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محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية اآلداب والعلوم  مجلة علمية 

نشر بها البحوث والدراسات األكاديمية المعنية بالمشكالت بمسالته، ت  

التخصصات العلمية. والدعوة  شتىوالقضايا المجتمعية المعاصرة في 

 نحاء الوطن.فيها مفتوحة للباحثين من سائر أ للمساهمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيئة التحرير:
  رئيسًا..                             ارف قشقشــــود العــــــد.حمم

 .عضوًا      .                        ر حممد الفيتوريـــــــــد.بناص

  عضوًا.                                      .مصطفى عبدالسالم املبـرد د.

 اهليئة االستشارية:  
 د. ســـــامل حمــــمــــد ميــــالد.          .      احلبتــي عبداهللبـوبكــر أد. 
 .عبدالناصر حممد املربوكد.      .           سامل منصور عبدالصــادقد. 

 .وســـــــــــطالق إبراهيم.سعاد أ                             

 مدير التحرير: 

 دي.يإبراهيم فرج الزاد.   

 ليبيا. -مسالته / عنوان اجمللة: كلية اآلداب والعلوم 
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 مجلة القواعد ومعايير النشر ب

يف كتابة األمثل حرصًا من هيئة التحرير على استخدام األسلوب العلمي      
وأخذًا إىل التيسري على الباحثني والقراء نأمل من  البحوث والدراسات اليت تنشرها،

 -بالقواعد واملعايري التالية:اجلميع االلتزام 

 خرى للنشر.أجلهة  هرسلأ وأنشره أن مل يسبق ه أن حبثب ياً يقر الباحث كتاب (1

 أن يكون البحث أو الدراسة يف موضوع مما تُعىن به اجمللة. (2

خطاء خاليًا من األو اجعة لغوية سليمة، ينبغى أن يكون البحث مراجعًا مر  (3
 .، قبل تقدميه للمجلة املطبعية
 امرفق ،ةـــــــو االجنليزيأة ــــوباً بإحدى اللغتني العربيـــــة مكتــــيقدم البحث إىل إدارة اجملل (4
 ( قابالCDكلمة، ونسخة حمفوظة على قرص حاسوب )  333لخ  ال يزيد عن مب

 للقراءة  والكتابة.
املصادر واملراجع واالقتباس يلتزم الباحث باألسلوب العلمي املتبع يف كتابة  (5

ليها مبنت البحث يف قائمة إشري أعروفة( وتدرج مجيع املراجع اليت )حسب املدارس امل
واًل مث املراجع أجبدياً، وتأيت املراجع العربية أيف هناية البحث، وترتب ترتيبًا  املراجع
 جنبية بعدها.األ
مصورة تصويرًا نقياً  وأمرسومة  شكال البيانية واخلرائط املرفقة بالبحث تكونألا (6

ما الصور الفوتوغرافية فال ينبغى أن أعلى مساحة الكتابة بالصفحة ،يسمح بنشرها 
 ويراعى فيها الدقة والوضوح. ،يزيد عددها على عشر

 صفحة. 25يفضل أال يزيد عدد صفحات البحث عن  (7
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بنوع ( سم 21×سم12)عنال يزيد  مقاسو   A )4على ورق ) الطباعةتكون  (8
بالنسبة للبحوث اليت  للن  (14وحبجم ) (Traditional  Arabicاخلط )
( 12( وحبجم )Times New Roman)ونوع اخلط  باللغة العربيةتكتب 

 .باللغة اإلجنليزية تكتب بالنسبة للبحوث اليت 
 احلاسويب،وسني زهراوين وفقًا لرسم املصحف ــــة بني قـــــــات القرآنيــــــع اآليـــــتوض (9

 .بالشكل  وتضبط األحاديث وأبيات الشعر
 االلتزام باملنهج العلمي يف البحث والتوثيق. (13
تعرض البحوث املقدمة إىل اجمللة على مقيمني متخصصني يف سرية تامة،  (11

 وتكون  توصياهتم ملزمة.
ًا هلا مبجرد تسليمها وال ترد أصوهلا ــــــون ملكــــــــــة تكــــــــورة يف اجمللـــــوث املنشـــــالبح (12

 تنشر.نشرت أو مل إىل أصحاهبا، سواء 
ة يعرب عن رأي صاحبه، وهو املسؤول عنه أدبيا ـــــــــور يف اجمللــــــــــالبحث املنش (13

 ميثل بالضرورة رأي اجمللة. وقانونياً ، وال
صول على نسختني من حيق ألصحاب البحوث والدراسات املقدمة للمجلة احل (14

 العدد الذي تنشر فيه حبوثهم ودراساهتم .
اللغة العربية هي اللغة األساسية للمجلة، وتقبل البحوث املكتوبة بلغات أجنبية  (15

 على أن تكون مقرونة مبلخ  باللغة العربية.  

 هيئة التحرير.
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 فهرس المحتويات
 ت املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الصحفة

8-37 
 أثر الليبني يف صناعة املعاجم

  الدبوس د.حسني صاحل حممد
1 

38-69 
 تفسري قول اهلل تعاىل: حولإضاءات 

قاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا
(1) 

 الكاسح.عبد احلكيم ميالد أ

2 

73-93 
 متعة الطالق والتعويض للمطلقة 

 د.حممد عبدالسالم العامل
3 

91-127 
 االستفهام يف مسرحيات صالح عبد الصبور الشعرية

 د.يوسف ميالد الشتيوي
4 

128-157 
 نصاري من السلطة العثمانيةموقف أمحد النائب األ

 د.عز الدين البكوش العامل
5 

االقتصادية واالجتماعية بني طرابلس الغرب ومدن جنوب الصحراء العالقات  158-173
 خالل القرن التاسع عشر    د.حممد عمر مروان

6 

174-193 
 حالف والعهود ودورها يف تنظيم جتارة مكة قبل اإلسالماأل

 د.عادل عمران حممد زايد
7 

191-213 
 م(1963/1961موقف مجال عبدالناصر من أزمة الكونغو )

 الزوام حبريد.عادل 
8 

211-233 
احلياة السياسية واالقنصادية الحتاد قبائل لواتة خالل العصر البيزنطىفي 

 ( د.عياد مصطفى حممد اعبيليكة533/643ليبيا )
9 

231-243 
 العباس أمحد الشاخمي دراسة تارخيية لكتاب السري اليب
 زكية بالناصر منصور القعود 

10 

244-265 
واالقتصادية ومفاهيمها وعناصرها وابعادها ومعوقاته التنمية االجتماعية 

 )احلالة الليبية منوذجاً( أ.صالح الدين أبو بكر احلراري
 

11 
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 افتتاحية العدد
  
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني     

 هبديه وسار على هنجه إىل يوم الدين .صلى اهلل عليه وعلى آله ومن اهتدى 
 .وبعد
ـــــ أيها القارئ الكرمي ــــ ويسعدها أن تقدم لك العدد فيسر أسرة حترير اجمللة    

حافاًل بالعديد من املوضوعات العلمية املفيدة يف شىت فروع  السادس من جملة القلعة،
تعاىل ـــ أن يكون هذا العدد يف املعرفة اإلنسانية والعلوم التطبيقية ، سائلني اهلل ـــ 

 إليه القارئ الكرمي . حاملستوى الذى يطم
إذ نقدم هذا العدد نأمل من األساتذة الكرام واملهتمني بالبحث العلمي أن  وإننا     

وافق مع ختص  هذه اجمللة وتكون ملتزمة بأصول تتالعلمية الىت  ميتحفونا ببحوثه
 والتوثيق وتسلسل األفكار واستخالص النتائج .ومعايري البحث العلمي يف النقل 

وهيئة التحرير إذ تقدم هذا العدد تلتمس العذر منكم فيما قد يظهر فيه من     
صري ، وتتمىن منكم أن تكونوا خري معني هلا بتوجهاتكم السديدة قتقصور أو 

بإذن ضل شاداتكم املفيدة للرقي هبا حىت تكون أعدادها القادمة بصورة أحسن وأفر وإ
 اهلل تعاىل .

 
 واهلل ولي التوفيق

 
 هيئة التحرير               
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 أثر الليبيين في صناعة المعاجم                      

 د . حسني صاحل حممد الدبوس                                
 /قصر خيار كلية اآلداب والعلوم/قسم اللغة العربية                                

 جامعة املرقب                                 
 المقّدمة : 

الصناعة املعجمّية مرحلة مهّمة من مراحل االهتمام باللغة العربية اليت بدأت قدميا 
واستمّرت لوقتنا احلاضر من أجل تيسري الكثري من املصطلحات وفهمها، والّتعريف باألعالم 

سامهت يف عدة عوامل ، وكانت هذا البلد  يفوالبلدان.  وهي يف ليبيا مرتبطة بالّنشاط الثّقايف 
. وأهم تلك العوامل: االستعمار اإليطايّل لليبيا الذي حرص على جتهيل ر الثقايف يف ليبيا التأخ

الشعب اللييّب، وحماولة استبدال ثقافة املستعمر بثقافته يف حماولة لتشويه اهلويّة العربّية اإلسالمّية 
. من هذا املنطلق اخرتت أن أكتب حبثًا لبيان احلركة املعجمية يف ليبيا يف  هلذا الشعب وطمسها

فقد كانت أبواب الثّقافة احلقيقية موصدة أمام الليبيني من خالل جمالني مهمني مها: الفرتة من 
 ؛ لذا اخرتت هذا البحث، واتبعت املنهج  الوصفي واملنهج التارخيي . )التعليم ، والصحافة (

لبحث من إشكاليات وصعوبات أمّهها : عدم احلصول على عدد أكرب من ال خيلو ا
املعاجم املؤلفة يف ليبيا لصعوبة التنقل بني املناطق والقرى ألسباب معلومة  ، وتأّخر موكب 

  -كما ذكرت آنًفا  -الثقافة ، فحركة املعاجم  مرتبطة باحلركة الثقافية اليت ظهرت يف جمالني مهّمنب 
  لصحافة ( )التعليم ، وا

في جمال التعليم مل يتوفر هلم أّي تعليم عاٍل عدا دراستهم بـ) معهد اجلغبوب الديين ( ف
الذي اقتصر على منهج حمدد، ومن أراد مواصلة املشوار عليه أن ينتقل إىل )األزهر الشريف( 

يطالية، مبصر، أو )الزّيتونة( بتونس، وهو أمر فيه من الصعوبة مبكان بسبب عرقلة السلطات اإل
 .(1)واإلمكانات اليت مل تتوفر ألغلب الليبيني

                                                           
م .، ص :  1992ينظر تطّور التعليم يف ليبيا يف العصر احلديث ،  رأفت غنيمي ، مكتبة اجلامعة األردنّية   - 1

247   . 
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ذلك كانت ضئيلة قليلة االنتشار صحف يف ليبيا  ، فالجمال الصحافة  كذلك األمر يف
، وبعض (3)وصحيفة )العدل(( 2)،وصحيفة )الرقيب العتيد((1))ليبيا املصّورة(، منها: الوقت 

. ففي فرتة األربعينيات (4)املعروف اجتاهاهتا الّصحف اليت تصدر بأوامر من السلطات اإليطالية
تعددت الصحف مع قلة اإلمكانات، وكان معظم موادها من النوع ) الرتفيهي (، أو النتف 
األدبية، أو التطبيق النحوي اإلعرايب، غري أن ما يسّجل  لتلك الفرتة عدم انقطاع الّصالت مع 

االّطالع على ما جيري يف األقطار العربّية واالستفادة  مما مّكن املثقفني الليبّيني من ،املشرق العريب
 ،املناهج التعليمية وُجدِّدتمعاهد للمعلمني مبدينة طرابلس،  فُتحت. ويف هذه الفرتة أيضا (5)منها

استطاع ذلك اجليل أن  ، ومن مثّ (6)بعض الوظائف اإلدارية يف جمال التعليم لليبيني  وُأسندت
.  يؤّسس حلركة أدبّية جديدة قائمة على التكوين الثّقايف، واالهتمام بنتاج األدباء يف املشرق العريبّ 

، وبرزت املقاالت األدبّية، (7)وانتشرت اجملالت األدبّية ،السوق اللييّب الكتاب العريب دخلو 
 .(9)شعر اللييب املعاصريف تلك الفرتة ال ظهر، و (8)واالجتماعّية، والسياسّية

البحث جاء يف مقدمة ،  وعنوان فرعي يبنّي الصناعة املعجمّية يف ليبيا من حيث و 
الكم والكيف ، وعنوان رئيسي  ذكرت فيه املعاجم املؤلفة يف ليبيا  ورتبتها وفق نوعيتها ) املعاجم 

املعاجم التعليمية ، معاجم  اللغوية ، معاجم الرتاجم ، املعاجم التارخيية ، املعاجم اجلغرافية ،
 املطبوعات ، املعاجم الرتاثية ( ، وخامتة ، وثبت باملصادر واملراجع .

 

                                                           
 م . 1935صحيفة صدرت يف فرتة الثالثينات ، أصدرها الصحفي ) عمر احمليشي ( سنة  - 1
 م . 1938 صحيفة اهتمت باجلانب األديب من شعر ونثر استمرت يف الصدور حىت سنة - 2
 صحيفة بدأت تصدر يف العشرينيات واستمرت حىت األربعينيات .  - 3
ينظر صحافة ليبيا يف نصف قرن ، عرض ودراسة حتليلّية لتطّور الفن الّصحفي يف ليبيا ، علي مصطفى  - 4

 . 239م  ، ص :  1963املصرايت ، دار الكّشاف / طرابلس 
   239املرجع السابق ص : - 5
 . 278ص : ّور التعليم يف ليبيا يف العصر احلديث : ينظر تط - 6
 م . 1973طرابلس    –. خليفة حممد التليسي ، وزارة اإلعالم  257رحلة عرب الكلمات ص  :  - 7
 املرجع السابق . - 8
 م . 1966. خليفة حممد التليسي ، مقال يف جملة الّرواد سنة  42رفيق شاعر الوطن ص :  - 9
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 الصناعة المعجمية في ليبيا من حيث الكّم والكيف : -
علنا نتساءل عن إمهال هذا اجملال الذي يوثّق اللغة والّتاري  جتصناعة املعاجم يف ليبيا 

عند كتابة هذا البحث و  ، ولكن ما عذر الالحقني، رمبا يكون العذر للّسابقني و واألعالم، 
حاولت بكل ما تيّسر يل أن أحبث عن املعاجم اليت ألّفت يف هذا القطر العريب )ليبيا(، تساءلت 
عن هذا الكم الذي ال يعكس ما تزخر به بالدنا من أعالم، ومثّقفني، مل أجد إال إجابة واحدة، 

ال صناعة املعاجم مل يؤسَّس له بالطريقة املناسبة كباقي اجملاالت . لكن مع كل هذا وهي أن جم
ظهرت معاجم لعدد من املؤلفني ال أبالغ إن قلت: إهنا تضاهي املعاجم القدمية اليت رسّخت علم 

أمساء تلك املعاجم وما تناولته من موضوعات،  –بعون اهلل–املعاجم يف اللغة العربية. وسأسرد 
ضافة إىل ذكر مؤلفيها وترامجهم يف هام  الّصفحات حماولة ميّن إلظهار اجلهود اليت بُذلت، باإل

ولتحفيز أهل العلم لالهتمام هبذا اجملال خللق صناعة معجمّية تزخر هبا مكتباتنا وجامعاتنا  لتكون 
 .نرباسا لكل مطّلع على تاري  هذا الشعب الذي عاش زمنا حتت ِنري االستعمار وثقافته

أّما من حيث الكيف فقد تنّوعت املعاجم وفق جماالت خمتلفة )معاجم لغوية، معاجم  
 جغرافية، معاجم تارخيية، معاجم للرتاجم، معاجم تعليمّية( .

 : المعاجم المؤّلفة  -
املعاجم اليت ألّفت وتيّسر يل مجعها خالل فرتة حمددة عددها ضئيل ، ويرجع ذلك إىل 

مع هذا و  ،الوصول إىل أماكن خمتلفة من بلدنا احلبيب للظروف الراهنة  أسباب عّدة أمّهها صعوبة
 مجعت ما أستطيع من هذه املعاجم على النحو اآليت :

  أوالً : المعاجم اللغوية : 

( : كتاب خمتصر يف اللغة ، وما حُيتاج  ابن األجدابي)   تلفظمكفاية المتحفظ ونهاية ال      -
إليه من غريب الكالم ، وكثريًا من األمساء والصفات والشواهد ليسهل احلفظ . يعّد هذا املعجم 

وسالسته ، وتفّرده فيما مجع . جاء هذا الكتاب يف واحد  منوذًجا رفيًعا ملعاجم املعاين لدقّته ،
 وثالثني بابًا على النحو اآليت : 

 اب يف صفات الرجال احملمودة .ب  - 1

 باب يف صفات النساء احملمودة . – 2



00 
 

 باب يف احلب واملوصوف به .  - 3

 باب يف أطوار عمر اإلنسان .  - 4

 باب يف احللي .  - 5

 باب نعوت القفار واألرضني .  - 6

 باب يف الّرمال .  - 7

 باب يف اجلبال واألماكن املرتفعة واألحجار. – 8

 يف احملال واألبنية .باب   - 9

 باب يف الّرماح .  - 13

 باب يف الّسحاب .  - 11

 باب يف املطر .  - 12

 باب يف السيول واألمطار .  - 13

 باب يف النباتات .  - 14

 باب يف النباتات املثمرة واملأكولة . – 15

 باب يف األطعمة . – 16

 باب يف األشربة . – 17

 باب يف اإلبل . – 18

 باب يف اخليل . – 19

 باب يف مجاعات اخليل . – 23
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 باب يف السالح . – 21

 باب يف السهام . – 22

 باب يف الدروع والبيض . – 23

 باب يف السباع والوحوش . – 24

 باب يف الظباء . – 25

 باب يف الطري . – 26

 باب يف أمساء اخلمر . – 27

 باب يف اآلنية . – 28

 باب يف اللباس . – 29

 باب يف الطيب . – 33

 .  (1)باب يف اآلالت وما شاكلها  – 31

ترتيب فيه املؤلف  أعادمعجم لغوي،  :) الطاهر أحمد الزاوي (  ترتيب القاموس -
معجم )القاموس احمليط( من النظام اهلجائي الذي يعتمد ترتيب الكلمات حسب حرفها األخري 

األول قصد التسهيل، واستمّر يف الرتتيب إىل النظام اهلجائي الذي يعتمد الكلمات حتت حرفها 
. وألمهية هذا املعجم (2)حىت أكمله يف أربع جملدات قضى من عمره عشرين سنة لتبويب مواده

                                                           
إسحاق ، إبراهيم بن إمساعيل بن أمحد بن عبد اهلل الطرابلسي ، املشهور بابن األجدايب ، من  تأليف : أبو  - 1

هـ . لغوّي باحث، من أهل طرابلس الغرب. نسبته إىل اجدابية ،   473ولد سنة  ،  علماء القرن اخلامس اهلجري
له كتب، منها )كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ ( ، وكتابان يف )العروض( وخمتصر يف )علم األنساب( و )األزمنة 

ت احلموي ، دار م(  .ينظر معجم األدباء ، ياقو  1377ط( ورسالة يف )احلول( وكان أحول ) ت :  -واألنواء 
 ،  32/  1، واألعالم :      82/  1الكتب العلمية : 

م (  ، تلّقى  1883تأليف الشي  : الطاهر أمحد الزاوي . ولد الشي  : باحلرشة  مبدينة الزاوية سنة )  - 2
  ليبيا  م ، من مشائخه يف 1912نة مبادئ تعليمه يف ليبيا حبفظه القرآن الكرمي ، شهد معركة اهلاين أوائل س
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أشار الدكتور )حممد مصطفى رضوان( هلذا املعجم بقوله: "ولعل الزّاوي برتتيبه القاموس احمليط 
ني بالضاد االستفادة التامة به، وقّدم هلم أجّل على الطريقة الفيومّية الزخمشريّة قد يّسر للناطق

 .   (1)خدمة حيفظها له التاري  بالتقدير والثناء"
اختصار ملعجم  وهو : معجم لغوي،(  الطاهر أحمد الزاوي)  مختار القاموس -

)القاموس احمليط( للفريوزبادي، رّتب فيه املؤلف مداخله ترتيبا هجائيا حسب أوائل احلروف، 
وذكر يف مقدمته هلذا املعجم أن طريقة اختصاره هي االكتفاء مبا تعارف عليه يف االستعمال، أو 

عو احلاجة شرح آية، أو حديث، أو أثر، فقد استغىن عن ذكر كثري من املواد اليت ال تد
الستعماهلا، وحذف الرتاجم، واالقتصار على منت اللغة مما يتصل باملسائل العلمية، واحلفاظ على 
عبارة القاموس، وضبط بعض الكلمات، ومل يهتم بإرجاع اهلمزة املمدودة إىل أصلها تسهيال 

 للقارئ  .
 . ( 2) ( صفحة من احلجم املتوسط678يقع هذا املعجم يف جزء واحد حيتوي على ) 
 
 

                                                                                                                                        

أمحد الشريف ، علي اجلهاين املصرايت ( . مث سافر إىل القاهرة يف أواخر نفس السنة والتحق باألزهر الشريف )
وغريها من العلوم اليت كانت تدرس يف األزهر الشريف، ، عاد إىل طرابلس سنة  فدرس النحو واحلديث والتفسري ،

حق باألزهر الشريف من جديد ، حتّصل خالل هذه الفرتة م عاد ثانية إىل مصر والت 1924م، ويف سنة  1919
م ، وعلى اجلنسية املصرية، وعمل يف وزارة األوقاف املصرية مث سافر إىل  1938على اإلجازة العاملية سنة 

على ساكنها أفضل الصالة  –م عمل خالهلا مدرسا باملدينة املنورة  1957م حىت  1955السعودية من سنة 
م وعنّي مفتيا لليبيا .  مؤلفاته متعددة ومتنوعة منها : ) جهاد األبطال يف  1969د لليبيا سنة مث عا –والسالم 

 5 طرابلس الغرب ، عمر املختار ، خمتار القاموس ، ترتيب القاموس ، معجم البلدان ...(  تويف يوم ألربعاء
 م .1986 مارس

م ،  1961، اجمللدان التاسع والعاشر،   434 ، 433جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية يف مدريد : 
 م . 1962

 م  . 1959، دار الفكر ،  6الطاهر أمحد الزّاوي ، ينظر مقدمة ترتيب القاموس :  
، حممد مصطفى رضوان ، منشورات اجلامعة الليبية ، كلية  161ينظر دراسات يف القاموس احمليط :   - 1

 م . 1973اآلداب / بنغازي ، الطبعة األوىل 
 . 7 – 5املؤلف الشي  : الطاهر أمحد الزاوي .ينظر خمتار القاموس :  - 2
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،  النفيس من كنوز القواميس صفوة المتن اللغوي من تاج العروس ومراجعه الكبرى       -
 ) خليفة محمد الّتليسي (  :

اليت انطلق منها لتأليف هذا املعجم ، مع  القاعدة) تاج العروس (  معجم جعل من 
الرجوع إىل املعاجم األخرى اليت اعتمد عليها التاج ، وصرّح أنه يف بداية عمله أراد تبويب التاج 
تبويًبا حديثًا لتعميق الصِّلة بني املعجم وماّدته الّلغويّة، وبعد فرتة رأى أن هذا اجلهد ال طائل حتته، 

،  ة الّلغويّة، وفصلها عن املواد املوسوعّية اليت كان أغلبها يف تراجم األعالمفانربى إىل ختريج املادّ 
أو التعريف باملواقع والبلدان، وأراد أيضا استخالص املنت اللغوّي من الّزوائد واإلضافات ، وتقدمي 

 .(1)املنت يف ثوٍب جديٍد يعتمد التهذيب

العربّية وصوهنا ودفع األخطار  ميكن إمجال الغرض من تأليف هذا املعجم : حفظ اللغة
عنها، خاّصة أّن بعض القنوات الفضائية أصبحت تكّرس الدعوة إىل العامّية وتشّكل أكرب هتديد 

الوصول إىل مادة تاج العروس  -وخباّصة للّناشئة  -للغة الضاد،  وأراد أن يسّهل للّناس 
جهل الّناس بالّلغة بسبب دون عناء، فَعَمد للّتهذيب واالختصار والتجريد، منها فيستفيدون 

 . (2)العربّية وافتخارهم مبعرفة اللغات األجنبّية 

باألصل فلم يزد عليه شيئا من املصطلحات احلديثة ، والكلمات املؤلف تقّيد  
قريبة املنال ، ومل يهمل إال ما  املستجّدة؛ ألن هدفه وغايته أن جيعل املادة الّلغويّة يف هذا القاموس

 .(3)أمهلته اجلماعة ،  وأغلبه من الكلمات املماتة 

يقع النفيس يف أربعة جملدات ذات جتليد فاخر ، وطباعة راقية يف ورق جّيد ، من 
احلجم املتوسط . تتواىل صفحات اجمللدات األربعة من بداية اجمللد األول إىل هناية اجمللد الرابع ؛ 

( من اجمللد األول وينتهي يف صفحة  23أ منت املادة املعجمية اللغوية من صفحة )حيث يبد
( من اجمللد الرابع . تنقسم كل صفحة من صفحات املنت الّلغوّي إىل عمودين ، يفصل 2547)

 بينهما خط رأسيٌّ .

                                                           
 ، خليفة حممد التّليسي ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، الطبعة األوىل .  19/  1النفيس :  -1
 . 21/  1النفيس :  -2
 . 23/  1النفيس :  -3
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( مقدمًة كتبها املصنِّف 22إىل ص.  17باجمللد األول سّت صفحات)من ص. و 
توّضح أسباب تصنيف " النفيس " ، واملنهج املتّبع يف تصنيفه، مع توضيح بعض املناهج الرئيسة 
يف بعض املعاجم الّلغويّة األخرى . تتضمن الصفحات اليت قبل املقدمة آيًة من القرآن الكرمي، 

يف هناية اجمللد الرابع مخس صفحات من ص و صّنف، وإهداء، وبيتاً من الشعر . وبعض الصور للم
 .( سرية علمية ووظيفّية خمتصرة للمصنف2553( إىل ص ) 2549)

( صفحة وتشمل األحرف السبعة األوىل من 663تقع املادة العلمية باجمللد األول يف )
 " ( . اهلجائية األلفبائية ) من اهلمزة " أ " إىل اخلاء " خ 

( صفحة تتضمن املنت اللغوي الذي يغطي 595ويقع املنت اللغوي باجمللد الثاين يف )
املادة الواردة يف أبواب األحرف السبعة اليت تتواىل بعد حرف اخلاء )خ( ابتداء حبرف الدال ) د( 

 وانتهاء حبرف الصاد )ص( .

الواردة بأبواب األحرف الستة ( صفحة تتناول املادة اللغوية 496أما اجمللد الثالث فبه )
 من الضاد )ض( إىل الفاء ) ف ( .

( صفحة 768بينما األحرف الثمانية الباقية من القاف ) ق ( إىل الياء ) ي ( تأخذ )
من اجمللد الرابع .وبذلك يكون إمجايل الصفحات اليت تغطي املنت الّلغوّي حلروف املباين العربية 

 ( صفحة. 2552هبذا القاموس )

ّتب املصنُف ) الّنفيس ( وفق ترتيب املدرسة املعجمّية احلديثة اليت تعتمد احلرف ر  
األول من الكلمة بابا، مّث تتدرج اجلذور حسب الرتتيب اهلجائي العريّب املشرقي ) أ . ب . ت . 

ت  –ب  –ث. ج . ح .خ . د . ذ . إخل . (، أما الرتتيب املغريب فهو على النحو اآليت : ) أ 
 –ض  –ص  –ن  –م  –ل  –ك  –ظ –ط  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج  –ث  –
 ي ( . –و  –ه  –ش  –س  –ق  –ف  –غ  –ع 

دون ضبط وإظهار حركات  غوّي بالنفيس ، فلم يدع كلمةً اهتّم التّـلّيسي بضبط املنت اللّ 
    اإلعراب، وهذا من شأنه أن يساعد الباحث يف الوصول إىل النطق الصحيح لكل مفردة .
وهذا اإلظهار وّفر على املصنف مكانا ، وعلى القارئ وقتا وإشكاال من حيث إن الكلمة تظهر 
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مضبوطة بالشكل دومنا حاجة إىل أن ين ًّ املصنف على حركة كّل حرف من حروف كّل كلمة 
 فيأخذ منه ذلك حّيزا ليس بالقليل على ظهر صفحات القاموس ، غري أن هذا قد يوقع يف اخلطأ 

 .عي باملطِّ 

اعتاد التّـّليسي أن يبدأ كّل باب من أبواب الّنفيس بصفحة جديدة ، وأن تكون هي 
، 331ـ  333كانت الصفحة اليمىن فارغة متاما ) انظر مثال ص.   حىت وإن الصفحة اليسرى 

 ( . 763ـ  761،  573ـ  571،  437ـ  435
قاموس مرّتب هجائيا حسب وهو :  خليفة محمد الّتليسي ()   قاموس إيطالي عربي     -

ويكتب أمامه املقابل باللغة العربية ، يذكر يف مقدمته أن تأليفه هلذا  اللغة اإليطالّية، يذكر املدخل
القاموس ملتعة شخصّية زالت كل صعاهبا مبجرد رؤية هذا القاموس كامال جاهزا ، مث ذكر تلك 

ة يف القواميس احلديثة املستوفية املصاعب املتمثلة يف النق  الكبري الذي تشكوه هذه اللغ
حلاجات القارئ املعاصر ، مما جعله يعتمد كليًّا على املعاجم اإليطالّية اليت حتتاج إىل جهٍد مضٍن 

يف املشابه هلا ، حىت تكّونت وجسوٍر ، إمَّا بالّرجوع إىل املعاجم اإليطالّية مباشرة، أو التماسها 
ة يف تأليف هذا القاموس ، وقد أخفى أمره على أقرب مادة هائلة حرّكت يف نفسه الرغب هلدي

املقرّبني حىت انتهى منه ، ال غريًة ، بل خوفًا من عدم إمتامه ، مث ذكر املصنِّف ممّيزات هذا 
القاموس املتمثّلة يف أنه جتاوز مجيع القواميس اإليطالّية ألنّه يسّد احلاجات املتعددة للّدارس 

 ر للغة اإليطالّية قاموًسا معاصرًا .والباحث املعاصر، وأيضا وفّ 

وعرّج أيضا على الضرورات امللّحة اليت دعته هلذا التأليف وهي : حاجة الّطاّلب العرب  
الّدارسني يف اجلامعات اإليطالّية ملثل هذا القاموس ، وحاجة الّطالب اإليطالينّي املتخّصصني يف 

العرب واإليطالينّي ، والدور املهّم للغة اإليطالية  دراسة حضارة العرب ، واالرتباطات الثّقافّية بني
 يف حضارة اإلنسان املعاصر .

مث حتّدث عن املآخذ على بعض القواميس اإليطالّية ، وعن املصادر اليت رجع إليها 
ْورِد لألستاذ 

َ
بعلبكي ، واملنهل لألستاذين سهيل منري ومنها: قاموس الّنهضة إلمساعيل مظهر ، وامل

وجّبور، وأخريا حتّدث عن اهلدف الذي من أجله أّلف هذا القاموس وهو التأسيس إدريس ، 
 احلديث للعالقة بني الثّقافتني العربّية واإليطالّية .
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يف هذا القاموس رّتب املؤلف املادة ترتيبا هجائيا وفق األحرف الالتينية ، ذاكرا أمامها  
م. يقع يف جملد  1993قاموس دار الربّان سنة ترمجتها بالعربية  بأكثر من معىن .  نشرت هذا ال

 صفحة. 811واحد عدد صفحاته: 

يتمّيز عن املعجم السابق أنه   :(  ) خليفة محمد التليسي  قاموس إيطالي عربي طالّبي    -
يكتفي بذكر املفردات اليت هتّم الطالب خالل دراسته. صدر هذا القاموس عن الدار العربية 

 للكتاب ، ومكتبة لبنان/ بريوت.
 ثانًيا : معاجم التراجم : 

معجم تارخيّي يهتم برتمجة األعالم الليبيني . :(  الطاهر أحمد الزاوي) أعالم ليبيا -
 م. 1961اب مطبوع يف جماله سنة باجتاهاهتم املختلفة )العلمية، واألدبية، واجلهادية( وهو أول كت

املنتخب ( أطلق عليه هذا االسم الدكتور ) حممود  وهو مل يشمل كل أعالم ليبيا وهلذا مُسي )
إال  حني قال: "ونظن أن هذه الرتاجم اليت بلغ عددها أكثر من أربعمائة ليست (1)علي مّكي(

منتخبا قام به املؤلف، إذ أن أعالم القطر اللييب ينبغي أن جياوز هذا العدد بكثري من خالل ثالثة 
عشر قرنا ، ولكن املادة اليت مجعها األستاذ الزّاوي طيّبة على أية حال، وهلا قيمتها يف وضع لبنة 

 . (2)يف بناء تاري  هذا القطر العريب الشقيق"
: مل يطلق عليه اسم معجم أو ) صالح محمد نجم وآخرون (   لليبييندليل المؤّلفين العرب ا -

قاموس ، لكن منهجيته وفق منهجيتهما فهو حصر للمؤلفني القدامى واملعاصرين الذين توفرت 
املؤلفني القدامى من  فيه م. حصر 1976معلومات عنهم منذ الفتح اإلسالمي لليبيا حىت سنة 

املؤلفني املعاصرين من فيه واقع املعلومات الواردة باملراجع التارخيية، وكتب الرتاجم وغريها، وحصر 
واقع املعلومات املذكورة يف كتب النقد األديب بليبيا، وما ورد يف املقدمة واملالحق والتعليقات 

 ت الشخصية.واألخبار اليت ترد يف الصحف، باإلضافة إىل االتصاال

                                                           
حممود علي مّكي ، عاّلمة يف الدراسات العربّية األسبانّية ، وحمّقق قدير ، ومرتجم  ، أّسس قسم اللغة  - 1

لّنبويّة ، التشّيع يف األسبانّية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة القاهرة ، من مؤّلفاته ) مدريد العربّية ، املدائح ا
ثالث دراسات عن الشعر األندلسي ملؤلفه أتيلو(  ، تويف يف  وترجم ، حتقيق ديوان أيب درّاج القسطلي ،األندلس

 م . املوسوعة العلمّية بشبكة املعلومات . 2313الثامن من أغسطس سنة 
 ،م 1961،  ، اجمللدان التاسع والعاشر 434،  433جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية يف مدريد :  - 2

 م. 1962
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اقتصر هذا الدليل على املؤلفني الذين صدر هلم يف سوق النشر كتاب مطبوع واحد على       
األقل. مّت ترتيب هؤالء املؤلفني باللقب أوال، مث باالسم األول، مث الذي يليه، ويرتجم لكل هؤالء 

ا، ودوره العلمي باالسم وتاري  امليالد ومكانه، ومراحل الدراسة، واملؤهالت اليت حصل عليه
 واألديب واالجتماعي والسياسي، وجماالت التأليف، مع ذكر املؤلفات، وتاري  الوفاة.   

( مؤلفا وقد نشرت هذا الدليل  دار الكتب 361بلغ عدد املؤلفني املرتجم هلم )
 .(1)( صفحة596م. عدد صفحاته ) 1977الوطنية سنة 

:   يف هذا ) لعبد اهلل سالم مليطان (  اصرينالليبيين المعوالكّتاب معجم األدباء   -   
عرض لصورهم ومؤلفاهتم املطبوعة وخمطوطاهتم  ( أديبًا ليبيًا مع342املعجم تعريف علميٌّ بـ )

لتسهيل مهمة الباحث حبيث ميكن البحث فيه إما  وعناوينهم الشخصية، وهو مزود بفهرسني
ثالثة أجزاء.  طبع بدار مداد للنشر والتوزيع حبسب االسم األول أو اللقب. يقع هذا املعجم يف 

 . (2)م2331واإلنتاج الفين، الطبعة األوىل سنة 
) قسم البحث والتطوير بدار الكتب  المؤلفون الليبيون المعاصرون تراجم ومؤلفات   -

: مل يطلق عليه لفظ معجم أو قاموس، لكن طريقة التأليف تتبع نفس  الوطنية / بنغازي(
فس املغزى، فهو عمل )بيليوغرايف( حيتوي على ترمجات خمتصرة حلياة كل مؤلف اخلطوات، ون

ويشمل ذلك )املرتجم، واحملقق، واحملرر، واجلامع، واملعد، والشارح، والّرسام( بداية من القرن 
 العشرين. 

 حتتوي الرتمجة على سرية املؤلف الذاتية املتضمنة لـ:
 كامال يف صدر الرتمجة وفق الرتتيب اهلجائي.  املدخل: بذكر لقب املؤلف مع ذكر االسم 
 .اعتماد رقٍم مسلسٍل للرتمجة وصورة شخصية للمؤلف 
 .ذكر مراحل الدراسة، وأوجه النشاط، والعضويات 
 .جماالت التأليف، واملؤلفات 
 .اجلوانب املضيئة يف حياة املؤلف 

                                                           
 صاحل حممد جنم ، وآخرون . أمانة اإلعالم والثقافة ) سابقا ( . - 1
معجم األدباء والكتاب الليبيني املعاصرين ، :عبد اهلل سامل مليطان .، دار مداد للنشر والتوزيع واإلعالن  - 2

 م.2331الفين ، 
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الدليل  قسم البحث والتطوير ( شخصية .  أعّد هذا 258بلغت تراجم املؤلفني يف هذا الدليل )
 .(1) م2332بدار الكتب الوطنية ببنغازي، الطبعة األوىل 

: يتناول هذا املعجم ) عبد اهلل سالم مليطان (  معجم األديبات والكاتبات الليبيات    -
تراجم ونصوص ألربع ومثانني أديبة ليبية، مراعيا أن تكون من يرتجم هلا قد صدر هلا ديوان 
شعرّي، أو جمموعة قصصية، أو رواية، أو مسرحية، وأن تكون قد أعدت حوهلا دراسة علمية، 

يبة أو كاتبة، مث وأن تكون قد مت تناوهلا يف كتاب نقدي مطبوع.  وقد بدأ برتمجة موجزة لكل أد
 يذكر نصني لكل منهن. 
هي: )تصنيف الكاتبات وفق الرتتيب األلفبائي، ذكر  مسارد بعشرةاختتم هذا املعجم 

الكاتبات الاليت صدرت هلن كتب يف جمال اإلبداع، ذكر الكاتبات الاليت صدرت هلن كتب يف 
إنتاج الكاتبات املطبوع يف جمال غري اإلبداع، رصد إنتاج الكاتبات املطبوع يف جمال القصة،  رصد 

الرواية، رصد إنتاج الكاتبات املطبوع يف جمال اإلبداع النثري، رصد إنتاج الكاتبات املطبوع يف 
جمال املسرح، رصد إنتاج الكاتبات املطبوع يف جمال الشعر، رصد إنتاج الكاتبات املطبوع يف جمال 

 بداع .الزجل، ضبط اإلصدار األول لكل كاتبة يف جمال اإل
( صفحة. نشرت هذا املعجم دار مداد للطباعة 478يقع هذا الكتاب يف جزء واحد يف)
 .(2)م 2335والنشر واإلعالن الفين ، الطبعة األوىل

: وهو معجم يهتم برتاجم الشعراء الذين ( عبد اهلل سالم مليطان  ) معجم الشعراء الليبيين -
( شاعرا وشاعرة. بدأ 113صدرت هلم دواوين، ومناذج من شعر كل واحد منهم، بلغ عددهم )

 برتمجة موجزة عن كل شاعر وشاعرة، مث ذكر ثالثة مناذج من شعر كل واحد منهم. 
ر، وشعراء مل صّنفت الشعراء يف هذا املعجم إىل: )شعراء مل ينشروا كتابا يف غري الشع

ينشروا إال ديوانا واحدا، وشعراء صدرت هلم دواوين مشرتكة مع آخرين، وشعراء مل ينشروا 
دواوينهم بأنفسهم، وإمنا مجعت وصدرت بعد وفاهتم، شعراء مل ينشروا دواوينهم بأنفسهم بل 
أعدت دراسات عنهم تناولت أعماهلم الشعرية وضمنت قصائدهم، شعراء نشروا بعضا من 

وينهم بأنفسهم مث نشرت هلم دواوين أخرى بعد وفاهتم، شعراء كتبوا الشعر والقصة، شعراء  دوا
                                                           

 م . 2332كتب الوطنية / بنغازي املؤلفون الليبيون املعاصرون تراجم وطبقات ، قسم البحث والتطوير بدار ال  - 1
معجم األديبات والكاتبات الليبيات ،  عبد اهلل سامل مليطان ، دار مداد للطباعة والنشر واإلعالن الفيّن .،  - 2

 م . 2335الطبعة األوىل 
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كتبوا الشعر والبالغة، شعراء كتبوا الشعر واملسرح، شعراء كتبوا الشعر الفصيح والزجل الشعيب، 
 ديوان شعراء كتبوا الشعر والنقد والدراسات األدبية والتارخيية، شعراء مل يصدروا شعرهم منفردا يف

 وإمنا نشر ضمن بعض كتبهم(  
( 763( صفحة، واجلزء الثاين: )775يقع هذا املعجم يف ثالثة أجزاء، اجلزء األول : )

( صفحة.  طبع يف دار مداد للطباعة والنشر/ طرابلس سنة 816صفحة، واجلزء الثالث: )
 .  (1)م2338

يتناول هذا املعجم ترمجة للقصاصني : (  ) عبد اهلل سالم مليطان معجم القصاصين الليبيين    -
الذين ذكرهم يف هذا املعجم بالتعريف باسم القاص، وحمل ميالده وتارخيه ، ومراحل دراسته، 
والشهادات اليت حتصل عليها وذكر توارخيها، وذكر الصحف واجملالت اليت نشر هبا ، والوظائف 

جني من قصصه، واملصدر الذي نقل اجملاميع القصصية اليت نشرها. وذكر منوذأو  ، اليت شغلها
. (2)منه النموذجني، واملقاالت والدراسات اليت كتبت عنه، واحلوارات واللقاءات اليت أجريت معه

وقد اختار القص  اليت نشرت يف كتب دون النظر لإلبداع، والقيمة اليت حتملها، معّلال بأهنا 
 حماولة لتوثيق املشهد القصصي املطبوع. 

أمساء القصاصني يف الطبعة األوىل بالرتتيب األلفبائي لالسم األول، ويف رّتب املؤلف 
الطبعة الثانية وفق تواري  امليالد باألكرب سنا فاألصغر. أورد يف مقدمته هلذا املعجم فوائد مجّة، 

م، وقد بلغ عدد اجملاميع القصصية حىت 1957منها: أن أول جمموعة قصصية ليبية ظهرت سنة
 .(3)( قصة269) م2338هناية سنة

ارسوا كتابة القصة بشكل صّنف املؤلف القّصاصني عشرة أصناف هي: )قصاصون مل مي
قّصاصون أصدروا جمموعة واحدة، وقّصاصون مارسوا كتابة القصة والرواية،  وقّصاصون  و متواصل، 

ص  قّصاصون كتبوا القصة القصرية وقو  ، كتبوا القصة والشعر، وقّصاصون كتبوا القصة واملسرح
األطفال، وقّصاصون كتبوا قص  األطفال، وقّصاصون مل تصدر قصصهم يف جمموعة منفردة، 

                                                           
 م .. 2338معجم الشعراء الليبيني ، عبد اهلل سامل مليطان ، دار مداد للطباعة والنشر ، طرابلس  - 1
، عبد اهلل سامل مليطان ، دار مداد للطباعة والنشر  13ينظر مقدمة معجم القصاصني الليبيني ص :  - 2

 م.2338واإلعالن الفين 
 . 9ينظر مقدمة معجم القصاصني الليبيني ص :  - 3
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قّصاصون كتبوا القصة ومل يقدموا على مجعها يف  و وقّصاصون ضّمنوا قصصهم ضمن كتب، 
 . (1)كتاب

( 654( صفحة، واجلزء الثاين: )633يقع هذا املعجم يف ثالثة أجزاء، اجلزء األول:)
( صفحة. طبع هذا املعجم بدار مداد للطباعة والنشر واإلعالن 749الثالث: )صفحة، واجلزء 

 . م2338الفين، الطبعة األوىل
 ثالثًا :المعاجم التاريخية :

) خليفة  م  1191م إلى سنة  1111معجم معارك الجهاد في ليبيا من سنة  -
 محمد الّتليسي ( :

خالل مسريهتا عرب الّزمن عن األمم والشعوب كيانات وأحداث جتّسم ما مّر هبا من 
طريق سريهتا العلمّية واجلهاديّة ، وال ميكن الوقوف على كّل ذلك إال بالتوثيق والتسجيل حىت 
تنهل األجيال الالحقة من معني اآلباء واألجداد الذين سطّروا بدمائهم ملحمة جهادية برهنت 

زهم األسلحة إاّل سالح اإلميان ، على العزّة والكرامة والفخر واإلصرار عند هؤالء النّاس تعو 
 ويفتقدون الّدعم إال رعاية اهلل.

ومن هؤالء اجملاهدون  –مع مراعاة بعض الفروق  –هذا حال العرب قدميا وحديثا 
م . وقد  1931م إىل سنة 1911الليبيون الذين قاوموا االحتالل اإليطايّل االستيطايّن من سنة 

   املعارك اليت وقعت خالل هذه الفرتة من مصادر متنّوعة  عكف الكثري من املؤّرخني على توثيق
) عربّية وأجنبّية ، شفهية وحتريريّة( ال هّم هلم إال تدوين تاري  ليبيا اجلهادّي وفق ما توفّر هلم من 

 مصادر ومراجع .

