٖر

، َمُضان حهضًل الؿلٕى ٌشخمل نلى مجمىنت مً ؤلاحغاءاث  الخطاثظ الغثِؿُت في مُضان حهضًل الؿلٕى

 في ؾلٕى 
ً
اث الخهلم بًُت بخضار حًُحرا الُغص، ٖما ج٘مً ؤهمُت صعاؾت الؿلٕى والاؾتراجُجُاث اإلاىبثٓت مً هكٍغ

نلى الخُُٓم الضُْٔ واإلاىغىم ألزغ ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى اإلاؿخسضمت، َةطا لم ًً٘ ُْاؽ الخًُحر الظي ؾغؤ نلى 

 (.33 :2003ٕ )الخؿُب، الؿلٕى َةهىا ال وؿخؿُو جُُٓم َانلُت ؤؾالُب حهضًل الؿلى 

، ٖما ؤهه ال وبظلٚ َةن مىغىم حهضًل الؿلٕى ًدىاٛو ؤشٙاٛ ا لؿلٕى اإلاالخل التي جطضع مً الُغص نلى شٙل ؾلٕى

ًخهامل مو ؤشٙاٛ الؿلٕى التي ًطهب مالخكتها، ومً ؤشٙاٛ الؿلٕى اإلاالخل )ال٘الم، ؤصاء الىاحباث اإلاضعؾُت، 

وجىقُِ  الالتزام بمىانُض الحػىع بلى اإلاضعؾت، ؤصاء مهاعاث الحُاة الُىمُت، ٖخىكُِ ألاؾىان، واعجضاء اإلاالبـ،

ً، وؾلٕى الًش في الامخدان، وؾلٕى الخضزحن، والهضوان  ٗاخترام آلازٍغ ت بالبِذ وؤصاء اإلاهاعاث الاحخمانُت،  الًَغ

 ) )الغوؾان، واليشاؽ الؼاثض، وؤما ؤشٙاٛ الؿلٕى التي ًطهب مالخكتها )ألاَٙاع، الاججاهاث، اإلاشانغ، واإلاساٍو

2000: 49.) 

هني ؤن الؿلٕى ؤلاوؿاوي مخهلم ال ًدضر بالطضَت ؤو بمهنى آزغ ؤن ما لضي َو الظلىن ؤلاوظاوي طلىن مخعلم:  - 

ُاث هى خطُلت نملُت حهلم مً زالٛ الخبرة والخجغبت واإلاماعؾت مو مدُؿه الاحخماعي ومً والضًه  الُغص مً ؾلٖى

 لظلٚ ًى 
ً
ٓا إن الُغص َو ً وبزىجه وؤضضْاثه وؤَغاص مجخمو، ٖو لض ضُدت بُػاء وهدُجت لخبراجه وجُانالجه مو آلازٍغ

ُاث الصحُدت والخاؾئت نً ؾٍغٔ  جبضؤ هظه الخجاعب ًسـ ؾؿىعها نلى هظه الطُدت، وبهظا ًخهلم الُغص الؿلٖى

ُاث يحر  ُاث الجُضة ومدى الؿلٖى مالخكخه لهظه الىماطج، ٖما ًلهب الثىاب والهٓاب حاهب مهم في جثبُذ الؿلٖى

شغاؽ ؤو يحره مً ْىاهحن الخهلم َةهه ًمً٘ مدىه ؤو بؾُائه بىُـ الؿّغ ٖما ؤن هظا الؿلٕى مخهلم باإل و  الجُضة،

مً٘  التي حهلم بها، ومثاٛ طلٚ الؿالب الظي ٌشاهض والضه ًػغب ؤزُه َةهه ؾِخهلم مً زالٛ الىمظحت ؤو الخٓلُض ٍو

ُت يحر نضواهُت خت )الهؼة، مدى هظا الؿلٕى مً زالٛ حهٍغػه لىماطج ؾلٖى  (.27: 2003ى ًٓلل مً هظا الؿلٕى

حهخبر مً الخطاثظ اإلاهمت في مُضان حهضًل الؿلٕى وهي الخهامل مو الؿلٕى الظلىن ؤلاوظاوي مدىىم بيخائجه:  -

ٗاهذ الىخاثج ؾُبت ومغغُت للُغص ؤصي طلٚ بلى ج٘غاع خضور طلٚ الؿلٕى في  ؤلاوؿاوي بىضُه وقُُت لىخاثجه َةطا 

، بطن الاَتراع الظي ًٓىم  اإلاؿخٓبل، وبطا ٗاهذ الىخاثج ؾلبُت ؤصي طلٚ بلى الخٓلُل مً اخخماٛ قهىع طلٚ الؿلٕى

 .(8 -3: 2003هىا بالػغوعة ؾٍى هخد٘م بيخاثجه)الخؿُب، نلُه حهضًل الؿلٕى هى نىضما جخد٘م بالؿلٕى َة
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-  :
ا
 وان أم شاذا

ا
ا ًخهامل مو الؿلٕى الشاط نلى بهه بن مُضان حهضًل الؿلٕى الخعامل مع الظلىن ؤلاوظاوي طٍى

ؼه َةهه  ًسػو لىُـ ؤلاحغاءاث والٓىاهحن التي ًسػو لها الؿلٕى الؿىي، َالؿلٕى ؤلاوؿاوي مخهلم َةطا جم حهٍؼ

ٓىي وؤما بطا جمذ مهاْبخه َؿُػهِ   (.28 :2003)الهؼة، ًثبذ ٍو

 
ً
في مطغ  1993ٖضعاؾت ضُاء هىضاوي  وزحر صلُل نلى جلٚ الضعاؾاث التي ؤحٍغذ نلى ألاؾُاٛ اإلاخسلُحن نٓلُا

شت  م َغج 1992في مطغ، وصعاؾت َُىلُذ ببغاهُم  1995وصعاؾت الؿُض َع في مطغ،  1997في مطغ، وصعاؾت مٍغ

ض ً وصعاؾت ؾمحرة ؤبى 1996وصعاؾت خُاة اإلاٍا في مطغ، هظه الضعاؾاث بُيذ مضي َانلُت  1992يؼالت  في البدٍغ

ُت في حهضًل ؾلى   ٕ هاالء ألاؾُاٛ.  ؤلاحغاءاث الؿلٖى

ُُُت العمل على مساعاة الفسوق الفسدًت:  - ٌهخمض حهضًل الؿلٕى نلى مغاناة الُغوّ الُغصًت بحن ألاَغاص ٖو

ِ الظي   نلى ؾبُهت اإلاشٙلت التي ٌهاوي منها الُغص زم جدضًض اإلاْى
ً
اؾخسضام ألاؾلىب اإلاىاؾب لهم، وطلٚ انخماصا

ؿلٕى ًسخلِ نً بُٓت اإلاُاصًً الهالحُت الىُؿُت ألازغي التي حهمل نلى ؾدخم َُه اإلاهالجت، َمُضان حهضًل ال

اؾخسضام مباصت الهالج الىُس ي ًٌؼ الىكغ نً ؾبُهت اإلاشٙلت لضي الُغص، بِىما حهضًل الؿلٕى ٌهخمض نلى 

ِ آلزغ، َالُٓاؽ والخدلُل بطن ًخم بىاء نلى مؿ خىي مجمىنت مً ألاؾالُب التي جسخلِ مً خالت ألزغي ومً مْى

 .(43 :2003)الخؿُب، ؤصاء الُغص

الخهامل مو الؿلٕى ؤلاوؿاوي نلى ؤهه هى اإلاشٙلت ولِـ مجغص نغع إلاغع هُس ي صازلي في الؿُل، وهظا ٌهني ؤن 

ُاجه الكاهغة  ي ال ٌؿخؿُو الخد٘م في اإلاىعوزاث الضازلُت لضي الُغص وبهما  ٌؿخؿُو الخد٘م في ؾلٖى اإلاهالج الؿلٗى

 إلاغع صازلي وبهما مشٙلت طاجهوالٓابلت للمالخكت
ً
 (.92 :2003)الهؼة، ، َالؿلٕى بطا لِـ نغغا

حن في نالج حهضًل ؾىهغع بهؼ ألاؾالُب أطاليب حعدًل الظلىن:  التي ًمً٘ بجبانها مً ْبل اإلاهلمحن والتربٍى

ُاث الًحر مغيىبت ومً هظه ألاؾالُب ما ًلي:    -الؿلٕى ويحره مً الؿلٖى

ؼ ألاؾُاٛ نىضما ٌؿلٙىن ؾلٕى نلى هدى يحر مٓبٛى ونضم 1 ؼ الخُاغلي نلى حهٍؼ ؼ الخُاغلي: ٌشمل الخهٍؼ . الخهٍؼ

ؼهم )ججاهلهم( نىضما ٌؿلٙىن ؾلٕى نلى هدى يحر مٓبٛى   (.144 : 1987)الخؿُب، حهٍؼ

نلُت، خُث ؤن الهضٍ مً . الخىكُم الظاحي: وهى ؤؾلىب الػبـ الظاحي مً بحن ؤؾالُب حهضًل الؿلٕى ألاٖثر َا2

شحر مُهىم الظاث بلى ؤلاحغاء  اجه َو بغامج حهضًل الؿلٕى هى وضٛى الؿُل بلى مغخلت مً الػبـ الظاحي بخطَغ

ىانض ًػهها الؿُل لظاجه مً ؤحل جدُٓٔ  ٔ ْىاهحن ْو ه َو الظي ال ًدبهه الؿُل مً جلٓاء طاجه في غبـ ؾلٖى

 (.139 :2000)الغوؾان، ؤهضاٍ مدضصة 

ض . الخ3 ٓت مٓبىلت، ْو ٓت طاث وقُُت حهلُمُت، خُث ؤجها حهلم الؿُل الخهٍغ بؿٍغ صحُذ الؼاثض: بن هظه الؿٍغ

ُاث الًحر مغيىب َيها.   اؾخسضم "اػعن وبىعػ" ؤؾلىب الخصحُذ الؼاثض إلاهالجت بهؼ الؿلٖى

التي لضًه هدُجت لخإصًخه . جٙلُت الاؾخجابت: ٌشخمل بحغاء جٙلُت الاؾخجابت نلى َٓضان الؿُل لجؼء مً اإلاهؼػاث 4

 ما ٌؿمى هظا ؤلاحغاء بالًغامت ؤو 
ً
، ويالبا للؿلٕى يحر اإلآبٛى مما ؾُاصي بلى جٓلُل ؤو بًٓاٍ طلٚ الؿلٕى