ونظرا الختالف املصادر وتنوِّعها كان لزاما على أحدهم أن حيضن كل تلك اجلهود، 
تّبها حىت يسهل وصول الباحث إليها بأيسر الطرق ، وهذا ما فعله ) خليفة حممد وجيمعها، وير 

م إىل سنة  1911التّـّليسي ( الذي أصدر معجما مساه: ) معجم معارك اجلهاد يف ليبيا من سنة 
م(. قال : "ويضم هذا الكتاب أغلب ، أو كل ما وقع حصره وتسجيله من املعارك 1931

                                                           
 . 12 – 13املصدر السابق م :  - 1



66 
 

م . وهذه املعارك متفاوتة من 1931املقاومة يف سنة ة م حىت هناي1911نة حلربّية منذ سوالوقائع ا
 .  (1)حيث القيمة واألمهّية والّضخامة"

هذا العمل املعجمّي يوّضح لنا مدى اجلهد املضاعف والّسعة العلمّية اليت متّتع هبا و 
 وتصنيفه هلذا املعجم .  ترمجته و   التّـّليسي من خالل حتقيقه

التّـّليسي يف هذا املعجم جّل املعارك اليت وقعت خالل هذه الفرتة ، ترتيبا معجميًّا رّتب 
لرتتيب املشرقي اليت تعتمد احلرف األول بابا مع تتبع احلروف حىت لق املدرسة األلفبائية اهلجائّية وف

ل : "  آخر الكلمة ، وقد جلأ التّـّليسي إىل مصادر إيطالّية عند احلديث عن هذه املعارك ، قا
كانت املراجع واملصادر اإليطالّية صاحبة الفضل األول يف فكرة هذا املعجم ، ويف توفري 

، وقد عّلل سبب اعتماده على املراجع اإليطالية بقوله : "التفّت إىل املكتبة العربيّة (2)مواده"
ام كبري أجد الُقدامى من أعالمنا قد خّصوا هذا اللون من العمل العلمي باهتمال القدمية، ف

ْظَهر لنا بشكل واضح من خالل األعمال املوسوعّية اليت خّلفوها وترمجوا ووضعوا تقاليَد علمّيًة تُ 
خّلفوه من أعمال عظيمة قاعدة عريضة وكان األمل أن جند فيما  ، فيها لألعالم والبلدان والوقائع 

إال  القليل من  جند تساعدنا على التوّسع يف هذا اجملال واالستمرار يف الدرب . ولكننا مل
، وقوله: "وقد أتيح يل أن  (3)مما أشعرنا بالفقر وجعلنا عالة نعي  على جهود اآلخرين" ،احلاالت

أّتصل ببعض من شارك يف هذه املعارك وأن أوّجه إليهم األسئلة واالستفسارات فلم أفز بطائل 
يذكر . ولذا عّولت على االعتماد على املصادر األجنبّية املكتوبة، ورأيت أنه من املمكن أن نَُكّون 

خطوة أساسّية لإلحاطة هبذه  من ذلك قاعدة تقوم عليها جهود التوثيق والّتسجيل، وهي
. ويف الوقت نفسه يقدح التّـلّيسي ببعض هؤالء القادة أصحاب املصادر الذين اعتمد  (4)الوقائع"

عليهم يف تأليف هذا املعجم ويصفهم حببِّ الظهور، وإقصاء األدوار األخرى من بين جلدهتم ، 
هذا يضع عالمات استفهام   ،ني ؟ فكيف احلال عندما تكون األعمال البطولّية للمجاهدين الليبي

وتربز يف هذا كبرية حول ما يوثّقونه من معلومات يف كتبهم . ومن أمثلة ذلك يقول التّـّليسي : "

                                                           
 . 15معجم معارك اجلهاد :   - 1
  13معجم معارك اجلهاد :  - 2
  13معجم معارك اجلهاد :  - 3
 . 15معجم معارك اجلهاد :  - 4
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اليت أرّخ فيها للوقائع احلربّية اليت قادها وشارك فيها مع حرص  (1)اجملال كتب اجلنرال )ِغرِاِتْسَياِِن(
روزا يف جمال العمل العسكرّي يقّلوا عنه بُ ، وطمس أدوار اآلخرين ، ممن مل  واضح على إبراز دوره

الذي يصفه مؤلفه: "بأنّه مرجع مهم  (3). غري أنه يشيد بكتاب ) حرب يف ليبيا( (2)" والسياسيّ 
ه جندي استعماريٌّ ــــال غىن عنه للباحث املهتّم حبركة اجلهاد يف ليبيا ، غري أنه يصفه : بأن

 . (4)قدمي"
)موسوعة معاركنا فمنها ما أّلف بشكل فردّي مثل: وقد تفاوتت هذه املصادر،

إيطاليا اجلديدة ملا وراء و) ،(6)(ُكُرونُوُلوِجي للوقائع واألحداثو)التاري  الْ  ،(5)االستعماريّة(
 ،(9)(ضراء)بـَْرقَة اخلو ،(8)(وإعادة احتالل فـَزّان ، ، وحنو فـَزّان ة اْلُمَهّدأة)بـَْرقَ وكتب ،(7)البحار(
 . (11)وغريها ،(10)حرب يف ليبيا(و)

                                                           
ن كانو /يناير  11روما 1882 - آب/أغسطس  11رودولفو غراتسياين، مارشيسي دي نيغيلي )فيليتينو -1

نائب امللك اإليطايل يف إثيوبيا ومارشال إيطايل شخصية سياسية إيطالية، كان املسؤول العسكري اإليطايل  1955 (الثاين
 شبكة املعلومات / املوسوعة احلرة . .أفريقيا الذي قاد القوات اإليطالية يف

 . 12معجم معارك اجلهاد :  - 2
للكواونيل متزنيت أحد القادة اإليطاليني يف معارك اجلهاد يف ليبيا وخاصة معركة الزاوية .شبكة املعلومات / املوسوعة  - 3

 احلّرة .
 . 13ينظر معجم معارك اجلهاد :  - 4
واجلنود  هذه املوسوعة ألفها اجلنرال : بواليت ، وهي تتحدث عن أهم املعارك اليت وقعت بني اجملاهدين الليبيني - 5

 اإليطاليني يف الفرتة األوىل من االحتالل .
 ن وأرخ فيه للوقائع تارخيا زمنيا متسلسال .غروسو  ألف هذا الكتاب الكولونيل - 6
م  1922تأليف الكونت : فوليب ودي بونو ، تناول فيه املعارك اليت جرت يف ليبيا منذ استئناف العمل احلريب يف سنة   - 7

 ة .حىت هناية املقاوم
هذه الكتب الثالث للجنرال غراتسياين ، أرّخ فيها للوقائع احلربية اليت قادها وشارك فيها ، وحرص فيها على إبراز دوره  - 8

 وطمس أدوار اآلخرين . 
ألفه اجلنرال : تروتسي ، أرّخ فيه للفرتة األوىل اليت توىل فيها شؤون الوالية ، وشهدت أعنف الصراعات واملعارك يف  - 9
 جلبل األخضر ، ومنطقة اخلليج والواحات .ا

 م . 1929م حىت سنة  1926أّلفه اجلنرال : متزيت ، تتحدث فيه عن محلته على فّزان ، والعمليات احلربية من سنة  - 10
مثل كتب املاجور قاييب اليت تابع فيها خمتلف مراحل االستعمار اإليطايل لليبيا ، واهتم بأبرز املعارك اليت  - 11
م ، وكتاب ) احلملة اإليطالية على فزّان ( ملؤلفني مها : ) زويل ،  1924يف طرابلس الغرب وبرقة حىت سنة  جرت

 برتانياين ( .

http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1882
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1955
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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، وكتاب  (1)منها ما أّلف من خالل اجلهات الرمسية ، منها كتاب ) محلة ليبيا (و 
كتاب ) الوقائع احلربّية يف طرابلس الغرب منذ اكتوبر و  ،(2))تكوين االمرباطوريّة االستعماريّة (

 .  (3)م(1924ديسمرب  م حىت1911

ما يؤخذ على التّـّليسي أنه مل يستعن ببعض املصادر الوطنية اليت ألّفت يف مثل هذا و 
 . (4)املوضوع ، منها ) سلسلة الروايات الشفوية ملعارك اجلهاد اللييب( 

يضع الباحث عند أول الطريق للتدقيق والتوثيق ، ويرتك  -فيما تقدم   -كأّن التّـّليسي 
وهذا ما أشار إليه بقوله : " هذا ، الكفاءة إلكمال هذا املشوار الباب مفتوحا ملن يرى يف نفسه 

الكتاب يسعى ألن ميّهد الطريق لكتاب أوىف وأكمل حييط باملوضوع من مجيع نواحيه ، ويستويف 
مجيع جوانبه . وإذا كان هذا الكتاب بداية يف جماله فال سبيل ألن خيلو من مساوئ البداية 

واجملازفة واالقتحام. وإيّن ملن أشّد الناس إدراكا لنواق  هذا الكتاب اليت وحماسنها ، وهي املغامرة 
 .(5)مل يكن يف الوسع سدها أو التغّلب عليها، ألهّنا مما يتجاوز اجملهود الفردّي"

يعّد هذا املعجم من املعاجم املتخّصصة اليت هتتم بذكر املواقع ، أو الرّتاجم ، أو و 
اصات اليت حُيتاج إليها يف العصر احلديث . " فتأليف املعاجم يف القبائل أو غريها من االختص

عصرنا احلاضر ينبغي أن يّتجه حنو وضع املعاجم املتخصِّصة، وعلى وفرة ما أُّلف من هذه املعاجم 
الّلغوية مفتقرة إىل وضع معاجم أخرى كثرية تتناول شىّت العلمّية و حىت اليوم ما تزال الساحة 

 . (6)اجلوانب"

                                                           
يتألف هذا الكتاب من أربعة أجزاء ، صدر عن وزارة احلرب اإليطالية ، تضمن التقارير والوثائق احلربية ،  - 1

 رب الرتكية اإليطالية .ووصف املعارك اليت جرت يف ليبيا أثناء احل
مصدر رمسي عن وزارة احلرب اإليطالية ، خ  ليبيا جبزء كبري من صفحاته بالرتكيز على العمليات احلربية ،  - 2

 ونقل عن املصادر الرمسية .
خالصة أصدرهتا حكومة طرابلس الغرب يف ذلك الوقت ، وهي سجل دقيق لكافة العمليات العسكرية اليت  - 3

 الغرب منذ نزول اإليطاليني حىت هناية عهد فوليب .  جرت بطرابلس
سلسلة الروايات الشفوية ملعاك اجلهاد اللييب ، علي البوصريي وآخرون ، منشورات مركز جهاد الليبيني  - 4

 م 1992للّدراسات التارخيّية  
 . 15معجم معارك اجلهاد :  - 5
 . 3/  132 – 81جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ، األعداد   - 6
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عد ذكر املصّنف يف مقدمته للمصادر اليت استقى منها مادته لصناعة هذا املعجم بنّي بو 
الغاية اليت من أجلها أّلف هذا املعجم وهي : توفري املصادر التارخيّية لليبيا ، وشّق الطريق 
وتعبيدها للقادمني بعده، مث ذكر املصّنف أن هذا العمل ال خيلو من حماسن ومساوئ للصعوبة 

يواجهها الباحث يف هذا اجملال، وأبان أن هذا الكتاب يضّم أغلب ، أو كل ما وقع حصره اليت 
م ، وأفادنا  1931م حىت هناية املقاومة يف سنة : 1911من املعارك والوقائع احلربّية منذ سنة 

 . بوجود اختالف يف أمساء املعارك بني املصادر الوطنّية واألجنبّية وقد نبه عليه يف هذا املعجم

(  93) ها ما سبق احلديث عنه ، ومن صفحةهذا املعجم يتكّون من : مقّدمة ذكر فيو 
بدأ يف ترتيب املعارك اجلهاديّة بالرتتيب املعجمي األلفبائي ) الرّتتيب املشرقي ( ذاكرا الوقائع 
ا، احلربّية جمتمعة يف الصفحة األوىل، مّث يبنّي كل معركة على حدة موّضحا مكان وتاري  حدوثه

(  412) عدد املعارك اليت ذكرها املصّنف (. بلغت533وأبرز مظاهرها، ونتائجها، إىل صفحة )
( ُخّصصت للمراجع العامة اليت استقى منها  539( حىت )535معركة ، والصفحات من )
 ( خصّصت للفهارس .549( حىت ) 541معلوماته ، والصفحات من ) 

، تّـلّيسيم ، تأليف : خليفة حممد ال 1983ب املعجم من منشورات الدار العربية للكتا
 صفحة .  549واحد عدد صفحاته :  يقع يف جملد

يتحدث هذا املعجم عن : ) عبد السالم محمد شّلوف (  معجم المواقع والوقائع الليبية    -
أمساء املدن والقرى واألماكن الليبية وتوارخيها ، حتدث املؤلف يف مقدمته عن أسباب تأليفه هلذا 

 املعجم، والصعوبات اليت تعرقل من يريد القيام مبثل هذا العمل، واملراحل اليت أنتهجها.
رّتب املؤلف هذا املعجم وفق املدرسة األلفبائية اهلجائية اليت جتعل من احلرف األول بابا 
مع تتبع باقي األحرف حىت هناية الكلمة، مع إمهاله لأللف والم التعريف مبتدئا باحلرف الذي 

( صفحة مع 633يه، وقد ذكرت املداخل وفق اللهجة العامية الليبية. وقع هذا املعجم يف )يل
( صفحات.  نشرت هذا املعجم دار الفضيل للنشر والتوزيع 13إضافة ملحق لصور ملونة)

 .(1)م2339واإلعالن/ بنغازي 

                                                           
م ، حصل على ليسانس آداب من جامعة  1943املؤلف الدكتور : عبد السالم حممد شلوف ، ولد سنة  - 1

م ، والدكتوراه يف التاري  القدمي من  1984م، وماجستري تاري  قدمي من نفس اجلامعة سنة 1968بنغازي سنة 
زي ، ونائبا لرئيس التحرير مبجلة م ، كّلف رئيسا لتحرير صحيفة أخبار املدينة يف بنغا1992نفس اجلامعة سنة 
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 رابًعا :  المعاجم الجغرافية : 
وهو معجم جغرايف يرتجم فيه مؤلفه  :) الطاهر أحمد الزاوي (  معجم البلدان الليبية -

ألغلب البلدان الليبية إن مل يكن أمجعها بذكر مواقعها وحتديدها حتديدا دقيقا، ونشر بعض 
 الصور هلذه البلدان. 

رّتب  املؤلف مداخله ترتيبا هجائيا حسب أوائل احلروف، مل يذكر هلذا املعجم مقدمة. 
ء البنه أوضح فيه أن هذا الكتاب مل ينسج على منواله، وأن قيمته يف معرفة بالد ولكنه كتب إهدا

 األجداد، وأوصاه باحملافظة واالهتمام بالوطن. 
 .( 1)( صفحة 239يقع هذا املعجم يف جزء واحد، عدد صفحاته)  

 ) لخليفة محمد التّليسي ( : معجم سّكان ليبيا  -
الرّتابط االجتماعّي من أساسّيات العالقات بني األمم والّشعوب ، وخاصة يف جمتمع هنل         

من معني اآلباء واألجداد ضرورة احلفاظ على أواصر القرىب واملوّدة ، ولن يتأكد كل هذا إال مبعرفة 
 . تلك الروابط اليت من شأهنا إيضاح االنتماءات ، والعائالت لكل قبيلة ، أو بلد 

التّـلّيسي يف ) معجم سّكان ليبيا ( حاول أن يبنّي تلك الروابط يف اجملتمع اللييّب من و  
عندما بنّي التقسيم اجلغرايف ، والطبقي ، والعرقي يف كتاب ) سّكان ليبيا ( اّطالعه  على  خالل 
"املصدر األصلّي الذي قام على التقسيم اجلغرايّف والطبقّي والعرقّي ، والبحث  :معجمه مقدمة 

عن مراكز القوى ، والفروق يف األوضاع االجتماعّية ، فضال عن االجتهادات الشخصّية، 
. أما املنهج املّتبع يف املعجم فهو منهج خمتلف عن األصل؛ ألنه منهج  (2)واألحكام املسبقة"
العائلة الواحدة ، ويف ذلك قال التّـلّيسي : " أما هنا يف هذا الكتاب فإن املنهج موسوعيٌّ اعتمد 

املعجمّي اعتمد العائلة وحدة أساسّية وانطلق منها ليكشف الصلة، والقرابة، والّتشابك، 
    والوشائج، والّلْحمة، واألواصر، والرّتابط االجتماعي ، والتواصل بالقرىب أو الّنسب احلميم ، 

                                                                                                                                        

البحوث التارخيية  .من مصنفاته : معجم املواقع والوقائع الليبية ، األمساء القدمية للمدن والقرى الليبية ، عبد =
م ..  ينظر معجم األدب الشعيب : 2339السالم حممد شلوف ، دار الفضيل للنشر والتوزيع واإلعالن ، بنغازي 

479  ، 
 ،  9الشي  : الطاهر أمحد الزاوي . ينظر معجم البلدان الليبية : املؤلف  - 1
 م . 1991، خليفة حمّمد التّـّليسي ، دار الربان  9معجم سكان ليبيا :  - 2
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العودة إىل اأُلُرومة الواحدة ، والّدوحة الكبرية اليت متتّد فروعها فتصل الشرق بالغرب والشمال أو 
 . (1)باجلنوب حمليًّا وقوميًّا وإنسانيًّا "

قبل احلديث عن ) معجم سّكان ليبيا (  البد من إجياز مقّدمة عن املصدر األساس و  
بيا ( من حيث مؤلفه ، ومصادره ، ودواعي الذي اعتمد عليه التّـّليسي وهو كتاب ) سّكان لي

 تأليفه .
م إبّان الغزو اإليطايّل لليبيا عقب 1917صدر كتاب ) سّكان ليبيا ( يف جزئني سنة  

. ملؤلفه اإليطايل )ِهْنرِيُكو ِدي أَُغْسِطييِن ( الذي كان ضابطا يف اجلي  اإليطايّل (2)معركة القرضابّية
العسكرّي لوالية ) طرابلس الغرب ( يف ذلك الوقت ، مستعينا يف  برتبة عقيد يف املكتب السياسيّ 

مجعه وتصنيفه باألجهزة املوضوعة حتت تصرّفه ، وثقافة بعض أعوانه واملقرّبني منه أمثال )إمساعيل  
، وكان من أنشط العناصر املثّقفة اليت توفّرت لإلدارة اإليطالّية يف ذلك (3)َكَمايل اأَلْرنَاُؤوِطي (

، وُعرف أيضا مبشاركته العلمّية الواسعة يف كثري من الّدراسات االجتماعية، واجلغرافّية، الوقت 
والتارخيّية عن ليبيا اليت نشرها يف كرّاسات أو يف اجملاّلت املتخّصصة ، ومن أبرز جهوده العلمّية  

 .  (4)هذا اجملال كتابيه: ) سّكان طرابلس الغرب ، وسّكان بـَْرَقة( اللذين ميثالن مصدرا مهمًّا يف 
دواعي تأليف كتاب ) سّكان ليبيا ( املواجهة العنيفة اليت القاها اجلي  اإليطايّل عند و  

غزوه لليبيا بسبب قّلة املعلومات اليت ميتلكها عن هذه املنطقة وسّكاهنا ومسالكها وآبارها 
جهزة احلكومة اإليطالّية فنشطت أ -وخاصة إثر معركة القرضابّية  -وأوصاهلا البشريّة االجتماعّية 

للعمل السياسّي الذي اقتضى إجراء مسح اجتماعيٍّ إلدراك الطبيعة البشريّة االجتماعّية هلذه 
البالد ، وكان مثرة هذا املسح جمموعة من الّدراسات واملؤلّفات اليت خّلفها الّدارسون اإليطالّيون، 

 .(5)ومن بينها هذا الكتاب 

                                                           
 . 9معجم سكان ليبيا :  - 1
 . 435ينظر معجم معارك اجلهاد اللييب ضد الغزو اإليطايل :  - 2
اإليطالية ، ولد مبدينة اخلمس ، تويل أعمال الرتمجة الرمسية لإلدارة اإليطالية ، أحد املثقفني يف العربية والرتكية و  - 3

م ( مقدمة سكان طرابلس  1936له كتاب سكان طرابلس الغرب ) ت : ، مث مديرا لألوقاف مبدينة طرابلس 
 . 9الغرب: 

ة حمّمد التّـّليسي ، الّدار العربّية ، ترمجة وتقدمي : خليف 12،  11/  1هنريكو دي أَغْسِطييِن ، سّكان ليبيا :  - 4
 م 1993للكتاب 

 . 11،  13/  1سّكان ليبيا :  - 5
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على اجلمع واالّتصال باملعنينّي ، وضبط الرِّوايات املتواترة،  اعتمد املؤلِّف يف كتابه 
 باإلضافة إىل عّدة مصادر أمهها :

 . ) اْلبَـْرُموين وكتاباه ) الدِّيوان يف مناقب جَنْل سليم بن عمران ، وروضة األزهار 
 . تاري  ابن ُخْلدون ، وتصنيفاته املعروفة ألرومات الرببر والعرب 
  ( . هـ  1275إىل سنة   هـ  1235دفرت الفقيه حسن ) ضبط وقائع طرابلس اليومّية منذ سنة 
 . رحلة الّشي  أبو راوي 
 . رسائله إىل حممد َشااَليب بيت املال 
 . كتاب ) أنِيس الّنفوس وَخْنَدرِيس الكؤوس ( ألمحد اْلُقَلْييِب 
 . ) كتاب ابن ُغلبون ) التِّْذَكار 
  يف مناقب بعض شيوخ عصره .كتاب اخْلَّرويب  
 . ) كتاب اْلَمكِّي ) البحر الكبري 
  كتايْب الشي  عبد السالم بن عثمان ) فـَْتح العليم ، اإلشارات لبعض ما يف طرابلس من

 اْلَمزَارَات(.
 ) (1)بعض كتب الطبقات واألنساب اليت من بينها كتاب ) أيب الفوز البغدادي . 

الحظ التّـّليسي على كتاب ) سّكان ليبيا ( مالحظات وجيهة ذكرها يف املقدمة أوجزها يف 
 اآليت : 

 . كتاب ) سكان ليبيا ( ميثل قيمة تارخيّية يستأنس هبا 
 . يعترب قاعدة هاّمة النطالق الّدراسات االجتماعّية للباحثني 
 ه .هذا الكتاب ميثل جهًدا فرديًّا ، وهو بداية هاّمة يف جمال 
 . ُسّجل هذا الكتاب يف وقت مبّكر ؛ ألن الرتكيب القبلّي فقد مفهومه 
 . التصنيف املوجود يف هذا الكتاب يوّفر إمكانية املراجعة والّتكميل 
  هذا الكتاب له أمهّية جغرافّية يف ضبط كثري من املواقع ، وأمهّية التوزيع والكثافة السّكانية ، وطبيعة

 احلياة .
  (2)تصحيح الكثري من األحكام التارخيّية حول اهلجرة اهلاللّية. 

                                                           
 . 17.  16/  1ينظر سّكان ليبيا :  - 1
 . 15 – 13/  1ينظر سّكان ليبيا :  - 2
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بعد اّطالعه على كتاب ) سكان ليبيا ( للمؤلف أّلف التّـّليسي )معجم سّكان ليبيا( 
ليؤّسس للعمل املوسوعّي التارخيّي حىت يتّم إيصاله بأعمال اإليطايل ) هنريكو دي أغسطيين ( 
عربّية ، وليوّفر مادة مهّمة للباحثني والّدارسني ، وقد مشل هذا موسوعّية أخرى يف بعض األقطار ال

 املعجم القبائل، والبلدان ، والعائالت ، والّشعب ، وغريها من مكّونات اجملتمع اللّييّب .
هذا التأليف املعجمي ينضوي حتت مدرسة عظيمة رّوادها علماء أجالّء رمسوا الطريق  

 لألجيال املتعاقبة من بينها : 
 م ( . 1948) ، طـ هرة أنساب العرب ، البن حزم األندلسي مج 
  م ( . 1962) ، طـ األنساب ، للّسمعاين 
  م ( . 1968) ، طـ معجم قبائل العرب قدميا وحديثا ، لعمر رضا كحالة 
  م ( . 1977) ، طـ معجم البلدان ، لياقوت احَلَموي 
  ِم ( . 1983) ، طـ ي هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ، للَقَلْقَشْند 
  م ( . 1983) ، طـ اللَّباب يف هتذيب األنساب ، البن اجَلَزري 
  م ( . 1981) ، طـ خمتلف القبائل ومؤتلفها ، البن حبيب 
 م ( .  1983)  ، طـ  معجم ما استعجم من البلدان ، أليب عبيد البكري 
 م ( . 1988)  ، طـ  مجهرة أنساب العرب ، البن الكليب 
  م ( . 1991) ، طـ لّب األلباب يف حترير األنساب ، للسَُّيوِطي 

ألف التّـلّيسي املعجم تسهيال على البّحاث والّدارسني لتكملة املشوار ، وقد أشار إىل ذلك و 
بقوله : " إنه ورقة عمل أوىل ميكن أن يقع فيها التاليف واالستدراك والتوّسع واإلفاضة فليتقبلها 

 . (1)هلا سبيل الكمال " حىت يتهيأ  القارئ برحابة صدر
يبدأ املعجم مبقدِّمة عنواهنا : ) هذا الكتاب ( ذكر فيها أنه اعتمد اعتمادا كليًّا أساسّيا على و 

املاّدة اليت وفّرها كتاب ) سّكان ليبيا ( جبزئيه ، ولكنه خيتلف عن هذين اجلزئني اختالفا كليا، 
)  الفبائي ( وفق  ترتيًبا هجائيًّا خل هذا املعجممد كما ذكرت آنفا . رَتب املؤّلفوأساسيا  

 الرّتتيب املشرقّي. وختم هذا الكتاب بشجرة األنساب لعدد من العائالت .

                                                           
 . 11معجم سّكان ليبيا :  - 1
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غرايف والطبقي والعرقي ، أما منهج  ) سكان ليبيا (  جبزئيه ، فقد اعتمد على التقسيم اجل     
ن االجتهادات االجتماعية ، فضال ععن مراكز القوى ، والفروق يف األوضاع  ثوالبح

 .(1)املسبقةالشخصية، واألحكام 

 م . 1991( صفحة. نشرته دار الرّبّان  428يقع املعجم يف جملد واحد ويشمل: ) 

وهو يعىن بالرتمجة للكثري من املواقع واألماكن الليبية.  المعجم الجغرافي لألماكن الليبية:    -
 .  (2)م 2335ر مكتبة الشعب مبصراته سنة( صفحة، ونشرته دا51وقع هذا املعجم يف )

 خامًسا : المعاجم التعليمًية :

طريقة نطق الكلمات و  فيه : يبني للقاص يوسف الشريف  الُمعجم الميسر لألطفال     -
مبا ُيسمى ) املركز كتابتها، وهو أول معجم لغوي عريب مصور وموجه لألطفال. نشر هذا املعجم 

صفحة من احلجم  483 م ، ويقع يف2331سنةالعاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر ( 
 .(3)الكبري مزدانة بالرسومات التوضيحية امللونة

 سادًسا : معاجم المطبوعات : 

: وهو معجم يضم عددا ال بأس معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في األدب الحديث   -  
به من هذه املؤلفات الليبية ، ويهتم حبصر ما ظهر منها يف دائرة األجناس األدبية املعروفة، وهي: 

 )الشعر، والقصة، واملسرحية، والرواية، والشعر الشعيب ، ما عدا املقالة(.

                                                           
 . 11املرجع السابق :  - 1
 ر النشر ومل أجد معلومات أكثر . املعجم اجلغرايف لألماكن الليبية ،  سامل حممد الّزوام .  رجعت لدا - 2
م ، مث حتول إىل الكتابة  1963املؤلف : القاص اللييب يوسف الشريف الذي بدأ كتابة القصة القصرية سنة  - 3

رئاسة جملة الفصول األربعة اليت تصدرها رابطة عنوانا ما بني مؤلف ومرتجم ، توىل  85لألطفال وصدر له منها 
األدباء والكتاب يف ليبيا . من مؤلفاته : املوسوعة العلمية امليسرة لألطفال ، سلسلة علمية ثقافية لألطفال ، 

 سلسلة قصصية لألطفال ، املعجم امليسر للفتيان والفتيات .  
، دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة  ينظر معجم القّصاصني الّلبيني ، عبد اهلل سامل مليطان

 . 543/  3م ، ص:  2331األوىل 
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البيانات املتعلقة بالنشر والطبع، وتتبع صدور طبعاهتا وتوارخيها. رّتب  رصد هذا املعجم 
املؤلف هذا املعجم ترتيبا تنازليا يبدأ باألقدم وينتهي مبا صدر منها حديثا، كما حصر املؤلفات يف 

م، القصة القصرية 2333 –م1892األجناس األدبية السابقة خالل فرتة حمددة  الشعر من سنة 
م، 2333 –م1937م، الرواية من 2333 –م1959م، املسرحية من 2333 –م1959من 

م. نشر هذا املعجم جملس الثقافة العام اللييب، الطبعة األوىل 2333 –1963الشعر الشعيب من 
 .(1)( صفحة يف جملد واحد238م. يقع يف )2336

 سابًعا : المعاجم التراثية :

املعجم  صاحب: يتحدث  ( مليطان) عبد اهلل سالم  معجم األدب الشعبي في ليبيا -
 عن األدب الشعيب يف ليبيا من خالل الن  والدراسة، وقد جعله مؤلفه ثالثة أقسام:

: خّصه للشعراء، يبدأ برتمجة موجزة للشاعر، ويذكر منوذجني من شعره. القسم األول 
وقد جعلهم مخسة أنواع: ) شعراء صدرت هلم دواوين مستقلة، وشعراء صدرت دواوينهم حمققة، 
وشعراء أعدت عنهم دراسات، وشعراء صدرت أشعارهم يف دواوين عامة، وشعراء صدرت هلم 

 ( ديوانا.  113ية. وقد بلغ إمجايل الدواوين )دواوين شعر فصيح ولديهم قصائد شعب

: الدراسات وحتدث فيه عن الدراسات العامة لألدب الشعيب يف ليبيا القسم الثاني
بصورة عامة، والدراسات املوضوعية، وتشمل: الشعر، والنقد، واألمثال، واأللغاز، واألغاين 

، مث ذكر دراساته جمتمعة، مث الشعبية، والرق . يبدأ برتمجة موجزة ألصحاب هذه الدراسات
 يستعرض الفهرس لكل دراسة على حدة .

 

                                                           
جة م ، حصل على در  1945طرابلس سنة  املؤلف األستاذ الدكتور : الصيد حممد أبو ذيب ، ولد يف مدينة - 1

يف إدارة الفنون واآلداب م ، اشتغل  1968الليسانس يف اللغة العربية من كلية اآلداب والرتبية باجلامعة الليبية سنة 
بوزارة الثقافة ، وكان عضوا هبيئة حترير جملة الرواد ، نشرت له عدة مقاالت يف الصحف الليبية منها : ) طرابلس 
الغرب ، برقة اجلديدة ، األسبوع الثقايف ، الرواد( . من مؤلفاته : أمحد قنابة دراسة ديوان ، الشاعر الثائر ، مالمح 

 .168،  176ينظر دليل املؤلفني العرب الليبيني :  من تاري  ليبيا .
معجم املؤلفات الليبية املطبوعة يف األدب احلديث  ، الصيد حممد أبو ديب ، جملس الثقافة العام اللييب ، الطبعة 

 م .  2336األوىل 
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 مسارد:  ثالثة: وقد جعله القسم الثالث المسارد

 .األول: ترتيب الدواوين حسب صدورها،

 .الثاين: الدواوين احملققة

 . (1)الثالث: الشعراء الذين صدرت عنهم دراسات( 

عرض لفصيح يف هذا املعجم : ) رامي خيري الّسّراج (  معجم من فصيح العامة ودخيله    -
هلجة طرابلس وما دخلها من غريب األلفاظ من خالل جتذير الكلمات والرجوع هبا إىل أصوهلا 
العربية. رّتب هذا املعجم هجائيا وفق املدرسة األلفبائية اليت  جتعل من احلرف األول بابا مع تتبع 

( صفحة. طبع بدار 339( كلمة شغلت )1433عجم )باقي احلروف. عدد كلمات هذا امل
 . (2)م2333الفسيفساء للطباعة والنشر والتوزيع/ طرابلس سنة

                                                           
أنواعهم يف معاجم  عبد اهلل سامل مليطان من الشباب الليبيني الذين تصدروا لتوثيق أمساء األدباء باختالف - 1

 –سابقا  –م يف مدينة مصراتة ، حصل على الليسانس من جامعة الفاتح  1967متخصصة ، فهو من مواليد 
م ، وماجستري فكر إسالمي قسم الفلسفة يف نفس اجلامعة سنة  1986كلية الرتبية سنة   –حاليا  –وطرابلس 
م . كان عضوا  2335عليا جبنزور / طرابلس سنة م ، ودكتوراه يف الفلسفة من أكادميية الدراسات ال 1998

م ، وعضو هيئة التدريس جبامعة الفاتح  2335م إىل سنة   1988من سنة  –سابقا  –بإذاعات اجلماهريية 
م ، قضايا وموضوعات  1998م ، قراءة يف االنتماء  1993سابقا . من مؤلفاته : )  املثّقف العريب والتحديات 

، م2331لكتاب الليبيني املعاصرين م ، معجم األدباء وا 1998سطوري يف اإلسرائليات م ، التفكري األ 1998
م ، أولياء اهلل وأولياء الطاغوت  2331م ، أمم أخرى أمثالنا  2331علي مصطفى املصرايت بأقالم عربية 

ت واألدبيات م ، معجم الكاتبا 2334م ، حوارات معهم  2334م ، الثورة اجلزائرية يف الشعر اللييب  2334
م ، رسالة إىل  2338م ، قبلة على جبني فارس  2335م ، معجم األدب الشعيب يف ليبيا  2335الليبيات 
م ،  2338، على ضفاف بردى  2338م ، مىت بريوت تبتسم ؟  2338م ، القاهرة يف البال  2338بنزرت 

م ، معجم القصاصني  2338بيني م ، معجم الشعراء اللي 2338م ، بغداد الشوق  2338فلسطني يف القلب 
 م (  . 2338الليبيني 

حممد على الشي  سامل  م ، قرأ القرآن يف جامع موالي 1927املؤلف : رامي خريي السراج ولد مبدينة طرابلس سنة  - 2
أحد طلبة املدرسة اإلسالمية العليا ، درس اللغة العربية وعلوم الدين على الشي  عمر املنصوري . أول  ،الشاملي

وظيفة شغلها باملدارس االبتدائية يف عهد اإلدارة الربيطانية ، ، اشتغل بالتجارة وتقلد مناصب مهمة يف املؤسسة 
ل الدولية التجارية ، أخريا تفرغ للقراءة والكتابة يف جمال الليبية للنفط ، مّثل الدولة الليبية يف العديد من احملاف
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: كتاب عن تاري  مدينة ( عمران علي مصطفى الجاللي )  قاموس بنغازي القديمة   -  
م، 1942بنغازي، وأهم األحداث التارخيية الواقعة فيها من أواسط القرن الثامن عشر حىت عام 

مع ذكر الوظائف اليت كانت شاغرة يف ذلك الوقت، ويتضمن قاموسا بأمساء عائالت بنغازي 
القدمية، مفهرسة باحلي السكين اليت كانت تقطن فيه، مع التفصيل بذكر أمساء األبناء الذكور لكل 

 .(1)م2337( صفحة، الطبعة الثانية418عائلة. يقع هذا القاموس يف )
وثّق املؤلف يف هذا املعجم : )  سالم سالم شالبي (  ية في ليبيا ومعانيهامعجم األسماء التراث -

األمساء العربية الشائعة واملتداولة يف ليبيا، ومل يكتف بسرد األمساء وتبويبها فحسب، بل حّلل 
وميضي هبا إىل األصول العشائرية، فقد  األمساء يف سياق أبعادها االجتماعية والتارخيية واجلغرافية،

 . جعل املعجم قسمني: (2)أعاد صياغة املاضي بأسلوبه
 .( 153( إىل صفحة )6القسم األول: خيت  بأمساء الذكور من صفحة )
 .( 245( إىل صفحة )152القسم الثاين: خيت  بأمساء اإلناث من صفحة )

مل تذكر على املعجم معلومات النشر )دار النشر، والطبعة، والتاري (. وقع هذا املعجم 
 .(3)( صفحة251إمجاال يف جزء واحد و)

: يعتمد املؤلف يف هذا القاموس على ) أحمد يوسف عقيلة (  قاموس األمثال الليبية -
الرواية الشفهية، وحيتوي على أمثال وتعابري شعبية كتبها كما تنطق وفق اللهجة الليبية يف املنطقة 

ضياعه، مع جتريد املداخل من أحرف  ا من خوف للتوثيقالشرقية، دون شرح أو دراسة أو حتليل، 
املضارعة، وعدم االعتداد بألف التعريف. ذكر بيان الشخصية الليبية يف مقدمته من خالل 

( مثاال وتعبريا شعبيا 8213( صفحة، تشمل )433األمثال والتعابري. وقع هذا القاموس يف )

                                                                                                                                        

البحث والدراسة لبعض اللهجات العربية ومن بينها هذا املعجم .  ينظر صفحة الغالف األخرية من معجم من 
 م .2333فصيح الفصيح ودخيلة  ، رامي خريي الّسرّاج ، دار الفسيفساء للطباعة والنشر والتوزيع ، طرابلس 

 م .  2337اموس  بنغازي القدمية ،  عمران علي املصري اجلاليل .، الطبعة الثانية ق - 1
 م  1998/  6/  5ينظر  تقدمي معجم األمساء الرتاثية يف ليبيا ومعانيها ،   - 2
م ، درس حىت الثانوية العامة ، والتحق باملعهد الوطين  1943املؤلف : سامل سامل شاليب ، ولد سنة  - 3

واملوسيقى، نشر نتاجه األديب يف عدد من الصحف واجملالت من بينها: ) جريدة طرابلس القدمية ، وجملة للتمثيل 
تراث الشعب ، والفصول األربعة ( . من مؤلفاته : معجم األمساء الرتاثية يف ليبيا ومعانيها ، تذكرة إىل عامل 

 الطفولة.
 . 497، ومعجم األدب الشعيب يف ليبيا :  232 / 1ينظر معجم األدباء والكتاب الليبيني املعاصرين : 
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لطباعة والنشر والتوزيع ( ما جاء يف كلمة واحدة. نشرت هذا القاموس  دار مداد ل657منها)
 م. 2311الفين/طرابلس، الطبعة األوىل 

وملؤلف هذا القاموس قواميس خمطوطة مل أقف على معلومات عنها لكنه ذكرها يف آخر 
 )قاموس األمثال الليبية( وهي: 

 القاموس اللييب للنفاق. -
 قاموس الدالالت الصوتية الليبية. -
 قاموس الكنية يف اللهجة الليبية. -
 .( 1)أصول املعاين قاموس -

غّازِيّة   -  : حيتوي هذا املعجم على عشرة  (  بدرية إبراهيم األشهب)  معجم المفردات اْلبّ ن ْ
أبواب، تتحدث فيه املؤلفة عن الرتاث الشعيب من مالبس تقليدية لألقمشة، واحللي، واجلواهر، 

ت احلجيج، واخلتان، والتداوي والعطور، واملناسبات االجتماعية مثل: الزواج، والوالدة، واحتفاال
باألعشاب ... إىل غري ذلك من عادات هذه املدينة. وقد زيّنت هذا املعجم صور ووثائق 

 للمدينة، واألهايل، والركوبة، واحلدائق، وغريها. 
مما يؤخذ على هذا املعجم عدم ترتيب أبوابه وفق مدرسة من املدارس املعجمية، أو 

 ملطّلع على ما يريد.طريقة مبتكرة لتسهيل رجوع ا
 .  (2)اهلدف من تأليف هذا املعجم هو توثيق احلواضر التارخيية يف مدينة بنغازيو  

                                                           
  م ، عضو مؤسس يف عدة منتديات وبيوت ثقافية منها  1958املؤلف ، أمحد يوسف عقيلة : من مواليد  - 1

) بيت درنة الثقايف ، وبيت شحات الثقايف ( ، عضو هيئة حترير صحيفة ) املأثور الشعيب(، أطلق أول موقع لييب 
على شبكة املعلومات خمص  يف الرتاث الشعيب ) اجلراب ( ، اختري شخصية العام يف ليبيا يف جمال القصة 

وز ( الفرنسية مبناسبة ترمجة جمموعته القصصية م ، أقيمت له احتفالية تكرمي يف جامعة ) تول 2336القصرية سنة 
) اخليول البيضاء ( إىل الفرنسية . من مؤلفاته: )قاموس األمثال الليبية ، القاموس اللييب للنفاق ، قاموس الكنية يف 

 اللهجة الليبية ، قصة غناء الصراصري  ...(. 
ة ، دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع الفين ، ينظر صفحة الغالف يف قاموس األمثال الليبية ، أمحد يوسف عقيل

 م .2311طرابلس 
م ، متحصلة على  1949املؤلف الشاعرة : بدرية إبراهيم األشهب شاعرة ليبية مواليد مدينة بنغازي سنة  - 2

إجازة التدريس اخلاصة من قسم االجتماعيات ، مدرسة مبرحلة التعليم األساسي ، عضو نقابة املعلمني ، عضو 
برابطة الفنانني . من مؤلفاهتا : )ديوان نقطة ضعف بالشعر العامي ، ديوان رفيق الغيم بالفصحى ، معجم 

 . 175املفردات البنغازية ... ( .  ينظر معجم األدب الّشعيب يف ليبيا : 



35 
 

الكتاب طبع أول مرّة على نفقة الكاتبة ومبساعدة شركة اإلبداع للخدمات اإلعالمّية 
 ( صفحة من احلجم املتوّسط .221) م. يقع يف2339سنة 

 النتائج :
تعّد يف مراحلها األول  لعدم االهتمام هبذا اجلانب بالطريقة  صناعة املعاجم يف ليبيا

املثلى يف جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ، وعزوف كثري من البّحاث على خوض هذا الغمار .  
رغم كّل ذلك ظهرت حماوالت ال بأس هبا إلحياء ودراسة املعاجم يف بلدنا واملعاجم اليت ذكرت 

 يف هذا البحث خري دليل .
عاجم املؤلفة يف ليبيا تنوعت جماالهتا بني معاجم عربية ، وأجنبية ، لغوية ، وتارخيية ، امل

وجغرافية ، وتراجم ، أحادية اللغة ، وثنائية اللغة ، كما ظهرت معاجم للهجات بعض املدن 
 الليبية  ، ومعاجم تعليمّية .

لغوية غلب عليها طريقة عند االطالع على منهجية املعاجم املذكورة تبنّي أن املعاجم ال
االختصار واإلجياز ملعاجم مشهورة  ، مل ينفرد فيها إال معجم ) كفاية املتحفظ وهناية التلفظ ( 

 البن األجدايب ، الذي يعد أصالً يف تأليف معاجم املعاين  والذي يضاهي غريه .
واليت اهتمت باملفردات  جم احلديثة واضحة يف هذه املعاجممل تظهر مالمح تأليف املعا

 اليت ظهرت يف عصرنا احلاضر وخضعت لقواعد اللغة العربية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

إلعالمية ينظر صفحة الغالف يف معجم املفردات البنغازية ، بدرية إبراهيم األشهب ، شركة اإلبداع للخدمات ا
 م . 2339
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 المصادر والمراجع
 م . 2332األعالم ، خري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، الطبعة اخلامسة عشرة     -
 م . 1992معة األردنّية  مكتبة اجلا، ، رأفت غنيمي  تطّور التعليم يف ليبيا يف العصر احلديث  -
دراسات يف القاموس احمليط ، حممد مصطفى رضوان  منشورات اجلامعة الليبية ،  كلية    -

 م . 1973اآلداب / بنغازي، الطبعة األوىل 
الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ، الطبعة خليفة حممد التليسي ، ، رحلة عرب الكلمات    -

 م . 1979والطبعة الثانية م ،  1974األوىل 
 م . 1965، املطبعة احلكومية ، الطبعة الثالثة  ، خليفة حممد التليسي  يق شاعر الوطن فر    -
صحافة ليبيا يف نصف قرن ، عرض ودراسة حتليلّية لتطّور الفن الّصحفي يف ليبيا ، علي   -

 م . 1963دار الكّشاف / طرابلس ، مصطفى املصرايت 
م ،  1961هد املصري للدراسات اإلسالمية يف مدريد ، اجمللدان التاسع والعاشر،  جملة املع   -

 م.1962
 . 132 – 81جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ، األعداد      -
 م . 1984، الدار العربية للكتاب  الطاهر أمحد الزاوي ، خمتار القاموس    -
، دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع الفين /  ، مليطانمعجم األدب الشعيب عبد اهلل سامل     -

 م. 2335طرابلس ، الطبعة األوىل 
 معجم األدباء ، ياقوت احلموي ، دار الكتب العلمية .     -
، دار مداد للطباعة  عبد اهلل سامل مليطان، معجم األدباء والكتاب الليبيني املعاصرين     -

 م  2331األوىل والنشر والتوزيع الفين ،الطبعة 
 م 1998/  6/  5خليفة حسن مصطفى ، معجم األمساء الرتاثية يف ليبيا ومعانيها     -
 .م1968/ طرابلس ، الطبعة األوىل مكتبة النور ، الزاوي  أمحد معجم البلدان الليبية ، الطاهر -
 م . 1991معجم سكان ليبيا ، خليفة حممد التليسي ، دار الربان/ طرابلس   -
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دار مداد للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل ، معجم القّصاصني الّلبيني، عبد اهلل سامل مليطان     -
 م .  2338
 م . 1983خليفة حممد التّـّليسي، الّدار العربّية للكتاب ،  ، معجم معارك اجلهاد    -
 م  . 1959دار الفكر ، ،  ب القاموس ، الطاهر أمحد الزّاويمقدمة ترتي    -
تونس ،  –من كنوز القواميس ، خليفة حممد التليسي ، الدار العربية للكتاب  النفيس     -

 الطبعة األوىل .
 املوسوعة العلمّية بشبكة املعلومات .    -
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 :تفسير قول اهلل تعالى حولإضاءات 
 َمْسِجًداقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى أَْمرِِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم

(1) 

دراسٌة فقهيٌة مقارنٌة لبيان حكم رفع القبور، والبناء عليها، واتخاذها مساجد، 
 فيها أو إليها والصالة

 الكاسحميالد .عبد احلكيم أ                         
 قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية/كلية اآلداب والعلوم/مسالته            

 جامعة املرقب                         
 

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات  إنَّ احلمد هلل، حنمده،
ال  أعمالنا، من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده

، وعلى آله، وصحبه، وأزواجه، وسلم  عليه صلى اهلل شريك له، وأشهد أّن حممـداً عبده ورسوله،
 وسلم تسليماً كثرياً، وبعد : 

أال وهي أن يُعبد وحده  فإنَّ اهلل تعاىل خلق اخللق لغايٍة عظيمٍة، وحكمٍة جليلٍة،
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ سبحانه، وال ُيشرك به شيئاً، قال تعاىل:  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

فالتوحيد ، ( 2)
هو أعظم ما أمر اهلل به، وضده وهو الشرك، أعظم ما هنى اهلل عنه، وتوحيد اهلل بأفعال عباده، 
الذي هو توحيد العبادة ، هو ُلّب التوحيد وجوهرُه، فهو متضّمٌن لتوحيد املعرفة واإلثبات بشقيه: 

جاء يف الصحيح من  توحيد الربوبية، وتوحيد األمساء والصفات، وهو حق اهلل على عباده، كما
هل  »:)-صلى اهلل عليه وآله وسلم  -قال: قال النيب -رضي اهلل عنه -حديث معاذ بن جبل

أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً »، قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: «تدري ما حق اهلل على عباده؟
»)(3 ). 

                                                           

 . 21( سورة الكهف، اآلية: 1)
 . 56( سورة الذاريات، اآلية: 2)
صحيح البخاري، أليب عبد اهلل حممـد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حممـد زهري بن ناصر الناصر، ( متفق عليه،3)

     الرجل خلف الرجل ، ، باب: إردافهـ1422دار طوق النجاة ) برتقيم حممـد فؤاد عبد الباقي(، ط: األوىل، 
 . 58/ 1، صحيح مسلم، باب: من لقي اهلل باإلميان غري شاك فيه...،  173/  7أبواب أخرى، و 
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صلى  -بتجريد املتابعة للنيب أْن نعبده مبا شرع، وذلك ال يكون إال -عز وجلّ  -ولقد تعبدنا اهلل
، لذلك كان من املتقرر يف دين اإلسالم أالَّ نعبد إال اهلل، خملصني له الدين، قال  -اهلل عليه وسلم

ينَ تعاىل: َوما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
قال  ، وأالَّ نعبد اهلل إال مبوافقة السنة،( 1)

حُيِْبْبُكُم اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  حتُِّبوَن اللََّه فَاتَِّبُعوين  ِإن ُكْنُتمْ ُقْل تعاىل:
(2 )، 

 فاإلخالص واملتابعة مها جناحا العمل الصاحل، ال يكون مقبوالً عند اهلل إال بتحققهما.
والتقريرية، مقررًة للتوحيد اخلال ، ومؤّكدًة على  ،والفعلية ،وملّا كانت الّسّنُة النبويُة القولية       

صيانة جنابه؛ أالَّ خُيدش بشائبة الشرك؛ وأالَّ تنال منه أسبابُه، أو تطغى عليه مالحُمه، فقد ظهرت 
من أوضح دليٍل وأبـَْيِنِه على  ، ولعلَّ (3)آثار ذلك األصل جليًة، يف غري ما تشريٍع يف دين اإلسالم

و حترمي اإلسالم لرفع القبور، والبناء عليها، واختاذها مساجد؛ قطعًا لشجرة ه هذا األصلمراعاة 
 -الشرك، ودرًء ملفسدته، غري أنَّه قد تعّلق بعُض أهل البدع واألهواء، ببعض الّشبه، اليت تدل 

 .(4)على جواز بناء املشاهد واملساجد على القبور، والصالة فيها، وإليها! -حبسب فهمهم 
وهذه مسالٌة مشهورٌة بني الفقهاء، وهلا تعُلٌق بأصِل سدَّ الذرائع، الذي اعتمده اإلماُم         
وتوّسع يف األخذ به، واشتهرت تطبيقاتُه يف مذهبه، وكذلك يف مذهب اإلمام –رمحه اهلل  -مالُك 

ن مل تعتمده أمحد بن حنبل، وإن كانت كل املذاهب قد أخذت به يف كثرٍي من الفروع تفصياًل، وإ
 .  (5)تأصيالً 

                                                           

 . 5(سورة البينة، اآلية: 1)
 . 31( سورة آل عمران ، اآلية: 2)
وٍد، والنهي ( من ذلك: حترمي حتري الصالة عند شروق الشمس وغروهبا، وتشريع صالة اجلنازة بال ركوٍع وال سج3)

عن الوقوف للقادم بقصد التعظيم، والنهي عن احللف بغري اهلل، والنهي عن قول: ما شاء اهلل وشئت؛ ملا فيه من 
املنهاج شرح صحيح إيهام املساواة بني مشيئة اخلالق واملخلوق، والنهي عن إيقاد السرج على القبور، ... ينظر: 

، 6/111النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط، ت: بال، مسلم بن احلجاج، أليب زكريا حيىي بن شرف 
تسهيل العقيدة اإلسالمية، لعبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين، دار  ،11/53، 59/ 2فتح الباري، البن حجر، 

 . 448، 438، 425، 422، ت: بال،صالعصيمي للنشر والتوزيع، ط: الثانية
طال عقائد القبورية، أبو عبد اهلل مشس الدين بن حممد بن قيصر األفغاين، جهود علماء احلنفية يف إب(  ينظر: 4)

 . 379/ 13، تفسري القرطيب،  1653/ 3، م1996هـ/ 1416دار الصميعي، ط: األوىل 
العباس أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، سعيد اعراب، حممد بو خبزة،  (  ينظر: الذخرية، أليب5)

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حملمد بن أبـي ،  1/153 م، 1994مي، بريوت، ط: األوىل، دار الغرب اإلسال
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قاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى الغريب بآية سورة الكهف: هبا؛ استدالهَلم ولعلَّ من أبرز الّشَبه اليت تعّلقوا
أَْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا

؛ بدعوى أنَّ اهلل ق َّ ما جرى بني الفريقني املتنازعني يف شأن (1)
؛ وخاصًة على قول من «لنتخذن عليهم مسجداً »فتية الكهف دون إنكاٍر ملقالة القائل منهم: 
 .(2)يرى أنَّ قائل هذه املقالة هي الفرقة املؤمنة!

 : أهمية الموضوع وسبب البحث فيه
مسألة رفع القبور، والبناء عليها، واختاذها مساجد، والصالة فيها تتجّلى أمهيُة البحث يف          

إىل التعظيم واالفتتان باملخلوقني، وما قد  فضيةامل أو إليها، يف كوهنا هلا تعُلٌق بأصل سّد الذرائع
لٌة فقهيٌة، تناول الفقهاء يف باهبا حكم أكما أهّنا مس للعمل، بطيؤول إليه ذلك من الشرك احمل

 وحكم الدفن يف املسجد، وصالة اجلنازة فيه، وغري ذلك. املقربة، الصالة يف
وممّا يزيد هذا البحث أمهيًة يف هذا الوقت، هو ما حصل يف بالدنا بعد ثورة فرباير، من قيام        

بعض الغيورين على الشريعة، على هدم األضرحة واملشاهد املبنّية على القبور، اليت كان بعضها 
إال أنّه ،  -عّز وجّل  -فيه كثرٌي من البدع، ويُسأل فيه املوتى ما ال يقدر عليه إالَّ اهلل مزاراً يُفعل 

دون النظر  ممّن ُدِفنوا يف املساجد إخراج رُفات بعض املوتى قد صاحب ذلك بعض األخطاء منها
ومعرفة أيهما  إىل فقه املسألة الذي يستدعي االحتياط حلرمة املسلم؛ إذ حرمته ميتًا كُحرمته حيّاً،

 يف بعض املناطق إىل وقوع اشتباٍك وعراٍك، تطور، األمر الذي أّدى إىل (3)أسبق املسجد أم القرب؟
األحوال عماًل بقاعدة احتمال أدِن استعمال السالح، وكان الفقه يقتضي التأينِّ يف مثل هذه 

 لسلطة الدولة شوكٌة وهيبٌة.حىت هتدأ النفوس، ويستقر األمن، ويكون املفسدتني لدفع أعظمهما، و 
وتبعاً لذلك فقد حصل جداٌل وأخٌذ ورّد على الصعيدين االجتماعي والعلمي، وقد تصّدى لذلك 

ال اعرتاضًا على أصل العمل -بعض الدعاة وطلبة العلمالنقاش فئتان من الناس؛ األوىل: 
غرضهم من ذلك هو أالَّ و  -خطاءأوما صاحبه من  ومشروعيته يف اجُلملة، بل على توقيته وكيفيته

                                                                                                                                        

، م1991هـ/1411، 1بكر بن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:
 . 196ـ ـ 193/ 2، إرشاد الفحول، للشوكاين،  57،58/ 2، تفسري القرطيب،  66/ 5ــ  553/ 4
 . 21( سورة الكهف: اآلية: 1)
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لشهاب الدين احلسيين األلوسي، حتقيق: علي عبد ( ينظر: 2)

 . 225/ 8 هـ،  1415الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 
 حتت عنوان: حكم بناء القباب املساجد على القبور .( سيأيت بيان ذلك يف القسم الثاين من البحث 3)
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نكِر أو إزالتُه إىل حصوِل منكٍر أكرَب منُه، وهذا توجيٌه قوي
ُ
، واعرتاٌض يف الفقه يؤدي إنكاُر امل

 .(1)راجٌح ومقبوٌل؛ كان جيب مراعاته يف األماكن اليت يغلب على الظنِّ حصول تلك الفتنة فيها
املفتونني بفتنة القبور، واالعتقاد يف قدسية األموات وخاصًة الصاحلني، ممّن  الثانية: بعضالفئة و 

حيث اخّتذوا من هذه الواقعة ذريعًة لتأليب العاّمة، املشاهد واملزارات، باألضرحة و  هلم تعلٌّق ِبْدِعيٌّ 
عض ومنطلقًا لرتويج اعتقاداهتم وأفعاهلم البدعية يف هذا الباب، مستعينني على ذلك بنشر ب

َعارضة مبثلها أو بأقوى منها. وقد بلغ
ُ
أن بعض الفتاوى ب األمر األقوال املرجوحة، أو الفتاوى امل

 واألضرحة؛ بل وحّرمت التعرض هلا باهلدم أو التسوية، كما أجاز بعضها إقامة املشاهدأجازت 
مُيٌس جناب  غلوٌّ  استحباب الصالة فيها! وال شّك أّن هذا، بل وقّررت بناء املساجد على القبور

 .بيانه ورّدُه رّداً علمياً بصحيح النقل وصريح العقلللّسنَِّة، جيب  وخمالفٌة صرحيةٌ التوحيد، 
األول: مناقشة االستدالل بآية سورة الكهف على إباحة رفع بناء  ؛فموضوع البحث إذاً ذو شّقني

 القبور، وإقامة املساجد عليها، والصالة فيها أو إليها .
حكم  تعراض مذاهب الفقهاء الّسنّية األربعة يف حكم هذه املسألة، وما يتعلق بباهبا منالثاين: اس

الدفن يف املسجد، وصالة اجلنازة فيه، وحكم بناء القرب وجتصيصه، والصالة يف املقربة، وعّلة النهي 
ما  عن ذلك، وعن إقامة املساجد على القبور، وحكم الصالة فيها. مث بيان املذهب الراجح على

 بالدليل من الكتاب والسنة . قّررُه العلماُء احملققون
 : القسم األول: مناقشة االستدالل بآية سورة الكهف

املناقشة العلمّية هلذا االستدالل، تتطّلُب الرجوع ملا أورده املفسرون من رواياٍت،  إنَّ 
ية مع ما قبلها وما واستنباطاٍت، وما يتعلق بذلك من مراعاة سبب النزول إْن ُوجد، وسياق اآل

وبناء املساجد عليها يف السنَّة املطهرة، وهدي السلف من  بعدها، وما ورد يف مسألة رفع القبور
ما ثبت عليهم من قوٍل، أو فعٍل، أو ترٍك ، فضاًل عن ربط هذه املسألة و  الصحابة والتابعني

لباحث على مدى صحة أو باألصول والقواعد الكلّية، وحترير أقوال العلماء فيها، حىت يقف ا
هذا االستدالل. وكل ذلك هو حتقيٌق ملنهج القرآن والسنة، عند التنازع واخلالف، واملتمثل  خطأ

                                                           

(  ألّن بعض املدن والقرى حصل فيها التوافق واإلقناع بني أهلها على إزالة املنكر، ومل يرتتب على ذلك أي 1)
 »نزاع أو فتنة، لذلك فإن إزالة املنكر هبذه الطريقة كانت صحيحة شرعًا وعرفاً، يقول القاضي عياض املالكي:

جد من يستعني به على ذلك استعان، ما مل يؤد ذلك إىل إظهار سالح أو حرب، ولريفع ذلك إىل من له وإن و 
ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، لعياض بن موسى بن عياض السبيت، حتقيق: د: حْيىَي ِإمْسَاِعيل، دار الوفاء  «األمر

ُ
ِإكَماُل امل

 .  293/ 1، م 1998/ هـ 1419للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط: األوىل، 



46 
 

يف الردِّ إليهما، وردِّ ما خالفهما؛ ونبذ التعصب لغريمها من أقوال الرجال، وهو معىن قول اهلل 
َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يِف َشْيٍء  يَا أَيـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللَّهَ تعاىل: 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأوِ  ، وقول (1 )ياًل فـَُرّدوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ
. هذا املنهج ( 2)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ()  -صلى اهلل عليه وسلم -النيب

الرباين هو املنهج الذي سار عليه أئمُة احلديث والفقه، من سلف هذه األمة، وجّسدوه بأقواهلم 
صلى اهلل عليه  -وأفعاهلم؛ وليس أدّل على ذلك من قول اإلماِم مالٍك من داخل مسجد النيب

َرُك ِإالَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَْيَس َأَحٌد ِمْن » -وسلم  .(3)«َخْلِق اللَِّه ِإالَّ يـُْؤَخُذ ِمْن قـَْولِِه َويـُتـْ
 -عند من استدلَّ هبا -وبناًء على ما تقدم؛ فإنَّ احلديث على وجه االستدالل هبذه اآلية        

 ليها، سيكون من عدَِّة أوجٍه: يف جتويز  بناء املساجد على القبور، أو الصالة فيها وإ
 :دراسة السياق الذي وردت فيه اآلية وسبب نزولها الوجه األول:
َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فـََقاُلوا َربَـَّنا آتَِنا وهو يٌق ٌّ علينا خرب الفتية:  –عز وجل  -قال اهلل  ِإْذ أََوى اْلِفتـْ

َرَشًدا ِمْن َلُدنَك َرمْحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا
َهُؤاَلِء قـَْوُمَنا اختََُّذوا ِمن ، مث حكى عنهم قوهلم: ( 4)
 ٍ ُدونِِه آهِلًَة َلْواَل يَْأُتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَنيِّ

فدلَّ السياق على أنَّ قومهم كانوا كافرين؛ ولذلك  ،( 5)
َوِإِذ اْعتَـزَْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن اعتزهلم الفتية هروباً بدينهم من الفتنة؛ وذلك قوله تعاىل خُمرباً عنهم: 

ِإالَّ اللَّهَ 
العاملني؛ فهو  اهلل ربَّ  إالّ  ،قوَمهم، واعتزلوا معبوداهتم الباطلة ، أي: اْعتَـَزَل الفتيةُ  (6)

م إْن عثروا على الفتية فسيفتنوهنم عن  املعبود احلق سبحانه. مث ما حكاه اهلل عن قومهم، أهنَّ
ِإنَـُّهْم ِإن يَّْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرمُجُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتِهْم َوَلن تـُْفِلُحوا ِإًذا دينهم، وذلك قوله تعاىل: 

أَبًَدا 
(7 ) 

                                                           

 . 59( سورة النساء، اآلية: 1)
صحيح  ، 184/ 3( متفق عليه، صحيح البخاري، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، 2)

مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 . 1343/ 3باب: نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور،  م، 1975هـ/  1395ط: الثانية، 

جامع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب، حتقيق: أبو األشبال ( ينظر: 3)
 . 925/ 2، م 1994هـ/  1414الزهريي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: األوىل، 

 . 13آلية: ( سورة الكهف، ا4)
 . 15( سورة الكهف، اآلية: 5)
 . 16( سورة الكهف، اآلية: 6)
 . 23( سورة الكهف، اآلية: 7)
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ليس فيه إقراٌر وال مدٌح؛ حىت ُيستدلَّ به على جتويز فعلهم أو استحبابه!؛ بل ُيشعر بالذمِّ  فالسياق
والتقريع، وأنَّ قومهم كانوا كافرين، وهؤالء هم أحفادهم الذين بُعَث الفتية يف زماهنم، ونقل احلق 

لنتخذن عليهم مسجداً سبحانه عنهم مقالة طائفٍة منهم:
َلْعنُـُهم  لة َمن وردفهم ِمن مجُ ، (1)

 .                                  ( 2)الختاذهم قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد -صلى اهلل عليه وسلم -على لسان النيب
مث إنَّ اآلية الكرمية، مل ُتسق لبيان حكم اختاذ املساجد على القبور، ولكن ورد يف سبب         
ا كانت اختبارًا من اهلل للمشركني  نزوهلا أِلَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنـَْزَل ِقصََّة » ؛ تصديقهم باآلياتبأهنَّ

 َعِن َأْصَحاِب اْلَكْهِف َعَلى نَِبيِِّه اْحِتَجاًجا هِبَا َعَلى اْلُمْشرِِكنَي ِمْن قـَْوِمِه، َعَلى َما ذََكْرنَا يِف الرَِّوايَةِ 
َها ِصْدَقهُ  اْبِن َعبَّاٍس؛ ِإذْ  ُهْم َلُه بِاجلََْواِب َعنـْ َها اْخِتَبارًا ِمنـْ  .( 3)«َسأَُلوُه َعنـْ

فسياُق اآليات ظاهٌر يف وجود قصد تعظيم أصحاب الكهف، حىت وصل احلال ببعض       
قومهم أن يعزموا على اختاذ املسجد عليهم، وال شكَّ أنَّ هذا االفتتان قد يكون ذريعًة للشرك، 

اليهود والنصارى الختاذهم قبور أنبيائهم مساجد حمذراً  -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  ولذلك لعن
 أمته من مثل ذلك .

قام         
ُ
وال َيِصّح التعّلق بأنَّ اهلل ق َّ علينا خربهم ، وذكر مقالة بعضهم غري منكٍر هلا؛ ألنَّ امل

عن رفع  الّصحيحِة الّصرحيِة النهيُ  ليس مقام تشريع، وكيف يُقال ذلك؟! وقد ثبت يف الّسّنةِ 
لفاعل ذلك من األمم من  -صلى اهلل عليه وسلم –القبور، وبناء املساجد عليها، مع لعن النيب 

؛ إذ هو املبلِّغ  –عز وجل  -كإنكار اهلل   -صلى اهلل عليه وسلم -وإنكاره ؛قبلنا؛ حتذيرًا ألمته
 .( 4)لشرع ربه

                                                           

 . 21( سورة الكهف، اآلية: 1)
 ، وسيأيت الحقاً بتمامه . 377/ 1( احلديث يف صحيح مسلم 2)
، حملمد بن جرير الطربي، حتقيـــــق: د: عبـــد اهلل بن عبد "تفسري الطربي"جامع البيان عن تأويل آي القرآن( 3)

 . 157/ 15م،  2331هـ/ 1422احملسن الرتكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، : األوىل، 
هـ،   1332املنتقى شرح املوطأ، أليب الوليد الباجي األندلسي، مطبعة السعادة، مصر، ط: األوىل، ( ينظر: 4)
ْفِهم ملا أشكل من تلخي  مسلم، أليب العباس  337/ 1، إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط، ت: بالدار 

ُ
، امل

،  627/ 2م، 2338هـ/ 1429، 4القرطيب، حتقيق: جمموعة من احملققني، دار ابن كثري، دمشق ــ بريوت، ط:
 .  227/ 8، روح املعاين،  5/13املنهاج،  
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هو لتنبيه األمة إىل َسدِّ القبور وعدم إبرازها؛ ذلك  إمّنا هذه القصة وميكن أن يقال: إنَّ سبب إيراد
كانوا ينازعون أهل الغلبة   -(1)على ما اختاره بعض املفسرين -ألنَّ املؤمنني من الفئتني املتنازعتني

َيانًا َربـّهُ على عدم بناء املسجد، فقالوا ما حكاه اهلل عنهم: ْم أَْعَلُم هِبِمْ فـََقاُلوا ابـُْنوا َعَلْيِهْم بـُنـْ
(2) ،

 .(3)أي: ُسّدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حاهلم 
م بنوه؛   م بنوا ذلك املسجد؛ وليس يف النقل الصحيح عن اهلل ورسوله أهنَّ وعلى فرض أهنَّ

على ظهر اجلبل الذي فيه الكهف، وإمَّا أن يكون عند باب الكهف، ويف  فصورته إمَّا أن يكون
 -إن كان  -احلالني ليس فيه صورة قرب يف مسجد!، فال حجة فيه على االستدالل بفعلهم هذا

 على جواز بناء املساجد على القبور. 
ا حُيتاج إليه على القول بأنَّ أصحاب الكهف قد ماتوا بعد ا » إلعثار عليهم!، فليس وهذا كّله، إمنَّ

يف اآلية بيان موهتم، حىت جُيعل هلم قرٌب! مث يُقال بِِبَناء املسجد عليه!، ولذلك ُروي عن احلسن 
م مل يكن هلم  البصري أنَّه قال: اختَِّذ لُيصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا!، بل قد جُيَزُم بأهنِّ

 .(4)« بـُّهْم أَْعَلُم هِبِمرَ قرٌب، بل ماتوا يف صحن الكهف؛ ولذلك قالوا: 
 :«لنتخذن عليهم مسجداً  »الوجه الثاني: اختالف أهل التفسير في قائل مقولة:

 _ كثرياً، يف قائل هذه املقالة، اليت حكاها اهلل _عز وجل  فقد اختلف أهل التفسري اختالفاً        
هل هي من قول املوحدين، أو هي من قول املشركني؟ ويف كٍل هل هي من قول بعض العامَّة، أو 

تَـَنازع يف شأهنم؟!من أهل السلطان والغلبة والقهر، أو هي مقولة أولياء فت
ُ
 . (5)ية الكهف امل

                                                           

حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد،  فسري الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي،احملرر الوجيز يف ت( ينظر: 1)
، البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان األندلسي،  537/ 3هـ،  1422دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 

 . 379/ 13تفسري القرطيب،  159، 158/ 7هـ،  1423حتقيق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، 
 .  21( سورة الكهف، اآلية: 2)
تفسري ابن كثري" ،أليب الفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق: حممد حسني مشس " تفسري القرآن العظيم( ينظر:3)

 . 133/ 5، هـ 1419الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 
توحيد، أليب عبد اهلل خلدون بن حممود ابن التوضيح الرشيد يف شرح ال، وينظر أيضاً: 225/ 8( روح املعاين، 4)

 . 162، ص نغوي احلقوي
تفسري القرطيب، "اجلامع ألحكام القرآن "، أليب عبد اهلل القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم ( ينظر: 5)

الكشف والبيان، أليب ، 13/379، م 1964هـ/ 1384اطفي ، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط: الثانية، 
هـ/ 1422، 1العريب، بريوت،ط:سحاق الثعليب، حتقيق: أبو حممد بن عاشور، دار إحياء الرتاث إ

تفسري البغوي ) معامل التنزيل يف ،  157/ 7،البحر احمليط،  643/ 17جامع البيان،   6/162،م2332
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لبة والنفوذ والواقع أّن كثريًا من املفسرين احملققني، رّجحوا أن تكون هذه املقالة من قول أهل الغ
، وهم إّما مشركون؛ وهو الذي عليه أغلب احملققني، واألقرب للسياق، وإّما مسلمون؛ (1)آنذاك

 وقد دلَّ القرآن على مثل ما »ولكنهم قالوا ذلك ال عن علٍم وبرهاٍن، بل عن رأٍي وغلبٍة وقهٍر!،
اَذ القبور على املساجد من فعل أهل الغلبة على األمور،  (2)دلَّ عليه احلديث ، فجعل اهلل اختِّ

 .(3)«وذلك يُشِعُر بأّن مستنَدُه القهُر والغلبُة واتباُع اهلوى، وأنَُّه ليس من فعل أهل العلم والعقل 
والظاهر أنَّ الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم  »: (4)قال ابُن كثري
قال: لعن اهلل اليهود والنصارى  -صلى اهلل عليه وسلم –أم ال؟! فيه نظٌر؛ ألنَّ النيب  حممودون

 .  (5)«اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
م غري حممودين؛ ملصادمة عزمهم           قلت: أعجب من قوله: فيه نظٌر!، وعدم جزمه بأهنَّ
، وقد -صلى اهلل عليه وآله وسلم -ل اهلل؛ ولذلك استحقوا الّلعن من رسو  -عز وجل-لشرع اهلل 

                                                                                                                                        

الرتاث العريب، بريوت، تفسري القرآن( ، أليب حممد البغوي الشافعي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء =
، تفسري ابن رجب،  537/ 3، احملرر الوجيز،  134/ 5، تفسري القرآن العظيم،  61/ 5، هـ 1423، 1ط:
 . 227/ 8، روح املعاين،  642/ 1
، تفسري القرطيب، 375/ 5الدر املنثور، جلالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت، ط، ت: بال، ( ينظر: 1)
 ، 642/ 1، تفسري ابن رجب،  134/ 5القرآن العظيم، ، تفسري  13/379
 ( إشارة إىل احلديث الصحيح املتفق عليه: لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد.2)
تفسري ابن رجب احلنبلي، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، مجع وترتيب: طارق بن عوض (3)

/ 13، وينظر: تفسري القرطيب،  642 /1م،  2331/ 1422، 1السعودية، ط: –العاصمةاهلل بن حممد، دار 
 . 188/ 1، إغاثة اللهفان، البن القيم،  351
(عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي، حمدث ومفسر وفقيه ومؤرخ، أكثر عن 4)

لقرآن العظيم، البداية والنهاية يف التاري ، طبقات الشافعية، ت: ابن تيمية، وأخذ عن غريه، من مؤلفاته: تفسري ا
طبقات املفسرين، لشمس الدين الداوودي املالكي، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط، ت: بال، هـ ، ينظر:774
 . 323/ 1،األعالم، للزركلي،  111/ 1
 . 134/ 5( تفسري القرآن العظيم، 5)
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وعجيٌب من ترّدده يف كوهنم غري حممودين، مع  »يف تفسريه من ترّددِه فقال:  (1)تعّجَب القامسي
 . (2)« إيراده احلديث الصحيح بعَدُه املسجِّل بلعن فاعل ذلك!

املفسِّر، عقب ذكره للخالف املذكور يف قائل تلك املقالة:  (3)ولذلك قال اإلماُم القرطيبّ         
اُذ املساجد على القبور، والصالة فيها، والبناء عليها، إىل غري ذلك ممّا تضّمنته الّسنة من » فاختِّ

فقالوا ابنوا  ولقائٍل أن يقول: إنَّ املقولة األوىل اليت حكاها اهلل: »، (4)«النهي عنه ممنوٌع ال جيوز 
هي مقولة املؤمنني لعلمهم بعدم شرعية اختاذ املساجد على القبور... فلم يقبل  ، هم بنياناً علي

األمراء منهم ذلك، وغاظهم حىت أقسموا على اختاذ املسجد، فقالوا ما حكاه اهلل عنهم: لنتَِّخذنَّ 
ُغِلُبوا على ». على أنَّه قد جاءت رواية يف قراءة اآلية بالبناء للمجهول:(5)«عليهم مسجدًا 

، بتأويل أّن الفرقتني املتنازعتني كانتا مؤمنتني، وأنَّ إحدامها أرادت البناء، وأَبـَْتُه األخرى «أمرهم
 .(6)ُمفضِّلًة طمس الكهف، فلمَّا ُغِلَبت على البنيان قالت: فليكن مسجداً!

لنتخذن  »زعني:ولقائٍل أن يقول أيضاً: ليس احتجاج من احتج بقول من قال من املتنا        
فقالوا ابنوا عليهم بنيانًا رهبم أعلم »، بأوىل من االحتجاج بقول الطائفة األوىل: «عليهم مسجداً 

، بل قول هذه أوىل باالحتجاج؛ ألنَّه قد جاء يف صفتها ما يُزكِّيها على األخرى، حيث «هبم

                                                           

عيد بن قاسم، إمام الشام يف عصره، كان سلفي العقيدة، من مؤلفاته: حماسن ( مجال الدين حممد بن حممد س1)
األعالم، خلري الدين بن حممود هـ . ينظر: 1332التأويل يف التفسري، إصالح املساجد من البدع والعوائد، ت: 

 . 157/ 3،  معجم املؤلفني، لكحالة،  135/ 2، م 2332،  15الزركلي الدمشقي، دار العلم للماليني ط:
، 1حماسن التأويل، جلمال الدين القامسي، حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:(2)

 .16/ 7، هـ  1418
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح األنصاري القرطيب، من كبار علماء املالكية يف الفقه واحلديث والتفسري،  (3)

هـ ، ينظر: الديباج املذهب يف معرفة 671من مؤلفاته: اجلامع ألحكام القرآن، التذكرة يف أحوال املوتى، ت: 
: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع أعيان علماء املذهب، إلبراهيم بن علي بن فرحون، حتقيق: د

 . 282/ 2، شجرة النور، ملخلوف،  69/ 2، طبقات املفسرين،  338/ 2والنشر، القاهرة، 
 . 379/ 13( تفسري القرطيب، 4)
 . 227/ 8( روح املعاين، 5)
ملوجود ، علي حممد اللباب يف علوم الكتاب، أليب حف  احلنبلي الدمشقي، حتقيق: عادل أمحد عبد ا(ينظر:6)

تفسري القرطيب، ،  453/ 12م، 1998هـ/  1419معوض، دار الكتب العلمية، بريوت / لبنان، ط: األوىل، 
 . 537/ 3، احملرر الوجيز،  379/ 13
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قتداء من الذين وصفوا وهذا ال شكَّ أوىل باال -عز وجل –فّوضت العلم حبال الفتية إىل اهلل 
 . (1)بالغلبة فقط!

واخلالصة : فإنَّ مجاهري املفّسرين إّما ذكر القولني بدون ترجيٍح، وإّما رّجَح َكوَن القائل كان كافراً، 
أو أنَّه من أهل السلطان والنفوذ، وذلك يدل على أّن مستنَدُه الرأُي وليس الشرُع، سواٌء كان 

من خرج عن هذا الرتجيح  -التفسري فيما اطلعُت عليه من كتب -مسلمًا أم كافراً. ومل أجد 
 . (2)واختار الرأي القائل بأّن من أراد بناء املسجد هم املؤمنون، إال قليالً من املفسرين

 : تحقيق القول في سند رواية كتب التفسير لقصة أصحاب الكهف الوجه الثالث:
، ومدار هذه القصة (3)الكهف، بعُضهم عن بعضٍ تناقل املفّسرون رواية قصة أصحاب        

املروية على حممـد بن محيد الرّازي؛ وهو ضعيٌف باتفاق علماء احلديث، بل إنَّه متهٌم بالكذب، 
وما ترتََّب عليها  وعليه فال حّجة يف روايته ،(4) بل صرَّح غرُي واحٍد من أهل احلديث بأنَُّه كّذاٌب!

                                                           

 . 162( ينظر: التوضيح الرشيد، ص 1)
الناشر: عامل الكتب،  معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب،(ينظر: 2)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أليب القاسم ، 227/ 3، م 1988هـ/  1438، 1بريوت، ط: 
مدارك التنزيل وحقائق ،    711/ 2هـ ،  1437، 3بريوت، ط: –الّزخمشري، دار الكتاب العريب 

يي الدين ديب مستو، دار الكلم التأويل، أليب الربكات النسفي، حتقيق: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: حم
فتح القدير، حملمد بن علي الشوكاين، دار ابن  ،  293/ 2، م 1998ه/  1419، 1الطيب= بريوت، ط: 
 .  329/ 3، هـ  1414،  1ط: -دمشق، بريوت -كثري، دار الكلم الطيب 

ا مّلة عيسى، وعبدوا األصنام، وذحبوا ( ومما جاء فيها: أن َدقْـيـٌٌنوُس كان ملكًا كافرًا من ملوك الروم الذين تركو 3)
للطواغيت، وأكرهوا الناس على ذلك، فهرب الفتية الذين ذُكروا يف سورة الكهف من بطشه، وأووا إىل كهٍف، 
فضرب اهلل عليهم فيه، مث بعثهم بعد بضع مئاٍت من السنني حجة على أحفاد قومهم الذين ختاصموا يف البعث 

ه القصة اختالٌف يف قائل املقالتني اللتني ذكرمها اهلل يف كتابه؛ وهو قوله تعاىل: " واملعاد، وجاء يف روايات هذ
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رهبم أعلم هبم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا " . ينظر: ينظر: جامع 

 .    162/ 15البيان، 
الرجال، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين، حتقيق: عادل أمحد عبد الكامل يف ضعفاء ( ينظر ترمجة ابن محيد يف: 4)

/ 7، م1997هـ/ 1418، 1املوجود، علي حممد معوض، عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 
اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حملمد بن حبان الُبسيت، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار ،  533
 . 333/ 2، هـ1396، 1عي، حلب، ط:الو 
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قائل عبارة: " لنتخذن عليهم مسجدًا "، هو الفرقة املؤمنة أو من ترجيح بعض املفسرين لكون 
 الكافرة؛ ألنَُّه ترجيٌح بال مرّجح.

 ؟: الوجه الرابع: شرع من قبلنا، هل هو شرٌع لنا
تعلََّق بعُض من استدلَّ بآية الكهف، اليت حكاها اهلل عّمن قال: لنتخذن عليهم مسجداً،         

ى مشروعية اختاذ املساجد على القبور يف شريعتهم، وأنَّ اهلل قّ  علينا بُشبهة أنَّ فيها داللًة عل
قوهلم دون إنكاٍر له، فدّل على جوازه يف شريعتنا على قول من يقول إنَّ شرَع َمْن قبلنا شرٌع لنا!. 

 وبيانُُه يف اآليت: قلت: هذا توجيٌه مردوٌد،
ُء األصول يف اعتبارها أصاًل من أصول ــ مسألُة شرع من قبلنا، مسألٌة أصوليٌة اختلف علما1

األدلة، أو عدم اعتبارها؛ فقال قوٌم: إّن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، وهو مذهب الشافعي، 
خامتة هلذا القطب ببيان ما يُظّن أنَّه من أصول األدلة، وهو ليس منها، وهي »وبعض أصحابه،

، وعلى هذا القول فال (1)«واالستصالح أربعٌة: شرع من قبلنا، وقول الصحايب، واالستحسان، 
ُحّجة يف اآلية أصاًل ، وقال قوٌم: إنَّ شرع من قبلنا شرٌع لنا بشرطنْيِ؛ أوهلما: أن يأيت ذكرُه من 

، وعلى هذا (2)طريق شرعنا يف القرآن أو الّسّنة الصحيحة، وثانيهما: أالَّ يَرَِد يف شرعنا ما ينسخه
القول فال حجة أيضًا يف اآلية، على ما ذهب إليه من احتج هبا على جواز اختاذ املساجد على 

ا ق َّ علينا  -عز وجلَّ  -القبور، بزعم أنّـه كان شرعــــًا ملن قبلنا؛ ألنَّ اهلل مل خُيربنا بذلك؛ إمنَّ
ما مل تدّع أنَّ ذلك جائٌز يف خالف الفرقتني املتنازعتني يف شأن فتية الكهف، وأّن أيًّا منه

شريعتهم، وال ثبَت أنَّ فيهم معصوماً، بل السياق ُيشرُي إىل أّن ذلك مل يكن معهودًا عندهم، 
ويعُضُد ذلك ما صحَّ يف السنة النبوية، من َلعِن من فعل ذلك مَن األمم مْن قبلنا، فكيف يُلَعنوَن 

اختاذ املساجد على القبور من الشرائع وكيف ميكن أن يكون  »على أمٍر مشروٍع عندهم؟!، 
، فثبت (3)«قبور أنبيائهم مساجد املتقدمة، مع ما مسعت من لعن اليهود والنصارى حيث اختذوا

                                                           

،  1املستصفى، أليب حامد الغزايل، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:(1)
حتقيق: عبد الرزاق ، احلسن اآلمدي، أليب اإلحكام يف أصول األحكام، وينظر: 165، صم1993هـ/ 1413

 . 137/ 4، شقعفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت ـــ دم
هناية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، دار الكتب ( ينظر: 2)

/ 2، فتح الباري،  193، املسودة، آلل تيمية، ص  256/ 1، م1999هـ/  1423، 1العلمية، بريوت، ط:
 .94،  93، علم أصول الفقه، خلاّلف، ص 72
 . 227/ 8روح املعاين، (3)
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اذ القبور على املساجد مل يكن شرعًا ملن قبلنا، ولو فُِرَض جداًل أنّه كان شرعًا هلم،  بذلك أنَّ اختِّ
النهي عنه، بل يكون منسوخاً  شرعاً لنا إذا ورد يف شريعتنا فإنَّ اإلمجاع حاصٌل على أنَّه ال يكون
صلى اهلل عليه وآله  -، وال شك أنَّه قد صحَّ اخلرُب عن النيب(1)ال جيوز التعّبُد أو االستدالل به

وما أحسن ما قاله  ،(2)بَِلْعِن فَاعِل ذلك من األمم السابقة، وهنى أمته عن مثل فعلهم -وسلم
فإْن كان شرعاً هلم، فقد نسخه اإلسالم،  »: (3)هر  بن عاشور التونسي املالكيالشي  حممـد الطا

، وقد تأّكَد ممّا مضى أّن عزمهم على اختاذ  (4)«وإْن كان بدعًة ابتدعوها يف دينهم فأجدر
ا هو بدعٌة ابتدعوها، ما أنزل اهلُل هبا من سلطان؛ فال هي شرٌع  املسجد على فتية الكهف، إمنَّ

 هي مشروعٌة لنا .هلم، وال 
ـ القول بأّن اهلل ق َّ علينا مقولة من أقسم ليتخذن مسجداً على أصحاب الكهف دون إنكاٍر 2

منه سبحانه على مقولتهم، مما يدّل على أنَّ ذلك كان شرعًا هلم، ال يستقيم من جهة أنَّ دين 
اهلل تعبَّدنا اهلل بِه،  اإلسالم يؤخذ من القرآن، كما يؤخذ من السنة الصحيحة؛ فكالمها وحٌي من

فالسنة هي املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي؛ فهي إمَّا مقرَِّرٌة ومؤكِّدٌة ملا دلَّ عليه القرآن، 
ُبـَْهِمِه، أو

ُْجَمِلِه، أو ُمفسِّرٌة مل
ْطَلِقِه، أو خُمصِّصٌة لعمومه، أو أو ُمبَـيِِّنٌة مل

ُ
ٌمْنِشَئٌة حلكٍم  ُمَقيِّدٌة مل

مسَتِقٍل مل يأت ذكرٌُه خبصوِصِه يف القرآن، ذلك هو قول مجاهري علماء األصول والفقه 
 .  (5)واحلديث

                                                           

املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية؛ احلفيد واألب واجلد: " أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ( ينظر: 1)
علم أصول الفقه، لعبد ،  193صحتقيق: حممـد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، ط، ت: بال، 

 . 94،  93ص، ط، ت: بال،  شباب األزهر -الوهاب خالف، مكتبة الدعوة
 ( سريد تفصيل ما صح من احلديث يف النهي عن اختاذ القبور املساجد يف الوجه اخلامس .2)
وشي  جامع  ( حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي املالكي، رئيس املفتني بتونس،3)

لتحرير والتنوير يف التفسري، مقاصد الزيتونة، من أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشق والقاهرة، من مؤلفاته: ا
م، 2332،  15ار العلم للماليني، ط: األعالم، خلري الدين الّزركلي الدمشقي، دهـ . ينظر:1393الشريعة، ت: 

6 /174 . 
 . 283/ 15،  م1984التحرير والتنوير، البن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس، سط: بال، (4)
الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين اليمين، حتقيق: الشي  أمحد إرشاد ( ينظر: 5)

، هناية  311،  232، املسودة، ص 1/96،97م،1999هـ/1419، 1عزو عناية، دار الكتاب العريب ط:
 . 43ـ 37، علم أصول الفقه، ص 212،213السول، ص
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النهُي عن  -صلى اهلل عليه وآله وسلم -وقد ثبت يف السنة الصحيحة الصرحية املتواترة عن النيب
تلك األخبار الصحيحة اختاذ القبور مساجد، والصالة إليها، فقد ذََكَر غرُي واحٍد من العلماء بلوغ 

ْنِكرَِة على  –، فضاًل عن أّن معظم تلك األحاديث الصحيحة (1)حدَّ التواتر املقطوع بصحته
ُ
امل

 -اليهود والنصارى فعلهم باختاذ قبور أنبيائهم وصاحليهم  مساجد، واستحقاقهم اللعن على ذلك
ضه الذي قُبَض فيه، فدلَّ وذلك يف مر  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –إمنا كانت يف آخر حياته 

ا حاكمٌة على آية سورة الكهف  ا  -ذلك على كوهنا حُمكمٌة ال ناس  هلا، وأهنَّ إذا فُِرَض جداًل أهنَّ
وإال َفدون ذلك خرط القتاد.  -دّلت على جواز ما ادعاه بعضهم من اختاذ املساجد على القبور

لقوله –عز وجلَّ -كار ربِِّه هو كإن -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -فهذا اإلنكار منه 
َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم تعاىل: فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

ولقول  ،(2)
فيما أخرجه البخاري وغريه، واللفظ له: ) كل أميت يدخلون  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –النيب 

أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد  من أىب، قالوا: يا رسول اهلل، ومن يأىب؟! قال:اجلنة إال من 
مذهبنا يف شرع من قبلنا، وإن كان أنَّه يلزمنا على أنّه شريعتنا؛ لكن »: (4)قال األلوسي ،(3)أىب(

كإنكارِه   –صلى اهلل عليه وسلم  –رسوله ر بال إنكاٍر، وإنكا ليس مطلقاً، بل إْن قّصُه اهلل علينا
على أّن اآلية ليس فيها أكثر من حكاية قول طائفٍة من الناس، وليست خارجًة  –عزَّ وجلَّ  –

خمرج املدِح هلم، ففعلهم فضاًل عن عزمهم، ال يدل على مشروعية ما كانوا بصددِه، حيث مل 
 .(5)«يثبت أنَّ فيهم معصوماً 

                                                           

ين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: ناصر عبد الكرمي العقل اقتضاء الصراط املستقيم، لتقي الد ( ينظر:1)
األمر باالتباع والنهي عن االبتداع، للسيوطي ، 298/ 2،م1999هـ/ 1419، 7دار عامل الكتب، بريوت، ط:

 . 113ص
 . 63( سورة النور، اآلية: 2)
 . 92/ 9( صحيح البخاري، باب: االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 3)
( شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي، مفسر، وحمدث، وأديب، كان سلفي االعتقاد، من 4)

معجم املؤلفني، لعمر بن رضا كحالة الدمشقي، مكتبة هـ . ينظر: 1273مؤلفاته: روح املعاين يف التفسري، ت: 
 .  176/ 7، ، األعالم 175/ 12، املثىن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

 . 227/ 8( روح املعاين، 5)
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يث الصحيحة الواردة في شأن البناء على القبور والصالة فيها الوجه الخامس: األحاد
 :وإليها

تنهى عن اختاذ القبور -يف الصِّحاِح وغريها من كتب الّسّنة  كثريةٌ   فقد وردت أحاديثُ 
ا  مساجد، وعن الصالة إليها، واستحقاق فاعل ذلك لِلَّعِن، وقد نقلُت عن بعض العلماء أهنَّ

 سأكتفي بإيراد بعض ما صّح منها، وفيها بإذن اهلل الغُنية والكفاية :  -بلغت حّد التواتر
قاال: ملا نُزَِل برسول اهلل، طفق يطرح مخيصًة  –ضي اهلل عنهما ر  -ـ عن عائشة، وابن عباس ــ1

على وجهه، فلّما اغتمَّ هبا، كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ) لعنة اهلل على اليهود 
 .  (1)والنصارى، اخّتذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد؛ حُيذِّر ما صنعوا(

صلى  –ويـَنْيِ للحديث كيف عّلال لعن النيب قلت: انظر قول الصحابيّـنْيِ اجلليلنْيِ الرّا
لليهود والنصارى، بأنَّه أراد حتِذيَر أّمته أْن يصنعوا مثل صنيعهم؛ فتلحقهم  –اهلل عليه وآله وسلم 

اللعنة كما حلقتهم؛ وهذا املعىن موجوٌد يف األحاديث اليت تليه أيضاً، ويف ذلك ُحجٌَّة ظاهرٌة على  
، بل هو ممقوٌت ملعوٌن فاعله؛ ألنَُّه خمالٌف لشريعتنا ولشرائع َمْن كون ذلك الفعل ليس مشروعاً 

 قبلنا.
يف مرضه الذي  أنَُّه قال –صلى اهلل عليه وسلم  –عن النيب  –رضي اهلل عنها  –ـــ عن عائشة 2

مات فيه: ) لعن اهلل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد( قالت: ولوال ذلك ألبرزوا 
غري أين أخشى أن يـُّتخذ مسجداً (قربه، 

 ، ويف رواية: غري أنَّه َخِشَي، أو ُخِشَي .(2)
رضي  –عدم إقدام الصحابة  –رضي اهلل عنها  –قلت: انظر إىل ما عّللت به عائشة 

وهو أشرف اخللق أمجعني، سّداً  –صلى اهلل عليه وسلم  –على إبراز قرب النيب  –اهلل عنهم 
ا لعن اهلل اليهود و النصارى، اختذوا قبور »ذه مسجداً، حيث أعقبت قوله:لذريعِة الشرك باختِّ
غري أهّنا َخِشَيْت أن يـُتَّخَذ مع تقادم الزمن ، «ولوال ذلك ألبرزوا قربه! »، بقوهلا:«أنبيائهم مساجد

مسجداً، وهو الفعل الذي لعن مبثله اليهود والنصارى! ، فتدبّر خْشيَتها، أو خشية الصحابة اليت 
ا كانتا انعكاسًا طبيعيًا ِلَما عِلَمُه فبالبناء للمجهول، ؛«ُخِشَي »تدل عليها رواية: اخَلْشيَتاِن إمنَّ
عن اختاذ القبور مساجد، وما مسعوه منه وهو  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  –الصحابة من هنيه

                                                           

، صحيح مسلم، باب: النهي عن بناء  95/ 1( متفق عليه، صحيح البخاري، باب: الصالة يف البيعة، 1)
 . 377/ 1املساجد على القبور... ، 

، صحيح مسلم، باب: النهي عن بناء  88/ 2( متفق عليه، صحيح البخاري، باب: الصالة يف البيعة،  2)
 . 376/ 1املساجد على القبور...، 
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أنبيائهم وصاحليهم ب على فراشه يف مرضه الذي قُِبَض فيه، من لعنه لليهود والنصارى لفعلهم ذلك
ويف حق األنبياء من قبله، فإنَّ –صلى اهلل عليه وسلم  –فإذا هنَُِي عن ذلك يف حقه  بعد موهتم،

 النهي يف حق غريهم أوىل وأجدر.
أنَّ أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسًة رأَيـْنَـَها يف احلبشة فيها  –رضي اهلل عنها  –عن عائشة  ــــ3

فقال: ) إّن أُولئَك إذا كان فيهم الرجل  –صلى اهلل عليه وسلم  – تصاوير، فذكرتا ذلك للنيب
الصاحل فمات؛ بنوا على قربِه مسجداً، وصّوروا فيه تلك الّصور، فأولئك شرار اخللق عند اهلل يوم 

 . (1)القيامة (
 .همفشرار اخللق بن ِّ احلديث هم من يبين املساجد على قبور الصاحلني، أو يصوُِّر فيها تصاوير 

صلى اهلل عليه  –قال: مسعت رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –اهلل البجلي  ـــ عن ُجندَب بن عبد 4
قبل أن ميوت خبمٍس؛ وهو يقول: ) ... أال إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور  –وسلم 

 . (2)أنبيائهم وصاحليهم مساجد!، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إينِّ أهناكم عن ذلك(
عن اختاذ القبور مساجد؟ لقد كان  –صلى اهلل عليه وسلم  –فتأمل مىت كان هنيه 

حَكِم الذي مل يُنَس ، ولقد ربط هنيه ذاك بلعنه 
ُ
ذلك يف مرضه الذي قُبض فيه؛ فهو إذًا من امل

اد أو  لليهود والنصارى، الذين فعلوا مثل ما هنى عنه؛ تنبيهًا ألمهية األمر، لتعّلِقِه بِصحَِّة االعتق
كماله، وحفظًا جلناب التوحيد، وقطعًا ألسباب الشرك ودواعيه، مث مل يكتف بِنهيه املستفاد من 
قوله: ) فال تتخذوا القبور مساجد (، حىت أعقبه بصريح لفظ النهي بقوله: ) إيّن أهناكم عن 

َوَما َعَلى قال تعاىل: زيادًة يف تأكيد النهي إلقامة ُحجِّة البالغ اليت وُكِِّل هبا من ربَّه، ذلك! (،
الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ 

 ، فهل بقي لذي عقٍل يف هذا احلكم من شكٍّ أو شبهٌة ؟! .(3)
أنّه قال: ) اللهم ال جتعل قربي وثنًا ُيصلى إليه؛ فإنّه  –صلى اهلل عليه وسلم  –عن النيب  ــــ 5

 . (4)ئهم مساجد (اشتّد غضب اهلل على قوٍم اختذوا قبور أنبيا

                                                           

، صحيح مسلم، باب:  93/ 1( متفق عليه، صحيح البخاري، باب: هل تُنب  قبور مشركي اجلاهلية...، 1)
 . 375/ 1النهي عن بناء املساجد على القبور... 