ذ خٛى هظا ألاؾلىب صعاؾت ؾىاوؿىن ) ذ نلى ؾخت ؤؾُاٛ 1979اإلاسالُت، ومً الضعاؾاث التي ؤحٍغ ( خُث ؤحٍغ

ٓت يحر مىاؾبت، واشخملذ ٗاهذ اإلاشٙلت ألاؾاؾُت لضحهم جخمثل في  ً، الخغوج مً اإلآهض، الخدضر بؿٍغ بػناج آلازٍغ

ض  ت جطضع نىه، ْو جٙلُت الاؾخجابت نلى خغمان الؿُل مً صُْٓخحن مً َترة الاؾخجابت مٓابل ٗل اؾخجابت َىغٍى

 (.   146 :1987)الخؿُب،  خٓٔ هظا ؤلاحغاء الهضٍ اإلاخىخى مىه،

اث نلم الىُـ في هكغتها حعدًل الظلىن:  اإلاصطلحاث واإلافاهيم ألاطاطيت في هىإ ازخالَاث ٖثحرة بحن هكٍغ

ٗالخدلُل الىُس ي ال تهخم بالؿلٕى الكاهغ ؤو اإلاالخل ألجها  اث الىُؿُت الخٓلُضًت   بهؼ الىكٍغ
ً
ُها للؿلٕى َمثال وحهٍغ

ضان حهضًل الؿلٕى جىكغ بلُه نلى ؤهه  نغع إلاجمىنت مً الطغاناث الضازلُت الىُؿُت للُغص، بِىما حهخم مُ

  (.17 :1995بضعاؾت الؿلٕى الكاهغ ؤو الٓابل للمالخكت )الخؿُب، 
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ي ال ٌؿخؿُو  بانخباع ؤن الؿلٕى هى هُؿه اإلاشٙلت ولِـ نغع إلاغع هُس ي صازلي في الُغص، ٖما ؤن اإلاهالج الؿلٗى

ُاجه الكا هغة والٓابلت للمالخكت والُٓاؽ، الخد٘م في اإلاىعوزاث الضازلُت لضي الُغص، وبهما ٌؿخؿُو الخد٘م في ؾلٖى

بطن َالؿلٕى هى قاهغة ْاثمت في خض طاتها، وهظه بخضي الخطاثظ ألاؾاؾُت التي ًخطِ بها مُضان حهضًل 

 (.29 :2003)الهؼة، الؿلٕى 

ُاؾها   ًمً٘ مالخكتها ْو
ً
ٗان ؤَهاال هٍغ ؾهُض الهؼة الؿلٕى بإهه " ؤي وشاؽ ًطضع نً ؤلاوؿان ؾىاء  َو

ٗالخُ٘حر والخظٖغ والىؾاوؽ" ٗاليشاؾاث ال ُت ؤو وشاؾاث جخم نلى هدى يحر ملحىف  )الهؼة، ُؿُىلىحُت والحٖغ

2003 :11.) 

 وبهظا َةن الؿلٕى ًىٓؿم بلى ْؿمحن وهما: 

هظا الؿلٕى ًمً٘ مالخكخه مباشغة نلى الُغص مثل ؾلٕى الهىِ ؤو اليشاؽ و طلىن كابل للمالخظت اإلاباشسة:

ت، وال٘الم، والطحٚ، وؤصاء بهؼ اإلاهاعاث الُىمُت،  ي، والؿلٕى اللُكي، وؾلٕى اإلاضزً، واإلاص ي، والحٖغ الحٗغ

ٗاصًمُت ٗ ت ؤو اعجضاء اإلاالبـ ؤو ألاخظًت، وؤصاء بهؼ اإلاهاعاث ألا الٓغاءة وال٘خابت، ٖخىكُِ ألاؾىان وجغجِب الًَغ

، هظه ألاهىام مً الؿلٕى الكاهغ ْابلت للمالخكت والخدلُل والُٓاؽ َهي جطضع مً الُغص ٖغص   بَغاػ الهّغ
ً
وؤًػا

 (. 24 :1991الخالٔ، )نبضَهل هدُجت حهغغه إلاىبهاث صازلُت ؤو زاعحُت 

باشغة ٖإلم ألاؾىان ؤو ضضام هظه ألاهىام مً الؿلٕى ًطهب مالخكتها مطلىن كابل للمالخظت غير اإلاباشسة: 

الغؤؽ ؤو اإلاساٍو والخُ٘حر واإلاشانغ والخسُل والاججاهاث، َاإلاطضع الىخُض هى الُغص الظي ًخدضر ؤو ًسبرها نً 

 (.49 :2000الغوؾان، )هظه اإلاهلىماث 

 الؿلٕى ال٘لي والؿلٕى الجؼجي، َالؿلٕى ال٘لي هى طلٚ اليشاؽ الطاصع نً الُغص ؤزىاء 
ً
حهامله مو وهىإ ؤًػا

ل في ؤن واخض، مثاٛ طلٚ الُغص نىضما ً٘خب عؾالت ما َةهه ال ً٘خبها بُضًه َٓـ وبهما  البِئت مً خُث ؤهه وخضة ٗو

 الجاهب الاهُهالي ؤو 
ً
شتٕر مهه ؤًػا ٌشتٕر مهه الجاهب الهٓلي )الخُ٘حر( ؤو الاهدباه ؤو ؤلاصعإ ؤو الخسُل َو

ٗالُغح ؤو الحؼن، ٖما بهه خحن ذ  الىحضاوي  ًُ٘غ في مىغىم ما َةن هظا اليشاؽ الهٓلي ًطاخبه في هُـ الْى

حًحراث حؿمُت وخاالث وحضاهُت مسخلُت، ٖظلٚ خحن ٌشهغ باهُهاٛ الخٍى ؤو الٓلٔ ؤو الحؼن ؤو الًػب َةهه 

ًطاخبه حًحراث حؿمُت واغؿغاباث َؿُىلىحُت، وبما الؿلٕى الجؼجي َهى طلٚ الؿلٕى الظي ًىضِ نلى شٙل 

ه نىض ُْاؽ الػًـ ؤو حهاػ وخضاث م طًغة ٖإن هِٓـ ؾلٕى الُغص مً زالٛ ألاوشؿت الهطبُت ؤو هِٓـ ؾلٖى

 (.25-24 :1991الخالٔ،  )نبضالخىُـ 

 إلاهاًحر وآصاب اإلاجخمو 
ً
ٓا ُاث حهخبر بًجابُت ؤو ؾلبُت َو والؿلٕى هى هخاج لخُانل الُغص مو البِئت وهخاج حهلمه ؾلٖى

خإزغ بها، َالبِئت وزٓاَخه ومهاًحر ألاؾغة ألا  ما ؤن الؿلٕى ال ًدضر في َغاى وبهما في بِئت ما ًازغ َيها ٍو زالُْت، ٖو

 .   (332:  2001)هطغ هللا، .حهمل بمثابت اإلاثحراث والُغص ٌهمل بمثابت الاؾخجاباث

ً الظًً ًخهامل مههم ؤو ْض   اصي بلى هخاثج ؾُبت له ولآلزٍغ  ٍو
ً
 ْض ًٙىن ؾلٕى الُغص مغيىبا

ً
ًٙىن يحر مغيىب  َمثال

اصي بلى هخاثج ؾلبُت، والؿلٕى ْض ًدضر بطىعة بعاصًت ال ٌؿخؿُو الُغص الخد٘م َُه  ذ له الُغص ٍو َُه ال ٌؿتًر

ٙىن بعاصي بمهنى  مثل الخىُـ ؤو الهؿـ ؤو ال٘دت ؤو اهٓباع خضْت الهحن نىض حؿلـ غىء شضًض نليها، ٍو

ت ؤو اعجضاء اإلاالبـ ؤو الطحٚ، َهظا ؾلٕى ًطضع بىاء نلى عيبت ٌؿخؿُو الُغص الخد٘م َُه مثل الٓغاءة ؤو ال٘خاب

 ًخإزغ بهىامل البِئت اإلادُؿت
ً
 (.11: 2003)الهؼة، .به الُغص َهى ًمً٘ حهلمه وهى ؤًػا

 والؿلٕى هىنان هما: 

في ؤهماؽ الؿلٕى ؤو الاؾخجاباث التي حؿخجغها اإلاثحراث الٓبلُت لها  ؾخجابيًخمثل الؿلٕى ؤلا طخجابي: الظلىن ؤلا 

 (. 337 :1993وشىاحي، )اإلاثحراث والاؾخجاباث  باالوهٙاؽوحؿمى الهالْت بحن جلٚ 
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مثاٛ طلٚ بيماع حًُ الهحن نىض حهغغها لػىء شضًض ؤو لىُست هىاء، ؤو هؼوٛ الضمىم نىض جٓؿُو شغاثذ البطل 

بت نىض الؿّغ نليها، وجغحو بؤو ؾُالن اللهاب نى ضاًاث الاهخمام بضعاؾت الؿلٕى ض عئٍت الؿهام ؤو عحُت الٖغ

ؾخجابي بلى صعاؾاث نالم الىُـ الغوس ي بًُان باَلٍى للُهل اإلاىه٘ـ، لٓض بحن باَلٍى في صعاؾاجه وؤبدازه نلى ؤلا 

ٗاثً حي لضًه عصة َهل ؾبُهُت يحر مشغوؾت، ؤي   نىضما ًغي الحُىاهاث )ال٘الب(، ؤن ؤي 
ً
يحر مخهلمت إلاثحر ما، َمثال

ظلٚ بطا ما عبؿىا بحن ضىث الجغؽ ؤو الػىء  الٙلب الجاجو الؿهام )اإلاثحر الًحر شغؾي( َةهه ًبضؤ بةَغاػ اللهاب، ٖو

و ألاْضام )اإلاثحر الشغؾي ؤو الطىاعي(، وجٓضًم الؿهام َةهه ًاصي بلى اؾخضناء الاؾخجابت وهي بَغاػ اللهاب نىض  ؤو ْو

لٙلب، ٖظلٚ نىض جٓضًم ضىث الجغؽ ؤو بخضي اإلاثحراث ألازغي صون جٓضًم الؿهام َةهه ًاصي وبلى اؾخضناء هُـ  ا

إن  الاؾخجابت )الاؾخجابت الشغؾُت(، وه٘ظا هجض ؤن الٙلب ْض حهلم مً زالٛ   مثحر لم ًٓترن بخٓضًم الؿهام، ٖو

   ؾبُهُا
ً
 .(175-174 :1992)مدمىص،  هظا اإلاثحر ْض ؤضبذ مثحرا

هى طلٚ الؿلٕى الظي ًخدضص بُهل الهىامل البُئُت مثل الهىامل الاْخطاصًت ؤو الاحخمانُت ؤو الظلىن ؤلاحسائي: 

ت ؤو الضًيُت ؤو الجًغاَُت   (.13 :2003)الهؼة، التربٍى

لٕى بدُث ًضزل حهضًل نلى بِئت الُغص ولِـ نلى مثحراث ْبلُت حؿخجغه، بطا لِـ هىإ مثحراث ْبلُت حؿخجغ الؿ

 (. 247 :1992)مدمىص، ؤلاحغاجي، بل هىإ مثحراث جيهئ الُغضت لكهىعه 

هُض  ه نلى آلخه اإلاىؾُُٓت َو ىب الضعاحت لًغع الىضٛى بلى مٙان ما، ٖظلٚ نىض نَؼ مثاٛ طلٚ ُْاصة الؿُاعة ؤو ٗع

ت واإلاص ي نل ى ألاْضام بهضٍ الىضٛى ج٘غاع اإلاهؼوَت بىاء نلى عيبت الجمهىع له، ؤو جطُُٔ الجمهىع له، وؤًػا الحٖغ

خه، ٙان ما، ٖظلٚ  الؿُل ال ٌؿمذ له بلى م بمشاهضة ؤَالم الٙاعجىن بال نىض جىكُِ ؤؾىاهه ؤو جىغِب يَغ

والؿالب الظي ًضعؽ لًغع الىجاح، واإلاىقِ الظي ٌهمل لًغع جدؿحن قغوَه، وعحل الضًً الظي ًخهبض في 

 (.113 :2000)الغوؾان، اإلاسجض لًغع الخٓغب بلى هللا 

مثل الؿلٕى ؤلاحغاجي مهكم  ُاث بحغاثُت جطضع مً الُغص صون خاحت الْتراع مثحر ما ٌؿخجغها ٍو َهظه ؾلٖى

اوي،  ؤهماؽ الؿلٕى ؤلاوؿاوي، وهظا الؿلٕى ؤْغب ما ًٙىن للؿلٕى ؤلاعاصي  (.  87 :1987)الشْغ

ٙي ؾ٘جر ؤٛو مً وغو مىهجُت الؿلٕى ؤلا  ٓٛى الهؼة ؤن نالم الىُـ ألامٍغ حغاجي خُث ًغي ؤن  هظا الؿلٕى هى ٍو

ِ نلى ما ًدبهه مً هىاجج ؤو جىابو  ت هظا الؿلٕى ًخْى خطُلت ما ًاصي للُغص مً هخاثج وطلٚ لئلشاعة بلى ؤن جٍٓى

 مً حىاهب الؿلٕى لضي الؿُل ًمً٘ 
ً
غي ؾهُض الهؼة ؤن ٖثحرا ٗالهٓاب، ٍو ؼ ؤو اإلاٙاَإة ، ؤو ؾلبُت  ٗالخهٍؼ بًجابُت 

ٔ هظ ت، َاؾخجابت الؿُل ٗلما ضغر ؤو بٙى، بالخٓبُل والهىاّ ؾخاصي بؿبُهت الحاٛ بلى ؤن جُؿحرها َو ه الىكٍغ

ؼ الخاؾئ مثل الاهدباه   لهظا الؿُل ٗلما ؤخخاج لخدُٓٔ عيبت مهُىتـ ٖظلٚ الخهٍؼ
ً
 مهخاصا

ً
ًطبذ هظا الطغار ؤؾلىبا

ت   (.14 :2003)الهؼة، ؤو الاهخمام نىضما ًطضع مً الُغص ؾلٕى يحر حُض ؾُاصي به بلى جٍٓى

 -اؾخيخاحاث خٛى ؤؾئلت البدث وهي:خان جٓضم الباخث هخائج البدث:

ص في حعدًل طلىن الطفل وفم ما حاء في الدزاطاث الظابلت؟1ض  /ما دوز أطلىب الخعٍص

ؼ بجمُو ؤهىانه اإلاسخلُت الضعاؾاث الؿابٓت  ْض بُيذ الهضًض منها ؤن مً زالٛ ؤلاؾالم نلى  و ؤ تالغمٍؼؤؾلىب الخهٍؼ

ًخهلٔ بالهضاًا والخًظًت ..وما بلى يحر طلٚ... حؿاهم وبشٙل َهاٛ في نالج وحهضًل الهضًض مً   ما و ؤت اإلااصً

ُت ،ٗ ؼ الغمؼي والاغؿغاباث الؿلٖى ي الؼاثض لضي  َٓض ؾاهم الخهٍؼ في نالج غهِ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحٗغ

اإلاهؼػاث طاث ُْمت في بغامج حهضًل الؿلٕى َةن ُْمتها جؼصاص وجٙىن ن بما ؤمُت، و ألاؾُاٛ مً طوي الطهىباث الخهلُ

ؼ  ٔ حضاٛو حهٍؼ  ميؿٓت مؿبٓا. ؤٖثر َانلُت بطا ما هكمذ جلٚ اإلاهؼػاث َو

 ؟وفم ما حاءث به الدزاطاث الظابلت /ما هي الظلىهياث الظلبيت التي ًمازطها ألاطفال2ض

ُاث التي ٌهاوي  منها الهضًض مً ألاؾُاٛ والتي ْض جازغ بالؿلب نلى مغاخل الهمغ جبحن وحىص الهضًض مً الؿلٖى

ً مً ،َهخمام بها والهمل نلى نالحها اإلاسخلُت في خالت نضم الا  ً الىُس ي للؿُل وهكغجه للحُاة والى آلازٍغ الخٍٙى
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ٗاألؾغة وألاضضْاء باإلاضعؾت واإلاجخمو خىله هخاج ؾبُعي للبِئت التي  َٓض ، ؤزالُْاجه ومباصثه و بُٓمه ًخهاٌش مهها 

ُاث نىض الؿُل منها ما جٙىن في ضىعة  ٗي الؼاثض، ونضم اؾخٓغاع الخجىىم وازخلُذ الؿلٖى لمُظ في اليشاؽ الحغ

ٗالغص نلى ال٘باع ُونضم ْىلُه ألشُاء خُٓٓ ،مٙاهه ُاث ألازغي  ت، بغاَت بلى اْخىاء ؤشُاء لِؿذ مل٘ه، وبهؼ الؿلٖى

ٓت يحر مٓبىلت،  ُاث التي ال جخماش ى مو هظه اإلاغخلت في الؿُل غاَت بلى جضزل ببؿٍغ ؤمىع ال٘باع.....ويحرها مً الؿلٖى

 .هؿُاءهااوجخؿلب جضزل للهمل نلى نالحها و 
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ت في ؤؾالُب الغناًت الىلُضة بحن مغخلتي الؿُىلت اإلاب٘غة واإلاغاهٓت اإلاب٘غة، اإلاجلت .10 مدمض بُىمي: الخًحر والاؾخمغاٍع

ت للضعاؾاث الىُؿُت الهضص ا   .1993، 4إلاطٍغ

 . 1999الغخُم نضؽ: آلاباء وؾلٕى ألابىاء، صاع واثل، ألاعصن  مدمض نبض ..11

 . 2000َاعوّ مدمض الغوؾان ، حهضًل وبىاء الؿلٕى ؤلاوؿاوي، صاع الُ٘غ .12

ت والخؿبُٔ ، صاع واثل ألاعصن، .13  .2004ْدؿان مدمض الكاهغ، مُهىم الظاث بحن الىكٍغ

ُت، صاع الهلم للمالًحن، لبىان..14  َُطل مدمض الؼعاص، نالج ألامغاع الىُؿُت والاغؿغاباث الؿلٖى

ش، الؿهىصًت، َُطل مدمض .15  .1992الؼعاص ، حهضًل الؿلٕى البشغي، صاع اإلاٍغ

ت،16 اث وجؿبُٓاث، صاع ألاهجلى اإلاطٍغ اوي،الخهلم هكٍغ  .1987الٓاهغة ، .ؤهىع مدمض الشْغ

ٗي الحضًث، صاع ْباء، مطغ 17  .. 1988مدمض مدغوؽ الشىاوي، مدمض الؿُض نبض الغخمً، الهالج الؿلى

 .2001نبض الهاصي، حهضًل الؿلٕى ؤلاوؿاوي، الضاع الضولُت وصاع الثٓاَت ألاعصن ، ؾهُض خؿني الهؼة، حىصث .18

 .1997خامض نبض الؿالم ػهغان، نلم الىُـ الاحخماعي، نالم ال٘خاب الٓاهغة .19

ت الٓاهغة .20  .1991ؤخمض مدمض نبض الخالٔ، ؤؾـ نلم الىُـ، صاع اإلاهَغ

ؼ الٓىمي للبدىر ؤخمض قاَغ مدؿً، مىحرة نمغ الشلي ، الا .21 ، اإلاٖغ
ً
ُا غؿغاباث الىُؿُت للؿُىلت ونالحها ؾلٖى

 .2003والضعاؾاث الهاإلاُت، ؾغابلـ، لُبُا ، 

ت الجامهُت، مطغ .22 اجه وجؿبُٓاجه، صاع اإلاهَغ  .1992ببغاهُم وحُه مدمىص، الخهلم ؤؾؿه وهكٍغ

 .2001هطغ هللا ، نلم الىُـ التربىي ، صاع اإلاؿحرة، ألاعصن، .23

ان، ألاعصن، ن.24  .1993بض اإلاجُض وشىاحي، نلم الىُـ التربىي ، صاع الُْغ

 .2002ؤخمض الؼنبي ، ؤلاعشاص الىُس ي هكغجه اججاهاجه مجاالجه، صاع ػهغان ، ألاعصن .25

ُت والاهُطالُت، صاع اإلاؿحرة ألاعصن .مطؿُى هىعي الٓمش،زلُل نبض الغخمً اإلاهاًؿه، 26 الاغؿغاباث الؿلٖى

2009. 