 . 377/ 1( صحيح مسلم، باب: النهي عن بناء املساجد على القبور...، 2)
 . 18ية: ( سورة العنكبوت، اآل3)
لإلمام مالك  ( هذا احلديث من مرسالت مالك عن زيد بن أسلم عن التابعي عطاء بن يسار، ينظر: املوطأ،4)
م، 1985هـ/ 1436بن أنس، حتقيق:حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: بال، ت: ا
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قلت: هذا احلديث وإن كان من مرسالت مالٍك؛ إال أنَّه قد ُصحَِّح مرساًل ومسنداً؛ فقد قال ابن 
فهذا احلديث صحيٌح عند من قال مبراسيل الثقات، وعند من قال باملسند؛ إلسناد »: (1)عبد الرب

 .(2)«عمر بن حممـد له، وهو ممَّن تُقبل زيادته وباهلل التوفيق 
أنّه قال: ) إّن من  –صلى اهلل عليه وسلم  –عن النيب  –رضي اهلل عنه  –ـــ عن ابن مسعود  6

 .(3)ِشراِر الّناس من تدركهم الساعُة وهم أحياٌء، ومن يتخذ القبور مساجد (
أن  –صلى اهلل عليه وسلم  –قال: ) هنى النيب  –رضي اهلل عنه  –ــــ عن جابر بن عبد اهلل  7

 . (4)، أو يُقعد عليه، أو يُبىن عليه (جُيّص  القرب
 .(6)ُمسنَّماً  -صلى اهلل عليه وسلم  –أنُّه رأى قرب النيب  (5)عن سفيان التَّّمار ـــــ 8

                                                                                                                                        

 شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة مصنف ابن أيب شيبة، أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب ،172ص
 . 153/  2، هـ 1439، 1الرشد، الرياض، ط:

( أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب، لُقَِّب حبافظ املغرب، إمام وقته يف 1)
ا يف املوطأ من املعاين األندلس يف احلديث والفقه، أخذ عن أيب عمر الطلمنكي وغريه، من مؤلفاته: التمهيد مل

ه. ينظر: الديباج املذهب، 463واألسانيد، االستذكار ملذاهب علماء األمصار، الكايف يف فقه أهل املدينة، ت:
شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد بن عمر خملوف، علق عليه: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب ،  367/ 2

 . 176/ 1 ،م 2333ه/  1424، 1العلمية، بريوت، ط:
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر بن عبد الرب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد  (2)

 . 42/ 5، هـ 1387عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 
ب: ابن بلبان الفارسي، حتقيق: شعيب اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، أليب حامت الُبسيت، ترتي (3)

، مسند اإلمام أمحد، أليب عبد  261/ 15 م  1988هـ/  1438، 1األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:
،  223/ 4م،  1995هـ/  1416، 1اهلل أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة، ط:

 . 48/ 9الفنت،  وأخرج البخاري الشطر األول منه يف باب
 . 667/ 2( صحيح مسلم، باب: النهي عن جتصي  القرب والبناء عليه، 4)
( سفيان بن دينار التّمار الكويف، وثقه ابن معني وغريه، وروى له البخاري والنسائي، من كبار أتباع التابعني، 5)

 أمساء الرجال، ليوسف بن عبد ينظر: هتذيب الكمال يفهـ تقريباً . 163عنهم، ت:  حلق عصر الصحابة، ومل يرو
م 1983ه/1433، 1الرمحن بن يوسف املزي، حتقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:

فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، ترتيب: حممد فؤاد عبد الباقي، دار ،  144/ 11
 .  257/ 3،   هـ 1379املعرفة، بريوت، ط: 

، وينظر:  مصنف ابن أيب شيبة،  133/ 2ح البخاري، باب: ما جاء يف قرب النيب وأيب بكر وعمر،  ( صحي6)
3 /22 . 
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اذ القبور مساجد، وأّن فاعل  ال شّك أّن األحاديث الصحيحة املتقدمة صرحيٌة يف النهي عن اختِّ
تلك األحاديُث بلغت من الشهرة ما جعلها من ِصنف  ذكرُت أنّ  ذلك مستحٌق لِلَّعن، وقد

املتواتر كما صرّح بذلك غرُي واحٍد من علماء احلديث، وقد دّلت مبنطوقها ومفهومها على حترمي 
ثابٌت  القباب عليها، فهذا احلكمُ  رفع القبور، والصالة فيها، وإليها، وبناء املساجد أو األضرحة أو

عن كل ما عارضها إن ُوجد، كوهنا كانت يف آخر مخسة أيام من حياة  بالّسنَّة الصحيحة املتأخرة
مع قواعد  منسجمةٌ  فضاًل عن كوهنا فهي حُمكَمٌة ناسخٌة، ،–صلى اهلل عليه وآله وسلم  –النيب 

ِضية إىل االفتتان والتعظيم، الذي فالشريعة ومقاصدها يف حفظ جانب التوحيد، وسدَّ الذرائع امل
 كماله. وحيد أويتناىف مع أصل الت

ممّا تقّدم يتبنّيُ ضعف مأخذ من تعلق بآية سورة الكهف، ومحّلها ما ال حتتمل، وأّن 
قوٌل باطٌل عاطٌل فاسٌد   »إنُّه: –رمحه اهلل  –استدالَله هبا باطٌل مردوٌد، قال عنه األلوسي 

ما نطقت به األخباُر  خالف كاسٌد... وباجلملة ال ينبغي ملن له أدِن رشٍد أن يذهب إىل
الصحيحة، واآلثار الصرحية، معوِّاًل على االستدالل هبذه اآلية، فإّن ذلك يف الغواية غايٌة، ويف قلةِّ 

 . (1)«هنا وهناك، واهلل يتوىّل هداَك  الّنهى هنايٌة... فتتّبع ذاك، وتأمل ما
القبور، والبناء عليها، استعراض مشهور المذاهب األربعة في مسألة رفع  القسم الثاني:

 واتخاذها مساجد، وما يتعلق بها من أحكام.
 :صفة القبر وحكم رفع بنائهـ 1 

 –رضي اهلل عنه  –صّح عند البخاري كما تقدم يف احلديث الثامن، عن سفيان الّتّمار
حنوه،  هو رفع القرب قدر شرٍب أو :ُمسّنماً؛ والتسنيم –صلى اهلل عليه وسلم  –أنّه رأى قرب النيب 

وعلى هذا مجهور  .مثل سنام البعري، حبيث ال يُزاد عليه بأكثر من ترابه؛ كي يعرف القرُب وال مُيتهن
 ،(2)برتبيع القرب وتسطيحه العلماء من احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، وأكثر الشافعية، وقال الشافعي

قدر شرٍب أو  -فيكون أشبه بالبناء  -أي: يُرفع املكان الذي يضم جسد امليت مربّعًا مث ُيسّطح 

                                                           

 . 227، 225/ 8( روح املعاين، 1)
 ، 297/ 5، بن شرف النووي، دار الفكر، ط، ت : بال  اجملموع شرح املهذب،أليب زكريا حيىي ( ينظر: 2)

هـ /  1412،  3لشمس الدين احلطاب الّرعيين املالكي، دار الفكر، ط:مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، 
 378/ 2املغين، البن قدامة املقدسي، ، 323/ 1،بدائع الصنائع، للكاساين،   242/ 2م،1992
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وتسنيم القرب أفضل من تسطيحه؛ ألّن التسطيح يشبه أبنية الدنيا، وهو أشبه »حنوه كالتسنيم، 
 . (1)«بشعار أهل البدع؛ فكان مكروهاً 

قلت: اشتهر عمل الشيعة الرافضة بالتسطيح للقبور، وأنكروا التسنيم رغم ثبوته يف 
يُح شعارًا هلم، فكرهه بعض علماء السنة لذلك، وإاّل فإّن اخلالف البخاري وغريه، فصار التسط

، (2)بني العلماء ليس يف عدم جوازه، وإمّنا يف تفضيل التسنيم عليه، كما هو مذهب اجلمهور
ولذلك فإّن رفع القرب فوق قدر الشرب تسنيمًا أو تسطيحاً، هو الذي يتناوله حديث النهي عن 

، بل هو (3)مجاهري العلماء، أّما رفعه أكثر من ذلك فلم جيُِْزُه أحدٌ رفع القبور، وهذا هو مذهب 
وإّما كراهة حترمٍي عند آخرين، فإذا كان رفُعُه بقصد  مكروٌه باتفاٍق، ِإّما كراهة تنزيٍه عند البعض،

 .(4)املباهاة، أو اخّتِّذ البناُء وكراً للفساد، فهو حراٌم سّداً للذريعة بال خالٍف، وجتب إزالتهُ 
وذهب اجلمهور إىل أّن هذا االرتفاع املأمور بإزالته هو ما »–رمحه اهلل  –قال القرطيب 

. أّما ما ُروي عن بعض السلف من جعل  (5)«زاد على التسنيم، ويبقى للقرب ما يُعرف به وحُيرتم 
رب، ومع الفسطاط على القرب؛ فإمّنا هو عند اإلقبار، مع زيادة يوٍم أو يومني؛ خوفًا من نب  الق

 .(6)ذلك فقد استحبه البعض عند إقبار املرأة دون الرجل
 

                                                           

 . 377/ 2 م،1968هـ / 1388املغين، البن قدامة املقدسي احلنبلي، مكتبة القاهرة، ط: بال ، ت:  (1)
، 2لصنائع يف ترتيب الشرائع، أليب بكر بن مسعود الكاساين، دار الكتب العلمية، ط:بدائع ا( ينظر: 2)

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيين، دار إحياء الرتاث  323/ 1م ، 1986هـ/ 1436
 . 225، 224/ 8، العريب، بريوت، ط، ت : بال 

،البن عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، «تاررد احملتار على الدر املخ »حاشية ابن عابدين (3)
 .  237/ 2 م،1992هـ/ 1412،  2ط:
، 1نيل األوطار، حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر، ط:( ينظر: 4)

وت، ط، ت الشرح الكبري، للدردير مع حاشية الدسوقي، دار الفكر، بري ،   132/ 4، م1993هـ/1413
 . 243/ 2، مواهب اجلليل،  237/ 2، حاشية ابن عابدين،   425/ 1:بال، 
السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حملمد بن علي الشوكاين، ، وينظر:  13/381(  تفسري القرطيب، 5)

 . 2/241،242، مواهب اجلليل، 224، 223ص، 1دار ابن حزم، ط:
َحّلى باآلثار، أليب حممد بن حزم الظاهري، دار الفكر، بريوت ، ط، ت: بال ( ينظر: 6)

ُ
 .  356/ 3، امل
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 : حكم بناء القباب والمساجد على القبور والصالة فيهاـ  2
على بناء القباب أو املساجد على  ،اشتهر نكري أئمة الفقه من األئمة األربعة وغريهم

سواٌء كان بيتًا أم قبًة أم  القبور، حيث نُقل عن اإلمام أيب حنيفة كراهة أيِّ بناء على القرب،
ذلك أّن النهي عن البناء على القرب جاء عاّمًا يشمل كل بناٍء، فالكراهة تشمل مجيع  مسجداً،

بعد أن (1)د، وهذا سحنون التونسي املالكيذلك، وكذلك نُقل عن اإلمام مالك، والشافعي، وأمح
هذه »نقل آثارًا عن الصحابة والتابعني واإلمام مالٍك، يف كراهة البناء على القبور، قال ما نّصُه: 

 .(2)«آثار يف تسويتها، فكيف مبن يريد أن يبين عليها
تفخيماً أما تَعلَيُة البناء الكثري على حنو ما كانت اجلاهلية تفعله »قال القرطيب: 
وأما بناء املساجد على القبور، فالذي : » (4)، وقال ابن تيمية(3)«وتعظيماً، فذلك يُهدم ويُزال

فهذه املساجد املبنية على قبور األنبياء » ، وقال:  (5)«عليه األمة أنه منهيٌّ عنه هني حترمٍي 
علم فيه خالفًا بني العلماء والصاحلني وامللوك وغريهم، يتعني إزالتها هبدٍم أو غريه، هذا مما ال أ

، (6)«املعروفني، وُتكره الصالة فيها من غري خالٍف أعلمه، وال تِصّح عندنا يف ظاهر املذهب 

                                                           

( أبو سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي التونسي، وسحنون لقبه، من كبار علماء القريوان، أخذ عن أسد بن 1)
/ 2ظر: الديباج املذهب هـ. ين243الفرات، وابن وهب، وأشهب، وابن القاسم وعنه روى مدونة مالك، ت: 

 .  133/ 1، شجرة النور،  33
، 1املدونة، ملالك بن أنس، برواية سحنون عن ابن القاسم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: (2)

األم، لإلمام الشافعي، دار وينظر اآلثار املروية عن األئمة األربعة وغريهم يف: ،  263/ 1م، 1994هـ/1415
 .378/ 2،  املغين،  237/ 2ابدين، ، حاشية ابن ع 317/ 1 م،1993هـ/1413، املعرفة، بريوت، ط: بال

 . 425/ 1، وينظر: الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي،  381/ 13( تفسري القرطيب، 3)
( شي  اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي، الفقيه، واحملدث، واملفسر، 4)

ذيل طبقات هـ . ينظر:728لة يف وقته، من مؤلفاته: الفتاوى الكربى، اإلميان، منهاج السنة، ت: شي  احلناب
احلنابلة، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد الَسالمي احلنبلي حتقيق: د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة 

 . 491/ 4،  م 2335هـ/  1425،  1العبيكان، الرياض، ط:
/ 2، م1987هـ/ 1438، 1كربى، لتقي الدين بن تيمية الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط:الفتاوى ال (5)
34. 
 . 187/ 2( اقتضاء الصراط املستقيم، 6)
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ولذلك فإنَّ الذي عليه مجهور العلماء هو إزالة ما ُبين على القبور من املساجد والقباب وغريها، 
 . (1)فعيابن تيمية كما يف قوله السابق، والسيوطي الشا بل ذكر
فإذا آل األمر إىل وجوب إزالة ما ُبين على القبور؛ فإنّه إذا كان (2)أنّه ال خالف يف ذلك         

البناُء قبًة أو ضرحيًا أو حنومها، فال إشكال يف إزالته بشرط عدم التعرض جلسد امليت بنبٍ  او 
حّياً، إال إذا كان القرب منعزالً امتهاٍن أو كسر عظٍم أو حنو ذلك، ألّن حرمة املسلم ميتًا كحرمته 

، أّما إذا كان البناءُ (3)وكانت املصلحة يف نقله إىل مقابر املسلمني، فالضرورة تقدر بقدرها
 »مسجداً، َفِفقُه املسألة يتطلب معرفة األسبق وجودًا منهما، القرُب أم املسجد، قال ابن تيمية: 

" أي: إذا   د قبل الدفن ُغيـَِّر إما بتسوية القربوأنه ال جيوز دفن ميت يف مسجد، فإن كان املسج
كان القرب قدميًا " وإما بنبشه إن كان جديداً، وإن كان املسجد ُبيَن بعد القرب؛ فإما أن يُزال 

 .(4)«املسجُد، وإما أن تُزال صورة القرب 
ومن املسائل اليت تناوهلا العلماء فيما يتعلق بأحكام امليت، مسألة الصالة عليه يف          

املسجد، أو دفنه فيه، حيث كرَِه اإلمام مالٍك إدخاُل امليت إىل املسجد، أو الصالة عليه فيه، 
وهذا هو مشهور مذهبه، وهو مذهب احلنفية، وأكثر العلماء، وأجاز الشافعية واحلنابلة صالة 

 .(5)ازة يف املسجد خاّصًة، ومنعوا من الدفن فيه اجلن
فلو بىن مسجدًا بقصد أْن يُدفن يف بعضه دخل يف اللعن، بل حُيّرُم الدفن يف املسجد، وإن  »

 (6)«َشَرَط أْن يُدفن فيه؛ مل يِصّح الشرط ملخالفة وقفه مسجداً 
                                                           

( جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي الشافعي املصري، حافظ، وفقيه، ومفسر، مؤرخ، 1)
النور السافر عن هـ . ينظر: 911ير احلوالك على موطأ مالك، ت: من مؤلفاته: الدر املنثور يف التفسري، وتنو 

، 51ه، ص1435،  1لعلمية، بريوت، ط:أخبار القرن العاشر، حملي الدين عبد القادر الَعْيَدُروس، دار الكتب ا
 . 331/ 3األعالم، 

 . 115( ينظر: األمر باالتباع، ص2)
/ 9،   ، فتح الباري  233/ 2حاشية ابن عابدين، ،  343/ 2، املغين،  143/ 3( ينظر: التمهيد، 3)

113 . 
 . 83/ 2( الفتاوى الكربى، 4)
، حاشية ابن عابدين،  213/ 5، اجملموع،  336/ 1، املنتقى، للباجي،  254، 182/ 1( ينظر: املدونة، 5)
 . 83/ 2، الفتاوى الكربى،  224/ 2
، 1اوي القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ط:فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين املن (6)

 . 159/ 2، وينظر: نيل األوطار،   274/ 5 هـ، 1356
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فيها، وقد َكرَِه عاّمة قلت: فكيف يقول قائٌل جبواز بناء املساجد على القبور، والصالة 
العلماء الدفن يف املساجد، وكره مجهورهم صالة اجلنازة فيها، فكراهة غريها من الصلوات يف 
املساجد املبنية على القبور أوىل؛ ألنَّ ذريعة االفتتان والتعظيم للمقبور بسببها أقرب وأدعى، أالَ 

فهي الصالة الوحيدة اليت ال ركوع وال الشارع خّ  صالة اجلنازة نفسها هبيئٍة خاصٍة،  ترى أنّ 
سجود فيها، وهذه من الدالالت الظاهرة على حرص اإلسالم على جناب التوحيد، ومراعاته 

يف مراعاهتا  إلبعاد الّشَبِه املؤدية إىل الشرِك، وهكذا هي كثرٌي من أحكام الشريعة يف هذا الباب
أْن تـُّتخذ قبورهم  –صلى اهلل عليه وسلم  – فحّرم رسول اهلل »قال ابن تيمية: لسدِّ الذرائِع،

مساجد بقصد الصالة فيها كما تُقصد املساجد، وإْن كان القاِصُد لذلك إمّنا يقصد عبادة اهلل 
وحده؛ ألّن ذلك ذريعة إىل أن يقصدوا املسجد ألجل صاحب القرب، ودعائه، والدعاء به، 

وحده؛ لئاّل يـُّتخذ ذريعة، إىل  لعبادة اهلل والدعاء عنده، فنهى رسول اهلل عن اختاذ هذا املكان
الشرك باهلل، والعمل إذا كان يُفضي إىل مفسدٍة وليس فيه مصلحٌة راجحٌة، يُنهى عنه كما هُني 
عن الصالة يف األوقات الثالثة؛ ملا يف ذلك من املفسدة الراجحة، وهي التشبه باملشركني، الذي 

على القبور والصالة فيها منهيٌّ عنه؛ ألّن ذلك ذريعة  واختاذ املساجد »، (1)«يُفضي إىل الشرك
 إىل عبادة صاحب القرب، أو شبيٌه بفعل من يعبدون صاحلي ملّتهم، وإمّنا كانت الذريعة خمصوصةً 
باألموات؛ ألّن ما يعرض ألصحاهبا من األسف على فقداهنم يبعثهم على اإلفراط فيما حيسبون 

 .(2)«تناسى األمر، ويَُظّن الناس أّن ذلك خلاصِّّيٍة يف امليَِّت أنه إكراٌم هلم بعد موهتم، مثّ يُ 
 حكم الصالة في المقبرة :ــــ 3

أنَّه قال: ) األرُض كّلها مسجٌد إال املقربة –صلى اهلل عليه وسلم  –ُروي عن النيب 
، وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصالة يف املقربة، فذهب اجلمهور إىل الكراهة، وعن (3)واحلمام(

                                                           

جمموع الفتاوى ، لتقي الدين ابن تيمية، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة  (1)
 . 164/ 1 م،1995هـ/1416املصحف الشريف، املدينة النبوية، ط: بال ، 

 . 293/ 15( التحرير والتنوير، 2)
(  احلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجة وأمحد، وقد اختلف يف تصحيحه وتضعيفه، وممن ضعفه ابن عبد الرب 3)

املالكي، وممن صححه على شرط الشيخني احلاكم، الراجح الذي قّواه بعض احملققني، وتدل عليه أصول الفنِّ، 
عيسى الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر سنن الرتمذي، أليب وتطمئن إليه النفس، أنه صحيح حُيَتّج به، ينظر: 

، سنن ابن ماجه، البن  131/ 2وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط، ت: بال، 
 ، 246/ 1ماجة القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بريوت، ط، ت: بال،
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اإلمام أمحد يف روايٍة القوُل بالتحرمي، وأجازها اإلمام مالٍك، وهذا هو املشهور يف املذهب، وقيل 
ل بالكراهة، وقيل بالكراهة يف اجلديدة واملنبوشة، وذهب بعض احملققني قدميًا وحديثًا إىل القو 

االختالف يف  ، والسبب يف هذا االختالف عند املالكية وغريهم، يرجع إىل أموٍر منها:(1)بالتحرمي
والراجح أنّه صحيح، واالختالف يف رفعه أو إرسالِه، فضاًل عن معارضته مبا ، صحة هذا احلديث

 )... وُجِعَلْت يل األرُض مسجدًا وطهوراً منه؛ وهو حديث الصحيحني وغريمها:هو أقوى 
 -،كما اختلفوا يف العّلة اليت من أجلها هُني عن الصالة يف املقربة؛ هل هي ِمظّنُة النجاسة؟ (2)(

فيُـَفّرُق بني املقربة العامرة اجلديدة، فُتكره الصالة فيها، وبني املقربة القدمية فتجوز، إال إذا كانت 
لتشّبه بالكفار، فتحرم سّداً ، أم أّن العّلَة هي مظنة التعظيم واالفتتان وا -منبوشة فال جتوز

 .(3)للذريعة، وحفظاً جلناب التوحيد
إّن فتنة الشرك بالصالة يف القبور، ومشاهبة ُعبّاد األوثان، أعظم بكثرٍي من مفسدة الصالة بعد » 

العصر والفجر، فإذا هُني عن الصالة بعد هذين الوقتني سّدا لذريعة التشبه اليت ال تكاد ختطر 
فكيف هبذه الذريعة القريبة، اليت كثرياً ما تدعو صاحَبها إىل الشرك، ودعاء املوتى... ببال املصلي، 

 (4)«واعتقاد أّن الصالة عند قبورهم أفضل منها يف املساجد، ممّا هو حُماّدٌة هلل ورسوله 
 تُعْد مكاناً قلت: وحّد املقربة القدمية هي اليت يُظّن أنّه ال بقاء ألجزاء امليت فيها؛ لُبعد الزمن، ومل

للدفِن، وتسمى املقربة العافية أو املندثرة؛ فهذه بعد تسويتها جتوز الصالة فيها، وبناء املسجد 

                                                                                                                                        

/ 1إرواء الغليل، لأللباين،  ،383/ 1لصحيحني، للحاكم،، املستدرك على ا233 – 223/ 5التمهيد، = 
323 . 
شرح ، 131/ 18البيان والتحصيل، البن رشد القرطيب،،  112/ 1، األم،  182/ 1( ينظر: املدونة، 1)

، م 2338، 1التلقني، أليب عبد اهلل املازري املالكي، حتقيق: حممَّد املختار الّسالمي، دار الغرب اإِلسالمي، ط:
 . 353/ 2، احمللى،  188/ 4، عمدة القاري،  52، 51/ 2، املغين،  823/ 1
 ،«أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي...»( متفق عليه، وهو جزء من حديث صحيح أوله: 2)

، صحيح  95/ 1صحيح البخاري، باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، 
 . 373/ 1مسلم، باب: جعلت يل األرض... ، 

، إغاثة اللهفان،  115، األمر باالتباع، ص 34/ 2، الفتاوى الكربى،  823/ 1( ينظر: شرح التلقني، 3)
1/188  . 
مصايد الشيطان، البن قيم اجلوزية حتقيق: حممد حامد الفقي، مكتبة املعارف، الرياض، إغاثة اللهفان من ( 4)

 .  188/ 1، السعودية
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فظهرها لألحياء، وبطنها لألموات، كما قال  ؛ ضرورَة أّن األرَض كلَّها مدفٌن؛(1)وغريه عليها
َوأَْمَواتًاأْحَياًء  َأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفاتًاتعاىل:

(2). 
 وذلك ألموٍر منها:  هو القول بتحرمي الصالة يف املقربة، ،والذي أظّنُه راجحاً يف املسألة

ـ سّد ذريعة الشرك بقصد الّتربِّك عند قبور املوتى، وخاصًة الصاحلني منهم، وهي ذات العلة اليت 1
ختاذ املساجد اأو  إىل القبور،عن الصالة  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –من أجلها هنى النيب 

عليها، ِلما هو متقرٌِّر ِمْن أّن أصل عبادة األوثان، إمّنا كان لالفتتان باملوتى، والتعّلق بصورهم 
يف النهي  –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –ومتاثيلهم، حىت ُعبدوا مع مرور الزمن؛ ولذلك مجع النيب 

 . (3)بني القبور والّصور يف غري ما حديثٍ 
الفقهاء قد ذكروا يف تعليل كراهة الصالة يف املقربة عّلتَـنْيِ، إحدامها: جناسة الرتاب  » أنّ  واملعروف

باختالطه بصديد املوتى، وهذه علة من يفرق بني القدمية واحلديثة، وهذه العلة يف صحتها نزاٌع؛ 
علماء املسلمني الختالف العلماء يف جناسة تراب القبور، وهي من مسائل االستحالة، وأكثر 

والعلة الثانية ما يف ذلك من مشاهبة الكفار بالصالة  ، يقولون إّن النجاسة تطهر باالستحالة...
علِّلون باألوىل،  . عند القبور؛ ملا يُفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم

ُ
وامل

ُ ص... نةكالشافعي وغريه، عّللوا هبذه أيًضا، وكرهوا ذلك ملا فيه من الفت ّحَة هذه العلة أنّه ويُبنيِّ
أّن قبور األنبياء ال تُنب  وال  صلى اهلل عليه وسلم لعن من يتخذ قبور األنبياء مساجد، ومعلومٌ 

ها سواٌء كانت مقربًة أو مل جناسة األرض مانٌع من الصالة علي » ،مث إنّ (4)«يكون تراهبا جنسًا 
اذها أوثاناً ،تكن!  .(5)«وليس ذلك كل املقصود بالنهي؛ وإمّنا املقصود األكرب بالنهي هو ِمظّنُة اختِّ

                                                           

البيان والتحصيل، أليب الوليد بن رشد القرطيب حققه: د حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، ( ينظر: 1)
 . 174/ 4، عمدة القاري،  223/ 2، م 1988ه/ 1438، 2بريوت، ط:

 . 26( سورة املرسالت، اآلية: 2)
من حديث علي بن أيب طالب خماطباً  أبا اهلياج األسدي:  266/ 2( من ذلك ما أخرجه مسلم يف صحيحه 3)

إال طمسته، وال قرباً مشرفاً «صورًة  »أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال أدع متثاال 
 . 383/ 13، تفسري القرطيب،  157/ 27ع الفتاوى، إال سويته . وينظر: جممو 

 .  381، 383/ 13، وينظر: تفسري القرطيب،  331 – 299/ 2( اقتضاء الصراط املستقيم، 4)
هـ(، حتقيق: 911األمر باالتباع والنهي عن االبتداع=حقيقة السنة والبدعة، جلالل الدين السيوطي )املتوىف: ( 5)

 . 115، ص هـ 1439اين، مطابع الرشيد، ذيب بن مصري بن ناصر القحط
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قد تُفضي إىل  -ولو كانت بعيدة  -االنسجام مع مقصد التشريع املعهود من قطع كل ذريعٍة  ـــ 2
 الشرك.
إىل يومنا هذا، ومن ذلك وجود االفتتان والتعظيم واقعًا معيشًا يف كثري من بالد املسلمني  ــــ 3

املزارات للمقابر للعكوف حول قبور الصاحلني، وبناء املشاهد واألضرحة عليها، وطلب احلاجات 
 من األموات، واالستغاثة هبم، والطواف حول قبورهم، ودعائهم من دون اهلل أو معه .

واحلّمام من جواز  األخذ بظاهر ما يدل عليه احلديث الصحيح السابق يف استثناء املقربة ــــ 4
الصالة فيهما؛ خاصًة أّن بعض من مل يقل به إمّنا هو بسبب تضعيفه له، وقد ترّجَح أنّه صحيٌح 

صلى اهلل عليه  –، ويعضده حديث أنس أّن النيب (1)موصوٌل بتحقيق أهل الشأن قدميًا وحديثاً 
الصحابة والتابعني يف  الكثرية عن ، فضاًل عن اآلثار(2)) هنى أن ُيصّلى بني القبور( –وسلم 

، و ال ُيستثىن من ذلك  (3)النهي عن الصالة  يف املقربة، وأهّنم كانوا يكرهون أْن يصلوا بني القبور
الصحابة  أو –صلى اهلل عليه وآله وسلم  –إاّل ما ثبت استثناؤه باألدلة الصحيحة من فعل النيب 

صلى اهلل عليه وآله  - ث ثبت عنهمن جواز صالة اجلنازة خاصة؛ حي –رضوان اهلل عليهم  -
ت لياًل ومل يكن أُخربَ ُدفن أنّه صلَّى على قرب األمة السوداء اليت كانت تُقّم املسجد، ألهّنا -وسلم 
، وكذلك ما ثبت من صالة بعض الصحابة على اجلنازة يف املقربة، فقد قال  (4)إقبارهاو  مبوهتا

ُهَما َوَسَط »التابعي اجلليل نافع موىل ابن عمر:  َنا َعَلى َعاِئَشَة، َوأُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اهلُل َعنـْ َلَقْد َصلَّيـْ
َنا َعَلى َعاِئَشَة ، اْلَبِقيع َماُم يـَْوَم َصلَّيـْ َها  -َواإْلِ َوَحَضَر  -َرِضَي اهلُل َعْنُه  -أَبُو ُهَريـْرََة  -َرِضَي اهلُل َعنـْ

 .(5)«عنهرضي اهلل  ْبُن ُعَمرَ َذِلَك َعْبُد اهلِل 

                                                           

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار ( ينظر: 1)
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ،  383/ 1 م ،1993ه/ 1411، 1الكتب العلمية، بريوت، ط:
 . 323/ 1، م1985هـ/  1435،  2املكتب اإلسالمي، بريوت، ط:حملمد ناصر الدين األلباين، 

/ 2ضًا : مصنف ابن أيب شيبة، ، وينظر أي 93/ 6( حديث رجاله ثقات، انظره يف صحيح ابن حبان، 2)
154 . 
 .  311/ 7، 154/ 2( انظرها مثالً يف مصنف ابن أيب شيبة، 3)
، وصحيح مسلم، باب:  99/ 1دم للمسجد، ( ينظر خربها يف الصحيحني، صحيح البخاري، باب: اخل4)

 . 659/ 2الصالة على القرب، 
،  3السنن الكربى، أليب بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،ط: (5)

 .  647، 646/ 1، تفسري ابن رجب،  823/ 1، وينظر: شرح التلقني،  611/ 2، م 2333هـ/  1424
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 : خاتمة
ُ مدى انسجامه واّتساقه، مع ما متَّ طرحه يف مبحث  ممَّا تقّدم يف القسم الثاين، يَتبنيَّ

الذي يتعلق بإبطال االستدالل بآية الكهف يف جتويز بناء املساجد على القبور،  ،القسم األول
من املفّسرين واحملدثني  ،مةوأّن ذلك حراٌم دلَّ عليه القرآن والسّنًة، وقّررَُه مجاهرُي علماء األ

والفقهاء، فهذا القسم الثاين هو مبثابة الزيادة يف البيان والّتحصيل، والّتوّسع يف اإليضاح والتقرير، 
وشعاُر ذلك وأساُسه يف نصوص الكتاب والسّنة، مراعاة مقصد التشريع العام، وقاعدته الكلية، 

 ٍة قد تُفضي إىل الشرك . يف حتقيق الّتوحيد اخلال ، وتطهريه من كل شائب
 من صفة صالة اجلنازة،-فكل ما ورد يف السّنة املطّهرة فيما يتعلق بأحكام اجلنائز 

والنهي عن الصالة يف املقربة، والنهي عن رفع القبور، واألمر بتسويتها، والنهي عن البناء عليها، 
وكل  –غري ذلك من األحكاموالنهي عن الصالة فيها أو إليها، والنهي عن اختاذها مساجد، إىل 

ما قّررُه الفقهاُء يف هذا الباب، يتجّلى فيه مراعاة هذا املقصد، فقد كان هو ُعْمدُة الفقه، وعليه 
كثريًا من األحكام الفقهية املستنبطة من كتاب اهلل،  واحملققني من أهل العلم بىن مجهور الفقهاء
يف بيان صفة القرب، وحترمي رفعه مبا يزيد على كقوهلم -صلى اهلل عليه وآله وسلم  –وسّنة رسوله 

القدر الذي يُعرُف به وال مُيتهن، وتقريرهم حرمة دفن امليت يف املسجد، وكراهة صالة اجلنازة فيه 
عند مجٍع من أهل العلم، وحترمي البناء على القبور، ووجوب هدم ما زاد على املشروع يف تسنيمها 

جد على القبور، وكراهة الصالة فيها قواًل واحداً، وقول بعض احملّققني قواًل واحداً، وحترمي بناء املسا
على بتحرميها لذلك، وكراهة أو حترمي الصالة يف املقابر على اخلالف يف ذلك، وما رّجحُته بالدليل 

من القول بالتحرمي اعتبارًا بذات األصل؛ سّدًا لذريعة التشّبِه بالكفار يف  اختاره بعُض احملققني ما
 تعظيمهم للموتى، وحتّري الصالة عند قبورهم تعظيماً وافتتاناً .

 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك .       
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي " برواية حف  عن عاصم " . -
أمحد بن حبان، أبو حامت الُبسيت، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن  -1

مؤسسة الرسالة، ، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حتقيق: شعيب األرناؤوط
 م . 1988 -هـ  1438بريوت، ط: األوىل، 

حتقيق: عبد ، أبو احلسن علي بن أيب علي الثعليب اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام -2
 لبنان، ط، ت: بال . -دمشق -إلسالمي، بريوتاملكتب ا الرزاق عفيفي،

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد  الشوكاين اليمين،  -3
هـ 1419كفر بطنا، دار الكتاب العريب، ط: األوىل،   -حتقيق: الشي  أمحد عزو عناية، دمشق 

 م .1999 -
لسبيل،  حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ا -4

 م .1985 -هـ  1435بريوت، الطبعة: الثانية  –الشاوي ، املكتب اإلسالمي 
األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم  -5

 م . 2332أيار / مايو  -للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 
إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  -6

 -هـ 1411ريوت، الطبعة: األوىل، ب –حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية 
 م .1991
ية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حممد بن أيب بكر بن أيوب مشس الدين ابن قيم اجلوز  -7

 حتقيق: حممد حامد الفقي، مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية .
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد  -8

بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، حتقيق: ناصر عبد الكرمي العقل، دار عامل الكتب،  احلليم
 م .1999 -هـ 1419ان، الطبعة: السابعة، بريوت، لبن

ْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم، عياض بن موسى بن عياضإ -9 
ُ
السبيت، حتقيق: د. حْيىَي ِإمْسَاِعيل،  كَماُل امل

 م . 1998 -هـ  1419دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: األوىل، 
الطبعة: بدون ، بريوت –لعباس الشافعي، دار املعرفة األم،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن ا -13
 م .1993هـ/1413طبعة، 
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عبد الرمحن بن أيب بكر،جالل  = حقيقة السنة والبدعة،األمر باالتباع والنهي عن االبتداع -11
 هـ . 1439بن مصري بن ناصر القحطاين: مطابع الرشيد، االدين السيوطي، حتقيق: ذيب 

تفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن علي،أثري الدين األندلسي حتقيق: البحر احمليط يف ال -12
 هـ . 1423بريوت، الطبعة:  –صدقي حممد مجيل، دار الفكر 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين  -13
 .م 1986 -هـ 1436احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن  -14
لبنان، الطبعة:  –رشد القرطيب، حققه: د حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

 م . 1988 -هـ  1438الثانية، 
تونس،  –الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  -15

 هـ . 1984
تسهيل العقيدة اإلسالمية،عبد اهلل بن عبد العزيز بن محادة اجلربين، دار العصيمي للنشر  -16

 والتوزيع، الطبعة: الثانية، ط، ت: بال .
الَسالمي احلنبلي،مجع  تفسري ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب -17

اململكة العربية السعودية،  -أيب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد، دار العاصمة  وترتيب:
 م . 2331 - 1422الطبعة: األوىل 

تفسري ابن كثري ) تفسري القرآن العظيم (، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ،  -18
بريوت،  –لي بيضون حتقيق: حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات حممد ع

 هـ . 1419 -الطبعة: األوىل 
تفسري البغوي ) معامل التنزيل يف تفسري القرآن(، أبو حممد احلسني بن مسعود بن الفراء  -19

بريوت، الطبعة : األوىل، –البغوي الشافعي، احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب 
 هـ . 1423
امع ألحكام القرآن (، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر تفسري القرطيب ) اجل -23

القاهرة، الطبعة:  –األنصاري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفي ، دار الكتب املصرية 
 م . 1964 -هـ 1384الثانية، 
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الرب النمري  بن عبد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل -21
القرطيب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف 

 هـ . 1387املغرب،  –والشؤون اإلسالمية 
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج الكليب  -22

 –ه 1433بريوت، الطبعة: األوىل،  –الرسالة  املِزِّي، احملقق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة
 م .1983
التوضيح الرشيد يف شرح التوحيد املذيل بالتفنيد لشبهات العنيد، أبو عبد اهلل خلدون بن  -23
 بن نغوي احلقوي، ط، ت: بال .احممود 
جامع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  -24

 -هـ  1414ق:أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، السعودية، الطبعة: األوىل، القرطيب،حتقي
 م . 1994
جامع البيان عن تأويل آي القرآن) تفسري الطربي(، حممد بن جرير بن يزيد،أبو جعفر  -25

الطربي، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
ة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة،  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع اإلسالمي

 م . 2331 -هـ  1422واإلعالن، الطبعة: األوىل، 
جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية، أبو عبد اهلل مشس الدين بن حممد بن أشرف  -26

راه من اجلامعة اإلسالمية(، الطبعة: بن األفغاين، دار الصميعي )أصل هذا الكتاب رسالة دكتو 
 م . 1996 -هـ  1416 -األوىل 
حاشية ابن عابدين ) رد احملتار على الدر املختار (،  حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز  -27

 م .1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة: الثانية، -هـ(، دار الفكر1252عابدين احلنفي )املتوىف: 
بريوت، ط،  –الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، دار الفكر  الدر املنثور، عبد  -28

 ت: بال 
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إلبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين  -29

–ابن فرحون اليعمري، حتقيق وتعليق: د. حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر
 . ط، ت: بال –القاهرة
حتقيق: حممد حجي،سعيد  الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، -33

 م . 1994بريوت، الطبعة: األوىل،  -أعراب ،حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي
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 ذيل طبقات احلنابلة، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي -31
الطبعة:  -الرياض  –بد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان ع .احملقق: د احلنبلي
 م . 2335 -هـ 1425األوىل،
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لشهاب الدين حممود بن عبد اهلل  -32

وىل، الطبعة: األ، بريوت –احلسيين األلوسي، حتقيق: علي عبد الباري عطية دار الكتب العلمية 
 هـ . 1415
سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد بن يزيد، ابن ماجة القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -33

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط، ت: بال .
سنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر  -34

 مصر، ط، ت: بال . –بايب احلليب وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ال
السنن الكربى، ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر  -35

 م . 2333 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
وكاين اليمين، دار السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حملمد بن علي بن حممد الش -36

 ابن حزم، الطبعة:األوىل .
 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف، -37

هـ  1424لبنان، الطبعة: األوىل،  -بريوت  -علق عليه: عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية 
 م . 2333 -
حممد بن علي املازري املالكي، حتقيق:حممَّد املختار الّسالمي، شرح التلقني، أليب عبد اهلل  -38

 م . 2338دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة األوىل، 
 الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي، دار الفكر، ط، ت :بال . -39
 اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، برتقيم حممد فؤاد عبد الباقي، صحيح البخاري، أليب عبد -43

 هـ .1422حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 
صحيح مسلم املؤلف، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري ، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -41

 م . 1975 -هـ  1395بريوت، الطبعة: الثانية،  –الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
اوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي، دار طبقات املفسرين للد -42

 بريوت، راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من العلماء بإشراف الناشر . –الكتب العلمية 
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)عن الطبعة  -شباب األزهر -علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف، مكتبة الدعوة -43
 الثامنة لدار القلم(، ط، ت: بال .