 .1992، 2ان مدمض الٓضافي ، الخىحُه وؤلاعشاص الىُس ي، صاع الغواص ، لُبُا ، ؽعمػ.27
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ُي ، مٓضمت في نلم الىُـ، صاع الشغوّ، نمان ، ؽ.28  .1998، 2عاي ي الْى

ت الخؿبُٔ الخ٘ىىلىحُا، صاع الُ٘غ ، ألاعصن  .ؾه نبض الهكُم خؿني،29  .2004ؤلاعشاص الىُس ي الىكٍغ

ب،الٓاهغة حمهه ؾُض ًىؾِ،الاغؿغا.30 ُت ونالحها ،صاع يٍغ  .2000باث الؿلٖى

ت ،٘التهم الىُؿُت،صاع الُ٘غ الهغبيؤؾُالىا ومش ،.نبض الغخمً مدمض الىجاع31  .1997الاؾ٘ىضٍع

/الُغص/الاؾغي/اإلاضعؾت،صاع الشغوّ نمان، ،خؿحن ؾه اإلاداصًً،ؤصًب نبض هللا الىىاٌؿت.32  2009حهضًل الؿلٕى

 .2010ؾُٙىلىحُت الؿُل ،الهاإلاُت لل٘خب ،الجحزة، ؤًمً مدمض ناصٛ،.33

ت الهغبُت اإلاخدضة ،الٓاهغة مش٘الث ألاؾُاٛ وؾّغ نالحها عمؼي هاعون، هؼحهت خمضي،.34  .2006،الشٖغ

 السطائل العلميت:

ؼ ؤلاًجابي والخهلُم الظاحي في جدؿحن غ.35  هِ ونض الٓضعة نلى ؤماوي مدمض ولُض مدمىص، ؤزغ اؾخسضام الخهٍؼ

هكام الىاحباث اإلاضعؾُت لضي الؿلبت طوي ضهىباث الخهلم، عؾالت صٖخىعاه، الجامهت ألاعصهُت، نمان، لخىكُم ونضم ا

2005 . 

ُت لضي ؤؾُاٛ صوع الغناًت ؤلاًىاثُت، عؾالت ماحؿخحر )يحر ؤمحرة عحب مدمض ؤبى .36 عاؽ، بهؼ اإلاش٘الث الؿلٖى

 ميشىعة( ٗلُت الهلىم الاحخمانُت الخؿبُُٓت. 

يب اإلاهضي نبض .37 ؼ ؤلاًجابي  ٍػ هللا ال٘غصي، جدضًض بهؼ ؤهماؽ الؿلٕى الُىغىي الطُي واْتراح بغهامج للخهٍؼ

ٗاصًمُت اللُبُت، ؾغابلـ   . 2012في حهضًله، عؾالت ماحؿخحر ألا

 1993ضُاء مدمض هىضاوي )مضي َانلُت الدشٍغـ ؤلاحغاجي لخهضًل ؾلٕى شضًضي الخسلِ الهٓلي( الٓاهغة، .38

 عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعة مٓضمت لجامهت نحن شمـ. 

نالء نبض الباقي ْشؿت، مضي َانلُت بهؼ َخُاث حهضًل الؿلٕى في زُؼ مؿخىي اليشاؽ الؼاثض لضي .39

، الٓاهغة مطغ 
ً
 ، عؾالت صٖخىعاه يحر ميشىعة مٓضمت لجامهت نحن شمـ. 1995ألاؾُاٛ اإلاخسلُحن نٓلُا

ؼ نلى الخدطُل الهلمي لؿلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا مً وحهت هكغ نماص مدمىص ؾهُض ؾُب، ؤ.40 زغ الخهٍؼ

 . 2004َلؿؿحن،  -مهلميهم في مضًىت ْلُٓلت

ُت الشاجهت لضي ؤؾُاٛ اإلاغخلت الابخضاثُت مً وحهت هكغ مضًغي اإلاضاعؽ .نِس ى نلى الؼهغاوي41 ، اإلاش٘الث الؿلٖى

 . 2004واإلاهلمحن واإلاغشضًً، 

ؼ الغمؼي في نالج زُٔ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼاثض لضي ألاؾُاٛ .42 مدمض ػاًض ملٙاوي، َانلُت ؤؾلىب الخهٍؼ

 . 2003مً طوي ضهىباث حهلُمُت، عؾالت ماحؿخحر، حامهت نمان للضعاؾاث الهلُا، ألاعصن، 

ىب باليشاؽ الؼاثض هجاة ؤخمض الؼلُؿني، )الخضنُم الغمؼي في حهضًل اغؿغاب غهِ الاهدباه اإلاصح.43

ل،   .  2005والاهضَانُت، عؾالت ماحؿخحر، ميشىعاث حامهت الؿابو مً ؤبٍغ

ُت والخىأَ الىُس ي ألؾُاٛ ألاؾغ اإلاخطضنت في اإلاغخلت الابخضاثُت عؾالت .44 هىع الهضي نمغ اإلآضم، اإلاش٘الث الؿلٖى

 . 1990صٖخىعاه )يحر ميشىعة( حامهت ؤؾُىؽ 

ت، عؾالت ماحؿخحر)يحر ًاؾغ ًىؾِ بؾمانُل، .45 ُت لضي ألاؾُاٛ اإلادغومحن مً بِئتهم ألاؾٍغ اإلاش٘الث الؿلٖى

 . 2009ميشىعة( بٙلُت التربُت بالجامهت ؤلاؾالمُت، َلؿؿحن
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ذاث الفئاث العمسيت املختلفت من                                  دزاست مقازهت ملستوى فيتامين )د( في النساء

 )بالغاث، حوامل، سن ألامل(

 منيرة عبد الواحد هويساث . أ

 كظم  ألاخُاء شلبت الحُىان.     -ولُت آلاداب والللىم مظالجه     -حاملت اإلاسكب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممخص: 
اث  ًسجبؽ هلص فُخامين )د( باللدًد مً اإلاشاول الصحُت، خُث هدفذ دزاطدىا إلى كُاض مظخٍى

ت اإلاسخلفت مً اليظاء )البالغاث، الحىامل، طً ألامل(، خُث شملذ هره  فُخامين )د( في الفئاث اللمٍس

ٌ والصهساء، جم كُىت مً مجمىكاث مسخلفت في مدًىت مظالجه واإلاترددًً كلى كُاداث ميرا 93الدزاطت كلى 

كُىت وواهذ  34كُىت وفئت الحىامل وجصمىذ  36جلظُم اللُىاث خظب الحالت إلى فئت البالغين وجظمىذ 

كُىت واطخمسث هره الدزاطت مً ؤغظؼع إلى  23ؤشهس، وفئت طً ألامل اشخملذ كلى  9-4فترة خملهم مً 

ت  ؤؿهسث SPSSم، وباطخسدام الخدلُل الاخصائي 2021هىفمبر مً اللام  الىخائج ؤن حمُم الفئاث اللمٍس

حلاوي مً هلص فُخامين )د(، خُث جىحد فسوق ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )د( واللمس وواهذ 

ووحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )د( خظب الحالت، وهرا ما جؤهده  P= (005)كُمخه 

 . .(9.488)كُمخه الجدولُت البالغت 

 ين )د(، بالغات، حوامل، سن األمل: فيتامالمفتاحية  الكممات
Abstract 

 vitamin D deficiency is associated with many health problems, our study aimed to 

measure the levels of vitamin D on different age groups of women (adult, pregnant, 

menopausal) Acomparson between the tree categories in terms of the most affected 

and vulnerable to deficiency where this study included 93 samples from different 

groups in the city f msllata who frequented miral and Zahra clinics. 

The samples where divided according to the condition into adult category and 

included 36 samples and pregnant category included 34samples and their gestation 

period was from the months (4-9), and the menopause category included 23 samples 

and this study continued from August- November of 2021, using SPSS statical 

analysis, the result showed that all age groups suffer from vitamin D deficiency, where 

there were significant statistically significant differences in vitamin D sufficiency and 

age, and it was p-value =(0.05) and the presence of significant statistically significant 

differences in the adequacy of vitamin D according the case, and this is confirmed by 

its tabular value of (9.488). 

Keywords: vitamin D, adult, pregnant, menopausal. 
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  مقدمة:
  )د(، فُخامين وان للد 

 
  مىطىكا

 
اشداد الاهخمام به مً كبل  وكد ألازيرة ، الظىىاث زالٌ الؼبي اللالم في طازىا

ين وازخصاص ي الصحت اللامت والباخثين ؛ ٍس  Garland et)ؤلاوظــــان  صحـــت كلى اإلاخلددة ؤزـــــازه بظبب ألاػباء الظٍس

al., 2006) ـــث؛ ُـ  ( واللابلت2017الدطم )كىامت وؤزسون، مً الفُخامُىاث اإلاىدلت في  فُخامُــً )د(، بإهــــه: كسف خ

فاث اإلادددة للهسمىن، وهي: ؤن جسهُبه  آزسون الدهىن وكسفه في للروبان بإهه: هسمىن؛ وذلً لخؼابله مم الخلٍس

الىُمُائي ٌشابه جسهُب الهسمىهاث الاطتروٍدًت، وهمُاث كلُلت مً )الىاهى حساماث( مىه وافُت إلخدار حغُيراث 

مل  هاهىغسام/ 30(، وؤزيرا زسخ حلٍسف كالمي لىفاًت فُخامين )د( وهى مظخىي 2005اػي، فظُىلىحُت. ) اللم

ـــــامُـــً 2019Rfieda., et alفي الدم. ) hydroxyvitamin D-325مً  ( 2د(( خُث ؤن لهرا الفُخامين هىكان وهما: فُخـ

ـــث ىـــــالظفُــــــسوٌ،( ؤو ما ٌلـــــسف بال3)د وفُخـــامين ، ؤو ما ٌلسف بإزغـــىطخيروٌ ، ـــاولهما ًمىً خُــ ـــــام مً جىــ  الى

ــــــاث فلــؽ وباألزــــص ًـــىحـــــد (،2)د الغرائُـــــت ومً مصادزهما ؤن فُخـــــامين اإلاىمـــالث ومً الغرائي ــاث  في في الىبـ الفؼٍس

Biancuzz et al., 2013 )،) (Borel et al., 2015) ــــ ـــم ا، همــ خـــــــ ــــاحه ٍو ــ ــــــً إهخــ ـــــم كـــ ـــ ــ ــ ٍـ  فـــــــــــــىق  ألاشلـــت ػس

ـــــت .) ــ ــ ُـ ـــــً& 2014Knuthsen.,  Jakobsenالبىفسج ُـ  dehydrocholesterol-7( خُث ًخم جصيُله مً 3)د (، وفُخـام

للؼبلت اللاكدًت مً بشسة الجلد وذلً مً زالٌ الخلسض لألشلت فىق  واإلاىحىد في ؤغشُت الخالًا الىيراجُيُت

طىاء  (د)خُث ًصل فُخامين   Cholecalciferol D3.(Nair and Arun, 2012)البىفسجُت لظىء الشمع إلى 

سبؽ )الري ً (DBP) الغرائي مً اإلاىمالث الغرائُت ؤو اإلاصىم في الجلد مدمىال كلى البروجين السابؽ لفُخامين )د( 

ل   hydroxyvitamin D3-25 إلى Cholecalciferol D3فُخامين د ومظخلبالجه في اإلاصل( إلى الىبد خُث ًخم جدٍى