، بدر الدين العيين، ياحلنف اىبمدة القاري شرح صحيح البخاري، حملمود بن أمحد الغيتع  -44
 بريوت، ط ، ت : بال . –دار إحياء الرتاث العريب 

دار ، الفتاوى الكربى، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الدمشقي  -45
 .م 1987 -هـ 1438الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، رّقَم كتبه  -46
 هـ. 1379بريوت، ط:  -وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة 

دمشق،  -فتح القدير، حملمد بن علي الشوكاين اليمين، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  -47
 هـ . 1414 -األوىل  بريوت، الطبعة:

فيض القدير شرح اجلامع الصغري،لزين الدينعبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي القاهري،  -48
 هـ . 1356مصر، الطبعة: األوىل،  –املكتبة التجارية الكربى 

 ،، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجودالكامل يف ضعفاء الرجال، أليب أمحد بن عدي اجلرجاين -49
لبنان، الطبعة: األوىل، -بريوت -علي حممد معوض ،عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية 

 م .1997هـ1418
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري ،   ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -53

 هـ . 1437 -الطبعة: الثالثة  -بريوت  –دار الكتاب العريب 
تفسري القرآن، أليب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، حتقيق:  الكشف والبيان عن -51

اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، 
 .م  2332 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل  –بريوت 
ق: عادل ــــن علي احلنبلي، حتقياللباب يف علوم الكتاب، أليب حف  سراج الدين عمر ب -52

بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  –أمحد عبد املوجود ، علي حممد معوض، دار الكتب العلمية 
 م .1998-هـ  1419
 اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حملمد بن حبان بن أمحد، أبو حامت الُبسيت، -53

 هـ .1396الطبعة: األوىل،  -حلب  – حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي
اجملموع شرح املهذب،أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دار الفكر ، ط، ت :  -54
 بال .
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جمموع الفتاوى، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين الدمشقي،  -55
ع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جمم

 م .1995هـ/1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
بن قاسم القامسي، حتقيق: حممد باسل  حماسن التأويل، حملمد مجال الدين بن حممد سعيد -56

 ه1418الطبعة: األوىل،  -بريوت  –عيون السود، دار الكتب العلمية 
 تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد احلق بن غالب، ابن عطية احملرر الوجيز يف -57

الطبعة: األوىل  -بريوت  –األندلسي، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية 
 هـ . 1422 -
احمللى باآلثار، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، دار الفكر  -58
 ت : بال . بريوت، ط، –
حتقيق: ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي -59

 -بريوت  –يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب
 م . 1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل، 

واية سحنون عن ابن القاسم، دار الكتب املدونة، ملالك بن أنس األصبحي املدين، بر  -63
 م .1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة: األوىل، 

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم، حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري،  -61
 –ه 1411الطبعة: األوىل، -بريوت  –حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 م .1993
املستصفى، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، حتقيق: حممد عبد السالم عبد  -62

 م .1993 -هـ 1413الطبعة: األوىل،  -بريوت  –الشايف، دار الكتب العلمية
اهلل أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار  مسند اإلمام أمحد، أليب عبد -63

 م . 1995 -هـ  1416األوىل، الطبعة:  -القاهرة  –احلديث 
املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية ]اجلّد: جمد الدين عبد السالم بن تيمية، األب، عبد  -64

احلليم بن تيمية، احلفيد: أمحد بن تيمية[، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب 
 .العريب،/ ط، ت: بال

اهلل بن حممد بن إبراهيم بن أيب شيبة، حتقيق: كمال مصنف ابن أيب شيبة، أليب بكر عبد  -65
 ه .1439الطبعة: األوىل،  -الرياض  –يوسف احلوت، مكتبة الرشد 
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معاين القرآن وإعرابه، إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،احملقق: عبد اجلليل  -66
 م  1988 -هـ  1438الطبعة: األوىل  -بريوت  –عبده شليب، عامل الكتب 
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 والتعويض للمطلقةمتعة الطالق 

 د. حممد عبد السالم العامل                                             
 /كلية آداب اخلمس/جامعة املرقبقسم الدراسات اإلسالمية                         
 
 لمقدمةا

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيه األمني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه          
 ...،،،وبعدأمجعني 
فقد أحببت أن أكتب هذا البحث لبيان موقف الشريعة وآراء الفقهاء ومذاهبهم حول متعة      

الطالق والتعويض للمطلقة ، فقد كثرت يف هذا العصر املشاكل االجتماعية وباألخ  مشاكل 
األسرة يف جمتمعنا خاصة ، ويف اجملتمع العريب واإلسالمي على العموم ، والسبب يف ذلك تعقد 

ة العصرية وازدياد متطلباهتا باطراد مستمر، األمر الذي أثقل كاهل الزوجني مبسؤوليات وأعباء احليا
ازدادت املشاكل األسرية مما أدى إىل فشل كثري من  ومن هناتفوق قدراهتم اجلسدية واملالية ، 

يار األزواج وعجزهم عن االستمرار يف حياهتم الزوجية فأدى ذلك إىل وقوع كارثة الطالق واهن
األسرة ، وبالنظر إىل جهل كثري من األزواج باحلقوق الشرعية املرتتبة على طالق الرجل لزوجته 

 وعلى وجه اخلصوص مسألة املتعة والتعويض .
 أهمية البحث

تعويض املطلقة " وهي مسألة مهمة من ث يف بيان مسألة " متعة الطالق و تكمن أمهية البح    
إىل معرفتها كثري من الناس يف عصرنا احلاضر نظرًا لتفشي ظاهرة مسائل الفقه اإلسالمي حيتاج 

الطالق يف جمتمعنا بصورة خاصة ويف جمتمعاتنا اإلسالمية بصورة عامة ، وذلك راجع يف اعتقاد 
الباحث إىل عدة عوامل وأسباب ، ال يتسع جمال البحث لذكرها يف هذا املقام ، لعل الباحث 

 ملستقبل القريب بإذنه تعاىل.يفرد هلا حبثاً مستقالً يف ا
 مشكلة البحث:

يعرض البحث ملشكلة متعة الطالق ، واحلكمة من تشريعها ، وأدلة مشروعيتها ، وبيان آراء 
  ناً.القتها بالتعويض املفروض قانو وعمدة فيها ، علماء املذاهب الفقهية املعت
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 أهداف البحث :
الطالق ، ومقدارها ، وتنبيه كل من يقدم يهدف البحث إىل توضيح احلكم الشرعي ملتعة      

على هدم احلياة الزوجية بطالق زوجته مبا جيب عليه شرعًا حياهلا من متعة ، وعالقة هذه املتعة 
 بالتعويض.

 تساؤالت البحث :
 يسعى الباحث من خالل هذا البحث لإلجابة على التساؤالت اآلتية:   

  وعيتها ؟.ما املراد مبتعة الطالق وما احلكمة من مشر 

 .ما مقدار هذه املتعة وما هو املعيار الذي يتم به حتديدها ؟ 

 .ما موقف املذاهب الفقهية من أحكامها وبيان اختالفاهتم يف تقديرها؟ 

  ما عالقة املتعة الشرعية بالتعويض الذي يقره قانون األحوال الشخصية املعمول به يف الدولة
 الليبية؟.

 منهج البحث :
اسة يف هذا البحث على املنهجني : الوصفي التقريري ، واالستقرائي الناق  ، تعتمد الدر     

حبيث يستخدم الباحث املنهج االستقرائي لبيان أقوال علماء املذاهب الفقهية السائدة يف املتعة ، 
 مث يقوم بوصفها وحتليلها لبيان الراجح منها.

 خطة البحث :
راسة متعة الطالق يف ثالثة جعلت هذه الدراسة  يف مبحثني :خصصت املبحث األول لد    
، تناولت يف املطلب األول تعريف املتعة وأدلة مشروعيتها واحلكمة من تشريعها ، ويف مطالب

نت آراء الفقهاء املطلب الثاين عرضت آلراء املذاهب يف حكمها،  ويف املطلب الثالث  بي
ومذاهبهم يف مقدارها، وتناولت يف املبحث الثاين  مسألة التعويض للمطلقة ، وقسمته إىل ثالثة 

بينتالطالق بالسبب الذي يدعو له ، و  خصصت املطلب األول ملسألة تقيد -أيضاً –مطالب 



76 
 

 
ألة اجلمع بني ملسيف املطلب الثاين موقف الشريعة من تعويض املطلقة ، وعرضت يف املطلب الثالث 

  ختمت البحث خبامتة أمجلت فيها نتائج البحث.الطالق والتعويض ، مث
أرجو أن يوفقين لبيان ذلك وتوضيحه على الوجه الذي حيبه ويرضاه فهو ويل ذلك  -تعاىل –واهلل  

 . والقادر عليه

 المبحث األول : متعة الطالق

 وأدلة مشروعيتها والحكمة منهاالمطلب األول : تعريف المتعة لغة واصطالحاً 

  أواًل: تعريفها لغة:

املتاع والتمتع واالستمتاع يف مواضع من كتابه الكرمي، ومعانيها يف اللغة وإن  -تعاىل –ذكر اهلل    
 اختلفت راجعة إىل أصل واحد .

قال ابن منظور يف لسان العرب:" املتاع يف األصل كل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود، والغناء يأيت    
تعة بضم امليم وكسرها: هي العمرة إىل احلج ، وُمتعة املرأة ما وصلت به بعد 

ُ
عليه يف الدنيا ، وامل

 . 1الطالق، وقد متعها فمتعها مبتعة ينفعها هبا"

 . 2عت به من احلوائجع:مجع أمتعة ، املنفعة والسلعة واألداة ، وما متتوقيل أيضاً: املتا    

  ثانياً: تعريفها اصطالحًا:

 نذكر منها: :متعددة تعريفات الفقهاء له أورد   

                                                           
 .8/096، البن منظور :  لسان العرب 1
 .525ينظر: خمتار القاموس ، للطاهر الزاوي : ص 2
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عرفها املالكية :" بأهنا ما يعطيه الزوج ولو عبدًا ملن طلقها زيادة على الصداق جلرب خاطرها املنكسر 
 .1على قدر حاله"بأمل الفراق وتكون 

وعرفها الشافعية بقوهلم: املتعة شرعاً هي اسم املال الذي جيب على الرجل دفعه المرأته مبفارقته إياها ، 
، ومل خيرج باقي األئمة والفقهاء يف تعريفهم هلا 2ويستوي فيها املسلم والذمي واحلر و العبد واحلرة واألمة

 عن هذا املضمون.

  ثالثاً : أدلة مشروعيتها:
 .ثبتت مشروعية املتعة بالكتاب والسنة

 تـَْفرُِضواْ  أَوْ  مَتَّسوُهنَّ  ملَْ  َما النَِّسآءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  الَّ  قوله تعاىل :أوال من القرآن الكريم : 
اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعاً  َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى َوَمتـُِّعوُهنَّ  َفرِيَضةً  هَلُنَّ 

3 ،
، وجه الداللة يف اآلية األوىل أهنا تدل مبنطوقها على 4 بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمطَلََّقاتِ  وقوله تعاىل : 

مبنطوقها مشروعية املتعة للمرأة املطلقة قبل الدخول أو فرض الصداق هلا ، ويف اآلية الثانية أهنا تدل 
وإضافة  ومتعوهن  على مشروعية املتعة جلميع املطلقات ، ألن عموم األمر باإلمتاع يف قوله تعاىل :

 . 5أظهر يف الوجوب منه إىل الندب وللمطلقات متاع  اإلمتاع إليهن بالم التمليك يف قوله تعاىل: 

 النـَّْيَسابُورِىّ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  "عن احلَُْسنْيُ ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه: ثانيا من السنة المطهرة : 
 - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبّ  تـََزوَّجَ  قَاالَ  ُأَسْيدٍ  َوَأىِب  أَبِيهِ  َعنْ  َسْهلٍ  ْبنِ  َعبَّاسِ  َعنْ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ 
َها يََدهُ  َبَسطَ  َعَلْيهِ  أُْدِخَلتْ  فـََلمَّا ، َشرَاِحيلَ  بِْنتَ  أَُمْيَمةَ   أَنْ  أَُسْيدٍ  أَبَا فََأَمرَ  َذِلكَ  َكرَِهتْ  َفَكأَنَـَّها إِلَيـْ
َزَها رَازِِقيـَّنْيِ"، وأورد البخاري نفس احلديث بسند آخر: حدثنا عبد اهلل بن حممد  ثـَْوبـَنْيِ  َوَيْكُسَوَها جُيَهِّ

                                                           
 .6/654، والكواكب الذرية يف فقه املالكية ، حممد مجعة عبد اهلل: 6/465علي   حممد الكبري ، حتقيق : الشرح 1
2
 .532ينظر: أسىن الطالب شروح روض الطالب ، أليب حيىي الشافعي :ص 
 .634 سورة البقرة ، اآلية 3
 .639سورة البقرة ، اآلية  4
 .7/86الغيب ، للرازي ، مفاتيح أو الكبري ينظر: التفسري 5
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بن سعد عن أبيه  حدثنا إبراهيم بن أيب الوزير حدثنا عبد الرمحن عن محزة عن أبيه عن عباس بن سهل
 .1وذكر ن  احلديث

وجه الداللة يف احلديث أنه يدل مبنطوقه على مشروعية املتعة للزوجة اليت فارقها زوجها قبل املسيس 
 .2تعويضاً هلا

 رابعاً : الحكمة من مشروعيتها:

 ميكن إمجال احلكم من مشروعية املتعة يف اآليت :

، فتكون بذلك سبياًل لرفع معنويات املرأة املطلقة، ودفعاً  تعترب تعويضًا عن الطالق وجربًا لوحشيته -
 للشبهات والريبة عنها.

 تعترب بدالً من نصف املهر يف حالة عدم وجوبه. -

هذا املعىن متحقق يف كل ألمل الذي حلقها بسبب الطالق ، و فيها تطيب لنفس الزوجة وختفيف ل -
 .3لذلك يباً متعة تطيدون رضاها فتكون مستحقة للامرأة يطلقها زوجها ب

 المطلب الثاني : آراء فقهاء المذاهب في حكم المتعة

 مذهب المالكية: :أوالً 

يرى السادة املالكية أن الشارع إمنا أمر املطلق هبا، تطييباً لنفس املرأة عما يرد إليها من أمل الطالق،    
 وتسلية هلا من أمل الفراق، وأن املطلقات يف املتاع ينقسمن إىل ثالثة أقسام : مطلقة قبل الدخول وقبل 

                                                           
و  5652بِالطَّاَلِق رقمهما:  اْمرَأََتهُ  الرَُّجلُ  يـَُواِجهُ  َوَهلْ  طَلَّقَ  َمنْ  احلديثان أخرجهما البخاري يف صحيحه ، بَاب: 1

5657.. 
 .365اإلسالمية ، د. حممد أبو حيىي : صينظر: أحكام الزواج يف الشريعة  2
3
 .690نظر : األحكام الشرعية لألحوال الشخصية ، د. زكي الدين شعبان : صي 
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 .1ول قبل التسمية أو بعدهاالتسمية ، ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية ومطلقة بعد الدخ

ن  يف كتابه الكرمي على إمتاعها  -تعاىل –فأما املطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فإن اهلل  -1
،  2اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعاً  َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى َوَمتـُِّعوُهنَّ  بقوله: :
أمر باملتاع واألمر على الوجوب ما مل تقرتن به قرينة تصرفه عن الوجوب  ومتعوهن  تعاىل : فقوله

إىل الندب، وقد اقرتن هبذا األمر قرائن تدل على أن األمر يف اآلية الكرمية للندب ، منها : ختصيصه 
وال يعلم احملسنني من غريهم  ، اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا  هبا للمحسنني عن غري احملسنني لقوله تعاىل :

خالقه ، فلما علق املتعة بصيغة ال يعلمها غريه دل ، ألن اإلحسان فيما بني العبد و  -تعاىل -غري اهلل 
ذلك على أن اهلل مل يوجب احلكم هبا على احلكام ، حيث مل جيعل هلم طريقًا إىل متييز املأمور هبا، 

ملا خ  املطلق قبل الدخول وقبل التسمية برفع احلرج دون غريه ممن طلق بعد  -تعاىل  –وأن اهلل 
 ملَْ  َما النَِّسآءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  الَّ  الدخول أو قبل الدخول وبعد التسمية بقوله تعاىل : 

وال جيب  ه إمنا خصها بالذكر من أجل أهنا تطلق، دلَّ ذلك على أن َفرِيَضةً  هَلُنَّ  تـَْفرُِضواْ  أَوْ  مَتَّسوُهنَّ 
 .3يف هذا احلال هبذا الوجه من حترّج عن الطالق هلا بالطالق شيء ، فتشبت

ذكرها عقب املطلقة قبل الدخول  -تعاىل  -وأما املطلقة فبل الدخول وبعد التسمية فإن اهلل  -2
وقبل التسمية فأوجب هلا نصف الفريضة ، ومل يأمرها باملتاع فدل ذلك على أنه مل جيعل هلا متاعاً 

 .4واجباً وال مندوباً إليه

سم ، فألهل العلم يف ذلك قوالن : وأما املطلقة بعد الدخول وقد مسى هلا الصداق أو مل ي -3
 َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ  أحدمها أن املتعة هلا واجبة على الزوج، يؤاخذ هبا وجيرب عليها لقوله تعاىل: 

                                                           
 .0/059 الكليب جزي بن ال  ، الفقهية ينظر: القوانني 1
2
 .634سورة البقرة ، اآلية  

3
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، حيث قيل كل مؤمن متق ، وال ختصي  يف اآلية ، والقول الثاين :  1 اْلُمتَِّقنيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 
إليها وال جيرب عليها، فيقال له : متع إن كنت من املتقني على ما تقدم بيانه يف  أنه يؤمر هبا ويندب

 .2قوله: إن كنت من احملسنني ، وهو قول مالك ومجيع أصحابه

، كما ذهب املالكية إىل أنه ليس يف املخالعة واملالعنة متعة ، ألن املرأة هي اليت اختارت الطالق      
 َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ  ال ابن القاسم :" أصل ذلك قوله تعاىل: ، ق وليس يف النكاح املفسوخ متعة

 .3، فكان هذا احلكم خمتصاً بالطالق دون القسم ، كذا يف القرطيب بِاْلَمْعُروفِ 

 ثانياً : مذهب األحناف

قال أصحاب هذا املذهب بوجوب املتعة ، فهي واجبة على كل من طلق قبل الدخول ومل يفرض     
 َنَكْحُتمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ   بقوله تعاىل: -رمحه اهلل-هلا صداق مسمى ، واحتج اإلمام أيب حنيفة 

 َوَسرُِّحوُهنَّ  َفَمتـُِّعوُهنَّ  تـَْعَتّدونـََها ِعدَّةٍ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  َلُكمْ  َفَما مَتَّسوُهنَّ  أَنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقُتُموُهنَّ  مُثَّ  اْلُمْؤِمَناتِ 
 أَنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقُتُموُهنَّ  َوِإنْ  .فاشرتط املتعة على عدم املسيس ، وقوله تعاىل :  4 مجَِياًل  َسرَاًحا
، فعلم من هذه اآلية أن ال متعة هلا مع التسمية  5فـََرْضُتمْ  َما فَِنْصفُ  َفرِيَضةً  هَلُنَّ  فـََرْضُتمْ  َوَقدْ  مَتَّسوُهنَّ 

والطالق قبل املسيس ، ألنه إذا مل جيب هلا الصداق ، فأحرى أال جتب هلا املتعة ، وأنه  ال جيتمع 
وال  عندهم وجوب املتعة ووجوب شيء من املهر ، كما قالوا أنه إذا دخل هبا مث طلقها فإنه ميتعها ،

 .6اجيرب عليه
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ومل تكن التسمية صحيحة ، وإذا طلق الزوج زوجته بأي سبب من قبله  اً وكذلك إذا مسى هلا مهر       
، على فرض  1قبل الدخول حقيقة أو حكمًا ، فهنا جتب هلا املتعة ، وكذلك إذا تراضى مع املفوضة

مهر بعد العقد مث طلقها ، أو فارقها بأي سبب من قبله قبل الدخول حقيقة أو حكمًا وجبت هلا 
 تـَْفرُِضواْ  أَوْ  مَتَّسوُهنَّ  ملَْ  َما النَِّسآءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  الَّ   املتعة ، والدليل على هذا قوله تعاىل :

،  2اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعاً  َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى ُهنَّ َفرِيَضًة َوَمتـُِّعو  هَلُنَّ 
ومل تفرضوا هلن فريضة  أي: ال متعة عليكم من إجياب مهر أو نفقة إذا طلقتم النساء قبل أن متسوهن

تعويضاً عما حلقها من الضرر هبذه الفرقة اليت ليست ومتعوهن، واحلكمة من إجياهبا أن الزوجة تستحق 
من قبلها، وليس يف العقد مهر مفروض حىت يفرض هلا نصفه ، فأوجب هلا الشارع املتعة تعويضًا ،  

 .3كما عوضت من فرض هلا بنصف املفروض

 ثالثاً: مذهب الشافعية

قال أصحاب هذا املذهب بوجوب املتعة للمطلقة على اإلطالق إذا كان الفراق من قبله ، إال      
، ودليل الشافعية على وجوهبا أهنم  4اليت مسى هلا وطلقت قبل الدخول، وإىل هذا ذهب مجهور العلماء

 َمتاعاً  َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  وِسعِ اْلمُ  َعَلى َوَمتـُِّعوُهنَّ   حيملون األوامر الواردة باملتعة يف قوله تعاىل :
5 اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 

 على العموم يف كل مطلقة، إال اليت مسي هلا وطلقت قبل
 َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ  بقوله تعاىل:  -أيضاً  -، واستدلوا على ذلك6الدخول
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، والفرض  مستحبة 2،وهبذا يعلم أن الشافعية ذهبوا إىل أن املتعة واجبة للمطلقة قبل البناء 1اْلُمتَِّقنيَ 
مع غريها، وعندهم أن املتعة ال جتب باملوت ، ألهنا متفجعة ال مستوحشة ، وجتب بكل فرقة من 

ال مهر للمفوضة وال جتب الزوج أو من أجنيب كطالق، ووطء أبيه أو ابنه زوجته ، وعندهم أيضًا أنه 
بفرقة بسبب منها :كردهتا، أو عتقها ، أو عيبها، وإسالمها و إسالم أب صغرية فال متعة هلا، كما ال 
جيب هلا نصف املهر قبل الدخول النتفاء اإلحياش ، وكذا لو ارتداَّ معًا فإنه ال متعة هلا ، وجتب املتعة 

إذ من املعلوم أنه لو زوج أمته عبده مث فارقها فال متعة هلا    لسيد الزوجة األرملة يف كسب العبد كاملهر ،
 .3كما ال مهر

 َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ ن فّوضه إليها لعموم قوله تعاىل:وجتب عندهم للدخول هبا بالطالق وإ    
،  4أُمتّـُعُكنَّ وأَُسرَُّحُكنَّ َسراحاً مجٍَيال نْيَ الَ عَ تَـ فَـ : وخصوص قوله تعاىل اْلُمتَِّقنيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ 
 .5قد دخل هبن وكان 

 رابعاً: مذهب الحنابلة:

مذهب احلنابلة موافق ملذهب األحناف يف اجلملة ، فاملتعة عندهم جتب على كل زوج حر وعبد       
، لآليات املتقدمة ، 6مسلم وذمي ، ولكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض هلا مهر

، ألن أداء الواجب من حقًا على احملسنني  ال يعارض قوله :  ومتعوهن  وقوله تعاىل 
فليس للمفوضة إال املتعة ، وتستحب املتعة عندهم لكل مطلقة غري املفوضة اليت مل يفرض  ،اإلحسان
قسمني ،  ، ومل جتب ألنه تعاىل قسم املطلقات بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ  : لقوله تعاىل ،هلا مهر
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فأوجب املتعة لغري املفروض هلن ، ونصف املسمى للمفروض هلن ، وهذا يدل على اختصاص كل 
ألن الن  املشار إليه مل يتناوهلا وإمنا تناول املطلقات ، وتسقط  ،قسم حبكمه ، وال متعة للمتوىف عنها

املتعة عندهم يف كل موضع يسقط فيه كل املهر : كردهتا، وإرضاعها من يفس  به نكاحها وحنوه ، 
ألهنا أقيمت مقام نصف املسمى ، فسقطت يف كل موضع يسقط فيه ، وجتب املتعة فيما يسقط به 

ف الدين والفس  بالرضاع وحنوه إذا جاء من قبل املرأة ، ألن املتعة أقيمت املسمى من الفرق: كاختال
مقام نصف املسمى  فسقطت يف كل موضع يسقط فيه ، ومن وجب هلا نصف املهر مل جتب هلا متعة 

، وهذا موافق للجمهور غري  1سواء كانت ممن مسى هلا صداق أو مل يسمى هلا ، لكن فرض بعد العقد
د ، وال متعة للمسمى هلا مهراً بعد الدخول أو املفوضة أو املفروض هلا بعد الدخول ، أيب حنيفة و حمم

ملن مسي هلا صداق فاسد كاخلمر واجملهول وطلقت  -أيضًا  –لكن تستحب هلا املتعة ، وتستحب 
 .2قبل الدخول

 :خامساً : مذهب الظاهرية

 َعَلى َوَمتـُِّعوُهنَّ  ة عماًل بقوله تعاىل : ن املتعة واجبة يف كل مطلقذهب قوم منهم إىل القول: بأ    
على اعتبار أن األمر يف   3 اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعاً  َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ 

 .4اآلية الكرمية حيمل على العموم

 سادسًا: رأي الجمهور:

ذهب مجهور الفقهاء بأن املتعة ليست واجبة يف كل مطلقة ، فاملختلعة ال متعة هلا لكوهنا معطية     
من يدها ، وكذلك احلال يف اليت طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق هلا وحبسبها نصفه كما هو 
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 فَِنْصفُ  َفرِيَضةً  هَلُنَّ  فـََرْضُتمْ  َوَقدْ  وُهنَّ مَتَسّ  أَنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقُتُموُهنَّ  َوِإنْ  منصوص عليه يف قوله تعاىل : 
، وقد قال هبذا القول كل من : قتادة ، وإبراهيم النخعي ، والقاضي شريح ، وجماهد  1 فـََرْضُتمْ  َما

وعطاء، ونافع ، وغريهم كثري ، والرأي املعمول به عندهم أن املتعة  جتب يف كل طالق يقع يكون 
 .2املطلقة قبل الدخول وبعد تسمية املهر هلا لن  اآلية الكرميةسببه الزوج باستثناء 

 المطلب الثالث : مقدار المتعة ونوعها والمراعى في تقديرها بين الزوجين

مل يرد عن الشارع ن  يف تقدير املتعة ونوعها ، لذلك اجتهد الفقهاء يف ذلك ، واملشهور من     
 أقواهلم ما يلي:

 .أوالً : فقهاء األحناف

   ، مستدلني على ذلك بقوله تعاىل: 5وملحفة ، 4مخار، و 3ذهبوا إىل أن املتعة ثالثة أثواب: درع    
  ًاْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعا   6 واملتاع اسم للعروض يف العرف ، وقالوا بأن إلجياب ،

حال قيام الزوجية وأثناء العدة ، وأن أدِن األثواب نظرياً يف أصول الشرع  وهو:  الكسوة اليت جتب هلا 
ما تكتسي به املرأة وتسترت به عند اخلروج ثالثة أُثواب ، بشرط أن ال تزيد هذه األثواب عن نصف 
مهر املثل لو كان الزوج غنيًا ؛ ألهنا بداًل عنه ، وال تنق  عن مخسة دراهم لو كان الزوج فقريًا ، 

 حبال الزوجني كالنفقة ، فإن كانا غنيني فاألعلى منها ، وإن كانا واملفىت به عندهم أن املتعة تعترب
 .7فقريين فاألدِن ، وإن كانا خمتلفني فالوسط
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 .ثانياً : فقهاء الشافعية

مته ذلك ، وهذا أدِن املستحب ، وأعاله استحبوا أن ال تنق  املتعة عن ثالثني درمهاً ، أو ما قي     
أوسطه ثوب ، ويسن أال تبلغ نصف مهر املثل ، فإن بلغته أو جاوزته جاز ، إلطالق اآلية خادم ، و 

، فإن تنازع الزوجان يف تقديرها قدرها القاضي باجتهاده حبسب ما  َوَمتـُِّعوُهنَّ  يف قوله تعاىل : 
 َوَمتـُِّعوُهنَّ  ، لقوله تعاىل : 1يليق باحلال ، معتربًا حال الزوجني كما قال األحناف من يسار وإعسار

 َعَلى َحقًّا بِاْلَمْعُروفِ  َمتاعٌ  َولِْلُمطَلَّقاتِ  قوله تعاىل: ، و   َقَدرُهُ  اْلُمْقرتِ  َوَعَلى َقَدرُهُ  اْلُموِسعِ  َعَلى
، وذهب بعضهم إىل أهنا حتدد ) أي املتعة ( حبسب حال املرأة ؛ ألن املهر معترب هبا  اْلُمتَِّقنَي 

 .2فكذلك املتعة

 .ثالثاً : فقهاء المالكية والحنابلة

إعسارًا ، على املوسع قدره وعلى تعة معتربة حبالة الزوج يسارًا و إىل أن امل 3ذهب هؤالء الفقهاء     
املقرت قدره ، لآليات السابقة املصرحة بكون املتعة تقدر حبسب الزوج ، فأعالها خادم ، أي: قيمة 

كان موسرًا ، وأدناها إذا كان فقريًا كسوة كاملة جتزيها يف صالهتا ، أي: أقل   خادم حبسب زمنهم إذا
وقد استدلوا  4الكسوة وهي درع ومخار وحنو ذلك ، كما ذكر األحناف سابقاً ) درع ومخار وملحفة (

: " أعلى املتعة خادم ، مث دون ذلك الورق ، مث  -رضي اهلل عنهما  –على مذهبهم بقول ابن عباس 
 ، والظاهر رجحان هذا القول واهلل أعلم.5ذلك الكسوة " دون
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 .6/663السبكي ،  موسى حممد اللطيف عبد:  موسى، احملقق بن أمحد بن موسى
 .690، واألحكام الشرعية لألحوال الشخصية ، زكي الدين شعبان : ص6/058 الرائق ، ينظر: البحر 4
 علية بن إمساعيل عن سفيان عن  368/  0  التفسري  يف جرير ، وابن 002/  7املصنف  يف شيبة أيب ابن أخرجه 5
 شرط على صحيح وإسناده" .  النفقة ذلك دون مث الكسوة ذلك اخلادم دون مث املتعة أرفع: "  قال عباس ابن عن
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 المبحث الثاني : تعويض المطلقة

 :المطلب األول: تقييد الطالق بالسبب الذي يدعو إليه 

يف طهر مل  وأن يكونالطالق حلاجة مقبولة ،  أن يكونهي :  1قيد الفقهاء الطالق بثالثة قيود    
مفرقًا بأال يكون بأكثر من واحدة ، والذي يعنينا يف حبثنا هذا القيد األول  وأن يكونجيامعها فيه ، 

عدمًا ، والتعويض للمطلقة ال جيب إال به املتعة والقضاء هبا وجودًا و  فقط، ألنه السبب الذي ترتبط
يف مسألة :هل األصل يف الطالق احلظر  2عندما يكون الطالق من قبل الزوج ، وقد اختلف الفقهاء

اإلباحة؟ ، فبينما يرى فقهاء األحناف أن األصل يف الطالق اإلباحة مستدلني على ذلك :بإطالق أم 
 أَوْ  مَتَّسوُهنَّ  ملَْ  َما النَِّسآءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  الَّ  اآليات القرآنية الواردة فيه مثل قوله تعاىل :

 -، وألن رسول اهلل   4اْلِعدَّةَ  َوَأْحُصواْ  لِِعدَّهِتِنَّ  َفطَلُِّقوُهنَّ  ، وقوله تعاىل :  3َفرِيَضًة  هَلُنَّ  تـَْفرُِضواْ 
طلق حفصة ، ولفعل الصحابة له ، ولو كان حمظوراً ملا أقدموا عليه ، فإن اجلمهور ومن بينهم ابن  -

 ، ألن األوىل أن يكون اهلمام وابن عابدين ، يرون أن األصل فيه هو احلظر واملنع وهو خالف األوىل
حلاجة كسوء سلوك الزوجة ، أو إيذائها لزوجها بأي سبب كان ، ملا فيه من قطٍع لأللفة وهدٍم لسنة 
االجتماع وتعريض اجملتمع للفساد ، وغري ذلك من املساوئ واملفاسد ، واستدلوا على مذهبهم بقوله 

ُغوا َفال أَطَْعَنُكمْ  فَِإنْ  تعاىل :  ، وللحديث الذي رواه اإلمام الرتمذي عن رسول   5َسِبيالً  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ

                                                                                                                                               

 الورق ذلك ودون اخلادم أعاله الطالق متعة: "  ولفظه به سفيان ثنا:  مؤمل طريق من جرير البن رواية ويف.  البخاري
 – اإلسالمي املكتب:  السبيل، لأللباين ، الناشر منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء ينظر" الكسوة ذلك ودون

 ..0985،2/320 – 0405 - الثانية:  بريوت،الطبعة
 وما بعدها ، 300/3: احملتاج ومغين وما بعدها ، 572/6: الصغري والشرح ، 047/3: القدير ينظر: فتح 1

 .024-020 /7:واملغين
 .9/379، والفقه اإلسالمي وأدلته  4/055 لجزيريل ، األربعة املذاهب على الفقه تفصيل ذلك يف : ينظر  2
3
 .634سورة البقرة ، اآلية  
4
 .0سورة الطالق ، من اآلية رقم  
5
 .34سورة النساء ، اآلية  
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َها َفَحرَامٌ  بَْأسٍ  َما َغرْيِ  يِف  َطالَقًا َزْوَجَها َسأََلتْ  اْمَرأَةٍ  أنه قال )) أمَّيَا اهلل  ، ففي 1اجْلَنَِّة ((  رَاِئَحةُ  َعَليـْ
حمرمًا عليها حترميًا شديدًا توعدها حبرماهنا من احلديث دليل على أن سؤال املرأة الطالق من زوجها 
 . 2رائحة اجلنة ، ومن مل يرح رائحة اجلنة غري داخل إليها أبداً 

وقد ناق  اجلمهور أدلة األحناف فقالوا: فأما اآلية األوىل فإهنا لبيان وقت الطالق املفضل شرعاً       
وكذلك طالق بعض  -رضي اهلل عنها –وهو وقت ابتداء أو استقبال العدة ، وأما طالق حفصة 

فلم يثبت أنه كان لغري حاجة أو سبب يدعو إليه والظاهر  –رضوان اهلل عليهم أمجعني  –الصحابة 
أنه كان حلاجة ، ألن الطالق بغري حاجة كفر بنعمة الزواج ، وإيذاء حمض للزوجة وأهلها وأوالدها، 

التفاقه مع مقاصد الشريعة اليت حذرت من  وعلى هذا فإن الراجح يف هذه املسألة قول اجلمهور
 .3الطالق وخماطره املتعددة وبينت أنه أبغض احلالل عند اهلل

: األصل يف الطالق احلظر ، مبعىن أنه حمظور إال لعارض يبيحه ، واإلباحة  4قال ابن عابدين      
أبيح الطالق ، وعليها  للحاجة إىل اخلالص ، وإذا وجدت احلاجة املبيحة وهي أعم من الكرب والريبة

وصحابته الكرام وغريهم من األئمة صوناً هلم من العبث واإليذاء بال  -  -جممل ما وقع من الرسول
 .5سبب

 

                                                           
1
 .360، ص  0087: ما جاء يف املختلعات ، حديث رقم  أخرجه الرتمذي يف سننه ، باب 

 وما بعدها . 4/307،  للمباركفوري،  الرتمذي جامع بشرح األحوذي حتفةينظر:  2
3
 .9/377الفقه اإلسالمي وأدلته  ينظر: 
4
الشامية ، وإمام احلنفية يف حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ، الدمشقي ، املعروف بابن عابدين ، فقيد الديار  
فألزمه التحول إىل املذهب  ، عرف بالتدين والعفة ، وخترج عليه كثريون ، كان شافعيًا ولزم الشي  شاكر العقادعصره

احلنفي ، من أشهر مؤلفاته :  " رد املختار على الدّر املختار " يف الفقه احلنفي املعروف حباشية ابن عابدين ، و " 
األعالم ، و  3/0630مجته يف : حلية البشر نظر تر يه ، 0656الرحيق املختوم " يف الفرائض  ، تويف بدمشق سنة 

2/627 . 
5
 .6/058 ، الرائق رالبح:  ينظر 
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 : المطلب الثاني : موقف الشريعة اإلسالمية من تعويض المطلق

الشريعة اإلسالمية ال تعرف مسألة التعويض للمطلقة عن الضرر الذي حلقها إذا فارقها زوجها     
، من قبل الزوج فإنه يقع باالتفاق له دث الطالق بغري حاجة أو سبب يدعوبدون سبب منه ، وإذا ح

 و املطلق يأمث.

منها ما يشبه التعويض عن  والشارع يف قصره للمتعة على الطالق الذي يكون سببه الزوج ، جيعل   
األمل الذي يصيب املطلقة بسبب الطالق و يطيب خاطرها وخيفف عنها ما تشعر به من ضعف اجتاه 

 .1استعمال الرجل هذا احلق

وأحكام الشريعة اإلسالمية جاءت خالية من أي ن  يوجب مساءلة الزوج الذي يطلق زوجته ولو    
حقاً مشروعاً أباحه له الشرع ، وال جند يف املذاهب الفقهية  أصاهبا ضرر من جراء ذلك، ألنه يستعمل

 ما يلزم الزوج بالتعويض عن طالقه ملطلقته ولو أصاهبا ضرر بذلك.

،  قل به أحد من علماء السلف الصاحلباإلضافة إىل أن التعويض ليس له سند شرعي ، ومل ي
وهنا كتعويض للزوجة عن الضرر الذي قد كما أن فقهاء الشريعة القائلني بوجوب املتعة للمطلقات يعترب 

يكون حلقها بسبب الطالق ، فال يكون هناك حاجة لتقرير تعويض آخر زيادة على ما أوجبه الشرع 
وألزم املطلق به ، ويف هذا ردًا كافيًا على من يقول بأن املطلقة تأخذ هذه احلقوق وهي : مؤخر 

خمطئًا أم غري خمطئ ، فليس هناك أدِن ارتباط بني الصداق واملتعة ونفقة العدة ، سواء كان املطلق 
خطأ ارتكبه الزوج  االستحقاق واخلطأ ، إذ املطلقة تستحق هذه احلقوق مبقتضى الزواج ، وليس نتيجة

املطلق ، وعلى هذا يبقى جديرًا بالرعاية أمر املطلقة خطأ من أن اخلطأ يستدعي إلزام من ارتكبه 
 .2بالتعويض

                                                           
1
 .668ينظر : أحكام الزواج والطالق وآثارمها ، د. سعيد حممد اجلليدي ، ص 
2
 .380نظر: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية ،  ص ي 
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موقف الشريعة اإلسالمية من تعويض املطلقة املتمثل يف أن التعويض مل يقل به  يتضح مما سبق     
أحد من الفقهاء ، والرأي املعترب هو وجوب املتعة للمطلقة ، ألن يف إجياهبا تطييب خلاطرها إذا ما 
طلقها الرجل من غري موجب من ناحيتها ملا يف ذلك من إيالم هلا ، فالبد من جمامالهتا بشيء من 

 .1تعويض يسَري عنها بعض ما ناهلا ، وهذه احلكمة من وجوب املتعةال

 :المطلب الثالث : الجمع بين المتعة والتعويض للمطلقة

من املسّلم به عند علماء القانون أنه إذا اجتمع للمتضرر تعويضان من ضرر واحد فإنه ال جيوز      
املتضرر عما أصابه من ضرر إال بتعويض اجلمع بينهما ؛ ألن القاعدة القانونية تقضي بأال يعوض 

واحد وملرة واحدة ، وليس له املطالبة بالتعويض للمرة الثانية بعد صدور حكم بات إال إذا اختلف 
السبب أو املوضوع أو األشخاص ، كما أنه ال خالف بني فقهاء القانون يف مسألة اجلمع بني 

سئولية العقدية اليت أساسها العقد على عدم جواز املسئولية التقصريية اليت أساسها ركن اخلطأ، وامل
اجلمع بينهما ، فال جيوز للدائن مثاًل املطالبة بتعويضني ، األول على أساس املسئولية العقدية ، والثاين 

 .2على أساس املسئولية التقصريية ، ألنه ال يتصور التعويض مرتني عن الضرر الواحد

ت جلرب الضرر الناتج عن الطالق ، وتكون يف صورة تعويض نقدي أو وإذا سّلمنا بأن املتعة تقرر       
عيين ، وغالباً ما تكون يف صورة تعويض نقدي ، ألنه األيسر يف التطبيق وفقاً ملا جرى عليه العمل يف 
احملاكم الليبية ، فإهنا هبذه الصورة ال ميكن اعتبارها إال نوعًا من التعويض ، لذلك فإنه عندما حتكم 

كمة للمطلقة باملتعة والتعويض يف حكم واحد فإهنا تكون وكأهنا حكمت بتعويضني سببهما واحد احمل
وهو الضرر الذي حلق باملطلقة من هذا الطالق ، ألن املسئول عنهما واحد وصاحب احلق فيهما 

 واحد وهو الزوج.

                                                           
1
 .608نظر: الزواج يف الشريعة اإلسالمية ، د. أمحد الشافعي ، ص ي 
2
 .698أنور سلطان ، ص نظر: مصادر االلتزام يف النظرية العامة لاللتزام ، د. ي 
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ض للمطلقة عما حلقها من ووفقًا ملا تقدم سرده من آراء الفقهاء يتضح أن املتعة ما هي إال تعوي     
ضرر ، فاحلكم هبا يغين عن احلكم بالتعويض ، إذ ال ضرورة للجمع بينهما كما ذهبت إليه احملاكم يف 

 ليبيا بل يكفي تقرير أحدمها.

من آثار الطالق تقررت وفق نصوص قانون األحوال الشخصية الذي  اً كما أن املتعة تعد أثر      
مصدره الشريعة اإلسالمية وهو املصدر األصلي له الذي يرجع إليه مباشرة عند اللزوم ، أما التعويض 

والذي يعد التشريع مصدره  فهو أثر من آثار املسئولية املدنية تقرر وفق نصوص القانون املدين ،
 إليه مباشرة عند الضرورة.األصلي الذي يرجع 

باملتعة والتعويض يف وقت واحد قد يثقل كاهل الزوج املطلق ماديًا ، وقد يعطل العمل  والحكم    
( لسنة 00( من قانون األحوال الشخصية اللييب رقم )50بالن  التشريعي الوارد يف ن  املادة )

اخلصوص عندما يكون الزوج  م الذي أوجب مراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا وعلى وجه0984
، باإلضافة إىل أن إلزام الزوج بالتعويض إرغامًا له ، قد يؤثر على استمرار معيشته ولو بطريقة معسراً 

، ومثل هذا اإلرغام خيرج الزواج عما شرع له ، وجيعله عالقة مفروضة على إرادة الطرفني 1غري مباشرة
الرغبة املشرتكة ، ومثل هذه احلالة تأباها كرامة الزوجني  وليست قائمة على التقدير املتبادل املبين على

 بال شك ، كما أن التعويض ليس له سند شرعي ومل يقل به يف باب الطالق أحد من الفقهاء.

على القول بوجوب املتعة لكل مطلقة إال من استثنيت من املطلقات ، ال تكون هناك  وبناءً      
 .2ألزم املطلق بهعلى ما أوجبه الشرع و طلقة زيادة حاجة لتقرير تعويض للم

 

 

                                                           
1
 .380نظر: األحكام الشرعية لألحوال الشخصية ،  ص ي 
2
 .690ن . م. : ص  
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 الخاتمة

مقدارها و  حبمد اهلل وتوفيقه تناولت بالدراسة يف هذا البحث مسألة التعريف باملتعة، وحكمها،     
واملعيار الذي يتم به حتديدها، وتطرقت آلراء الفقهاء ومذاهبهم فيها ، وعالقتها بالتعويض الذي يقره 

باحملاكم الليبية ، وأن يف تقريرها من قبل الشارع ما يغين عن هذا التعويض. قانون األحوال الشخصية 
وبناء على ذلك فإن هلا من اخلصائ  واملزايا ما جيعلها حتوز األولوية واألفضلية على غريها يف التطبيق. 

ن، كما أن وتبني من البحث أيضاً أن املتعة حيكم هبا قبل الزواج وبعده ويف حالة الطالق الرجعي والبائ
تعسف الزوج يف استخدامه حلقه يف الطالق ليس بشرط ضروري للحكم هبا. ومن النتائج اليت خل  
إليها البحث أيضاَ أن يف إلزام الزوج باملتعة والتعويض معاَ إضراراَ به وتضييق عليه األمر الذي قد جيربه 

ن مقاصده وعما شرع له ، وجيعل هذا على البقاء مع زوجته مكرهاً ، ومثل هذا اإلكراه خيرج بالزواج ع
 الزواج عالقة مفروضة على إرادة الزوجني وليست قائمة على احملبة والغاية املنشودة  من الزواج الشرعي

وباهلل تعاىل التوفيق ، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .   
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 المصادر والمراجع

الكرمي برواية اإلمام قالون. القرآن - 

م املركز العريب 0998،سنة 0، ط أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية ، د. حممد حسن أبو حيىي-
 للخدمات الطالبية ، عمان .

م.0970، سنة  6األحكام الشرعية لألحوال الشخصية ، د. زكي الدين شعبان ، ط-  

ية على مذهب أيب حنيفة ، عبد الوهاب خالف ، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالم-
م.0990،  6دار القلم للنشر ، الكويت ، ط  

علق عليه ووضع حواشيه ، سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار  االستذكار ، البن عبد الرب ،-
م.6000، سنة 0الكتب العلمية ، بريوت ، ط  

 عبد:  ، احملقق موسى بن أمحد بن موسى الدين حنبل، لشرف بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع-
لبنان – بريوت املعرفة دار:  السبكي ، الناشر موسى حممد اللطيف  

الشافعي ، خرج أحاديثه د. جممد تامر، دار الكتب  أسىن الطالب شروح روض الطالب ، أليب حيىي-
م.6000، 0ط العلمية ، بريوت ،  

بريوت . النشر املعرفة ، مكان ردا احلنفي ، الناشر جنيم البن الرائق ، البحر - 

، 0986 النشر العريب ، سنة الكتاب دار الشرائع ، للكاساين ، الناشر ترتيب يف الصنائع بدائع-
بريوت . النشر مكان  

، دار الكتب العلمية ، بريوت.4، مج6بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، البن رشد القرطيب ، ط-  

 – العلمية الكتب دار:  العال ، الناشر أبو الرتمذي ، للمباركفوري جامع بشرح األحوذي حتفة-
 بريوت .
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تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن ، أليب جعفر حممد الطربي ، منشورات حممد -
هـ.0460، سنة 3بيضون ، ط  

ة بريوت ، منشورات تكملة اجملموع يف شرح املهذب ، لإلمام أيب إسحاق الرازي ، دار الكتب العلمي-
م .6006، سنة 0حممد بيضون ، ط  

، حتقيق وتعليق : علي حممد احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي ، أليب حسن املاوردي البصري-
م.0999عادل عبد املوجود ، طبعة سنة و  معوض   

م.0999، سنة 0، ط3سنن الرتمذي ، لإلمام الرتمذي ، حتقيق د. مصطفى الذهيب ، ج - 

صحيح البخاري ، لإلمام البخاري ، ضبط حممود حممد نصار ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، -
م. 0982، سنة  0حممد بكوش ، ط طبعة جديدة.فقه اإلمام جابر بن زيد ، ختريج حيىي  

 دار حيىي، الناشر أبو األنصاري زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا الطالب، منهج بشرح الوهاب فتح-
بريوت .  النشر ، مكان0408 النشر سنة لعلمية،ا الكتب  

، دار الفكر املعاصر بدمشق ، إعادة الطبعة الرابعة 9الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي ، ج-
م.6006املعدلة يف  سنة   

بكوش . فقه اإلمام جابر بن زيد ، ختريج حيىي-  

والطالق وآثارمها ، جملة اهليئة العامة  م يشأن األحكام اخلاصة بالزواج0984لسنة  00قانون رقم -
 لشئون القضاء.

     مصيلحي هالل البهويت ، حتقيق: إدريس بن يونس بن اإلقناع ، ملنصور منت عن القناع كشاف-
.بريوت  النشر ، مكان0406 النشر الفكر، سنة دار هالل ، الناشر مصطفىو    
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-م. 6006، بريوت ، سنة 0، ط6الكواكب الدرية يف فقه املالكية ، د. حممد مجعه عبد اهلل ، ج-
الزواج يف الشريعة اإلسالمية ، د. حممد أمحد الشافعي ، دار اهلدى للمطبوعات ، اإلسكندرية، --
م0997سنة  

م.6003، طبعة سنة  8لسان العرب ، البن منظور ، مج - 

م.0984لطاهر الزاوي ، الدار العربية للكتاب ، طبعة سنة خمتار القاموس ، للشي  ا - 

م. 0983دار النهضة ، بريوت ، سنة مصادر االلتزام بالنظرية العامة لاللتزام ، د. أنور سلطان،-  

 ـ بريوت العلمية الكتب دار:  عمريات ، الناشر زكريا:  احملقق أنس بن الكربى ، لإلمام مالك املدونة-
 لبنان

 والنشر للطباعة الفكر دار :امليس، الناشر الدين حمي خليل :وحتقيق ، للسرخسي ، دراسة املبسوط-
م.6000 هـ0460 األوىل ، لبنان، الطبعة بريوت ، والتوزيع،  

بريوت  النشر الفكر ، مكان دار ، الناشر الشربيين اخلطيب ، حملمد احملتاج مغين-  

.ه  0405 ، األوىل بريوت ، الطبعة ، الفكر دار:  ، الناشر قدامة البن ، املغين  

م.6006، سنة 0املمهدات ، البن رشد القرطيب ، ط املقدمات و - 

، 3،جاهلل إبراهيم األنصاريمواهب اجلليل من أدلة خليل ، ألمحد بن أمحد الشنقيطي ، مراجعة عبد -
م.6004، سنة 0املكتبة العلمية بريوت ، ط  

 دار تامر ، الناشر حممد،  إبراهيم حممود أمحد د ، حتقيق:حام أليب الغزايل املذهب ، يف الوسيط-
القاهرة . النشر مكان ،0407 النشر السالم، سنة  
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 االستفهام في مسرحيات صالح عبد الصبور الشعرية

 د. يوسف ميالد الشتيوي                                          

 قسم اللغة العربية /كلية الرتبية غريان /جامعة اجلبل الغريب                              

 
 مقدمة :

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على النيب األمني ، وعلى آله الطيبني ، وأصحابه أمجعني ، 
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .

 وبعد ،،،،،

 لصبور الشعرية " .فهذا حبث بعنوان " االستفهام يف مسرحيات صالح عبدا

كما يتضح من العنوان فإن أمهية البحث وفائدته تكمن يف كون االستفهام له صلة وثيقة  باملسرحية ، 
 فاملسرحية تقوم على احلوار ، واحلوار يزخر بالطلب .

 وأسباب اختياري للموضوع : 

 وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي :

الكرمي من خالل التطبيق على سوره ، كما درس من خالل التطبيق على درس االستفهام يف القرآن  -
 أحد الشعراء أو الكتاب ، أما دراسته يف املسرح الشعري فقليل .

 شيوع االستفهام بني عامة الناس وخاصتهم . -
  إن الباحثني كثريا ما يتخذون الن  النثري جماال لدراستهم ، والقلة القليلة اليت اجتهت إىل الن -

 الشعري ، مل تعط هذا الفن أال وهو املسرح الشعري حقه من الرعاية واالهتمام ..
 منهج البحث :

 املنهج الذي اتبعته يف هذا البحث هو منهج الوصفي التحليلي . 
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 إشكالية البحث :

 تكمن إشكالية البحث يف ثالثة حماور : 
    : لماذا مسرح صالح عبدالصبور ؟ . *** أوال
عبدالصبور دوٌر فعاٌل يف تأصيل جذور الشعر العريب احلديث ، فمسرحه مبثل آخر خلقات لصالح 

النضج الفين يف املسرح الشعري العريب حىت  اآلن ، وهو ذو صلة وثيقه بالرتاث العريب ، مما أثر تأثرياً 
 فعاالً يف إكساب املسرحية الشعرية أصالة وعمقاً .

 ي ؟*** ثانياً : لماذا المسرح الشعر 
يف العصر احلديث ، وقد حدث فيه تطور منذ أن كتب شوقي مسرحياته للمسرح الشعري مكانًة كبرية 

حىت كتابة صالح عبدالصبور ملسرحياتهِ  ، فالشعر التقليدي الذي كتب به شوقي وأقرانه ، خيتلف عما  
 فصيحة للغاية .الرصينة الشعرية اللغة الكتبه صالح عبدالصبور ، من حيث 

 الثاً : لماذا االستفهام ؟*** ث
ولكن البالغيني خصصوا له قسماً االستفهام مل يدرس من قبل النحاة القدامى يف قسم خمص  به ، 

 استفاضوا يف شرحه يف علم املعاين ، وهو قمة الدراسة النحوية .و 
 وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيم االستفهام إىل : 

 .دواته تعريفه ، ومعاين أ      األول  طلبامل 

 . االستفهام بأداة    الثاين طلب امل 

 .دون أداة  االستفهام    الثالث طلب امل  

 . أمناط مجلة االستفهام  الرابع  طلب امل 

 . الدالالت السياقية لالستفهام  املطلب اخلامس   

 اخلامتة  

 املصادر واملراجع          
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 تعريفه ، ومعانيه : : األول مطلبال

 تعريفه :

 يف أصل اللغة: طلب الفهم.  االستفهام: 

  (1)ورد يف لسان العرب: "استفهمه : سأله أن يفّهمه. وقد استفهمين الشيء فأفهمته وفهمته تفهيًما"

 واالستفهام نوعان: (2)واصطالًحا : هو "طلب حصول صورة الشيء يف الذهن"

 حقيقي. - أ
 جمازي.  - ب

الظاهر موافًقا ملعناه الباطن عند سؤالك عما ال  ال يكون االستفهام حقيقيًّا إال إذا كان لفظه
تعلمه، واالستفهام له الصدارة يف الكالم، وال جيوز تقدم شىء مما يف حيزه عليه، فالنحاة يفسرون 
للزوم أدوات االستفهام صدر الكالم باحملافظة على تأدية معىن االستفهام فيه كان قائًما على أساس 

 ية لتعدد املعىن الوظيفي لألدوات يف الكالم.من املالحظة الدقيقة والواع

أما البالغيون فقد ذهب السكاكي منهم إىل أن سبب لزوم أدوات االستفهام صدر الكالم، 
هــو كــون االســتفهام طلبًــا، والطلــب ممــا يهــم الســامع ويعنيــه، يقــول: "وإذ قــد عرفــت أن هــذه الكلمــات 

ن الطلـب إمنـا يكـون ملـا يهمـك ويعنيـك شـأنه، لالستفهام، وعرفت أن االستفهام طلب، وليس خيفـى أ
ــــا جهـــــة مســــتدعية لتقدميـــــه يف  ال ملــــا وجــــوده وعدمـــــه عنــــدك مبنزلـــــة، وقــــد ســـــبق أن كــــون الشـــــىء مهمًّ

 .(3)الكالم"

واالســتفهام لــه كلمــات موضــوعة عنــد علمــاء العربيــة، وهــذه الكلمــات ثالثــة أنــواع: أحــدها  
 التصديق، وثالثها ال خيت .صول حبحصول التصور، وثانيها خيت   طلببخيت  

                                                           

 .459، ص12(لسان العرب ،ابن منظور: ، مادة )فهم(، ج1)
، 4(عروس األفراح ، السبكي هباء الدين أمحـد بـن علـي بـن عبـد الكـايف:  دار البيـان ودار اهلـادي، بـريوت، لبنـان، ط2)

 .246ص، 2م، ج1992
 .317م، ص1983السكاكي:  حتقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ،(مفتاح العلوم3)
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 "اهلمزة" و"هل" حرفان، وبقية األدوات أمساء.

 معاني أدوات االستفهام:

 من: لتعيني العاقل.   -
 ما: لشرح االسم، أو حقيقة الشيء. -
 مىت: لتعيني الزمن املاضي. -
 أيان: لتعيني زمن املستقبل. -
 أين: لتعيني املكان. -
 كيف: للسؤال عن احلال. -
 العدد.كم: للسؤال عن  -
 أِن: مبعىن كيف أو أين. -
 .(1) ييز أحد املشاركني يف أمر يعمهماأي: للسؤال عن مت -

 .  االستفهام بأداةالثاني :  مطلبال

 أواًل: )ه  ل(:

، ويرى ابن هشام أن "هل حرف موضوع لطلب التصديق (2)حرف "ال يطلب به إال التصديق"
ونظريها يف االختصاص بطلب التصديق "أم" اإلجيايب، دون التصور، ودون التصديق السليب... 

مزة" فإهنا مشرتكة وأعم من اجلميع "اهل ،املتصلة، ومجيع أمساء االستفهام فإهنن لطلب التصور ال غري
 وقال املالقي إن "هل": "تكون لالستفهام غري عاملة لعدم اختصاصها باألمساء. (3)بني الطلبني"

 . (4)واألفعال، وما مل خيت  مل يعمل"

                                                           

 . 83 – 78( اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين:  دار اجليل، بريوت، لبنان، د، ت، ص1)
 . 338(مفتاح العلوم ،السكاكي: ، ص2)
 . 473، ص2(مغين اللبيب  ، ابن هشام: ج3)
هـــ، 1394(رصــف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين ، أمحــد عبــد النــور املــالقي: ، حتقيــق: أمحــد حممــد اخلــراط، حلــب، 4)

 . 436ص
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 بل(. -أم  –أو  –ووردت "هل" مع حروف العطف، منها )الواو 

 (1)قال الشاعر:

 ؟ . وهل يساوي العامل الذي وهبَتُه دمك  الشبلي: 

 هذا الذي وهبت؟

 سرنا مًعا على الطريق صاحبني

 أنَت سبقت

إال و"هل" ال يستفهم هبا إال عن مضمون اجلملـة )عـن اإلسـناد الـذي فيهـا(؛ ولـذلك ال يكـون جواهبـا 
 )نعم( أو )ال(. 

 وتنقسم إىل:

 بسيطة. - أ
 مركبة.  - ب

 (2)قال الشاعر: 

 معذرًة، يا جنِمى األوحدْ   امللك:

 يا كوكَب الغاىف يف عليائه  

 ، شغلتين عنك أمور احلكم؟  هل أبطأُت قليالً 

طول أثبت الشاعر الياء، "وعّل إشباع احلركة يشري إىل  نذا إذ أدفع مقبض هذا الباب املوصدلكن، هأ
، والعالقة بني النجم والكوكب هنا: أن الكوكب يطلق بلحاظ التظاهر بعظمة، (3)التناجي املأمول"

                                                           

 . 17(مأساة احلالج ، صالح عبد الصبور: ص1)
 . 47( بعد أن ميوت امللك ، صالح عبد الصبور:  ص2)
عبد الصبور(، د. حممد محاسة عبد اللطيف: دار غريب، ( ظواهر حنوية يف الشعر احلر )دراسة نصية يف شعر صالح 3)

 . 53م، ص2331



92 
 

والنجم يطلق بلحاظ مطلق ظهور الشىء، فالعالقة بني األنا واآلخر عالقة قوية، والتشبيهات هنا 
 جمازية.

ن األْوىَل أن وامللــك ســأل نفســه، وأجــاب عــن الســؤال يف احلــني، فكــان الســؤال خمتصــرًا، وكــا
يضــع عالمــة اســتفهام بعــد لفــظ "قلــياًل"؛ ولكنــه أجــاب واعــرتف بتقصــريه، أي: جعــل مــربرًا يف جوابــه، 

 وهل حرف استفهام يقتضي تعيني أحد شيئني، فيقتضي اإلجابة "بنعم" أو "ال".

وامللك يف هذا املشهد زوٌج وحبيٌب، ومع حواره تظهر شخصية أخرى هي الطفل، واملعهود 
 لناس أن وجود الطفل حيتاج إىل مداعبة.لدى ا

 تقول له:

 بس  بس

وبالضغط على حرف السني من حيث النرب الصويت، جنده غري مألوف يف اللغة؛ لكنه 
مألوف لدى املتلقي، ومبا أن الطفل ومهي، فيصطدم املتلقي؛ ولذلك وضع الكاتب عالمة التعجب 

 املشهد مرتني.بني الكلمتني، ويزداد التعجب فالعبارة وردت يف 

 م  اذا:

 (1)ذهب سيبويه إىل أن "ماذا" جيوز فيها وجهان: 

 أن تكون "ما" استفهامية، "وذا" موصولة، مبنزلة "الذي". -1
 أن يكون "ماذا" كله استفهاماً على الرتكيب، مبنزلة اسم واحد. -2

فـ "ذا" لفظة مركبة مع "ما" أو "مـن" االسـتفهامية، وتعـرب مبتـدأ، و"ذا" امسًـا  –مثل: )ماذا( )من ذا( 
موصواًل، أو اسم إشارة وهي اخلـرب، فـإن وجـد بعـد "ذا" مـا يصـلح ألن يكـون مجلـة الصـلة فــ "ذا" اسـم 

 موصول.

 وإال فهي اسم إشارة، حنو: ماذا العمل؟

                                                           

 . 416، ص2( الكتاب ، سيبويه: ج1)
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واحــدة تــدل علــى االســتفهام فتعــرب هــذا إذا مل تُلــغ "ذا" وتصــبح مــع "مــا" أو "مــن" كلمــة 
حينئٍذ إعراب االستفهام، وتفارقه يف وجوب التصدير. حيث جيوز أن يعمل فيها ما قبلها رفًعا، ونصًبا، 

 وجرًا، وجيوز: أن تقع متييزًا مثل: عشرون ماذا؟.

 (1)قال الشاعر: 

 ماذا.. الشعب..  حسان:

 إين ال أعرف معىن هذه الكلمة  

 لكين أعرف معىن البيت، ومعىن الثوب،   

 ومعىن اللقمة

 مةأعرف معىن وجد امرأة َهرِ 

 تنتظر بقلب ذائب

يف هــذا األســلوب مت حــذف عالمــة االســتفهام الــيت تناســب وجــود األداة "مــاذا"، كــذلك مت 
ن حذف عالمة التعجب، فعالمة التعجب تناسب النربة اليت نطق هبا، كما أن جميء الفراغـات بـداًل مـ
عالمات الرتقـيم تعطـي دالالت يف مفهـوم الكـالم، فوضـع الفراغـات بعـد أداة االسـتفهام يـدل علـى أن 

 هناك حذفًا، واملتلقي يتوقعه من خالل إجابة حسان )إين ال أعرف معىن هذه الكلمة(.

 . إذن يكون مضمون السؤال تقديريًّا: ماذا تعين كلمة الشعب؟!

 م   ا:

 ل عن ذوات غري األناسي وعن صفات األناسي."ما" االستفهامية هي سؤا

 فـ "ما" اسم نكرة يف موضع رفع باالبتداء. (2) }َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَاُموَسى{قال تعاىل

                                                           

 .  11( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص1)
 ". 17( سورة طه، اآلية "2)
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 والتقدير: أي شيء تلك بيمينك، وهو ضرب من االختصار.

 بم(: -)لم 

الفتحة دلياًل عليها يقول ابن هشام: "وجيب حذف ألف )ما( االستفهامية إذا جرت وإبقاء 
 . (1)فهام واخلرب"حنو: فيم، وإالم، وعالم، ومب، وعلة حذف األلف الفرق بني االست

 (2)قال الشاعر: 

 أنت اإلسكندر...  الراكب:

 ليس امسي اإلسكندر عامل التذاكر:

 امسى زهوان  

 مب تأمر يا موالى الـ... زهوان؟  الراكب:

 الهمزة:

، وهي حرف مشرتك، يدخل على األمساء واألفعال، و)لطلب (3)االستفهام"اهلمزة" أُّم باب     
، وتتقدم على الفاء، والواو، ومث، حتقيقاً ألصالتها يف الوقوع يف صدر اجلملة،وهذا مذهب (4)التصديق(
 (5)سيبويه.

يقول سيبويه عن اهلمزة: "إهنا حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إىل غريه، وليس 
 (6) األصل غريه..." لالستفهام يف

                                                           

 . 433، ص1( مغين اللبيب، ابن هشام: ج1)
 . 17( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص2)
 . 128، ص2ه: ج( الكتاب، سيبوي3)
 .21، ص1( مغين اللبيب، ابن هشام: ج4)
 . 189 – 187، ص3( الكتاب، سيبويه: ج5)
 . 99، ص1( الكتاب ، سيبويه: ج6)
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 (1)وحذف اهلمزة جائز؛ يقول عمر بن أيب ربيعة:

 عدد الرمل واحلصى والرتاب   حتبها، قلت هبرا مث قالوا: 

 واألصل: "أحتبها". وقيل: إنه خرب، أي: أنت حتبها.

 و"اهلمزة" إما طلب التصوير، وهو تعيني أحد الشيئني، وقد تكون لطلب التصديق وهو إدراك النسبة.

عدها ويرى سيبويه أن: "حروف االستفهام ال يليها إال الفعل، إال أهنم قد توسعوا فيها فابتدئوا ب
 . (2)األمساء، واألصل غري ذلك"

فهناك  (3)و"اهلمزة" إذا ورد بعدها واو العاطفة و"ال" النافية، والفعل املضارع مثل: )أو ال تعرفين(
 مذهبان لتقدير هذا الرتكيب: 

 .4شري: )أوال تعرفين(مذهب الزخم - 1

اهلمزة لإلنكار والتوبي ، والواو للعطف على مقدر ينساق إليه الذهن، وتقديره: أال تتأمل وال تعرفين، 
 أداتا االستفهام والعطف كل منهما مستقرة يف موضعها مل تقدم اهلمزة، ومل تؤخر الفاء.

العطف على مذكور ال مقدر،  مذهب اجلمهور للتقدير هو: إذا كان الكالم أو التحليل يقتضي-2
 .5وتقدم مهزة االستفهام من تأخري وذلك؛ ألن االستفهام له الصدارة يف الكالم والتقدير: )وأمل تعرفين(

 أضاف العلماء رأيني آخرين:

                                                           

، 121، ص1ابن يعي ، جو ، 281، ص2، والتصريح، ج157، ص1( البيت من اخلفيف: وهو يف الكتاب، ج1)
 جوازًا، وإما أن يكون خربًا فال حذف فيه.وموضع الشاهد قوله: "حتبها" إما أن حتذف اهلمزة 

 . 99-98، ص1( الكتاب، سيبويه: ج2)
 . 17( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص3)
    ،  1حلميد ، بريوت لبنان ، ج مغين اللبيب عن كتب االعاريب ، ابن هشام : حتقيق حممد حمي الدين عبدا( 6)
 .16ص 
 املصدر السابق نفسه (5)
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َأَفُكلََّم ا َج اءُكْم َرُس وٌل  أن يكون االستفهام عن العطف، ويقدر املعىن، كما ُقدر يف قولـه تعـاىل:-1
 والتقدير: أتريدون على خمالفتكم استكباركم كلما جاء رسول. (1) اَل تَ ْهَوى أَنُفُسُكمُ ِبَما 
 أن هذا النوع من االستفهام مالزم لالستفهام اجملازي دون احلقيقي.-2

 كذلك اهلمزة إذا ورد بعدها فاء العاطفة وليس فهي للنفي: )أفليس(.

استفهام تدخل  على كالم منفي فإنه يكون  أداة ن كل)أفليس( كالم منفي، أمجع النحاة والبالغيون أ
للتقرير ويتحول النفي بعده إىل إثبات، واإلثبات يكون دائمًا للتقرير ألن أداة االستفهام فيه تكون 

 .2"ألن نفي النفي إثبات" ؛للنفي، واملنفي هبا هو النفي الذي بعدها

 )أرأيت(:

 واالستفهام الداخل على فعل الرؤية قسمان:دخلت مهزة االستفهام على فعل الرؤية، 

 ما دخلت فيه اهلمزة على فعل رؤية ماض مثبت، وله صور: )أرأيتكم(، )أرأيت(، )أرأيتم(. -أ
 ما دخلت فيه اهلمزة على فعل مضارع منفي، وله صور: )أمل يروا(، )أمل تر(، )أمل تروا(. -ب

النحاة وعند البالغيني، لكثرة وروده يف القرآن  فـ )أرأيت( تركيب استفهامي دار حوله جدل طويل عند
 الكرمي، والكالم العريب.

 أخذ البالغيون عن النحاة أن أسلوب أرأيت معناه:
ألخفـ ، والفـراء، هـو: سـيبويه، وا -كما ذكر اإلمام أبو حيان   -أخربين، وأول من قال به من النحاة 

 . (3)والفارسي، وغريهم
هبذا املعىن، وصار قاعدة عندهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: أنه  مث شاع وانتشر عند البالغيني

 أسلوب جماز، وال يكون حقيقيًّا أبًدا.
                                                           

 ". 87( سورة البقرة، جزء من اآلية "1)
 17،ص 1( مغين اللبيب ، ابن هشام : ج2)
( البحر احمليط، أبو حيـان األندلسـي: حتقيـق: عـادل أمحـد عبـد املوجـود؛ علـي حممـد عـوض؛ زكريـا عبـد اجمليـد النـوقي؛ 3)

 . 126، ص4، ج1م، ط2331 -هـ 1422دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
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 وبعض البالغيني يرى أن هذا األسلوب فيه جمازان:

 إطالق الرؤية وإرادة العلم أو اإلخبار. وهو على هذا جماز مرسل. - أ
ا جماز استعاري شبه فيه األمر أخربين. وهو على هذ –جعل االستفهام مبعىن األمر  - ب

 باالستفهام.

وهذا األسلوب عند البالغيني ال يستعمل إال يف االستخبار عن احلاالت العجيبة، واملراد منه 
 استحداث عجب عند املخاطب؛ ألن املقام يستدعيه.

وتصـوره يف  ليس املراد من )أرأيت(: أخربين أو خربوين، وإمنا املـراد هـو استحضـار األمـر املسـتفهم عنـهو 
 الذهن ليحكم عليه، وهو حاضر ماثل يف النفوس.

ميكن أن يسأل عن مضمون اجلملة كلها )حصول هذا املضمون أو عدم حصوله( وذلك حبريف و 
 االستفهام: "اهلمزة"، و "هل".

 (1)قال الشاعر: 

 أبأيديكم...؟  التاجر:

 بل بالكلمات اجملموعة: 

 زميله()ضاحًكا، وناظرًا إىل   التاجر: 

 قتلوه بالكلمات...   

 ها... ها.. ها..   

 أقتلناه حقًّا بالكلمات..؟  مقدم اجملموعة:

                                                           

 .13ج، صالح عبد الصبور: ص( مأساة احلال1)
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 ال ندرى، وإليكم ما كان   

 يف هذا اليوم...   

 ورد السؤال قصريًا سريًعا داللة على حالة الفضول من التاجر، مث املتلقي.

ستهزاء.. وهذا جعل مقدم اجملموعة يراجع وقوله: ها... ها.. ها.. نرب صويت يدل على السخرية واال
 . نفسه: أقتلناه حقًّا بالكلمات؟

يف هذا اليوم...، وهو يوم القتل، والنفي بـ "ال ندري" يدل على عدم تصديقهم ملا أقروه قبل ذلك 
 بأهنم فعلوا.

 من:

تعرب مبتدأ إذا  اسم استفهام مبين على السكون، يستفهم هبا عن العاقل مذكرًا، ومؤنثًا مفرًدا وغريه،
وقعت قبل اسم نكرة، أو فعل الزم، أو متعد أخذ مفعوله، ويف حمل جر إن اتصلت حبرف جر أو 
أضيف إليها اسم، وتعرب مفعواًل به قبل الفعل املتعدي الذي مل يأخذ مفعوله، وتعرب خربًا إذا 

 تقدمت على ما هو أعرف منها.

نس من ذوي العلم، تقول: من جربيل؟ مبعىن: أبشرًا قال عنها السكاكي: أما )من( هو للسؤال عن اجل
هو أم ملًكا أم جنيًّا؟ وقيل: هو للسؤال عن العارض املشخ  لذي العلم، وهذا أظهر ألنه إذا قيل: 

 . (1)اب بزيد وحنوه، مما يفيد التشخي من فالن؟ جي

 (2)قال الشاعر: 

 . قضيت الليلة يف مأمت  حسان:

                                                           

 . 83( اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين: ص1)
 .94( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص2)
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 . طر الويسكي النفاذيتضوع من أثوابك ع  حسام:

 . هل كانوا يسقون الويسكى بدل القهوه؟  

 . فعالً   حسان:

 . من كان امليت؟  حسام:

 أنت...  حسان:

املراد من االستفهام إنكار املساواة بني حال غين، وحال فقري، وجواب االستفهام حمذوف، والتقدير: 
 احلياة، ال يستوون. من كان على هذه احلال من الغىن، خري ممن هو فقري يف هذه

 كيف:

اسم استفهام مبين على الفتح يستفهم هبا استفهاًما حقيقيًّا عن األحوال، حنو: كيف          
وهي من  (1) َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّهِ  صحتك؟، أو استفهاًما غري حقيقي فيه معىن التعجب، حنو: 

 األلفاظ اليت هلا الصدارة، تعرب حسب موقعها، فتكون:

 . مثل: كيف أنت؟  يف حمل رفع خرب -1
 . مثل: كيف أصبحت؟ يف حمل نصب خرب أصبح -2
 . مثل: كيف واجهت املشكلة؟  يف حمل نصب حال -3
 . (2) أََلْم تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيل يف حمل نصب مفعول مطلق مثل: -4
الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي  ُهوَ  يف حمل نصب نائب عن املصدر )املفعول املطلق( مثل:  -5

 أي: يصوركم تصويراً. (3) اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاء

                                                           

 ". 28( سورة البقرة، من اآلية "1)
 ". 1( سورة الفيل، اآلية "2)
 ". 6( سورة آل عمران، جزء من اآلية "3)
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وإذا دخل عليها حرف اجلر فإهنا تكون شاذة، وال تكون يف حمل جر إال إذا جتردت عن معىن 
 االستفهام، وخلصت ملعىن احلال اجملرد "الكيفية" حنو: انظر إىل كيف يصنع زيد.

 "كيف":الخالصة في إعراب 
ننظر إىل اللفظة يف اجلواب اليت حتل حمل "كيف"، فما تستحقه هذه اللفظـة مـن إعـراب يكـون إعـراب 

 "كيف".
 (1)قال الشاعر: 
 لكن.. يا أخل  أصحايب، نبئىن..  احلالج:

 ؟ . كيف أميُت النوَر بعيين  

 . هذى الشمس احملبوسة يف ثنيات األيام  

 . عينيها النومتثاقل كل صباح، مث تنفض عن   

صدر هذا املثال بأسلوب استفهامي أداته كيف، وهو استفهام جمازي قطًعا، وقد دخل على       
الفعل املضارع )أميت( بداًل من املاضي )مات(؛ ألن يف املضارع إشارة إىل املوت املتلبس به ساعة 

جدد مع كل مطلع مشس، اخلطاب، كما يدل الفعل املضارع على أن موت النور مل ينقطع، بل هو يت
 فداللة االستفهام اإلنكار والتعجب.

 (2)قال الشاعر: 

 ! ؟ .ال أعرف يا أستاذى كيف أحلق فوق املأساه  زياد:

 واملأساة ردائى، وشم فوق جبيين، قيد يف   

 . قدمىَّ   

                                                           

 .23( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص1)
 .116( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص2)
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ستفهام املراد من االستفهام النفي عن طريق الكناية؛ ألن "كيف" لالستفهام عن احلال إذا كان اال
أن املخاطب ليست له حال ميكن  –هنا  –حقيقيًّا، فإذا كان جمازيًّا أفاد نفي احلال املستفهم واملعىن 

معها التحليق على ما سرياه من املأساة، ونفي احلال يستلزم نفي ما يرتتب عليها، وهذا النفي يضفي 
 عليه معىن التعجب.

 أين:

مبين يف حمل رفع على الظرفية املكانية، حنو: أين وضعت اسم مبين على الفتح، واسم االستفهام 
 . الكتاب؟

 وتدخل عليه "من" و"إىل" من حروف اجلر، فتقول:

 . إىل أين تذهب؟

 . ومن أين حضرت؟

 (1)قال الشاعر: 

 . هل تسمع موسيقى اآلن؟  امللكة:

 . من أين جتىء؟  امللك:

 ؟ . أنا أمسعها... أتعرفها اآلن  امللكة:

 ...امسعْ    

االستفهام هنا جمازي، إنكاري، دل على إنكار اجملىء بإنكار املكان الذي ميكن أن جياء منه، وإنكار 
 مكان الشيء يستلزم عدم وجود ذلك الشيء، وإيثار الفعل املضارع )جتىء( ليعم كل األوقات.

                                                           

 .54( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص1)
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 متى:

 على الظرفية الزمانية، مثال ذلك:نصب اسم استفهام مبين على السكون يف حمل 

 . مىت السفر؟

وقد مسع يف كالم العرب دون قياس إدخاهلم حريف اجلر "حىت" أو "إىل" على "مىت" فقالوا: حىت مىت؟ 
 . وإىل مىت؟

 (1)قال الشاعر: 

 . منذ مىت كان اللون األبيض لون الدوله؟  امللك:

 . يف أول مائىت عام من حكمك يا موالى  املؤرخ:

 )هامًسا للملك(  

 . العامني األول والثاِنأعىن يف   

النرب الصويت باهلمس يعين حرص املؤرخ أال يسمع أحد هذه احلقيقة وكأنه سر ال يعرفه إال امللك 
 واملؤرخ.

 وقدم اجلار واجملرور )يف أول( للتخصي ، كما تقدم احلال )هامًسا( على عامله؛ ألمهية املوضوع.

 أي:

، فأي االستفهامية (1)املتشاركني يف أمر يعمهما"ذكر النحاة أن )أي( "يسأل به عما مييز أحد 
 األفصح استعماهلا بلفظ واحد للمذكر واملؤنث، وللمفرد ولغريه، عاقالً وغري عاقل.

                                                           

 .37( املصدر السابق، ص1)
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َوَما َتْدِري نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم :قال تعاىل
 . (2) َخِبير

 (3)قال الشاعر: 
 . ما زالوا يبتلعون القصه؟ األمرية:
 . أية قصه..؟ السمندل:
 . قصة موت امللك املقعد األمرية:

عالمة االستفهام يف سؤال األمرية يؤكد عدم معرفتها، وعدم معرفة املتلقي، ومن هنا جاء االستفهام 
 . (4) شيًئا، لكين أسأل(هلا: )ال أعينواضًحا، خاصة أن األمرية اعرتفت أنه سؤال يف قو 

  االستفهام دون أداة الثالث :مطلب ال
 دون أداة إلى: ينقسم االستفهام

 حذف همزة االستفهام: -1
من القواعد اللغوية أنه جيوز حذف أداة االستفهام مع بقاء معناها إذا دل عليها دليل، وبعض النحاة  

املفصل أنه "جيوز حذف مهزة االستفهام يف  شرح كان يقصد اهلمزة فقط؛ فقد ذكر ابن يعي  يف
جيوز حذفها  هلذا خصت اهلمزة بأحكام منها أنه (5)ضرورة الشعر إذا كان يف اللفظ ما يدل عليه".

 . (6)سواء وردت أم مل ترد

                                                                                                                                               

هـــــ، 1421، 5عبــــد الســــالم حممــــد هــــارون: مكتبــــة اخلــــاجني، القــــاهرة، ط ( األســــاليب اإلنشــــائية يف النحــــو العــــريب،1)
 .23م، ص2331

 ". 34( سورة لقمان، من اآلية "2)
 .44( األمرية تنتظر، صالح عبد الصبور: ص3)
 .45( املصدر السابق : ص4)
 . 154، ص8( شرح املفصل، ابن يعي : ج5)
 . 22، ص1( مغين اللبيب، ابن هشام: ج6)
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 (1)ومثاله قول الشاعر: 

 . إين أتوجس من هيئته أمرا األمرية:

 . شرًّا أم خريا؟  الوصيفة الثالثة:

 ال أدري، لكين أشعر أن حروف حديثه   األمرية:

 . تطوي أشياء  

 االستفهام بالتنغيم:-2

 وهو ما يفهم من خالل احلوار. 

 (2)ومثاله قول الشاعر: 

 . حسان.. أرجوك  حسام:

 إنك ال تعرف ما السجن...  

  .............. 

 . يف شهرين سقطت  حسان:

 . يا لإلنسان الورقة!  

 الزمن:داللة االستفهام على 

                                                           

 . 27( األمرية تنتظر، صالح عبد الصبور: ص1)
 . 97-96( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص2)
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"اجلملة االستفهامية تتوافق فيها الداللة الزمنية للصيغة صرفيًّا وحنويًّا، فيدل فيها )فـََعل( على املاضي، 
 . (1)الستقبال حبسب الضمائر والقرائن"ويدل )يفعُل( على احلال أو ا

 أنماط جملة االستفهام الرابع :مطلب ال

 االستفهام باستخدام األداة:

 )الهمزة(

 االستفهام باهلمزة على أمناط:ورد 

 النمط األول: 

دخــول اهلمــزة علــى اجلملــة الفعليــة، تقــدمت اهلمــزة عنــد الشــاعر علــى الفعــل املضــارع املثبــت واملنفــي، 
 والفعل املاضي، حسب األشكال اآلتية:

 اهلمزة يليها الفعل املاضي، فاملفعول به )ضمري متصل(، مث الفاعل.الشكل األول: 

 (2)شاعر: مثاله قول ال

 أقتلناه حقًّا بالكلمات..؟   مقدم اجملموعة:

مهــزة االســتفهام دخلــت علــى الفعــل، والغــرض األصــلي منهــا التصــديق؛ ألن اجلــواب املنتظــر )نعــم(، أو 
 )ال(، وليس تعيني إدراك املفرد.

، ودخول اهلمـزة عنـد سـيبويه هـو األصـل؛ حيـث يقـول: "وحـروف االسـتفهام كـذلك ال يليهـا إال الفعـل
 . (3)بعدها األمساء، واألصل غري ذلك" إال أهنم قد توسعوا فيها فابتدئوا

                                                           

 .248م، ص2331 -هـ 1421ومبناها، د. متام حسان: دار الثقافة، الدار البيضاء، ( اللغة العربية معناها 1)
 .13( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص2)
 .99، ص1( الكتاب، سيبويه: ج3)
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الشاعر هنا يستفهم مستهجًنا عن سبب قتل احلالج، يتساءل هل سبب القتل الكلمات؟ وأنتم أيها و 
اجملموعــة لــيس لكــم رغبــة يف القتــل، فاالســتفهام هنــا مل يــأت جملــرد االســتفهام فحســب، بــل خــرج عنــه 

مـن املواجهـة، واضـطرارهم  الـيت يريـدها الشـاعر، وهـي خـوف املطـالبني لكشـف احلقيقـة  لغرض الـتهكم
 إىل القتل.

 اهلمزة يليها الفعل املضارع؛ اهلمزة يليها فعل مضارع مثبت، والفاعل ضمري مسترت.الشكل الثاني: 

 (1)مثال ذلك قوله: 

 أتريد تقول...   احلالج:

مـا حتملـه مـن معـاين االسـتهزاء والسـخرية، واجلـواب ال يكـون بــ دخول اهلمزة جـاء للتصـديق، وال خيفـى 
 )نعم(، أو )ال(؛ ألن املراد هنا التوبي .

حيــث إن الظلــم ســائٌد يف بيئــة احلــالج، واســتخدم الشــاعر الفعــل املضــارع ليؤكــد أن حالــه مســتمر علــى 
 الظلم.

 اهلمزة يليها فعل مضارع منفي. -
 (2)مثال ذلك قول الشاعر: 

 ومل حيزنكم فقده..؟أ الواعظ: 

 دخلت اهلمزة على الفعل املنفي اجملزوم بـ )مل(، وهو مما تتميز به اهلمزة.

وجمــيء اهلمــزة قبــل فعــل مضــارع منفــي بـــ )مل( ورد كثــريًا يف اللغــة العربيــة خاصــة علــى األفعــال )يعلــم، أو 
 يرى، أو يأيت(.

الرؤية أو اخلرب، وإنكارًا لعدم حدوث مقتضى "وغالًبا ما يتضمن هذا االستفهام تقريرًا حبدوث العلم أو 
 . (1) هذا العلم أو هذه الرؤية"

                                                           

 .26( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص1)
 .15( املصدر السابق، ص2)
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يف هذا البيت يقرر الشاعر بأسلوب االستفهام عـن طريـق اهلمـزة الداخلـة علـى الفعـل املضـارع اجملـزوم، و 
 . حيث يتساءل: أمل حيزنكم الفقيد؟

مل حيزنه فإنه ممن ال يشعر، وهـذا مـا أراده  فهو ال يستفهم جملرد االستفهام، بل إنه يقرر أنه أحزنه، وإن
 الشاعر؛ ألن سياق احلال يدل على احلزن.

 النمط الثاني:

 دخول اهلمزة على اجلملة االمسية.

 اهلمزة يليها املبتدأ، ومجلة فعلية، مث مجلة فعلية.الشكل األول: 

 (2)مثال ذلك قول الشاعر: 

 . أخراسان.. اجلنه  احلالج: 

 . أضنته الدنيا؟ كي يقصدها من  

فاهلمزة هنا دخلـت علـى االسـم )املبتـدأ(، ومل يتوقـف معـىن االسـتفهام حـىت أردفهـا جبملـة أخـرى، وكـأّن 
 معناها التصديق، ودخول اهلمزة على اجلملة االمسية يعطي داللة الثبات للمعىن املنشود.

يء مــن الســخرية، كــأن فالبيــت هنــا فيــه معــىن التعجــب والتــوبي ، فالشــاعر يســتفهم باســتغراب مــع شــ
 خراسان هي اجلنة، وهي امللجأ الوحيد اليت يلجأ إليها.

 اهلمزة يليها شبه مجلة جار وجمرور.الشكل الثاني: 

 (3)مثال ذلك قول الشاعر: 

 ؟ . أعلى ثقة يا أستاذ  حسام:

                                                                                                                                               

 .144( اإليضاح يف علوم البالغة، القزويين، اخلطيب: ص1)
 .32( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص2)
 .38( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص3)
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اجلملة، وهو يف هذا املثال دخلت اهلمزة على احلرف، وهو من باب حتقيق أصالتها يف الوقوع يف صدر 
 (1)موضع اتفاق أكثر النحاة.

 فاالستفهام خرج من معناه األصلي إىل غاية أخرى للداللة على التعجب.

 )أين(

 جاء حسب األنماط اآلتية:

 النمط األول:

 )أين( يف حمل جر حبرف اجلر، يليها الفعل املضارع.

 (2)ورد هذا النمط يف قول الشاعر: 

 الرجل اجملنون؟من أين أتينت هبذا   السمندل:

يف هــذا الــنمط جنــد أن )أيــن( خالفــت األصــل يف اســتخدامها بــأن تكــون منصــوبة علــى الظرفيــة، حيــث 
وردت مســبوقة حبــرف جــر، وهــي بالتــايل تعــرب يف حمــل جــر، وإهنــا وإن دلــت علــى املكــان إال أن مــن 

جمــرورًة خالفــت أحــد شــروط إعــراب ظــرف املكــان داللتــه علــى املكــان، ونصــبه علــى الظرفيــة، وبإتياهنــا 
 الشرطني.

وسبب إتياهنا جمرورة الداللة اليت يقتضيها املعىن وهو إبراز الشـيء. يف هـذا البيـت أعطـى الشـاعر جوابًـا 
 مقّدًما، فهو حني سأل قرر أن جميء هذا اجملنون مل يكن بدعوة من األمرية.

الـذي يريـد، وذلـك عـن طريـق االسـتفهام فالشاعر كان موفـًّقا يف تركيب اجلمل، وترتيبها إليصـال املعـىن 
 اإلنكاري.

 

                                                           

، ، الفراء  ، ومعاين القرآن363، ص3، ج، السيوطي  مهع اهلوامع ، وانظر:363، ص3لكتاب، سيبويه: ج( ا1)
 .383، ص1ج

 .48( األمرية تنتظر، صالح عبد الصبور: ص2)
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 النمط الثاني:

 )أين( يف حمل رفع خرب مقدم على الظرفية، داخلة على اجلملة االمسية.

 (1)ومثاله قول الشاعر: 

 "أين اهلل"..؟   احلالج:

 جميء )أين( داخلة على االسم هنا ليستفهم عن تصور حقيقة املكان.

 )من(

 اآلتي: وردت "من" على النحو

 جميء )من( يف حمل رفع مبتدأ.

 (2)مثال ذلك قول الشاعر: 

 . من هذا الشي  املصلوب؟  جمموعة من الناس:

الشــاعر يســأل اجلمــع، مــن قاتــل هــذا الشــي ، والســؤال هنــا يبــني جــرأة الشــاعر علــى حتــدي املخــاطر، 
ثباتًا على ما يريده الشاعر؛ فاستخدام الشاعر السم االستفهام )من( داخالً على اجلملة االمسية أعطى 

 ألن اجلملة االمسية تدل على الثبوت.

 )ماذا(

 وردت على األنماط اآلتية: 

 داخلة على اجلملة االمسية، يف حمل رفع مبتدأ.النمط األول: 

 (3)مثال ذلك قول الشاعر: 

                                                           

 .23عبد الصبور: ص( مأساة احلالج، صالح 1)
 .9( املصدر السابق : ص2)
 .41( صالح عبد الصبور: ليلى واجملنون، ص3)
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 . ماذا غري الكلمات؟  ليلى:

 قتضيها احلال، واالستفهام هنا تعجيب.)ماذا( يف حمل رفع مبتدأ ، وذلك تبًعا لإلجابة اليت ي

 داخلة على اجلملة الفعلية يف حمل نصب مفعول به.النمط الثاني: 

 (1)مثال ذلك قول الشاعر: 

 ماذا منلك إال الكلمات  سعيد:

تـَُقدَُّر )ماذا( هنا يف اإلجابة.. منلك كذا، وكذا أي أهنا مفعول به، واالستفهام بـ )ماذا( هنا دخل على 
املضـارع وهـو حمـط االســتفهام، حيـث يتسـاءل الشـاعر فيـه حــاماًل معـىن اليـأس، فسـعيد ال يوجــد الفعـل 

لديه إال كلمات ينطقها، فهو يف حاجة إىل مساعدة، واملعىن املراد يف البيت: أن الشاعر ال ميلك شيًئا 
 إال الكلمات.

 )ما(

 وردت على األنماط اآلتية:

 االمسية يف حمل رفع مبتدأ.داخلة على اجلملة النمط األول: 

 (2)مثال ذلك قول الشاعر: 

 . ما الفقر؟  احلالج:

االسـتفهام بـاألداة )مـا( دخـل علـى اجلملـة االمسيـة؛ ليـدل الشـاعر علـى دوام حالـة فقـره؛ حيـث إنـه مـن 
 (3)شدة فقره جعل أبا عمر يقول: 

 اإلنسان شقي يف مملكة اهلل   هذا الشي  يقول:

                                                           

 .9( املصدر السابق، ص1)
 .113( صالح عبد الصبور: مأساة احلالج، ص2)
 .114( املصدر السابق، ص3)
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 هام إنكاري.فاالستفهام هنا استف

 داخلة على اجلملة الفعلية يف حمل نصب مفعول به، دخلت )ما( على فعل مضارع.النمط الثاني: 

 (1)مثال ذلك قول الشاعر: 

 . ماذا أفعل؟   الشاب:

 التقدير: أفعل )كذا(، وهي يف حمل نصب مفعول به.