م ٌظمى  مً  OHD3-25، خُث بُيذ الدزاطاث ؤن الىبد اإلاصدز السئِس ي إلهخاج  hydroxylase-25بىاطؼت إهٍص

ـــــما  ، and (Bikle, 2014) (christakose et al. 2016)فُخامين )د(.  ــ ؤزسي  ( مصادَز خُىاهُت3لفُخامين )د  ؤن هـ

 طمً هبد وشٍذ الظلمىن، اإلاؼبىر، وطمً البُع والظسدًً، وصفاز ببؽء، اإلاؼهى البلس هبد منها: زازحُت ،

يىطبِظىزوض اللد، ومصدزه الىباحي فؼس ، وإلاا ٌشيله هرا الفُخامين مً ؤهمُت  (Dahlquist et al., 2015) ؤحاٍز

إلاا  طيبين هدفىا مً هره الدزاطت كلى الصحت اللامت وازجباغ هلصه بإمساض كدًدة؛ ومشاول صحُت حمت لرا 

ل
ّ
 .  اإلاسخلفت في الظىىاث ألازيرة مً هلص ملحىؾ كلى شسائذ اإلاجخمم ه هرا الفُخامينشي

  :الهدف من الدراسة
ت الفئاث د( بين (فُخامين وظبه جددًد. 1 خىامل،  وطُداث بالغاث، طُداث: مً اإلاسخلفت اللمٍس

 .ألامل طً في وطُداث

  ألاهثر خُث مً الثالزت، اإلاسخلفت الفئاث بين اإلالازهت. 2
 
 لىلص جإزسا

 
 د(. (فُخامين وكسطت

  الفُخامين. هرا هلص زؼىزة إلادي مظالجه مدًىت دازل اإلاجخمم جىكُت. 3

 :المواد وطرق البحث
 :ًً كلى مصحتيدواإلاترد ،( كُىت مً مسخلف الفئاث في مدًىه مظالجه93شملذ هره الدزاطت )  جصميم التجسبت:

 هره اللُىاث إلى زالزت فئاث مسخلفت وهي: ، خُث كظمذ  ت(الخسصصُ لصهساءو اميراٌ ) 

  .بالغاثالكُىت مً اليظاء  (36)وشملذ  ،اإلاجمىكت ألاولى: وهي فئت البالغاث

شهس )الالحمل مً  ذ فترةو واه ،حىاملاليظاء الكُىت مً  (34)وشملذ  ،الثاهُت: وهي فئت الحىامل اإلاجمىكت

 . (السابم إلى الشهس الخاطم
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بلد اهلؼاق فترة  ألاملاليظاء اللىاحي في طً ( كُىت مً 23)وشملذ  ،اإلاجمىكت الثالثت: وهى فئت طً الُإض

  .الؼمث كليهً

شهس:  ؤشهس مً 4وإلادة  ،كُىاث الدم مً الحاالث اإلالىُت بالدزاطت بشيل كشىائيم ؤزر : زطسيقت أخر العينت

ـــ هىفمبر(، مً ــ وذلً باالطخلاهت بممسطت مخسصصت لسحب الدم  ،اليظاء اإلاتردداث كلى اللُادجين )ؤغظؼع ــ

 (.ml 1)خُث وطلذ كُىاث الدم والتي جلدز بدىالي  ،مً الىزٍد

زالُت مً مادة  ؤهبىبت وهي (،PLANT –TUBE )في ؤهبىب زاص ٌلسف بـــالدم  جم وطم كُىاث خطواث التجسبت:

ـــدة زالزـــــخُث جسهذ اللُىت إلا( ، (EDTAماوم الخسلؽ  م وطلذ في ز ،ختى جم الخجلؽ ،ت دكائم في ألاهبىبــ

 3000دكائم، و 3إلادة  وبلد اهفصاٌ البالشما ؤو اإلاصل كً الدم ،حهاش الؼسد اإلاسهصي وهى   (Centrifuge)حهاش

ٌ  ( 50ml)و ،مً البالشما (50µ)ؤزرث  لفت ماصت زاصت حلسف  تبىاطؼ ،Releasing buffer)) مً مدلى

ت إلادة  35، في الىب اإلاسصص للُخامين د ووطلذ في خاطىت كلى دزحت خسازة  (Pipit)بــ  دكائم ، 5دزحت مئٍى

ـــمم جدٍس  (detector diluents)مً مدلٌى  (100ml)ومنها ؤطفىا ـــوطلها في الجه ومً زم جم ،  (Tube) ًـــــ ـــــــ ـــــ ــ  -I)اشـ

chamber) ـــاص للُــــز ،إــــــاش صُجي اإلايشــــوهى حه ىز ــــــىزد مً شسهت الىــــواإلاظخ ،دمــــاض مظخىي فُخامين )د( في الــ

ؤو  (،kit)ووطلىاه في  ،ٌى الظابمـــمً اإلادل µ) 75)ا ـــــزم ؤزره (،تــــدكُل 15) ة:دـــــوذلً إلا ،تـــــيراد ألادٍوـــطخال 

ليل  اللساءة، زم جم ؤزر  (دكائم 8إلادة )  (I chroma)اإلاظمى هاش ـــم في الجالىسث الخاص بجهاش فُخامين د ومً ز

 .كُىت

جم إدزاٌ البُاهاث إلى الحاطب آلالي باطخسدام البرهامج الاخصائي،   :اللامتالبُاهاث  التحميل اإلحصائي:

SPSS) )Statistical package for social sciences . 
: جوشيع أفساد العينت حسب الحالت.

ً
 النتائج: أوال

 النسبة% عدد الحاالت الفئة العمرية
 38.7 36 بالغات

 36.6 34 الحوامل
 24.7 23 سن األمل

 100.0 93 المجموع
 ( جىشَم ؤفساد اللُىت خظب الحالت.1حدٌو زكم )

 
( مبدىزت وما وظبخه: 34%( مً البالغاث، و)38.7( مبدىزت وما وظبخه: )36( ؤن )1بُيذ الىخائج في الجدٌو زكم: )

%( مً وظاء في طً ألامل هما في الشيل زكم: 24.7وما وظبخه: ) ( مبدىزت23%( مً الحىامل، في خين ؤن )36.6)

(1.) 
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 ( ًبين جىشَم ؤفساد اللُىت خظب الحالت1شيل: )

: جوشيع أفساد العينت حسب الفئت العمسيت.
ً
 ثاهيا

 النسبة% عدد الحاالت الفئة العمرية
 18.3 17 02أقل من 

 33.3 31 02إلى أقل من  02
 23.7 22 02إلى أقل من  02
 18.3 17 02إلى أقل من  02
 3.2 3 02إلى أقل من  02
 3.2 3 فأكثر 02

 100.0 93 المجموع
 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر.2جدول رقم :)

طىت،  20%(، واهذ ؤكمازهً ؤكل مً 18.3( مبدىزت وما وظبخه: )17( ؤن )2ؤؿهسث الىخائج في الجدٌو زكم: )

ت 33.3ما وظبخه: ) ( مبدىزت31و) ( مبدىزت 22طىت، و) 30إلى ؤكل مً  20%(، واهذ ؤكمازهً طمً الفئت اللمٍس

ت 23.7وما وظبخه: ) ( مبدىزت وما وظبخه: 17طىت، و) 40إلى ؤكل مً  30%(، واهذ ؤكمازهً طمً الفئت اللمٍس

ت ( منهم واهذ ؤكماز 3طىت، و) 50إلى ؤكل مً  40%(، جساوخذ ؤكمازهً ما بين 18.3)  50هً طمً الفئت اللمٍس

 (.2طىت فإهثر، هما في الشيل زكم: ) 60( مبدىزاث وبىفع اليظبت، واهذ ؤكمازهً 3طىت، و) 60إلى ؤكل مً 

 

 
 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر.0شكل: )

36; بالغات; عدد الحاالت  

;  الحوامل; عدد الحاالت
34 

;  سن اليأس; عدد الحاالت
23 

;  بالغات; %النسبة
38.7 

;  الحوامل; %النسبة
36.6 

; سن اليأس; %النسبة
24.7 

 %النسبة عدد الحاالت

أقل من ; عدد الحاالت
20 ;17  

إلى أقل  20; عدد الحاالت
31; 30من   

إلى أقل  30; عدد الحاالت
22; 40من   

إلى أقل  40; عدد الحاالت
17; 50من   

إلى أقل  50; عدد الحاالت
3; 60من   

; فأكثر 60; عدد الحاالت
3 

18.3; 20أقل من ; %النسبة  

;  30إلى أقل من  20; %النسبة
33.3 

;  40إلى أقل من  30; %النسبة
23.7 

;  50إلى أقل من  40; %النسبة
;  60إلى أقل من  50; %النسبة 18.3

3.2 

3.2; فأكثر 60; %النسبة  

 %النسبة عدد الحاالت
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 ثالثا: جوشيع أفساد العينت حسب املعدل الطبيعي لكفايت فيتامين )د(.

 النسبة% عدد الحاالت (Dكفاية فيتامين )
 75.3 70 نقص

 17.2 16 غير كاف  
 7.5 7 كاف  

 100.0 93 المجموع
 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب كفاية فيتامين )د(.0جدول رقم: )

%(، ٌلاهيَن مً هلص في فُخامين )د(، 75.3( ؤن غالبُت ؤفساد اللُىت وبيظبت: )3الىخائج في الجدٌو زكم: )بينت 

( مبدىزاث وما وظبخه: 7%(، وان فُخامين )د( كىدهً غير واِف، و)17.2وما وظبخه: ) ( مبدىزت16في خين ؤن )

، هما في الشيل زكم )D%(، وان فُخامين )7.5)
 
 (.3( كىدهً وافُا

 
 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب كفاية فيتامين )د(.0شكل: )

: العالقت بين حاالث الدزاست وكفايت فيتامين د.
ً
 زابعا

 

 النتيجة

 المجموع

قيمة الداللة 

اإلحصائية الختبار 

كا
2

 
 كاف   غير كاف   نقص

 الحالة

 بالغات
 36 5 7 24 عدد الحاالت

0.017 

 %100.0 %13.9 %19.4 %66.7 النسبة %

 الحوامل
 34 2 9 23 عدد الحاالت

 %100.0 %5.9 %26.5 %67.6 النسبة %

 سن األمل
 23 0 0 23 عدد الحاالت

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 النسبة %

 المجموع
 93 7 16 70 عدد الحاالت

 %100.0 %7.5 %17.2 %75.3 النسبة %

قيمة كا
2

،    قيمة كا   4=،  درجات الحرية  320.11=المحسوبة  
2

 80499 =الجدولية  

 لمعالقة بين الحالة وكفاية فيتامين )د(.0( يبين اختبار كا0جدول رقم: )
(، في D%( ٌلاهيَن مً هلص في فُخامين )100(، ؤن حمُم الحاالث وبيظبت: )4الىخائج في الجدٌو زكم: ) ؤؿهسث

، و)13.9خين ؤن )
 
، هما في 5.9%( مً البالغاث وان فُخامين )د( وافُا

 
%( مً الحىامل وان فُخامين )د( وافُا

70; نقص; عدد الحاالت  

;  غير كاِف; عدد الحاالت
16 

7; كاِف; عدد الحاالت  

75.3; نقص; %النسبة  

;  غير كاِف; %النسبة
17.2 

7.5; كاِف; %النسبة  

 %النسبة عدد الحاالت
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(، وحشير إلى 0.05(، وهي ؤكل مً: )0.017) ( حظاوي:P-Value(، وواهذ كُمت الداللت ؤلاخصائُت )4الشيل زكم: )

ت ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )د( خظب الحالت، ؤي وحىد كالكت بين الحالت وبين  وحىد فسوق ملىٍى

 (.9.488(، والتي هي ؤهبر مً كُمخه الجدولُت )12.033اإلادظىبت ) 2هفاًت فُخامين )د(، وجؤهد ذلً كُمت وا

 
 وق في كفاية فيتامين )د( حسب الحالة.( يبين الفر 0شكل: )

 

: العالقت بين العمس وكفايت فيتامين )د(.
ً
 خامسا

 
 النتيجة

 المجموع

قيمة الداللة 

اإلحصائية 

الختبار كا
2

 
 كاف   غير كاف   نقص

 العمر

 20 من أقل
 17 0 3 14 عدد الحاالت

.0.14 

 %100.0 %0.0 %17.6 %82.4 النسبة %

 من أقل إلى 20

30 

 31 2 9 20 عدد الحاالت

 %100.0 %6.5 %29.0 %64.5 النسبة %

 من أقل إلى 30

40 

 22 5 4 13 عدد الحاالت

 %100.0 %22.7 %18.2 %59.1 النسبة %

 من أقل إلى 40

50 

 17 0 0 17 عدد الحاالت

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 النسبة %

 من أقل إلى 50

60 

 3 0 0 3 عدد الحاالت

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 النسبة %

 فأكثر  60
 3 0 0 3 عدد الحاالت

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 النسبة %

 المجموع
 93 7 16 70 عدد الحاالت

 %100.0 %7.5 %17.2 %75.3 النسبة %

قيمة كا
2

،    قيمة كا   .3=،  درجات الحرية  380.21=المحسوبة  
2
 3901.1=الجدولية  

 لمعالقة بين العمر وكفاية فيتامين )د(. 0( يبين اختبار كا0جدول رقم: )
ت: )5ؤؿهسث الىخائج في الجدٌو زكم: )  60إلى ؤكل مً  50طىت( و) 50إلى ؤكل مً  40( ؤن حمُم الفئاث اللمٍس

ت  (، في خين ؤن باقيD%( ٌلاهيَن مً هلص في فُخامين )100طىت فإهثر(، وبيظبت ) 60طىت( و) الفئاث اللمٍس

 وواِف هما في الشيل زكم: )
َ

( حظاوي P-Value(، وواهذ كُمت الداللت ؤلاخصائُت )5جساوخذ ما بين غير واف

ت ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )0.05( وهي ؤكل مً )0.0.3) ( خظب D(، وحشير إلى وحىد فسوق ملىٍى

ت، ؤي: وحىد كالكت بين اللمس وبين ه (، 19.527اإلادظىبت ) 2(، وجؤهد ذلً كُمت واDفاًت فُخامين )الفئت اللمٍس

 (.18.307والتي هي ؤهبر مً كُمخه الجدولُت )

24; نقص; بالغات  

7; غير كاِف; بالغات  

5; كاَف; بالغات  

23; نقص; الحوامل 9; غير كاِف; الحوامل   

2; كاَف; الحوامل  

;  نقص; سن اليأس
23 

غير ; سن اليأس
0; كاِف  

0; كاَف; سن اليأس  

 سن اليأس الحوامل بالغات
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 ( يبين الفروق في كفاية فيتامين )د( حسب الفئة العمرية0شكل: )

جىشَم ؤفساد اللُىت خظب الحالت، ؤن كدد البالغاث وان في  (، 1الىخائج في الجدٌو زكم:)هما ؤزبدذ 

 .الخىالي ىكل( %24.7% و36.6) :والتي واهذ وظبتهً ألامل،ملازهت بفئت الحىامل واليظاء في طً  (،%38.7) :يظبتب

ت هما في الشيل زكم ها بُيذ هخائج هربِىم  ؤن كدد  ،(2) :الدزاطت كىد جىشَم هره الحاالث خظب الفئاث اللمٍس

 :واهذ بيظبتطىت(،  30ؤكل مً إلى  20) :ومً (،%18.3) :واهذ بيظبت (،طىت 20) :الحاالث كىد كمس ؤكل مً

 بيظبت: واهذطىت(،  50ؤكل مً إلى  40) :ومً (،%23.7) :بيظبت (، واهذطىت 40ؤكل مً  30) :ومً (،33.3%)

ت ــــاهذ بيظبـــه (،طىت 60ل مً ــــؤكإلى  50) :بِىما مً (،طىت 20) :ل مًــــكاالث ألاــــوهي هفع وظبت الح (،18.3%)

ت للحاالث مً ،خاالث 3بلدد  (،3.2%)  كلى ااباطدى و (،طىت فإهثر 60) :وهي مظاٍو
 
ؤن غالبُت  ،(3) :لجدٌو زكمدا

 16) اهذ ــــــي خين هـــــف ،امين )د(ــــــــفُخ ي ى ــــس في مظخـــمً هلص هبُ (، ٌلاهين%75.3) :والتي واهذ بيظبت ،ؤفساد اللُىت

والتي واهذ  (،خاالث 7)بملجى هلص ولىً غير شدًد وؤن  ،كىدهً غير واف (،%17.2) :والتي واهذ بيظبت (،خالت

 ،وهفاًت فُخامين )د( ،الحاالث همً زالٌ دزاطت هر ،وان فُخامين )د( كىدهً في ملدله الؼبُعي (،%7.5) :بيظبت

 ،دًد لفُخامين) د (بين ؤن فئت البالغاث هً ٌلاهين مً هلص ش ،لبُان هره اللالكت(؛ 2وا)وباطخسدام ازخباز 

 ،فُخامين )د(مً  مىخفُاثغير  (، ه19.4ً) :وبيظبت (،خاالث 7) ؤن بِىما (،خالت 24 )بلددو  (،%66.7) :بيظبتو 

ـــفل ،لـــــباليظبت لفئت الحىام ؤما ،كىدهً ػبُعي )د(وان وظبت فُخامين  (،%13.9) (، وبيظبت:خاالث 5) ؤن بِىما ـــ د ــــ

ـــبلغ مظخ ـــ ــــما بلـــبِى (،خالت 23)دد ـــوبل (%67.6 :)ًــــالىلص كىدهىي ــ س ــــهً غُ (،خاالث 9: )ددــــبل (،%26.5) غـ

هلصان فُخامين  وكد ٌلىد طبب ،هً ػبُلُاث (،%5.9: )بيظبتو ً ــــخالخُؤن ما ـــبِى ،امين )د(ـــــفُخمً  مىخفُاث

  ،الغرائيلظىء جىاٌو اليالظُىم  )د( في الحاالث الظابلت،
 
 ،ؤجىاء الحمل فمً اإلاسجح ؤن جصداد اإلاشيلت طىءا

فلد واهذ كدد  ألامل،يظاء في طً الوكىد جدلُل فئت  ي،الجىين الىام ىبظبب الىلل اليشؽ بين اليالظُىم إل

ًىحد ؤي خالت طمنهً  وال (،%100) :بيظبت (،خالت 23) :بلدد )د(،فساد اللُىت باليامل مصاباث بىلص فُخامين ؤ

ت كلى  وزاصت  ،طىء الخغرًت ىلىد الظبب في ذلً إللسبما ٌ ؛و ػبُلُتؤواهذ غير وافُت  فُخامين ألاغرًت اإلادخٍى

 ُجت إلزخالف هسمىهاث الجظمدؤو كد ًيىن طبب فظُىلىجى بدث ه ،لدم الخلسض ألشلت الشمعلؤو  )د(،

ت منها في هره اإلاسخلت مً اللمس  .وزاصت ألاهثٍى

 

 

14; 20أقل من ; نقص  

إلى أقل من  20; نقص
30 ;20  

إلى أقل من  30; نقص
40 ;13  

إلى أقل من  40; نقص
50 ;17  

إلى أقل من  50; نقص
60 ;3 3; فأكثر  60; نقص   

أقل من ; غير كاِف
20 ;3  

إلى   20; غير كاِف
9; 30أقل من   

إلى   30; غير كاِف
4; 40أقل من   

إلى   40; غير كاِف
0; 50أقل من   

إلى   50; غير كاِف
0; 60أقل من   

   60; غير كاِف
0; فأكثر  

;  20أقل من ; كاَف
0 

إلى أقل   20; كاَف
2; 30من   

إلى أقل   30; كاَف
5; 40من   

إلى أقل   40; كاَف
0; 50من   

إلى أقل   50; كاَف
0; 60من   

0; فأكثر  60; كاَف  

 كاَف غير كاِف نقص
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 المناقشة
 ه،ؤطباب هلص ما شالذفي حمُم ؤهداء اللالم،  مهمت   كامت   هلص فُخامين )د( همشيلت صحُت   ىز ؿهمم        

د مً زؼس اهسفاط فُخامين هرا خُث ًصداد هلص  ؛بين طيان الشسق ألاوطؽ غير مؤهدة ه،واللىامل التي كد جٍص

وشٍادة  ،واهسفاض جىاٌو ألاػلمت الغىُت باليالظُىم ،فُخامين)د(ببظبب اهسفاض جىاٌو ألاػلمت اإلادكمت 

ـــواهسف ،اطخسدام هخلت الشمع ـــ ـــاض الخلسض لألشلــ  تــــــالظمىشٍادة و ، ((Luca et al., 1955 .ت فىق البىفسجُتـــ

 مً الخىض ف
 
ي كىدما ًيىن لدًً إفساغ في دهىن الجظم؛ فئن فُخامين)د( مداصس في ؤوسجت الدهىن لدًً بدال

ت اللىامل السئِظُت التي ؤهم واللاداث الغرائُت هي  ،جصبغ الجلدهما ؤن  ،((Mclntosh., 1972 الدوزة الدمٍى