 عنها لغرض كشف احلقيقة.واملعىن: الوقوف على الصفة اليت يـَْرِمى إليها الشاب، واالستفسار 

 )كيف(

 وردت كيف على أنماط:

 (2)ومثال دخوهلا على اجلملة الفعلية قول الشاعر: 

 كيف عرفت..؟  أبو عمر:

ديرها: يف أي حـال، أو أي: على أي حال عرفت، و)كيف( عند سيبويه يف موضع نصب دائًما، وتقـ
 . (3) على أي حال

 هام، وإمنا يذكره مبا عرفه.فالشاعر هنا ال ينتظر جوابًا عن االستف

  )أي(

 ورد االستفهام هبا وكانت يف حمل رفع مبتدأ، مضافة إىل ضمري، وكوهنا جاءت للتصور، فقد عطف

 (1)عليها بـ )أم( مع ذكر املعادل ومنها قول الشاعر: 

                                                           

 .138( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص1)
 .111( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص2)
 .233، ص4( الكتاب، سيبويه: ج3)
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 أيهما أفضل.. اجليبان أم الكمان؟  امللك: 

 املفرد هبا عن طريق العطف بـ )أم(. فاالستفهام بـ )أي( أفاد التصور، حيث طلب تعيني

 وهو يعدد باستخدام )أم( املعادلة، واستفهامه يدل على توحيد الصفات عند املذكورين.

هذا وقد خيرج االستفهام عن معناه احلقيقي إىل معاين التهكم والسخرية، حيث إن املذكورين متساويان 
 يف السوء بني الناس.

االستفهام )اهلمزة( فقط، ومل يستفهم بـ )هل(، واستفهم مـن الظـروف إن الشاعر استخدم من حروف 
 بـ )أين(، ومل يستفهم بـ )أِن(،و)أيان(.

 واستفهم من األمساء بـ )من(، و)ما(، و)كيف(، و)أي(.

 ورد الرتكيب االستفهامي متلوًّا بالنداء.

 (2)ومثاله قول الشاعر:

 . وتناقشين أيًضا يا كذاب؟ احلارس: 

مفهوم من السياق، ولعل الواو نيابة عن أداة االستفهام، والتقدير: أتناقشين؟ وهذا االستفهام استفهام 
يوحي: باالستبداد بالرأي، واألنا، والفوقية، وجاءت كلمـة "أيًضـا": وهـي منصـوبة علـى املصـدرية لفعـل 

بصـفة للحـالج حمذوف تقديره: آض، لتؤكد ما اتصف به احلارس من الصلف، والغرور، مث يأيت النـداء 
يراهــا احلــارس، وهــي: الكــذب، فيــأيت هبــا علــى وزن فّعــال للمبالغــة، وإلثبــات صــفة الكــذب، فكــان مــن 
األوىل للحالج أن ميسك عن احلديث، ويكف عـن املناقشـة؛ ألنـه حيـاور درء اخلطـر عـن نفسـه، ولكـن 

ع النكــرة احلــارس أثبــت وألصــق فيــه صــفة الكــذب، فــال نقــاش مــع كــذاب، و"كــذاب": منــادى مــن نــو 
 ، حيث إنه مفرد، ومل ينته بألف أو ياء. يف حمل نصبعلى الضم املقصودة يأيت دائًما مبنيًّا 

 

                                                                                                                                               

 .43( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص1)
 .69( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص2)
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 (1)ومنه قوله: 

 . هل تلتف علي ثيابك يا سيد؟  امللكة:

تعبري مجيل بدأ حبرف االستفهام "هل" وهو أحد حريف االستفهام للداللة على اإلجابة احملددة بـ "نعم" 
يأيت النداء بعد ذلك، فنجد كلمة "سيد" حتمل دالالت: التـوقري، واملهابـة، كمـا حتمـل مـن أو "ال"، مث 

 والئج القرب ما حتمله.

 هذا الرتكيب املشتمل على االستفهام والنداء يدّل على استحضار صورة األلفة واحملبة بينه وبينها. 

بار عن شـيء جمهـول، أي طلـب كما أن االستفهام خرج من معناه احلقيقي وهو طلب الفهم واالستخ
أحــدهم )املرســل واملســتقبل( العلــم بشــيء مل يكــن معلوًمــا مــن قبــل، وذلــك بإحــدى أدوات االســتفهام، 

 واالستفهام اخلطايب هنا دل على اإلنكار، واالستغراب، واحلرية.

 (2) ومنه قوله:

 . هل تتخلي عنا يا سلوى؟  األستاذ: 

، مها: االسـتفهام والنـداء، واالسـتفهام جـاء بـاحلرف "هـل" الـذي تركيب لغوي اكتنفه أسلوبان إنشائيان
يفيد التحديد والتعيني. واملنادى هنا عن طريق العلم املفرد الذي يلزم حالة البناء على ما يرفع به، فهـو 
هنــا: مبــين علــى الضــم يف حمــل نصــب، وممــا يؤكــد تلــك الوليجــة العاطفيــة القويــة بيــنهم قوهلــا: ذكــراكم 

 .ستظل بقليب

 (3)ومنه قوله: 

  مل تصرخ يا سيد؟ عامل التذاكر:

                                                           

 .79( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص1)
 .116( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص2)
 .17( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص3)
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أسلوبان إنشائيان، األول: استفهام يتمثل يف قوله: "مل تصرخ"، وهو استفهام بالغي، خرج عن معناه 
احلقيقي إىل معىن التعجب، حيث قصد الكاتب توضيح حالة االندهاش املسيطرة على املتكلم، 

 تكونت عدة أسئلة من عامل التذاكر متمثلة يف قوله:وكذلك التوسع يف دالالت التعجب، حيث 

 . هل حتلم؟

 . مل جتمد كالفأر املذعور؟

 ؟ . ألظن بأنك مل تركب قاطرة من قبل

 . أوه، مل يشحب وجهك حني أمد إليك يدي؟

 . أو ال تعرف ما أطلب؟

 . أو ال تعرفين؟

معرفة الراكب بركوب القاطرة من قبل، مث ورد النداء وهو قوله: "يا سيد"، ليزيل اإلشكال، وهو عدم 
وكذلك عامل اخلوف املسيطر عليه، وعدم معرفته بامسه، وأحسن عامل التذاكر يف اختيار لفظ 

 "سيد"، حيث إهنا لفظة مألوفة متداولة بني العوام.

 (1) ومنه قوله:

 . هل أسرجت العربة يا أم اخلري؟  األمرية:

د، األول: استفهام بـ "هل"، وهل أحد حرفني من أدوات أسلوبان إنشائيان يف تركيب لغوي واح
 االستفهام، يقصد هبما تعيني أحد شيئني فتكون اإلجابة بـ "نعم" أو "ال".

وهـو يـدل علـى ملضـاف املنصـوب ، أما األسلوب الثاين: فهو نداء "يا أم اخلري"، نداء عن طريق العلم ا
، كمـــا يـــوحي باإلينـــاس لـــنفس أم اخلـــري لتنفيـــذ األمـــر، إشـــعار املنـــادى بـــالود املشـــرتك بينـــه وبـــني املنـــادي

 فالفجر على مرمى سهم.

 ورد الرتكيب الندائي مث االستفهام وهو مشتمل على ضربني من أنواع األسلوب اإلنشائي.
                                                           

 .53تنتظر، صالح عبد الصبور: ص(األمرية 1)
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 (1)ومثاله قول الشاعر: 

 ؟ . يا ولدي، كم أخطأت الفهم! احلالج: 

ألسلوب اإلنشائي، األول: أسلوب النداء تعبري مجيل رائع، حيث اشتمل على ضربني من ضروب ا
الرائع "يا ولدي" ليتم النسج احلناين األبوي عندما كان املنادى كلمة "ولدي"، وكلمة ولد توحي: 
بظالل وارفة من العاطفة واالرتباط القليب بينهما، وتساعد ياء املتكلم يف مجال النسج لسياج األبوة 

املضاف، وهو واجب النصب، إال إن العالمة مقدرة، منع من  واحلنان الضايف. والنداء هنا عن طريق
 ظهورها حركة املناسبة، مث يأيت االستفهام بعد ذلك.

 (2)ومنه قوله: 

 مواليت...  القاضي: 

 . ماذا تبغني؟   

يتكون هذا التعبري من أسلوبني إنشائيني يكمل أحدمها اآلخر؛ للوصول إىل اهلدف املنشود؛ النداء 
"مواليت" "ما" اسم استفهام للتعيني والتحديد؛ كانت اإلجابة صرحية من امللكة أهنا تبغي بعض 

 األشياء املتمثلة يف القصر، ومستقبل الطفل الذي كانت حتلم به. 

 (3) ومنه قوله:

 . ا سيدنا، هل أعددت خطابك أو منَّقت كالمك؟ي -

نداء واستفهام، والنداء هنا بـ "يا"؛ للداللة على طول النفس ومد الصوت، واملنادى واجب 
النصب؛ ألنه منادى مضاف واختيار "نا" الدالة على املتكلمني، وعدم اختيار "ياء" املتكلم؛ للداللة 

العلية قلوب اجلميع، ومألت نفسه الكبرية عقول العارفني له على االستغراق، حيث استغرقت مكانته 
 فهو: سيدهم، ومعلمهم، وشريفهم، واملبجل فيهم.

                                                           

 .33( مأساة احلالج،  صالح عبد الصبور: ص1)
 .143( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص2)
 .77( ليلى واجملنون، صالح عبد الصبور: ص3)
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 . مث يأيت استفهام: "هل أعددت خطابك أو منَّقت كالمك؟"

 ليكون الرد: "ال.. كلمايت ال تولد أو تنفد".

ج االستفهام عن حقيقته فال االستفهامان حقيقيان، حيث كانت اإلجابة كما أسلفنا. أما إذا خر 
 حيتاج إىل إجابة، وإمنا تكون له غايات بالغية وهي كثرية.

 (1) ومنه قوله:

 . مرحى يا إسكندر، هل أكثرت من الشرب؟ الراكب: 

 املرح التبخرت واالختيال.

 مرحى كلمة تعجب، تقال: للرامي أو اخلطيب أو حنومها إذا أصاب.

بالربيع" وللعرب كلمتان عند الرمي، إذا أصاب قالوا:  وهي مبعىن: أهاًل وسهاًل. "مرحى
 مرحى، وإذا أخطأ قالوا: برحى، يف وزن فعلي.

يف الرتكيب أسلوبان إنشائيان: األول النداء متمثاًل يف قول الراكب "يا إسكندر"، وهو علم 
حينما مفرد مبين على الضم، ونلحظ أن املقام هنا سخرية، حيث سخر الراكب من عامل التذاكر 

أخربه أنه اإلسكندر، فأتى بكلمة "مرحى"، مث أردف الراكب االستفهام النداء، متمثاًل يف قوله: "هل 
أكثرت من الشرب"، عندها ألقى إليه عامل التذاكر اخلرب: "سأروضك كما روضت املهر اجلامح"، 

أن اخلرب هنا حيتاج إىل وقد ذكر علماء البالغة أن اخلرب ثالثة أقسام: ابتدائي، طليب، إنكاري، ومبا 
مؤكد، فزوده بالقسم، قسًما، سأروضك... تأكيًدا على صدق ما يقول، لنقله من حالة السخرية إىل 

 حالة الفزع.

 (2)ومنه قوله: 

 . رباه، ماذا حتمل هذه الليلة؟ األمرية: 

                                                           

 .12( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص1)
 .23( األمرية تنتظر، صالح عبد الصبور: ص2)
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أسلوب ندائي حذفت أداته، واألصل: يا رب، خرج عن معناه األصلي؛ للداللة على 
التعجب، أما األسلوب الثاين: فهو استفهامي، حيتاج يف طياته إىل جواب، فكان اجلواب من الوصيفة 

أخرى" يف هذا اجلواب يرى أبو موسى اجلزويل،  مل هذي الليلة إال ما محلت ليالٍ الثالثة: "ال حت
س أن رتبة احملصور ومجاعة من املتأخرين، وجوب تقدمي الفاعل على املفعول به احملصور بـ"إال" على أسا
 دائًما التأخري، بينما أجاز البصريون، والفراء، وابن األنباري تقدمي املفعول به عندئٍذ.

 الدالالت السياقية لالستفهام  الخامس :مطلب ال

 (1) ومثاله قول الشاعر: اإلنكار، -1
 . خريًا... اللهم اجعله خريًا  القاضي:

 . ماذا؟  الوزير:

 .ال شيء   القاضي:

 . قل... ال ترتدد  الوزير:

 فاالستفهام هنا دل على معىن اإلنكار، وقوله: "ال شيء" إنكار الواقع ونفيه، وهو إفحام.

 (2)ومثاله قول الشاعر: االستهزاء، -2

 حرفة .  عامل التذاكر:

 مل يرسلىن أبواى ألتعلم حرفة .   

 . لست أجيد سوى تفتي  العربات   

 . شيًئاوعلى كلٍّ، مل أخسر    

 . أجر ال بأس به، يتدرج حىت سرتات عشرا   

                                                           

 . 99صالح عبد الصبور: ص ،  ( بعد أن ميوت امللك1)
 . 25( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص2)
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 . قل يل ثانية، ما امسك؟

 (1)مثاله قول الشاعر: التعجب، والتهويل، وغرابة الشأن،  -9
 . ضاعت عظىت إال أن أتبع هذا الشي  الطيب الواعظ: 

 فيحدثين بالقصة .   

 ...من قاتل هذا الرجل املصلوب؟...يا شي .. ما القصة.. ما القصة

مــا هـــي؟ أي: أي شــيء هــي، تفخيًمــا لشـــأهنا، وتعظيًمــا هلوهلــا، فوضــع الظـــاهر القصــة  أصــل الكــالم:
 موضع املضمر؛ ألنه أهول له.

 (2)مثاله قول الشاعر:االحتجاج والتحقير والتوقيف على الخطأ الذي عليه المخاطب،  -4
 نذا قادمة توًّاهأ  الوصيفة الثالثة:

 ؟ .  اما بالكما، ال يهدأ صوتكما أبدً 

 امرأتان كسوالن
  (3)مثاله قول الشاعر:اإلنكار واالستبعاد والتعجب والدهشة،  -5

 . ال، يا موالى  الراكب:

 ؟ .قل يل.. مب تأمر   

 . أسرع من رجع حديثك سأكون  
 (4)أما قول الشاعر: -6

 . ماذا..؟  عامل التذاكر:

                                                           

 . 18( مأساة احلالج،  صالح عبد الصبور: ص1)
 . 14( األمرية تنتظر،  صالح عبد الصبور: ص2)
 . 15( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص3)
 . 17( املصدر السابق، ص4)
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 مل تصرخ يا سيد .   

 . هل حتلم؟   

 مل جتمد كالفأر املذعور.

 .ألظن بأنك مل تركب قاطرة من قبل 

 أما املعىن أصالة فهو اإلنكار. –االستفهام جمازي 

ويضـــاف إليـــه معنيـــان آخـــران مهـــا: التعجيـــب، والتجهيـــل، وإن أردنـــا أن نضـــيف إليهمـــا معـــىن التـــوبي ، 
 والتقريع فاملقام يتسع لكل ذلك.

من "الم" اجلر و"ما" االستفهامية، إذا  فالقاعدة العامة: أن كل استفهام كانت األداة "مل" وهي مركبة
 كان االستفهام حقيقيًّا كان للسؤال عن السبب، مثال ذلك:

 فهو لالستفهام عن السبب احلامل على القدوم.، مل قدمت؟ 

 كان إلنكار سبب احلدث. إضافة لذلك معىن التوبي .  –وإذا كان جمازيًّا 

املراد من االستفهام؛ ألن "مِلَ" لنفي السبب وإنكاره، وأوثر "مل" للمبالغة يف شدة اإلنكار والتوبي  
 ونفي السبب يستلزم نفي املسبب.

 (1): مثاله قول الشاعرالتوبيخ والتقريع،  -7

 ؟ . أتريد تقول..  احلالج:

 ال... ال

 ال متأل نفسي شكًّا يا شبلي

 )أتريد( اهلمزة للتقرير مع التوبي  والتعجيب من حاله. 

 

                                                           

 . 26( مأساة احلالج، صالح عبد الصبور: ص1)
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 (1) قول الشاعر:ومثاله التغريب،  -8
 من يصرخ بامسي؟ من يدعوين؟   عامل التذاكر: 

 . من أزعج نومي يف زاوية العربة؟  

هـــذا تكـــرار لالســـتفهام أدى إىل التغريـــب، والتغريـــب أدى إىل اســـتفزاز املتلقـــي، وبالتـــايل إثـــارة الغضـــب 
اجلمهـور الـذي تسـتحثه أن واالحتجاج، فهو ال يقدم إجابة عن أسـئلته "بغيـة إجيـاد عالقـة تفاعليـة مـع 

 (2)يكون فاعاًل يف مواجهة الشر".

 (3)ومثاله قول الشاعر:التقريع والتبكيت والتوبيخ،  -1
 . أين الكتف اجلرداء؟  امللكة:

 . ألقيت هبا يف ماء النهر  الشاعر:

 . مع باقى األشالء  

يكون حااًل يف ذلك املكان، فهو إن االستفهام هنا عن املكان واملراد منه ما من شأنه أن             
 جماز مرسل عالقته احلالية.

إن اختالف داللة الرتاكيب االستفهامية يف النماذج السابقة يؤكد جبالء وبوضوح تامني أن           
ع، ولكنها ختتلف "كل ظاهرة مرتبطة بسياقها، ويؤكد أهنا ال تعطي الداللة نفسها يف كل موض

 . (4)باختالف السياق"
كل داللة من الدالالت السابقة مرهونة بسياقها الذي يكتنفها، وهكذا تكتسب اجلملة   إن

 امية حيوية وجتدًدا بتجدد السياقاالستفه

                                                           

 .11( مسافر ليل، صالح عبد الصبور: ص1)
( امللحمية يف مسرح يسرى اجلندي، د. جنوى عانوس: مؤسسة الطوجبي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، 2)

 .13ص
 . 143( بعد أن ميوت امللك، صالح عبد الصبور: ص3)
 . 143( ظواهر حنوية يف الشعر احلر،  د. حممد محاسة عبد اللطيف: ص4)
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 الخاتم       ة

 من خالل دراستنا لالستفهام يتبني لنا:

أِن( فهما غري مستخدمتني -_ استخدم صالح عبد الصبور معظم أدوات االستفهام ماعدا )أيان1
 لديه.

_ اختصت معظم أدوات االستفهام باألفعال أكثر من األمساء، وهذا يتسق مع كالم النحاة حيث 2
إهنم ذكروا أن حروف االستفهام من األحسن أن يبدأ بالفعل بعدها قبل االسم، وقلما خصت االسم 

رد إال مع الفعل أين(، ومنها ما مل يرد إال مع االسم فقط مثل )أي(، ومنها ما مل ي-ما-أكثر مثل )من
 مثل )مىت(.

 _ جاء الفعل متعدياً مع أدوات االستفهام أكثر من جميئه الزماً.3

التنغيم" اعتماداً على  –_ استخدم صالح عبد الصبور االستفهام من دون أداة "حمذوف األداة 4
 احلوار املسرحي.
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 المصادر والمراجع

 _القرآن الكرمي .1
)مأساة احلالج، مسافر ليل، األمرية تنتظر، ، املسرحيات الشعرية اخلمسصالح عبد الصبور،  _2

 م.2312ليلى واجملنون، بعد أن ميوت امللك(، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
هـ: الكتاب، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد 183_ بشر )عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه(، ت: 3

 م.1988هـ، 1438، 3بالقاهرة، مطبعة املدين، طهارون، مكتبة اخلاجني 
 م.2331 –ه  1421_ حسان متام ، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، 4

: ظــواهر حنويــة يف الشــعر احلــر )دراســة نصــية يف شــعر 2316_ محاســة، حممــد عبــد  اللطيــف، ت:5
 م.2331صالح عبد الصبور(، دار غريب، 

هـــ: البحــر 745حيــان األندلســي(، ت:  أبــو يــان )حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف حأبــو _ 6
احملـــيط، حتقيـــق: عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود؛ علـــي حممـــد عـــوض؛ زكريـــا عبـــد اجمليـــد النـــوقي؛ دار الكتـــب 

 م. 2331 -هـ 1422، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط
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ة : البحث في التبعية     ة العثماني      وقف أحمد النائب األنصاري من السلط    م
 والتكوين الوطني

 د.عز الدين البكوش العامل                                          
 قسم التاري /كلية اآلداب اخلمس/جامعة املرقب                                     

 مدخل

، رخي املدرسة التارخيية التقليدية( من مؤ  1918ـ  1848يعد املؤرخ أمحد النائب األنصاري ) 
وهو من أملع الشخصيات الليبية اليت أدت دورًا متميزًا يف احلياة السياسية والثقافية يف البالد خالل 

غلبون ، إذ ليس هناك  الربع األخري من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وثاين مؤرخ بعد ابن
مؤرخ لييب آخر أو مثقف قد فهم تاري  بالده وأثر يف مدونته مثلما فعل األنصاري ، وتعود قيمته إىل  

 م .  1899كونه صاحب أول عمل تارخيي منشور حول تاري  ليبيا العام مع هناية القرن التاسع عشر 

اطه كمؤرخ هو سبب شهرته ، وقد وإذ كان لألنصاري اهتماماته ونشاطاته املتعددة ، فإن نش
أنشأ يف حياته العلمية عملني أو رمبا عمل واحد ، ومها املنهل العذب ، ونفخات الرحيان ، إذ ال يزال 

ـ حول ما إذ كان دراسة  1963أمر هذا العمل األخري حمل شك ـ رغم نشره عماًل مستقاًل عام 
نهل ، األمر الذي يدفع إىل االعتقاد بأن املؤرخ تارخيية مستقلة أم جمرد نسخة مبدئية حتضريية من امل

األنصاري مل يكن لديه إال مشروع تارخيي واحد أجنزه على مرحلتني نقاًل وجتميعًا وترتيبًا وصياغة ، 
   بدأه بالنفحات اليت هي معجم وجيز يف الرتاجم ، مث طوره يف املرحلة األخرى إىل كتاب يف التاري  

 . (1)املنهل امتداداً للرتاجم املطورة   و الرتاجم ، وهبذا يعد

                                                           
ـ عمار حممد جحيدر : " املؤرخ أمحد النائب األنصاري : رؤية جديدة يف آثاره " ، يف عمار جحيدر ) حمرراً ( ،  1

املؤرخ أمحد النائب األنصاري : حياته وآثاره وعصره ، أعمال ندوة علمية ، طرابلس : منشورات مركز جهاد الليبيني 
 . 648، ص  2338للدراسات التارخيية ، 
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وإذا كان األنصاري قد هدف من نفحات الرحيان اجناز عمل مستقل كما يفهم من ازدواجية 
العنوان ، فإهنا حماولته تكون قطعًا أقل أمهية من املنهل بالنسبة ملوضوعنا هذا على األقل لذا ، سريكز 

 ناقشات التالية .اهتمام البحث بصفة أهم على املنهل يف امل

ضع حقيقة كون األنصاري مل يكن مؤلفاً مستقالً ، لكونه كان أكثر ميالً للنقل والنس  عمن ون
يالة ذي صحب والده خالل توليه القضاء بإسبقه كابن غلبون ، واملؤرخ الرتكي حممد هبيج الدين ال

يالة زة للتاري  السياسي إلا خبالصة موجطرابلس ، وقام بنقل نسخة التذكار إىل الرتكية ، وأحلقه
، فقد اتضح اعتماده الكبري  1867طرابلس وجعلها ذياًل للتذكار ونشره يف استانبول بالرتكية سنة 

على هذا املؤلف وتأليفه يف صياغة وقائع التاري  السياسي على املستوى احمللي الذي غطى الفرتة حىت 
يفيت اجلوانب وطرابلس الغرب ، وسالنامة والية بداية عهد حممود ندمي باشا ، فضاًل عن نقله عن صح

طـرابلس باإلضافة إىل احلذف الرقايب الـذي طـال الكتاب كما يعتقد قبل نشره يف استانبول عام 
. لذلك تضعنا كل تلك االعتبارات أمام مشكلة حقيقية يف تتبع رؤى املؤلف ومواقفه ( 1)م  1899

 جتاه السلطة العثمانية موضوع البحث .

مل يكن األنصاري يف إطار خطة تأليفه املركز على احلكام والوالة والعلماء والصلحاء إال 
متعاماًل مع التاري  كسلسلة ال تنتهي من الظواهر اخلارجية ، بداًل من إبراز التأثري الفكري للحوادث، 

لزمن دون أن تعطي ترمجاته وكانت طريقته التقنية يف معاجلة الرتاجم خمتزلة يف جمرد املرور االنتقايل عرب ا
، ها املواقف والرؤى لتلك الشخصياتأية أبعاد حقيقية للشخصية موضوع الرتمجة ، حبيث نستوضح من
 فضالً عن ندرة الوثائق واملعلومات اليت تتناول حياته ومواقفه . 

ية فكره ورؤاه االجتماعوحتتم علينا الرؤية املوضوعية والدراسة اجلادة اليت نطمح إليها ل
، أال نغفل تلك الظروف اخلاصة اليت صاحبت نشأته ، وانعكست آثارها على حياته ، والسياسية

وأهلته لتكوين رؤاه ، وبلورة مواقفه جتاه السلطة واجملتمع موضوع البحث ، وفق اخلطة الدراسية اليت 
 بنيناها كما يلي :

                                                           
 . 655ـ  653ـ املرجع نفسه ، ص  1
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 ات التأثير على موقفه من السلطة :أواًل   قنو 

وعوامل للمؤرخ األنصاري مكنته من كتابة تاري  ليبيا العام ، واملسامهة يف قضايا توفرت شروط 
الشأن الوطين ، يأيت على رأسها نظام التعليم الذي اخنرط فيه ، واجلو الثقايف والسياسي العام، 

 وإمكانيات البحث اهلادف ، والوعي التارخيي والسياسي جملتمعه .

 االجتماعية :لتعليمية والثقافية و الخلفية ا .1
القرن خالل تلقى سرية األنصاري ضوءًا قيمًا على التطور األبعد للدراسات التارخيية يف ليبيا 

التاسع عشر ، مثلما تعد انعكاساً للمناخ الثقايف املتغري ، والنشاط العام لالحتكاك الثقايف والتحديث ، 
عميق فهمنا للتغري االجتماعي والثقايف اللييب كما يعد التأمل يف النشاطات الوظيفية واملهنية له وسيلة لت

بصفة عامة ، ينتمي املؤرخ األنصاري بوضوح إىل تقليد تارخيي حملي ، لكونه تعلم يف مؤسسات حملية 
تنتمي إىل الرتاث اإلسالمي ، وتزود بزاد غري مسبوق من ثقافة عصره ، مثلما هنل من املناهج التحديثية 

ة اليت التحق هبا يف طرابلس ، ومشلت علوم الرياضيات واهلندسة ، والتاري  املقررة يف املدرسة الرشدي
 . (1)واجلغرافيا واألدب ، والنحو واحلكمة والفلك واملوسيقي والرسم واخلط واللغتني الرتكية والفارسية 

هذه املناهج احلديثة أوجدت نوعًا من التوازن يف مقومات ثقافته اليت مجعت بني األصالة 
واملعاصرة ، وكان إدخال مادة التاري  يف خطة منهج املدارس الرشدية يعين مسامهته يف بناء احلس 

يف كتابة التاري  التارخيي العثماين لديه ، ومنو االجتاهات العربية والوطنية عنده ، وتطلعه إىل املسامهة 
احمللي ، إذ يتحدد كم وكيف الكتابة التارخيية اليت ينتجها أي مؤرخ مبستوى النظام التعليمي ونوعه 
لذلك البلد ، واملناخ الفكري العام الذي يساعد على إنتاجه ، وكما هو معروف فقد دخلت ليبيا إىل 

وهي معتمدة كلية على بنية التعليم القرن التاسع عشر ، عصر تكّوين املؤرخ الثقايف والفكري ، 
اإلسالمي وفهمه ، إذ كان يتجاهل الدراسات التارخيية إىل الوقت الذي ظهرت فيه هذه املدارس 

                                                           
ـ عمار حممد جحيدر : الرتمجة الرمسية ألمحد النائب األنصاري ، يف عمار حممد جحيدر ) حمرراً ( املؤرخ أمحد النائب  1

 . 699األنصاري ، مرجع سابق ، ص 
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احلديثة ، وأصبح التاري  فيها مقررًا أساسيًا معرتفًا به ، األمر الذي مهد األجواء إلشاعة مناخ تارخيي 
 . (1)اء تصورات واجتاهات ورؤى وطنية  مالئم نسبياً إلنتاج التاري  احمللي وبن

بيد أن التكوين الفكري لألنصاري مل ينحصر قطعًا يف دائرة ما تشربه من كتب ومعارف يف 
التعليمني املذكورين فحسب ، أو فيما اطلع عليه من مؤلفات وخمطوطات يف العلوم واملعارف املودعة يف 

ية ، مثل مكتبة أمحد باشا القرمانلي ، ومكتبة مصطفى مكتبة أسرته ، واملكتبات األخرى يف مركز الوال
الكاتب ، بل اتسم باالنفتاح على الثقافة العصرية اجلديدة املستجلبة من العواصم اإلسالمية ، من 
مصر واستانبول ، واملغرب واألندلس ، فقد شهد له املؤرخون والباحثون بالشغف بقراءة كتب الرتاث 

مبسحه تراثية أندلسية  المنهل العذب والنفحات، األمر الذي طبع مؤلفيه العريب والتاري  اإلسالمي 
ة كون وتضع حقيق (2)من أثر ولعه بقراءة املصادر واملظان األندلسية اليت يعود إليها نسب أسالفه 

املثقفة الطرابلسية اليت تولت  (3)أسالف األنصاري من أهل القضاء والنيابة مرتمجنا يف بؤرة الصفوة 
م املنتديات واجملالس األدبية والثقافية على مستوى البيوتات والصالونات اليت كانت جمااًل تطارح تنظي

فيه املثقفون مسائل العلم وطرائف األدب ، وقضايا ومشكالت بالدهم ، وأزمات عصرهم السياسية 
املرحلة ورجاالهتا واالجتماعية والثقافية ، ال بل نظم األنصاري نفسه جملسًا يف بيته حفل بأعالم تلك 

                                                           
لبة باملدارس الثانوية من لطـ حول معرفة أثر جنس املعلم وخربته ومؤهله يف مستوى تنمية مهارات التفكري العليا ل 1

نظر : علي عائد سليم خريشة ، " مستوى مسامهة معلمي التاري  باملرحلة الثانوية يف ا تأمل، ونقد ، وحتليل ، وتفسري ،
تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم " ، جملة مركز البحوث والدراسات الرتبوية ، جامعة قطر ، العدد 

 . 13، ص  2339السنة العاشرة ،  التاسع عشر ،
ـ حممد مسعود جربان ، أمحد الفقيه حسن اجلد ، وحتقيق ما تبقى من آثاره ووثائقه ، طرابلس : مركز جهاد اللييب  2

 .187، ص  1988للدراسات التارخيية ، 
بل أصبح يشري إىل مجاعات  ـ مل يعد مفهوم الصفوة أو النخبة قاصراً على مجاعة خمتارة من الناس ميارسون السياسة ، 3

خمتلفة أفقية ورأسية ، اجتماعية وسياسية ، وثقافية ، ففي كل جمال من جماالت احلياة توجد مجاعات خنبوية تتوىل 
القيادة ، ويكون هلا النفوذ األكرب يف جمرى األحداث ، وتكون هي األكثر احتكارًا للقوة والسلطة ، إال أن هناك من 

نظر : أمحد ا ويقسمها إىل عدة أنواع  ، مركزية ووسيطة ، وخنب حملية  حضرية وريفية ، للمزيد  يفرق بني هذه النخب
زايد : " النخب السياسية واالجتماعية ، مدخل نظري ، مع إشارة خاصة إىل تشكلها يف اجملتمع املصري " يف أمحد 

، ص  2335ر ومصر ، القاهرة : مكتبة مدبويل ، زايد ، وحمروس الزبري ) حمرران ( ، النخب االجتماعية : حالة اجلزائ
 . 63ـ  51
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من علماء ومثقفني من أمثال : مصطفى باكري ، وحممد كامل بن مصطفى ، وعبد الرمحن البوصريي ، 
 . (1)وعلي عياد محزة ، وظافر املدين 

األنصاري تأثري أكثر من قناة أو مظهر أو عامل على شخصيته ، فقد أقام  ويف حياة 
على البالد طلبًا لالنتفاع هبم ، من على شاكلة إبراهيم  األنصاري صالت وثيقة مع العلماء الطارئني

سراج الدين املدين األزهري الذي كان له تأثريه أيضا يف غريه من املثقفني الطرابلسيني الذين أعجبوا 
حبرارة إميانه وقدرة بيانه كالشي  حممد كامل بن مصطفى ، ومحزة ظافر املدين ، وحسن عويدان ، وحممد 

ري اهلوين ، وغريهم ، وكان هلذه الصلة دورها يف اإلطالع على الفكر الدعوى اإلصالحي بوربعية ، وبش
جلمال الدين األفغاين الذي كان إبراهيم سراج الدين أحد تالميذه  ، وكان حممد فاحل الظاهري املدين 

ة ، لصلته من العلماء الوافدين على الوالية الذين تأثر هبم األنصاري ، وكان له عليه حماسن ثقافي
 .  (2)احلميمة به ، حيث عهد إليه بتهذيب كتابه املنهل العذب 

وكان لنشأة األنصاري يف جو من التغيريات الثقافية املستمرة حتتم عليه العمل وفق تلك 
املتغريات داخل البيئة احمللية ، ويف أثناء نفيه إىل استانبول اليت تعرف فيها على آفاق عريضة من 
فيني الثقافات اإلسالمية والتطورات الفكرية ، حيث اجتذبت العاصمة العديد من املفكرين والصح

عبد الرحمن زروق ، وحسن حسني والكتاب من أصقاع خمتلفة من العامل اإلسالمي، مثل 
متابعاً للصحافة الصادرة يف عاصمة الدولة كان ، وهذا يدل على أنه   الطويرنجي، وأبو نصر السالوي

زاروا قفني العرب الذين احملتمل أيضا أن يكون قد كّون معرفة ما مع بعض املثو  العثمانية آنئذ ،
عبد العزيز شاويش ، وعلي الغياشي ، ومحمد المخزومي ، ورشيد رضا ، ، مثل : استانبول

، ومن املتوقع أيضا استفادته من  ومحمد زكي ، وعبد الحميد الزهراوي ، وسامي شمس الدين
 رزق اهللاليت أصدرها املثقف العريب  مرآة األحوالالصحف العربية الصادرة يف استانبول ، مثل : 

،  العزملشقيق  والكوكب العثماني،  أحمد فارس الشدياقاليت أصدرها  حسونة ، والجوائب

                                                           
ـ حممد مسعود جربان : " احلياة الثقافية مبدينة طرابلس بني القدمي واجلديد : التقاليد الرتاثية ومظاهر التحديث " يف  1

 . 193عمار جحيدر ) حمرراً ( املؤرخ أمحد النائب األنصاري ، مرجع سابق ، ص 
، وأيضا ، مجعة حممد الزريقي : " الشي  فاحل الظاهري املدين ومسامهته يف تنقيح املنهل  194، ص  ـ املرجع السابق 2

 . 538،  537العذب " ، يف عمار جحيدر ) حمرراً ( ، املؤرخ أمحد النائب األنصاري ، مرجع سابق ، ص 
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والعهد العثماني لعبد ،  والمنير لعبد الحميد الزهراوي ، ودار الخالفة لعبد الوهاب عبد الصمد
رة يف ، ولكونه كان جييد الرتكية ، فالبد أن يكون قد اطلع على الصحف الرتكية الصاد العزيز جاوبش

، وترمجات حقيقية ، وثروة فنون ، وصحيفة طني ، مثلما   : الصباحاستانبول أثناء وجوده فيها ، مثل 
الذي يبدو أنه اطلع عليه مطبوعاً يف  عبد الرحمن الجبرتيبكتاب املؤرخ املصري  األنصارييبدو تأثر 

األنصاري يف استانبول ، لذا ، فقد عاش ( 1)م  1879استانبول ، حيث كان الكتاب قد طبع سنة 
يف ذلك املوطن الثقايف االنتقايل فرتة مهمة ، وتطورات سريعة من الناحية الثقافية والفكرية ، متثلت يف 

 .  (2)اجلامعة اإلسالمية ، واحلركات القومية العربية والرتكية 
فإن املتغريات الثقافية واالجتماعية اليت عايشها األنصاري ، تشرح مدى جناحه أو فشله  وهكذا

يف كتابة تارخيه واإلفصاح عن موقفه وآراءه ، فثراءه النسيب ومستوى تعليمه وصالته بالقادة العثمانيني ، 
طة مل يكن قادراً وقدرته كشاهد عيان مراقب نتج عنها ببساطة كتابة تارخيه ، لكن مواقفه جتاه السل

على اإلفصاح عنها ، لكونه كان يعمل يف إطار سياسي مل يكن مطلقاً متعاطفاً مع أية دراسات حتررية 
أي كان اجتاهها ، ولعل إثارة مسألة األصول االجتماعية واالنتماء االجتماعي والتساؤل عن حدود 

 . أمهيتها قد أفادت البحث يف تفسري توجهات األنصاري االجتماعية
 :الحياة الوظيفية  .2
بدأ األنصاري حياته الوظيفية اإلدارية يف سلك اإلدارة الرمسية العثمانية ) كاتبًا ثانيًا ( يف    

، مث رُقي إىل وظيفة ) باش كاتب ( عريب لنفس  1866جملس احلقوق يف الوالية ، بتاري  أول مارس 
بديوان التمييز مبركز الوالية يف أول يوليو  ، مث ُعني مستنطقًا ) حمققًا أول ( 1868اجمللس يف عام 

رُقي إىل ) معاون فخري ( لرئيس البلدية ، مث شغل منصب رئيس  1878سبتمرب  25، ويف  1878
، كما عني بصفة فخرية على وظيفة إضافية رئيساً  1883ـ  1878البلدية خالل املدة الواقعة بني 

الصفة نفسها وظيفة رئيسًا جمللس النافعة ) األشغال ، وكذلك شغل ب 1883جمللس الزراعة يف فرباير 

                                                           
والية طرابلس الغرب واألطماع األجنبية  ـ عثمان حممد داوود البدوي ، مجعية إبراهيم سراج الدين املدين السرية يف 1

 . 263، ص  2312، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، كلية اآلداب ، قسم التاري   1911ـ  1882
ـ عبد الكرمي أبو شويرب ، احلياة الثقافية ونشاط املثقفني العرب يف استانبول ، يف عمار حجيدر ) حمررا( ، املؤرخ  2

 . 239، مرجع سابق ، أمحد النائب األنصاري 
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، اً مبجلس أمانة العاصمة استانبوليونيه ُعني بإرادة سلطانية عضو  1، ويف  1883يونيه  7العامة ( يف 
 . (1)، أصبح خارج املالك الوظيفي للدولة العثمانية  1938أبريل  28ويف 

ويعكس تقلده لعدد من الرتب والنياشني الرفيعة والرفع املستمر ملرتباته اجملزية جناحه الوظيفي ، 
ورضاء رؤساءه عنه ، حلسن سريته وفطنته ، مثلما تعكس حياته الوظيفية تأثريه على مدينة طرابلس ، 

سني والتحديث سواء من حيث املشروعات اليت أقرتحها أو أجنزها ، وكانت تستهدف التطوير والتح
 . (2)اإلداري واالجتماعي 

وهلذا مل ترتك مهامه العديدة له وقتًا كافيًا ليخصصه لألحباث التارخيية احملضة رغم آماله يف  
كتابة تاري  متعدد األجزاء عن ليبيا ، ولعل هذه اخللفية الوظيفية هي املسئولة عن متلقه للسلطة 

والوالء ، وكان حريصًا على استمرار وظائفه لديها ودوام العثمانية ومتجيدها ، وإظهار حسن النية 
ة النظر الوطنية يف كتابته حظوته عندها لذلك ، نأى بنفسه عن املشاكل معها ، فلم يوضح وجه

، وكان حذرًا يف دعم مواقفه حنو األحداث والوقائع اليت أشار إليها ، لكن هذا مل مينعه يف أن جبالء
  احلكام العثمانيني يف الوالية واملركز . يضع حداً فاصالً بينه وبني

 :الحياة السياسية -9
شهد األنصاري أحداثا سياسية كربى وتقلبات متوالية على مستوى الدولة العثمانية مثل :  

، تركت مجيعا أثرها عليه ، وعلى موقفه السياسي من  1938الدستور والتنظيمات ، واالنقالب عام 
، والعامل العريبشهدهتا الوالية ، الدولة العثمانية واخلالفة العثمانية ، كما كان لألحداث والتطورات اليت 

م ، واالحتالل 1881مثل : الثورات واالنتفاضات ضد احلكم العثماين ، واالحتالل الفرنسي لتونس 
،  1912، واالحتالل الفرنسي ملراك   1911، واالحتالل االيطايل لليبيا  1882الربيطاين ملصر 

املشاكل واألزمات ، وبدون شك أثرها على تصوره وفهمه للنظام العثماين ، وحتديد مسؤوليته جتاه تلك 
أن اإلخفاق الداخلي والعجز يف اإلصالح والنهوض بالوالية ، واالستبداد واحلرمان من احلقوق 
السياسية ، والتدهور االجتماعي الذي المس معظم الفئات االجتماعية ، وتراجع االمتيازات والنفوذ 

إىل إضعاف مـركزهم وتقلي  نفوذهم كانت   السياسي لطبقة األعيان بعد أن توجهت السلطة العثمانية

                                                           
 . 733ـ عمار جحيدر ، " الرتمجة الرمسية للمؤرخ " مرجع سابق ، ص  1
 .  733ـ  731ـ املرجع السابق ، ص  2
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ويبدو أن هذه املتغريات قد دفعت ، كلها عوامل وحمددات أثرت يف تشكيل موقفه من الدولة العثمانية 
 .  (1)باألنصاري إىل تأكيد أسس ومقومات الشخصية الوطنية الليبية كما المسها يف التاري  

 ي :حمد النائب األنصار ثانياً   االتجاهات السياسية واالجتماعية أل
سوف تتشعب الدراسة أساسًا يف رصد االجتاهات السياسية واالجتماعية اليت ظهرت   

بأشكال متفاوتة خالل تطور فكر األنصاري ، واعتمادًا وبشكل أساسي على تراثه وأدبياته وما دار 
ضمَّن األنصاري كتابيه املنهل العذب تبارها جتسد مواقف فكرية له حيث حوهلا من جدل باع

ونفخات النسرين خالصة فكره االجتماعي والسياسي ، وانتماءاته العثمانية وتوجهاته الوطنية ، فما 
 . هي توجهات األنصاري السياسية واالجتماعية ؟ وما هي حدودها وأبعادها ؟ 

 االتجاهات السياسية ..1
ألن الصورة التارخيية عن هذه  ، السياسية لألنصاريجيد الباحث صعوبة يف حتديد االجتاهات  

االجتاهات غري واضحة بسبب قلة املوارد املعلوماتية ولعدم وضوح الرؤية السياسية منفصلة عن الدين 
آنذاك ، مما جيعل معيارنا التارخيي يف تلمس هذه االجتاهات قائماً على مدى ميله إىل االصطفاف مع 

، ة العثمانية يف استانبول من عدمهاملتمثلة يف سلطة الوالية يف طرابلس واخلالف املؤسسة السياسية الرمسية
واستبداله بامليل إىل تأييد بعض االجتاهات الوطنية أو القومية ، وميكن أن منيز بني اجتاهني سياسيني 

 : الجتاه اإلسالمي واالجتاه الوطينتنازعا فكر األنصاري السياسي ، ومها ا

 . العثماني اإلسالمياالتجاه أ.
اتسم الفكر السياسي اللييب جتاه اإلمرباطورية العثمانية خالل العقد األخري من القرن التاسع  

عشر ، وهو عقد االختمار الوطين خبليط من املواقف والتوجهات ، فعلى املستوى الفكري يبدو أن 

                                                           
ـ املربوك الساعدي : " احلياة السياسية يف والية طرابلس الغرب خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر " يف  1

، وعبد اهلل علي إبراهيم ، " التطورات  297محد النائب األنصاري ، مرجع سابق ، عمار جحيدر ) حمرراً ( ، املؤرخ أ
السياسية يف ليبيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر " يف عمار جحيدر ) حمرراً ( املؤرخ أمحد النائب األنصاري ، 

، القاهرة : املطبعة  1911ـ  1882، وأمحد صدقي الدجاين ، ليبيا قبيل االحتالل اإليطايل  569مرجع سابق ، ص 
 . 349، ص  1971الفنية احلديثة ، 
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ة ليبية ذات توجه إقليمي حملي حديث ، الوالء للدولة العثمانية قد تراجع بالفعل أمام التعبري عن وطني
م من االجتاهات 1882لكن يف املقابل عززت األوضاع السياسية واإلطماع األوروبية بعد عام 

م ، اجتاهاً 1911العثمانية لدى كثري من الليبيني ، ويبدو أنه كان هناك حىت االحتالل اإليطايل عام 
جانب معظم الليبيني املنخرطني يف السياسة ، وهذا التوجه ال مؤيداً لإلمرباطورية العثمانية ، مقبواًل من 

ينبع دائما من مرتكزات دينية أو اجتاهات إسالمية ، وإمنا كان ينبع أحيانا من إدراك للمخاطر احمليطة 
اإلقليمية والدولية ، وكانت هناك حتفظات حىت بني املقاتلني من أجل الرابطة العثمانية ، مثل الباروين ، 

وا يضعون حدودًا للمدى الذي ينبغي أن تذهب إليه ليبيا يف روابطها مع الدولة العثمانية ، فكان
وكانت اخلصوصيات والدوافع املباشرة اليت بلورت أفكار وتوجهات األنصاري اإلسالمية، وأحاطت 

العثمانية ، مبحيطه الثقايف ، وراء توجهه إىل صياغة تارخيه يف إطار الثقافة السياسية العامة للخالفة 
معربًا عن انتماءه وانتماء الوالية واملنطقة بأسرها إىل السلطة العثمانية ، وينعكس هذا االجتاه بوضوح 
يف رصده لكل اخللفاء املسلمني الذين تعاقبوا على مؤسسة اخلالفة ، والتأري  للوالة والعلماء مربزًا ما 

 . (1)لسياسة والدينتنطوي عليه رؤيته املزدوجة للتاري  من أنه تاري  ل

وهكذا ، يعكس األنصاري كمؤرخ ومثقف طرابلسي الفكر السياسي ملواطنيه املتأطر حول 
 اإلسالم كبعد أساسي من أبعاد الشخصية لإلقليم الذي ترس  انتماؤه إليه . 