اث حدث هما و  ،ؤدي إلى هلص فُخامين )د(ج اوالتي بدوزه (،OHD -25ؤكل مً ) جسجبؽ بشيل هبير مم مظخٍى

وآلازاز اإلاترجبت كلى هلصه في الجظم، وألامساض  ،دزاطاث خٌى اللالم اهخمذ بيل ما ًسجبؽ بهرا الفُخامين

ت، باإلطافت إلى اللىامل اإلاسجبؼت لىلصه وهُفُت كالج هرا الىلص، مم دزاطت  اإلاسجبؼت به، كلى ول الفئاث اللمٍس

ادة وظبخه في الجظم ومساػسها ومً زالٌ الدزاطت الحالُت، وخظب الخدلُل ؤلاخصائي الظابم لهره اللُىاث،  ٍش

الكت بين الحالت طىاء واهذ وظاء بالغاث، ؤو خىامل، ؤو في طً ألامل، وهفاًت فُخامين )د(، وهرلً وحىدث ك

وحىد كالكت بين اللمس وبين هفاًت فُخامين )د(، مما ًؤهد كلى كالكت هلص فُخامين )د( وجلدم اللمس، فهره 

زاطدىا مم دزاطاث كدًدة منها الدزاطت وضحذ ؤن ولما جلدم اللمس، ولما هلص فُخامين )د(، خُث جىافلذ د

الم ـــاء اللـــهدؤفي حمُم  (د)امين ـــــاهىن مً هلص فُخــــــٌل ،از الظًــــص ملـمهم مً هبــــاز شخــــىالي ملُـــــحدزاطت ل

(Holick., 2007) ،  د ـــفي ألاشخ (د)امين ــترهيزاث مىسفظت مً فُخبهدشاز كدزث وظبت الا كمازهم ؤاص الرًً جٍص

  45كً 
 
س ــدًد الخغُــــم شـرا السكـــــــــولىً ه، Gloth et al., 1995، (Wicherts et al., 2007))) (%50 :)بدىالي كاما

ـــىغــــوالدًم ،اكُتـــحخمىامل الا ـــبالل هإزس ــــبظبب ج تـــوالظ ،سافُتــ ٍس ل ،والبُئُت ،واللالحُت ،ٍس ـــَو ـــخــفُهلص د ــــ ـــ  (د)امين ـ

ـــش ـــ  ـ
 
ـــهب يلد ائلا ـــ مىً ؤن ًؤدي  ،(Lips and pfeifer, 1983) ،(Chapuy et al., 1983از الظً )ــ ـــلى فإٍو اغ ــــسغ وشــ

 ،(Mowe & Hang., 1999)،دًدـالش( د)وفلدان اللـام الىاحم كً هلص فُخامين  ،اهىي ــــــالث دزق ـــــازاث الــــــح

((Lips.,1987  ُـــبل ـــــ ُـًـالظً  ازبـــالث هــام وكظـــــــــك يم فال آدن و ــلــــجم ىبـ ـــس ؤلاصـاص لخؼــــــل زـــــبشى اإلالـــسط ـــــــ ــ ــ ابت ـ

ــــــص فُخــبىل ـــ ــ ـــبب اهسفـبظ (د)ً ــــــامُـ ــ ـــ ـــسض ألشلــاض الخلــ ــ  ,.Thomas & Ellen., 2018 ، (Holick et al)) مـعت الشــ

1973). 

وهرا كد ٌلىد إلى هلص ألاغرًت اإلادكمت لألشخاص اإلاخلدمين في اللمس، ؤو للدم كدزتهم كلى الخلسض ألشلت 

( 2الشمع، اإلاصدز ألاطاس ي لفُخامين )د(، ؤو لسبما للدم جىاٌو مىمالث فُخامين )د(، وجؤهد ذلً كُمت )وا

ــــ)  الحىامل اءـــــاليظ كلى (د (ص فُخامينــهل ســـًؤز كد(. و 18.307(، وهي ؤهبر مً كُمخه الجدولُت: )19.527اإلادظىبت بـ

ـــفل إلى ًؤدي ؤن ًمىً الىلص وهرا ،بلد ًىلدوا لم الرًً ؤػفالهً إلى افتــــباإلط  ــ ـــ ـــولُ دانـ ـــــ ـــوفُ ،امــــاللـ ًـ ـــــ  سوضـ

ـــفُخ هلص ـــــ ـــ ـــــــ ـــف) دين )امـ  ىاءزؤ (د (فُخامين هلص كً الدزاطاث ملـم ؤؿهسث هما ,، . (Glerup et al,. 2000)ألام يــــــ

 لم الري لــــللؼف اللـمي لــــــــالهُى دنــــــــوجمل ،اليالظُىم جىاشن ى كل طلبُت جإزيراث وهرا ما جىافم مم دزاطدىا ،الحمل

ـــملي ى ـــــمدخ اضـــواهسف ،اللدفي يــــالخلل احـــــالىظ خدور اٌــــــاإلاث لــــطبُ كلىو  ،دـــــبل ًىلد  & Namgungمـــــاللـ دنـــــــ

Tsang, 2003)،) (Specke., 2004)  ،ًادة كلى اإلاترجبت آلازاز كً، خاطمت وغير مخظادة دزاطاث هىان ولى  وشن ٍش

 اضـــــاهسف ؤن اخثينــــالب بلع افترض اــــوهم، () (Specke., 2004د (فُخامين وهلص اإلاىلىد ووشن ، الجىين وهمى ألام

 ,.McGrath ) .للجظم اإلاسخلفت الىؿُفُت لألوسجت الخصائصى كل ًؤزس ،وما خىلها الىالدة كبل (د (امينــــفُخ جسهيز

2001) ، (Barker., 1998)  
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ـــــت، راـــبدذ ألا دبوكد ؤز ــ ُـ ــــد اليظـــــكى (د)امين ـــــــــهلص فُخ إن ثت،اث الحدًــــوالدزاط الؼب ــ اول ـــــٌلسطهً إلاش اءــ

وكد لىخف كالج  ، (Juan and Kostiuk,2019)اإلاشُمـــــت  وؿُفـــــتل ــــفش هدُجــــت اإلابىـــــسة؛ الىالدة ؤو ؤلاحهـــاض،

 تكائم ربداوما جصاٌ ألا  فُخامين )د(،مً  اإلاىاطبت تىمُال ىكل ؤةكىد خصٌى اإلاس  وؤلاحهاض؛الحمل  جإزس خاالث 

ــــــم هبُأال اليظاء اللىاحي ًصبن ب توظب ، وكد بُيذ ألابدار ؤنفي كالج الللم (د)خٌى جفلُل دوز فُخامين  كىد  ةس ــ

ت  اليظاء  ، وجإزرهى الخللصاث التي جدصل في دازل السخم ؛والظبب في ذلً (%45.95 جصل إلى:)الدوزة الشهٍس

 ؤولىً ماال حلسفه اليظاء هى  ،المهاآلخسفُف  ؛ازخالف ؤهىاكها ىاإلاظىىاث كل
 
التي  ،لهره آلاالم آزس  ن هىان طببا

 
 
س دون خس  جيىن كىد البلع طببا  في الجظم (د)وهرا الظبب هى هلص في مظخىي فُخامين  هت،للبلاء في الظٍس

(2015 (Jordi et al., ،  ثىهم ألا ـــفي حظ (د)ن اميــــاض مظخىي فُخـــــــــجبين ؤن اهسف راــــبدؤدزاطاث و  ةوبلد إحساء كّد 

ـــل زــــبشى   ؛اصـ
 
ـــــدةازاث ــــــــهسمىن ح ي في مظخى  ٌظبب ازجفاكا ـــتاض في وظبــــــالي اهسفــــوبالخ الدزكُــــــت، الغــ  ـ

ــــافتالظُىم اإلامخص وهلص ـــــالى د مً إالم ــــام وهـــــاللـ هثــ ت و  الــدوزةل هرا ًٍص  Louise et.ص) هبيرل ـــبشى الشهٍس

al., 2015) 

، ؤن مً ألاطباب في والىخائج الصحُت اإلاسخلفت (،د)امين ــــاث خٌى اللالكت بين فُخـــــاللدًد مً الدزاط هما بُيذ

ــــــامُــــفُخ هلــص تهى  (، كىد البالغيند)ً ـ   ،شسب اللدًد مً اإلاشسوباث الغاٍش
 
مً  لمما ًلل ؛مً الحلُب بدال

ٌ ـــــجى دخم )د(،خامين ــاليالظُىم وفُ او د مً زؼـــــٍو ـــس الىظــــــــل ؤن ًٍص ـــــــ ـــــ ــــــــف، (Tucker & Morita.,2006س)ــ ـــــ ً ــــــــي خُــ

ـــم ػخــــــًخم ـــاملت بمــــالب الجـــ د مــ ـــً الحـــــــٍص ـــ ت والخدىـ ـــٍس ــــهمؤ م فيــ ـــس مــــــــاتهم ؤهخــــــاغ خُـ ــ ـــً الظابـ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ  & Dingeraم  )ـ

Waigandt., 1997) ،ـــىن ـــــب ؤن ًىــرلً ًجــــل ـــئت اللمــــالف ههرلـ ــ ـــ ت هدفــ ـــٍس  ــ
 
 ـــُـظــزئِ ا

 
ىش ـــت مً كــــج الىكاًــبرامـل ا

دميهم م ،ىٍلـــالؼ يدـــهم كلى اإلاــــصحخصش ـــــل الري ٌلـــخدزــوال (،د)امين ـــــفُخ م في ــت في وكذ الخـــساض الخىمُـــً ألامـــٍو

 .( Fridlun et al., 2005الحُاة )

ت بظسكت في كمىم الظيان في الظىىاث ألازيرةاؤوضحذ ؤن  ي وفى دزاطت ؤزس   مسجبؽ  ،طتهالن اإلاشسوباث الغاٍش

 ( Wyshak., 2000) ، ( Whiting et al., 2001) الفخُاث اإلاساهلاث يدهسفاض هثافت اإلالادن باللـام والىظىز لاب

س مً ؤي ـــــخهــــؤ ،الن الحلُبـــــــشاخت اطتهإاػاث كد جيىن بظبب ــــــــالازجب هؤن هر ىلإس ــــــبلع ٌشُالكلى السغم مً ؤن  ،

ـــج ـــاث الغـــاث اإلاشسوبــــــاشس إلايىهـــــإزير مبـــــــ ـــ ــ ت )ـ  ، في خُــــً ؤهه كد بِىــــــذ دزاطـــــــــت(Fitzpatrick & Heaney., 2003اٍش

ـــالغُــلبل ـــــسةلإً ــــ ــــــت اللىــــــاث هثُفــــــاإلاشسوبإشاخــــت  ى ؤن هثــ ــــاض هثــــهسفاجسجبؽ ب ،تـــــاصس الغرائُـ ـــوك ،ادنــــــت اإلالـــــافـــ د ــ

ـــم جددًــــز ــ ـــامـــــهل هدــ ـــل زؼـ ــــــت اللـــــاشــــــــس إلاسض هشـــ ـــ ـــ  .Massey & Whiting., 1993)،)(Rapni et al., 2001). امــ

 ثخُ في جإزس ؤلاهجاب؛طبب  ،كً الحد اإلاظمىح به (د)إن هلص فُخامين ـ(، (Angela.,2019هما بُيذ دزاطت لـ 

وبالخالي  ت،باطؤلا  ةالري بدوزه  ٌظبب كدم اهخـام دوز  ،بخىِع اإلاباًع تصابسؼس ؤلا ب (د)ًسجبؽ هلص فُخامين 

 . سز ــــؤو الخلسض لإلحهاض اإلاخى ؤلاهجاب جإزس

ت حلاوي مً هلص فُخامين )د(، خُث جىحد فسوق  جخيخظواالستنتاج:  مً هره الدزاطت ؤن حمُم الفئاث اللمٍس

ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )د( واللمس ؤي ؤن ولما جلدم اللمس وان الىلص ؤهثر ولسبما ٌلىد الظبب 

هُت وكدم جىاٌو الغراء للدم الخلسض اليافي ألشلت الشمع هما ؤشسها طابلا في البدث باإلطافت للىامل هسمى 

الدكم بهرا الفُخامين، ووحىد فسوق ذاث داللت إخصائُت في هفاًت فُخامين )د( خظب الحالت، وزاصت كىد 

% ملازهت بفئت الحىامل والبالغاث ووشير هىا 100اليظاء في طً ألامل فلد واهذ وظبت الىلص كىدهً بيظبت 

 لبلع ألاطباب اإلاروىزة طابلا. 
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 التوصيات
ادة كدد اللُىاث لدشمل  إحساء .1 دزاطاث مىطلت لخلُُم خالت فُخامين )د( وجددًد جسهيزه وذلً مً زالٌ ٍش

 اكداد هبيرة لىخمىً مً فهم وجددًد ؤطباب هلصه ولدشمل شسائذ مسخلفت مً اإلاجخمم.

ي و وذلً ليىنها اإلاصدز ألاطاس الشمع الصباخُت تلخلسض ألشلبإهمُت ا الخىكُت الصحُت لشسائذ اإلاجخمم .2

 لفُخامين )د(.  

مىمالث فُخامين )د( ًجب ؤن حلؼى وفلا الطتراجُجُت ػبُت وكلى فتراث مىخـمت ليي ًخمىً اإلاٍسع مً  .3

الاطخفادة منها هما ًجب، بدُث حلؼى حسكاث ًىمُت وبشيل دائم زاصت للفئاث اإلالسطت للىلص مً فئاث 

 اإلاجخمم بدُث هظمً جساحلا الهدشاز هلصه.

إلاسؤة والجىين واإلاخابلت الدوزٍت لألػفاٌ خدًثي الىالدة وزاصت ؤولئً الرًً واهذ ؤمهاتهم الترهيز كلى صحت ا .4

 ٌلاهين مً هلص فُخامين )د( ؤزىاء فترة خملهم.

 المراجع:
 .المراجع العربية 
 جامعة - ةــــــــة الزراعـــــــمنشورات كمي م وهرموناتها.ـــالغدد الص .(2002، أحمد المجدوب ،)القماطي 

 قسم اإلنتاج الحيواني. -الفاتح
 D3تحديد مستويات فيتامين  (.2002، لما إبراهيم؛ أحمد، ، محمد عماد؛ خياطمحمدز أيمن)عوامة، 

مجلة جامعة تشرين للبحوث  -سورية-عند النساء بعد سن األمل وعالقته مع الكثافة العظمية في الالذقية

 (0  2( العدد)18سلسلة العلوم الصحية المجلد ) -والدراسات العلمية

 

  األجنبيةالمراجع. 
Barker  DJP (1998). Mothers, babies and health in later life. Vitamin d 2 nd ed.    

Edinburgh, United Kingdom : Churchill Livingstone. 

Biancuzzo RM, Clarke N, Reitz RE, Travison TG, Holick MF (2013). "Serum 

concentrations of 1,25-dihydroxyvitamin D2 and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in 

response to vitamin D2 and vitamin D3 supplementation". The Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism. 98 (3): 973–9.     

Bikle, Daniel D. (2014). vitamin D metabolism,  mechanism of action, and clinical 

application.and pleiotropic effects. Chem Biol, (21).319-329. 

Chapuy MC, Schott AM, Garnero P, HansD, Delmas PD, Meunier PJ  (1983) 

Vitamin D concentrations in an UK inner-city multicultural outpatient population ."

Annals of Clinical Biochemistry. 

Christakose S, Dhawan P, Verstuyf A, et al. (2016). vitamin D: molecular 

mechanism of action, and pleiotropic effects. Physiol Rev, (96).365-408.  

Dahlquist DT, Dieter BP, Koehle MS (2015). "Plausible ergogenic effects of vitamin 

D on athletic performance and recovery". Journal of the International Society of 

Sports Nutrition (Review). 12: 33.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590486
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4539891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4539891


Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجمة القمعة  
 

 

173 

Dingerm k, Waigandt A,(1997) Dietary in take and physical a ctivity behaviors of 

male and female College students, Amj health promot:11:360-2. 

Fitzpatrick l, Heaney PH(2003). Got soda? J Bone , and Miner Res; 18(9): 1570.  

Fridlum B ,VonBothmer MLK, Gender d (2005) .differences in health habits and in 

motivation for ahealthy lifestyleamong Swedish univsity students.7:107.5 

Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, et al 

(2006). The role of vitamin D in cancer prevention. Am J Public Health;96:252–61.  

     Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen  L , et al(2000).  Commonly recommended         

daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited . J Intern 

Med ; 247: 260–8. 

Gloth FM III , Gundbergh CM , Hollis BW , Haddad JG , Tobin JD(1995) , Vitamin 

D deficiency in homebound elderly persons. 274:1683- 6 .Healthy elderly French 

women living at home have secondary hyperparathyroidism and high bone turnover 

in winter: EPIDOS Study   Group. 

Holick MF (2007). Vitamin D deficiency. N Engl J Med.;357:266–81.  

Holick MF, Schnoes HK, DeLuca HF, Suda T, Cousins RJ (1973). "Isolation and 

identification of 1,25-dihydroxycholecalciferol. A metabolite of vitamin D active in 

intestine". Biochemistry. 10 (14): 2799–804.  

 Jakobsen J, Knuthsen P ( 2014). "Stability of vitamin D in foodstuffs during 

cooking". Food Chemistry. 148: 170–5. 

Jordi J, Morales E, Maties T, et al.,   (2015).Vitamin D in pregnancy and Attention 

Deficit Hypreactivit Disorder-like Symptoms in childhood.26(4): 458-65. 

Juan pablo and Lia Kostiuk (2019). Vitamin D supplementation for women during 

pregnancy. Lia K Kostiuk , juan  Pablo Rosas.cochrane database Syst Rev. 26;7 (7) . 

  Lips P, Binkley N, pfeifer M,(1983). Once- weekly dose of 8400 IU vitamin d (3) 

compared with placedo effects on neuromyscular function and toieradility in ohder 

adults with Vitamin d insufficiency Am J clin Nutr.91:985-991.  

Lips P. (1987)Worldwide status of vitamin D nutrition. J Steroid Biochem Mol  

Biol.;121(1-2):297–300. An interesting ecologic study which shows VD deficiency to 

be lower than expected in some countries with low sun exposure. This suggests a role 

for dietary quality in           improving VD levels      

Louise Andersen. Jan Jorgensen, tina Jensen (2015). Vitamin d insufficiency is 

associated With increased risk of first-trimester miscarriage in the odense child 

cohort. Am J Clin Nutr . 102(3): 633-8.  



Issue(18)  Jon  2022     ALQALA        2022 يونيو( 81العدد )مجمة القمعة  
 

 

174 

   Luca RM, Ponsonby AL, Pasco JA, Morley R(1955). Future health implications of 

prenatal and early-life vitamin D status. Nutr Rev.;66(12):710–20.  

Massey M, Whiting A (1993). Bohmer Low serum calcidiol concentration in older 

adults with reduced muscular function J Am Geriatr Soc :47:220-26 

     

McGrath  J (2001). Does ‘imprinting’ with low prenatal vitamin D contribute to the 

risk of various adult. Disorders. Med Hypotheses ; 56:667-71. 

McIntosh (1972). "The role of cereals in the aetiology of nutritional rickets: the 

lesson of the Irish National Nutrition Survey 1943-8". The British Journal of 

Nutrition. 45 (1): 17–22. 

Mowe M, Haug E,(1999). Bohmer Low serum calcidiol concentration in older adults 

with reduced muscular function J Am Geriatr Soc :47:220-26. 

      Nair R and Arun M ( 2012). vitamin D: the ''sunshine'' vitamin. J pharmacol 

pharmacother (3). 118-26          

Namgung  R,  Tsang  B.( 2003)  . Bone in the pregnant mother and newborn at     

birth. Clin Chim Acta; 333: 1–11. 

Rfieda AR, Abdul Malik HA, Ben Krayem OR (2019).Estimation of vitamin D 

serum level among adult population in misurata. Department of pharmaceutical 

chemistry, faculty of pharmacy, university of misurata 

Specker  BL(2004). Do North American women need supplemental vitamin D        

during pregnancy or. Lactation. Am J Clin Nutr.. ; 59 1994 (suppl): 484- 90. 

Thomas JS, Ellen MM et al., (2018). "A review of vitamin D supplementation as 

disease-modifying therapy".Mult Scler.24(1):6-11. 

Tucker KL, Morita K(2006) , Qiaonetal..colas, but not other carbonanted bererages, 

are associated with low bone mineral densityin older womeni The framingnam 

Osteoporosis study.Amj clin Nutr .84:936-42 

Whiting SJ, Hedey A, papui KS, Miv wald R, Kowalski K, Bailey Wicherts  IS, Van 

Schoor  NM, Boeke AJ,(2007). Vitamin d status predicts physical performance and 

its decline in older persons. J clin Endocrinol Metab .:92:2058-2065.     

Wyshak G(2000). Teenaged givls, Carbon ated bererage consumption, and bone 

fractures.Archpediate Adolesc Med 154:610:3. 