مل يتطور الشعور الوطين اللييب ويعرب عن نفسه قبل األنصاري ، وإن وجد نوع  : االتجاه الوطنيأ. 
من الشعور بالكيان غري املكتمل والوعي الذايت بوطنه ليبيا عند ابن غلبون ، الذي كان أسبق الكتاب 

يبية أما القدامي الليبيني يف رؤية جممل التاري  احلضاري لليبيا باعتباره مشروعًا جنينياً لشخصية قومية ل
الشعور الوطين املتطور شبه املكتمل ، فقد عرب عنه جبالء كتاب القرن العشرين ومؤرخيه ، مثل : 
الطاهر الزاوي ومصطفى بعيو اللذان أظهر تعبريًا واضحًا عن املشاعر الوطنية يف أكمل صورة يف 

                                                           
ـ أنعام حممد شرف الدين ،" مالحظات حول الكتابة التارخيية يف ليبيا من خالل منوذجني " ، يف عمار جحيدر )  1

 . 431حمرراً ( املؤرخ أمحد النائب األنصاري ، مرجع سابق ، ص 
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ية حديثة خالل األعوام اليت ما أول صياغة دقيقة لقومية ليبية قطر راهتما وأدبياهتما التارخيية وقدمنشو 
 . (1)سبقت احلرب العاملية الثانية وبعدها 

من الصعب القول بتأثري األفكار القومية العربية ، السيما االستقاللية منها بشكل واسع على و 
الدوائر الفكرية زمن األنصاري ، لكن من غري املستبعد وجود تأثري لألفكار الثورية الرائجة آنذاك يف 

على بعض الشباب الطرابلسيني من أبناء وجهاء وزعماء احلواضر ، وكذلك من قرى الساحل  أوروبا
واجلبل الغريب ، السيما من بني املتعلمني يف املدارس الرشدية الذين نالوا تكوينا حديثًا يف اللغات 

جلغرافيا والعلوم األجنبية ، مثل : الرتكية والفارسية والفرنسية ، وتزودوا مبعارف جديدة يف التاري  وا
الطبيعية ، وكان من بني هؤالء : خالد القرقين ، وفرحات الزاوي ، وأمني املهدوي ، واهلادي كعبار ،  
كما عزز بعضهم اآلخر تكوينه التقليدي جبهد عصامي ، وبرحالت علمية إىل احلواضر اإلسالمية ، 

أمحد النائب األنصاري ، وسليمان إضافة إىل ذلك التكوين احلداثي الذي تلقونه ، ومـن هـؤالء : 
 .  (2)الباروين ، وحممد البوصريي ، وأمحد الفساطوي ، وإبـراهيم باكري 

ورمبا يكون ظهور الواليات العثمانية قد ساهم يف خلق شعور بالكيان الوطين ، وهو ما نلمحه 
الواليات العربية يف هنج كتابة األنصاري وخطته اليت سعى فيها إىل فصل تاري  طرابلس عن تاري  

األخرى منتقداً ابن غلبون الذي عاجل تاري  بالده يف إطار املغرب العريب ، معتقداً أنه أدخل يف تاري  
طرابلس ما ليس فيه مركزاً اهتمامه على األطر احملددة للمكونني اجلغرايف والدميغرايف للقطر الطرابلسي ، 

اليت تتوجه بوالئها  ة قبله ، عاكسا ثقافة عصره وحميطهنتجوهو منحى قلما توفر يف األعمال التارخيية امل
 . (3)الوطين يف صورته اجلنينية حنو احلاضرة مؤسسا بنهجه هذا لوحدة الوالية على الصعيد الثقايف 
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 . 486) حمرراً ( املؤرخ أمحد النائب األنصاري ، مرجع سابق ، ص 
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ويكشف األنصاري يف املنهل عن التطور الذي حلق مفهوم الوطن عنده الذي بدأ من الوالية ، 
، والشعب واملؤسسات والقوانني يف أبعادها الدينية والسياسية ، وهو تصور  وامتد إىل احلكومة واألهايل

حياكي ثقافة عصره السياسية احملكومة بعالقة الوالء والرباء واملواطنة ، وما يرتبط هبا من حقوق ، وما 
واحرتام يرتتب عليها من واجبات ، فالوالء  عنده حمدد بالطاعة ، وتأدية اجلباية ، واالنقياد للسلطة ، 

 . (1)القانون ، والرباء مرتبط باخلروج عن البيعة وشروطها 

ومن املسلم به أن هذا املفهوم حيتوي على شروط الدولة ، وهي السلطة واجملال اجلغرايف ، 
والشعب ، كما أن املعاجلة اليت انتهجا وفقًا هلذا اإلطار احملدود باجملالني البشرى واجلغرايف لألراضي 

ت جديدة بالنسبة للتاري  اللييب ، وتعزز توجهه حنو جتاوز العوامل اليت كانت حتد من طرح الليبية كان
اهلوية الوطنية السياسية منها واالجتماعية يف الفضاء اجليوسياسي اللييب رغم عدم استقراره ووضوح 

 . (2)معامله اليت كانت حمصورة يف أرض الطاعة اليت ال يقر هلا قرار 

لوطين عند األنصاري عن نفسه من خالل االعتناء بتدوين التاري  احمللي ، ويعرب االجتاه ا
والتعصب للوطن وحبه والتفاخر برجاله ، وإظهاره للتجارب السياسية الوطنية وتنويهه ببعض الرموز 

 . (3)الثقافية والسياسية جملتمعه 

السياسية اليت أسسها مع وميكن أن نتلمس االجتاه الوطين عند األنصاري يف برنامج اجلمعية 
من التفصيل ، حيث أشري يف هذا  ءم ، اليت سنشري اليها الحقاً بشي1882إبراهيم سراج الدين عام 

الربنامج إىل الوطن اللييب كوحدة سياسية جمردة ، يشكل الرجوع إليها والشعور باالنتماء إليها املرجعية 
األوىل للعمل السياسي املشرتك للمجموعة املنظمة للجمعية ، من خالل إظهار الغرية على الوطن 

سب املولدي األمحر إىل أن عمل هذه اجملموعة الناشطة والدين واجلنس واللغة ، وهذا يؤشر بوضوح حب
سياسياً املتأطرة يف إطار تشكيل سياسي إمنا حتولت من العمل على أساس اخلصائ  والسمات احمللية 

                                                           
التاسع عشر ، جامعة الزاوية ، مركز ـ عفاف أمحد الباشا ، املدرسة التارخيية يف والية طرابلس الغرب خالل القرن  1

 . 66، ص  2336البحوث والدراسات العليا ، قسم التاري  ، 
 . 333ـ  املنهل العذب ، ص  2
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متناع عن االهتمام بالشأن إىل التفاعل ضمن وحدات سياسية على مستوى الوطن واألمة ، واال
.  وهكذا ، زاوج األنصاري بني  (1)قصوى بالشأن الوطين العام ، والتوجه إىل بذل العناية الاخلاص

، اجتاهني أحدمها إسالمي ، واآلخر وطين مرتبط بإطاره األول، ومثقل بظالل العثمانية اإلسالمية 
ولعل جناحه يف التعبري عن والئه لطرابلس الوالية ، يؤكد وعيه باخليارات املتاحة لدية يف ظل الظروف 

 احمليطة .

 :التجاهات االجتماعية ا.2
حتكمت يف األنصاري اجتاهات اجتماعية عربت عن عمق توغله يف أركان اجملتمع ، وصالته 
الوثيقة خبواص هذا اجملتمع دون عوامه ، وكان وفيًا لطبقته طبقة اخلاصة واألعيان رغم التداخل 

تماعيني االجتماعي بني أهل املعرفة والعامة يف تاري  اجملتمع اللييب ، وميكن أن منيز بني اجتاهني اج
تكونا لدى األنصاري من خالل خطابه التارخيي ، وإن كان هناك من الباحثني من يعتقد أن اعتماد 
اخلطاب شرط ضروري لقياس االجتاهات ، ولكنه غري كاٍف لتحديد فكره وتوجهاته بوصفه مثقفًا أو 

 .  (2)مفكراً 

 : االتجاه الحضريأ. 
تأطري توجهه السياسي وأسلوبه يف احلياة ، كان االنتماء احلضري لألنصاري مسؤاًل عن 

وعالقاته وصالته االجتماعية ، وكان هذا االنتماء حيد على الدوام من قدرته على الربط بني امتداد 
ين األنصاري احلضري يف رؤيته الدونية جتاه القبائل البدوية ، يف لطة والتحضر واملواطنة ، ويربز تكو الس

يم للسلطة ، مادامت هذه األخرية تق يسم به الفئات احلضرية اخلاضعةمقابل الدور االجيايب الذي 
ظام االجتماعي العدل ، وحتفظ األمن ، وتصد غارات األعراب على احلواضر ، وحتافظ على بنية الن

 .( 3) القائم واستحقاقاته
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 ، تأيت أحكام األنصاري يف شأن األعراب قاسية وشديدة ، فهم ليسوا مرتزقة وجفاة ومغتصبني
فحسب ، بل أجالف مفسدين وأوباش وذئاب الغارة ، متجاهاًل دوافع األعراب يف مناهضة السلطة 

األعراب يف إطار سياقها األمين ، ونتائجها املدمرة على ن احلضر ، منزٍل إضرابات البدو و وحلفائها م
البنية احلضرية ، األمر الذي استوجب عنده جتنيد اجلند لقتاهلم ، وكسر شوكتهم حىت يستقيموا على 

 . (1)ما اعتادوه من طاعة ، ويرجعوا عن استخافافهم لوطأة احلكومة 

لوالية كثورة غومة له للثورات الكربى يف اوتنسحب هذه األحكام األنصارية ومتتد أيضاً إىل حتلي
، إذ يُرجع  1842 - 1832م ، وثورة عبد اجلليل سيف النصر  1858 - 1835احملمودي 

دوافع األوىل إىل تصلب السياسة العثمانية وصلفها جتاه األعيان عامة ، وغدرها املؤسف بأعيان 
دموم ، واحلرابة  ، والتماس الرزق بالسالح احملاميد خاصة ، بينما يُنزل األخرى يف إطار العصيان امل

التنشئة تبداد ، والرغبة يف االنفصال ، و والقهر والغصب ، واجلموح إىل الرئاسة ، والطموح إىل االس
 . (2)االجتماعية والسياسية السيئة للقادة 

ويؤكد ما سبق حرص األنصاري على انتقاص معارضي ويل األمر ، من خالل تأكيده على 
ت عبد اجلليل وغومة وكل معارضي السلطة ، وحبسب الباحث التونسي املولدي األمحر ، فإن سلبيا

رؤية األنصاري هذه تتماشى متامًا مع نوع العالقات االقتصادية والسياسية اليت تربط احلضر بالبدو 
 والفالحني اليت من خصائصها االستقاللية السياسية احمللية للمجموعات البدوية ، وتكشف عن
هشاشة الوسائل السلمية اليت ميتلكها احلضر للنفاذ إىل املوارد اليت هي يف حوزة البدو ، ويتجلى من 
رواية األنصاري كذلك ألحداث هاتني الثورتني ، ترابط ومتازج مصاحل األعيان من التجار واحلرفيني مع 

 . (3)مصاحل الفئات العسكرية املسيطرة اليت حظيت بدعم األنصاري ومتجيده 

وتتسم رؤية األنصاري هذه باحنياز تام للدولة العثمانية ، وحتامل على األسرة القرمانلية ، وعلى 
الثورات احمللية ، لكن تقييمه ألسباب سقوط الدولة القرمانلية يستحق التنويه حبسب حممود أبو صوة ، 
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ن جانب ، ومن آخر لكونه ال خيرج عن األسباب اليت افرتضها القناصل األوربيون يف تقاريرهم م
لتوافقها ملا جاء يف بعض الوثائق العربية ، وهي شيبة الباشا ، واغرتاره بظاهر الطاعة من األهايل ، 

 . (1)واستبداده ، وإسرافه على عديد شهواته وألوان ملذاته 

بيد أن حممود أبو صوة نفسه يعود إىل رفض رواية األنصاري بسبب ما رآه من تناقض يف موقفه 
ملعارضة يف مواضع أخرى من املنهل ، حيث تأكد من بعض اإلشارات بشكل ال لبس فيه تعقيد من ا

احلراك الشعيب بصورة أكرب مما يوحي به نصه املتحيز للسلطة القائمة واملناهض آليا للمعارضة ، األمر 
.  وال تتفق رواية  (2)الذي يؤكد أن األنصاري يف الواقع كان سيء الظن يف قادة املعارضة احمللية غالباً 

األنصاري للقبائل وخريطة توزيعها ومسمياهتا مع ما ذهبت إليه املصادر القدمية واحلديثة على السواء ، 
ولعل هذا اخلالف حيفز الباحثني على دراسته تطور التوزيع السكاين عرقيا وجغرافيا ، وإثراء وفح  

 .  (3)خي  البنية السكانية ومقارنتها وتدقيقها وتفصيل املعلومات اإلمجالية اليت قدمها النائب فيما 

تتجلى رؤية األنصاري املتعالية للنمط احلضري الذي ينتمي إليه ، جمسدًا استمرارية  وهكذا
 الرؤية التقليدية لثنائية البداوة واحلضر ، وهي ثنائية نظر إليها املفكرون القروسطيون من زوايا متعددة .

 :االتجاه الفئوي الطبقي ) األعيان ( أ. 
من يطالع سجل حياة األنصاري يقف على حقيقة وضعه الطبقي ، فكان يتقاضي مرتبات 
عالية من السلطة ، وأنعم عليه بوظائف ومناصب وألقاب ، وحاز مساحات واسعة من األراضي 

من علية القوم وأعياهنم ، والعقارات، وعاش حياة مرتفة ، يقتين اخلدم واألرقاء ، وهو أمر جعله 
ويتحدد مفهوم األعيان عند األنصاري يف الوجهاء املتتفيذين من أهل املدينة سواًء كانوا علماء أو 
صلحاء أو رؤساء قبائل وحمالت أو قادة جند أو مالكون للعقارات واملنقوالت يف اإلقليم 
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املرجعية العلمية اليت نالت النفوذ  . وكانت أسرة األنصاري واحدة من أسر األعيان ذات(1)الطرابلسي
واحلظوة االجتماعية والسياسية على توايل العهود العثمانية ، كما يفهم من تراجم األنصاري لستة من 
أصوله قبل أن تنهج السلطة العثمانية سياسة حتد من نفوذ األعيان وتستوعبهم يف إطار سياستها 

. ويوضح سياق  (2)ين ، وباشرها الوايل أمحد راسم يف الوالية العامة اليت أقرها السلطان عبد احلميد الثا
هذه العالقة الثقايف والسياسي احمللي بني آل األنصاري وشيوخ الطرق الصوفية الدوافع اليت كانت 
تضغط بشدة حنو االقرتاب من شيوخ الطريقتني املدنية والسالمية يف احمليط الطرابلسي مثلما كانت 

ويكشف املنهل العذب عن احرتام صاحبه للسنوسي الكبري ، وتقديره لسنه  . (3) احلال كذلك يف برقة
 . (4)وعلمه دون عمله ، إذ ترجم له يف حنو عشرة صفحات 

ويبدو أن امتناع األنصاري عن التنويه بعمل السنوسي واجنازاته وخليفته يف إقليم برقة وأفريقيا ،  
يعود باألساس إىل والئه للعثمانيني الذين مل يكونوا على وفاق مع الطريقة السنوسية خبالف صالهتم 

 . (5)الودية مع الطريقة املدنية 

ه بالعلماء والصلحاء من الطريقتني املدنية والسالمية بدءاً من ويؤرخ األنصاري للعالقة اليت تربطه وأسرت
 م ، مشرياً إىل كفالة آل النائب للشي  حممد ظافر املدين ،  1837ـ  1836عهد الوايل طاهر باشا 

 
                                                           

ـ يقصد بلفظ األعيان يف عمومه علية القوم وأشرافهم ، وقد شاع هذا املصطلح يف وثائق الفرتة ، وميثلون قوة  1
ف طبيعة نشاطهم من مكان إىل آخر، اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف اجملتمع احلضري والريفي إجياباً وسلباً ، بقدر اختال

نظر : رضا أسعد شريف ، أعيان الريف املصري يف العصر العثماين ، القاهرة : اهليئة املصرية العامة للكتاب ، امزيد لل
 . 9، ص  2313

ـ أمحد النائب األنصاري ، نفخات النسرين والرحيان فيمن كان بطرابلس من األعيان ، حتقيق وتقدمي ، علي مصطفى  2
،  172ـ  171ـ  167، ص  1963كتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ، املصرايت ، بريوت : منشورات امل

 . 326ـ  323، ص  1واملنهل العذب ، ج 
 . 129ـ  املولدي األمحر : املرجع السابق ، ص  3
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 . (1)وكان الوايل قد اهتمه باخلروج عن الطاعة واالنشقاق 

قة املدنية ، فقد كانت هلم ارتباطات ومثلما كان آلل األنصاري اتصال وعالقات وثيقة بالطري
أخرى نظرية وعملية مبستويات متفاوتة مع الطرق األخرى وصلحائها من السالمية والسنوسية ، ومها 

 . (2)الطريقتني األكثر انتشاراً يف اجملال احلضري اللييب 

الد ويصف األنصاري التالزم احلاصل بني األعيان والسلطة وينوه بقدرهتم على تسيري الب
اإلداري والسياسي ، وبقدرهتم على حل الصراعات اليت دارت بني القوى املختلفة يف اجملتمع سلمياً، 
وينزه األعيان عن االشرتاك يف أعمال العنف اليت تدور يف الوالية ، ومل يكونوا برأيه معاونني لطرف ضد 

ادل املنافع بني األعيان ورجال اآلخر ، لكنهم مل يكونوا جمرد مراقبني سلبيني لألحداث ، ويشيد بتب
 . (3)اإلدارة الذي وصل حد املشاركة بينهما 

ويف مقابل ذلك ، فإن البؤساء، وهم يشكلون السواد األعظم من اجلماهري الليبية فقدمت 
هتميشهم كفئات دنيا يف الكتابة التارخيية األنصارية ، ويفسر هذا بعجز املؤرخ عن تكوين رؤية واقعية 

حركة التاري  ، واعتباره للتاري  جمرد تراكمات كمية لألحداث واألشخاص واألسر واخللفاء ملسار 
والوالة، دون إدراك شامل لتفاعالهتا اجلدلية اليت تنظمها لتشكل منها ظاهرة مشولية ، مثلما يعزى 

اري ، إقصاء هذا القطاع العريض الذي يشكله البؤساء وعامة الناس من الكتابة التارخيية لألنص
مها يزخر بالتشويه باستثناء تلميحات باهتة ، وإشارات شاحبة وردت عنده عرضًا ، ولو أن معظ

، وجية الرمسية للدولة اليت حتتضنهح عن عداء سافر إىل كون املؤرخ ظل أسري األيديولصفوالتحريف ، وي
ومن مث فإن كتابته جاءت انعكاسًا للون من أيديولوجية احلاكم املناقضة متامًا أليديولوجية احملكوم ، 
لذلك فاملؤرخ تبىن موقفًا معاديًا من البؤساء واملهمشني مثل معظم املؤرخني ، ومل يكن هلم وزن يذكر 
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ن يف عامل له أبعاده الفكرية من وجهة نظره ألهنم ال ميلكون املال والسلطة ، وبالتايل فهم يعيشو 
 . (1)واالجتماعية اليت تتدين عن مستوى عامل النخبة ، وال يستحقون أية التفاتة تارخيية 

الشك أن البحث يف ظروف احلياة املباشرة اليت ظهر فيها الن  األنصاري يكشف عن 
حتديد أدق للبعد مسلمات وانطباعات كثرية حول حقيقة انتمائه إىل خاصة جمتمعه ، وتساعد على 

التارخيي االجتماعي لتلك النصوص ، وإذا كانت اخلاصة يف معناها األول تعىن اخلليفة وكبار رجال 
الدولة والوايل وإدارته ، وتشمل يف معناها الواسع كل املشاركني يف السلطة وأصحاب النفوذ ، فإن ما 

اء ضمن اخلاصة هو من األمور املعتادة ، ربط هبم األنصاري هو اجلاه والثروة ، ويبدو أن إدراج العلم
حبوث اجتماعية و ولكن أن يدرج العلماء ضمن النخبة السياسة واالقتصادية فهذا أمر موضع نقاش 

   (2)عديدة 

 األنصاري من السلطة العثمانية  :ثالثاً   موقف أحمد النائب 

لصمته شبه الكامل ، وذلك يتميز موقف األنصاري من السلطة العثمانية بالغموض وااللتباس 
عن خمتلف القضايا اليت كانت تشغل تفكري الرأي العام اللييب  ، فنحن مل نعثر له على مواقف واضحة 
من القضايا اليت عاصرها ، وكنا نود أن نعرف موقفه من بعض املشاكل االجتماعية والسياسية ، لكننا 

ت الدائرة على أعمدة الصحف ، ومل يكن خطيباً ظللنا على عطشنا ، فهو مل يكن مشاركاً يف املناقشا
أو واعظًا يف املساجد ، أو مدرسا يف املدارس ، وقد يفسر موقفه الصامت هذا بكونه موظفًا رمسي 
لدى اإلدارة العثمانية ، لذلك فهو مل يكن لديه احلرية لإلفصاح عن رأيه ، وكان مدفوعًا اللتزام 

ياسية كان حمدودًا لديه ، فهناك حدود ال ميكن ألي موظف التحفظ ، كما أن هام  املناورة الس
رمسي يف جهاز الدولة أن يتجاوزها ، ومع ذلك فإننا جند بعض اإلشارات اليت توضح استغالل 
األنصاري لوظيفته يف جهاز الدولة يف مترير بعض الربامج واملناشط السياسية الوطنية ، رغم الصعوبات 

ض مبجتمعه من داخل مهمته كنه استطاع جتاوزها ، وعمل على النهو والعراقيل اليت واجهته ، ول
 ، وهذا ما نوضحه من تتبع مواقف األنصاري من السلطة العثمانية فيما يلي :ـالرمسية
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 :  موقفه من التنظيمات السياسية .1
ميكن اعتبار تأسيس األنصاري مع طليعة أخرى ثقافية مجعية سياسية ثقافية سرية يف مستهل 

شهرت باسم " مجعية فوائد ونصائح خريية " مؤشراً على ما طرأ  1882الوايل أمحد راسم باشا والية 
على موقفه احليادي املشار إليه أعاله من تغري ملحوظ ، فما هي أهداف هذا التنظيم ؟ وما هي 

 أسبابه ؟ وما هي صلته بالفئات االجتماعية والثقافية ؟ .

نصاري ، وإبراهيم سراج الدين ومحزة ظافر املدين أهدافا تبىن التنظيم الذي أرسى قاعدته األ
حمددة ، تعكس وعي وطموح مؤسسيه الذين تالقت أهدافهم وطموحاهتم السياسية على الساحتني 
الداخلية واخلارجية ، إذ تضمنت أهداف هذه اجلمعية حتقيق استحقاقات كانت حتتاجها الوالية ، 

مراقبة اخلطر األوريب احملدق بالوالية ، وتطوير اجلي  ، ونشر وعلى رأسها ترقية قطاع املعارف ، و 
 . (1)التنظيم بني قبائل البدو ، وربط قيادات الداخل باجلمعية ، وإقامة عالقات طيبة مع األجانب 

وكانت عناصر اجلمعية قادرة على الوصول إىل اجلماهري ، وتنمية الثقافة السياسية والتفاعل مع 
البيئة االجتماعية ، وكشف التنظيم عن توافق ومتاسك قياداته وأعضاءه يف إطار مبادئ فكرية وسياسية 
سيها متجانسة فاعلة على الساحة السياسية ، ويتضح من دراسة قانون اجلمعية تصورات مؤس

السياسية واالقتصادية واالجتماعية الواقعية لتلك املرحلة ، فهي تعرب عن بعد وطين لييب ، وانتماء قومي 
عريب ، والتزام ديين وسطي ، كما تفصح وثيقة التأسيس أيضًا عن نزعة دميقراطية تفسح احملال لقبول 

نية العامة ، والتعددية الفكرية اآلخر والتعاي  معه ، ورغبة انفتاحية على الفكر والثقافة اإلنسا
 . ( 2)والسياسية ، وإفساح اجملال ملأسسة وتأطري تنظيمات اجملتمع املدين 

ومل تتضمن أهداف اجلمعية أي عداء ظاهر مباشر للسلطة العثمانية ، ال بل حرصت على 
سلطة العثمانية عدم التصادم معها ، أو حىت مناهضة املالمح العامة لسياسة الدولة ، ومع ذلك فإن ال
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فإن الدولة العثمانية   ذت مسة سرية ، من جانب ، ومن آخرمل تنظر إليها بارتياح ، السيما وأهنا اخت
كانت قد هنجت على سياسة مركزة اإلصالح والتحديث ، واعتربته شأنًا من شؤون الدولة ال األفراد 

 . (1)واجلماعات 

ددها يف ردة فعل األعيان وتوجسهم من وتشرح عفاف الباشا أسباب نشأة هذا التنظيم وحت
نتائج التنظيمات العثمانية على مكانتهم اليت استهدفها التغيري بأثر تطبيق القانون املدين الذي أحدث 
انقالباً يف مفهوم ومعايري وشروط الوظيفة واملكانة االجتماعية ، إذ تعكس احلركة برأيها شعور منظميها 

فية يف التعبري عن مصاحلهم يف ظل املتغريات اجلديدة اليت دفعت إىل بعجز التنظيمات القدمية الظر 
احلاجة إىل تنظيم أكثر فاعلية ، وهو ما مجعهم بإبراهيم سراج الدين ، املهتم بالشأن اإلسالمي العام، 

على بناء التنظيم وإطالق  واخلبري يف شؤون التنظيمات السياسية السرية وتأطريها الذي أشرف
 . (2)نشاطه

بينما يذهب عبد املنعم الشنطة إىل القول بأن الصراع الداخلي وتأثري حركة اليقظة العربية هو  
الذي قاد إىل إنشاء اجلمعية اليت اختذت من ترقي العلوم واملعارف ذريعة لتغطية نشاطاهتا اهلادفة إىل 

 . (3)إخراج العثمانيني من الوالية ، وتولية أهلها شؤون أنفسهم 

ث يف شخصية املنظمني واألعضاء املنتسبني وآليات عمل التنظيم ، وارتباطاهتم ويكشف البح
الداخلية واخلارجية وبرنامج عملهم اليومي واألسبوعي اهلادف إىل تتبع األحداث اجلارية وحتليلها ، 
 وتنمية الوعي السياسي ملختلف شرائح اجملتمع وفئاته االجتماعية ، عن األسباب احلقيقية لنشأة هذا
التنظيم ، اليت ميكن حتديدها يف توجهات اجلمعية حنو إعادة العمل بالشريعة اإلسالمية اليت أبطلتها 

أصابت  واخلاصة ضد الدولة العثمانية حيثالقوانني الوضعية العثمانية ، وكانت سببًا يف إثارة العامة 
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ًا يف حمكمة البداية واالستئناف ، هذه القوانني األعضاء واملنتسبني يف وظائفهم العامة الذين كانوا كتاب
مثل : إبراهيم باكري ، وحممد كامل بن مصطفى ، أو موظفني تأثرت وظائفهم مبعايري التوظيف 
اجلديدة يف ظل العمليات التحديثية اليت هددت استمرارية توليهم مناصب النيابة الشرعية والقضاء ، 

كة اعتقادًا منهما بإمكانية كان انضمامهما للحر مثل : أمحد األنصاري ، ومحزة ظافر املدين اللذين  
 القانون املدين الرامي إىل علمنة ن رأي عام قادر على محل الدولة على احلد من السري يف تطبيقتكوي

أجهزة الدولة السيما ، أن األنصاري قد سعى إىل توسعة املنتسبني هلذا التنظيم بني مؤسسته من 
 . (1)لعلم واملثقفني والعامة موظفي البلدية وغريهم من طالب ا

يأيت انضمام األنصاري هلذا التنظيم السياسي وحتمسه له ، وهو املوظف باجلهاز  وهكذا
اإلداري العثماين نتيجة للمتغريات السياسية واإلدارية اليت شهدهتا الوالية يف الثلث األخري من القرن 

  لى حياته بعد أن اكتشفت السلطات حقيقة التاسع عشر ، وكان هلذا االنضمام انعكاساته العملية ع
أمره ، إثر امتداد صدى نشاطه ، واتساع صالته بالنشطاء السياسيني واملثقفني ، إذ عملت السلطة 

احلقائق على التحرك للقبض على أعضائه مدفوعة بتقارير خمربيها عن التنظيم ونشاطاته ، الذين قلبوا 
ومسوا نشاطه باجلوسسة ، والتحريض على التسلح ، واهتموا األعضاء البارزين باخليانة ، والتعاون  حيث

 .(2)شورات تثري احلماس بني املواطننيمع األجانب ، وتنظيم مجعية مضادة للحكومة وحيازة من

رهن  وكانت نتيجة احملاكمة حل اجلمعية واحلكم على إبراهيم سراج الدين باإلعدام ، لكنه ظل
م ، حىت تويف فيه ، بينما ُحكم على األنصاري  1892 -1882السجن عشرة سنوات بني عامي 

، واستمر األنصاري ضيفاً فيها إىل عام  1884واملدين بالنفي إىل استانبول بأمر أمحد راسم الوايل عام 
 .      (3)ير واخلداعأما األعضاء الشبان فقد ُحكم عليهم بالرباءة ، لكوهنم كانوا ضحية التغر  ، 1938
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لذلك رفضها املتهمون شكالً  ه التهم مقلوبة املفهوم واحملتوى،وغنيًا عن البيان أن هذ
وهو صاحب املرجعية الفكرية اإلصالحية اإلسالمية املناهضة  ومضموناً،  فاهتام إبراهيم سراج الدين،

إن استدل احملققون مبكاتبته قنصل أمر ال دليل عليه ، و  باجلوسسة والعمالة إليطاليا للغرب باألساس
إيطاليا طالباً تدخله يف القضية ، فألنه كان مدفوعاً لذلك ، لكون السلطة املركزية مل تسمع صوته، ومل 
 تستجيب اللتماساته بالعفو عنه، والسلطة احمللية يف طرابلس تتهمه، فلم يكن له من خمرج سوى

 . (1)األمر شائعاً بني التجار والنخبويني يف جمتمع املدينة  وكان مثل هذاالتطلع لطلب احلماية األجنبية 

أما األنصاري واملدين فقد متسكا مبوقفهما الرافض جلميع هذه التهم طوال مسار عملية 
التحقيق الشائكة اليت استمرت على مدى أربعة أشهر ، ال بل أنكروا جمرد معرفتهم مبؤسس التنظيم 

 . (2)وصلتهم به رغم مواجهة السلطات للمتهمني بعضهم لبعض أثناء عملية التحقيق 

عن ضعف والء أعضاءه البارزين للسلطة العثمانية ، واحلضرة الشاهانية ،  يكشف التنظيمو 
ورمبا يتضح هذا االجتاه يف النقد السياسي املوجه إىل السياسة العثمانية يف طرابلس ، كما أن جتربة هذا 

مر الذي ، األ 1882التنظيم ترمجت بدقة التحوالت السياسية اليت عرفتها البالد يف املرحلة التالية لعام 
يدفع إىل القول بأن هذا التنظيم قصري العمر ) شهور قليلة ( قد حقق بعض أهدافه اليت طرحها 

يف ترقي املعارف ، وتأسست مدرسة الفنون والصنائع  نته االجتماعية األهلية ، إذ بُدئوتبنتها حاض
واخُتذت بعض  واملدارس العسكرية اليت تطلعت اجلمعية إىل تأسيسها ، وجرى تسليح األهايل ،
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اإلجراءات ملواجهة اخلطر األوريب ، ومتت مراقبة نشاطات األقليات األجنبية ، كما مهدت هذه احلركة 
 .  (1)ة ، وعززت من روابط الوالء للوطنلقيام معارضة شعبية ضد السلطة العثماني

 عثمانية : موقفه من المؤسسات ال. 2
تتسم معاجلة األنصاري للتنظيمات واملؤسسات العثمانية بالرتكيز على اجلانب التنظيمي 
والعمراين واإلصالحي يف الوالية ، السيما الدور الذي اضطلعت به اإلدارة يف جمال اخلدمات العامة 

و اجلزئي يف داخل طرابلس املدينة ، ويف األطراف والنواحي واأللوية مشريًا إىل عجز املسئولني الكلي أ
 . (2)السيطرة على كامـل الرتاب اللييب ، وتعثر ظهور الدولة واملؤسسات ومتركزها يف عاصمة البالد 

وكان يؤسفه تراجع سلطة الوالية وتراخيها ، مثلما هو الشأن يف والية حسن باشا الذي احنصر 
سلطة الوالية على األطراف ،  نفوذه يف املنشية والساحل وتاجوراء ، بينما كان يبدى ارتياحه المتداد

وينوه بتدشني مؤسسات عثمانية جديدة خارج املدينة ، فقد مثن تأسيس ناحييت البونبة وطربق ، وبناء 
 . (3)مركز حكومي فيهما يف والية أمحد راسم ، وإنشاء دائرة حكومية يف سرت 

ين بتطوير الصنائع وتثمري وأشاد األنصاري جبهود الوالة العثمانيني يف فرتة حكمهم املباشر الثا
 .(4)ة الزيتون بقضائي ترهونة ومسالتةالثروة احمللية ، وتعزيز إيرادات البلدية ، والتوسع يف زراع

ى أحكامه وكان االنتقال من نظام اإليالة إىل الوالية ، وما استتبعه من توزيع للوظائف مبقتض
ذكر أن حتول طرابلس إىل نظام الوالية كان قد مت خالل والية حممود ندمي  حمل إشادة األنصاري حيث

. بينما تفيد مصادر األرشيف العثماين حدوث هذا التحول يف السنة التالية  (5) 1864باشا عام 

                                                           
 . 297، واملولدي األمحر ، املرجع السابق ، ص  25ـ أمحد صدقي الدجاين ، بدايات ، مرجع سابق ، ص  1
 . 378، ص   1ـ األنصاري ، املنهل ، ج  2
 . 44ـ  38، ص  2، ج  344ـ املصدر السابق ، ص  3
 . 378ـ املصدر نفسه ، ص  4
 . ـ املصدر نفسه 5
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، ويأيت يف مقدمة املؤسسات اإلدارية اليت تشكلت يف الوالية والقت  (1) 1865سبتمرب  13بتاري  
نصاري ، جملس الوالية الذي تسمى باسم اجمللس الكبري ، مث ُعرف مبجلس اإلدارة ، استحسان األ

، مبا حتمله هاتان املؤسستان العثمانيتان من مشاركة نسبية  1873وبلدية طرابلس اليت تأسست عام 
للسكان يف اإلدارة احمللية ، وما يتصل هبما من تشكيل جملس عمومي الذي يضم بضعة أعضاء من  

جق ، وينعقد مرة واحدة يف السنة ، وهو يعد أول شكل مبسط للتمثيل الشعيب يف ليبيا وفقا كل سن
ويتوقف األنصاري عند بعض أحداث املشهد الثقايف يف ليبيا ، ويشري يف هذا  . (2)لعمار حجيدر 

ذا السياق إىل حدث تأسيس أول مطبعة بالوالية وإصدار صحيفة طرابلس الغرب ، ويشيد يف تقييمه هل
 . (3)احلدث الثقايف بفوائده العديدة 

غري أن األنصاري مرة أخرى جيانب الصواب يف ضبط تاري  هذه الواقعة ، إذ يُرجع تأسيس 
، خالفا للصواب ، وواقع األمر أن استجالب املطبعة املنوه  1864املطبعة وإصدار الصحيفة إىل عام 
حيفة بواسطتها ، حيث صدر العدد األول ، ومت إصدار الص 1866هبا كان عن طريق مالطا عام 

وباملثل حظيت املؤسسات املدنية األخرى ، مثل : الطرق  ( 4) 1866سبتمرب  23منها بتاري  
واجلسور والربيد باهتمام وتقدير األنصاري ، بيد أن أكثر املشاريع اليت القت إعجابه ، هي استكمال 
التحصينات العسكرية حول مدينة طرابلس ممثلة يف استحكامي " برج الرتاب " و " سانية الباشا " يف 

 . (5)باشا  عهد الوايل حممد نظيف

                                                           
م ( 1866هـ  1283ـ عمار حممد جحيدر ، " بدايات الصحافة الليبية ، العدد األول من صحيفة طرابلس غرب )  1

م ، أعمال ندوة علمية ، طرابلس : منشورات مركز  1953ـ  1835" يف حممد الطاهر اجلراري ) حمررا( اجملتمع اللييب 
 . 616، ص  2335جهاد الليبيني للدراسات التارخيية 

 . 621عمار حممد جحيدر ، " بدايات الصحافة الليبية " ، املرجع السابق ، ص ـ  2
 . 378، ص   1ـ واألنصاري ، املنهل ، ج  3
ظر التصحيح يف عمار حممد جحيدر ، " بدايات الصحافة الليبية " ، املرجع السابق ، ص انـ  املصدر نفسه ، و  4

نظر : كامل علي مسعود الويبة ، الصحافة الليبية : امن الصحف ، وملتابعة دقيقة للصحيفة املعنية وغريها  633
 . 23، ص  2338مواقفها السياسية واجتاهاهتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، بنغازي : جامعة قار يونس 

 . 378، ص   1ـ األنصاري ، املنهل ، ج  5
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غري أن هذه اإلشارات مقتضبه جدًا وال حتصر كل االجنازات احلضارية للمرحلة بطوهلا وتشمل 
القصور واألضرحة واحلمامات والفنادق واألبراج والقالع واألسواق واملعسكرات واألسوار واملستشفيات 

 . (1)واملوانئ واجلمارك واملساجد واملدارس سواء يف املركز أو يف األطراف 

والشك أن موقف األنصاري هذا الداعم للتنظيمات واملؤسسات العثمانية يعد موقفًا اعتيادياً 
ومتوقعًا من مؤرخ حضري مثله ، إذ عرب عن احرتامه للمؤسسات العثمانية بصرف النظر عن تأخرها 

 .   (2)وتدين أداءها 

  موقفه من الوالة والخلفاء :. 2
خليفة  67استأثر الوالة واخللفاء باهتمام كبري يف تاري  األنصاري ، حيث أرخ يف املنهل حلوايل 

منذ بروز هذا النظام اإلسالمي بعد وفاة الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم يف خالفة أيب بكر رضي 
الوالة على تاري   اهلل عنه ، حىت خالفة السلطان العثماين عبد احلميد الثاين ، كما رصد حركة تتابع

واليًا تعاقبوا على تاري  البالد منذ والية عقبة بن نافع على طرابلس  93الوالية مشريًا إىل حوايل 
عاملاً  66وافريقية يف العهد الراشدي إىل والية أمحد راسم يف العهد العثماين الثاين ، بينما ترجم لنحو 

 . (3)من أعالم البالد على طول تاري  الفرتة 

ن الكيف يالحظ اختصار األنصاري يف تراجم السالطني والوالة ، وتوسعه يف ترمجة العلماء وع
يف املنهل فرتمجته للمدين تستغرق سبع صفحات ، وحملمد بن علي السنوسي تسع صفحات، بينما ال 
تزيد تراجم السالطني والوالة عن نصف صفحة ما عدا حممود ندمي باشا ، ورمبا كان هذا التوسع 

                                                           
املؤرخ أمحد النائب  (يف عمار جحيدر ) حمرر ـ سعيد علي حامد ، " إشارات اآلثار يف كتاب املنهل العذب " 1

 .  613ـ  638األنصاري ، املرجع السابق ، ص ص 
 . 73ـ عفاف أمحد الباشا ، املرجع السابق ، ص  2
 .  ، كامل الكتاب 2، ج   1ـ األنصاري ، املنهل ، ج  3
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شرًا عن وفرة املادة من جانب ، وكونه من طبقة املرتمجني الصوفيني من جانب آخر مثلما يفسر مؤ 
 .  (1)أيضا مبوقفه السياسي جتاه اخللفاء والوالة 

وتكشف هذه اخلطة املهيكلة ملدونة األنصاري التارخيية عن تقدم اهتمامه هبذه الطبقة ، وهي 
الجتماعية األخرى ، ورمبا يفسر هذا باستحواذ طبقة احلكام طبقة احلكام عن سائر الفئات والطبقات ا

بشؤون احلكم والسياسة وامتداد تأثريهم على مجيع مناحى احلياة يف والية طرابلس ، وسيادة الرؤية 
التقليدية للتاري  على أنه تاري  ملوك ورؤساء وقيادات ، هلذا كان اخللفاء متقدمون يف األمهية واملنزلة 

د األنصاري ، ومل يكن يطاهلم بنقد أو جتريح ، بل كانوا موضع متجيد وإطراء، ورمبا يعكس واملكانة عن
سالمية ، ولعل هذا يفضي هذا املوقف الفكر السياسي عند األنصاري املتأطر ضمن نظرية اخلالفة اإل

 . (2)حلاكم وتغييبه للمحكوم يف تارخيهسرتاتيجية استحضاره اإىل دعم ا

عام شرف الدين أن إدراج األنصاري لتاري  طرابلس ضمن التاري  اإلسالمي، وتعتقد الباحثة إن
وتركيزه على مسألة اخلالفة ، ورصده للخلفاء الذين تولوها ، إمنا يعكس االرتباط السياسي هلذه املنطقة 
باخلالفة ، لكوهنا مثلت يف كل مراحل تارخيها طرفًا من أطراف مراكز اخلالفة ، رغم ما اعرتى هذا 
االرتباط أحياناً من ضعف السيما يف الفرتات اليت أظهر فيها بعض الوالة الطرابلسيني خروجاً عن دولة 

بت ، وأخرياً اخلالفة ، مثلما حدث يف حكم بعض األسر ، كبين خزرون ، وبين غانية أو بين ثا
ع وجود هذه م ة إىل أخبار تلك املراكزلالفت عدم إغفال األنصاري اإلشار القرمانليني ، وكان ا

النزعات االستقاللية لوالة طرابلس ، األمر الذي يؤكد اإلحساس باالرتباط السياسي لدى املؤرخ 
 .(3)والئه ملؤسسة اخلالفة ومتسكه هبااألنصاري ، مثلما يربهن على 

وقد تبىن األنصاري يف منهله عرض تاري  طرابلس من خالل عهود والهتا ،إذ يبدأ عادة يف سرد 
ذكر الوايل وظروف توليه ، ويتبع ذلك باستعراض األحداث املهمة يف واليته مرتبة حسب األحداث ب

                                                           
شر " يف عمار جحيدر ) حمرراً ( املؤرخ أمحد ـ عماد الدين غامن : " عبد الرزاق البيطار وترمجة األعالم القرن الثالث ع 1

 . 436النائب األنصاري ، ص 
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تتابع السنيني وصواًل إىل ذكر وفاة الوايل أو عزله ، ويبدو أن هذا التوجه قد أثر بشكل الفت يف تناوله 
م من إفادته بتوجهه لألحداث سواًء فيما يتصل مبجاهلا اجلغرايف ، أو فيما يتعلق بطبيعتها أيضا ، فالربغ

لكتابة تاري  شامل لطرابلس الغرب ، فإن رصده لألحداث قد اقتصر على ذكر أخبار املركز 
الطرابلسي، ومل يأت على ذكر أخبار األطراف واجلهويات إال حال ارتباطها بأحداث املركز، مثل : 

ا يتبع ذلك من محالت االضطرابات السياسية ، وخروج هذه األطراف اجلهوية عن سلطة املركز ، وم
 .  (1)إعادة السيطرة والتهدئة 

ويبدو أن تناول األنصاري لتاري  طرابلس من خالل تاري  الوالة كان له أثره يف توجهه لرصد 
موضوعات سياسية بعينها ، مثل : تغيري الوالة ، والصراع على السلطة ، والثورات واالنتفاضات ، 

عسكرية مع البلدان اجملاورة ، ومع الدول األجنبية، أما املواضيع والعالقات السياسية واملواجهات ال
االجتماعية واالقتصادية فقد مهشت يف مدونة األنصاري التارخيية ، باستثناء بعض اإلشارات املقتضبة 

لقة بالضرائب العرضية املقدمة يف سياق حديثه عن عهد هذا الوايل أو ذاك وأعماله ، كتلك املتع
ب اليت تنشأ عنها ، أو اإلشارات املتصلة حبركة القبائل ونزاعاهتا ، أو تلك اث الشغواجلباية وأحد

 (2)املتعلقة بسوء األوضاع االقتصادية ، وما يرتتب عنها من اضطرابات 

وكانت عالقة األنصاري املباشرة هي مع الوالة ، حيث مل تكن له فيما يبدو صالت مباشرة مع 
، وحتكمت يف عالقته بالوالة ظروف،  1884اخللفاء العثمانيني ، حىت بعد هجرته إىل استانبول عام 

بط بعالقة أمهها نظرة الوالة أنفسهم للعلماء والنخب االجتماعية ، ومن املؤكد أن األنصاري قد ارت
وطيدة مع الوايل حممد نظيف ، يشهد بذلك شغله رئيسا للبلدية ، وإيفاده يف مهمة رمسية إىل تونس 

، لتسوية قضية املهاجرين التونسيني يف طرابلس الذين قدرهتم  1881بعد االحتالل الفرنسي عام 
واختذ فيها موقفًا مغايراً ، وهــي قضية أثارت الرأي العام اللييب ،  (3)ألف  133بعض املصادر بنحو 

                                                           
 . 433نعام حممد شرف الدين ، املرجع السابق ، إـ  1
 . 434ـ املرجع نفسه ، ص  2
، وعبد اهلل علي إبراهيم ،  319ـ أمحد صدقي الدجاين ، ليبيا قبيل االحتالل اإليطايل  ، مرجع سابق ، ص  3

 . 579التطورات ،  مرجع سابق ،ص 
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للموقف الرمسي للدولة الساعي إىل إبعاد املهاجرين عن املناطق الليبية وإرجاعهم إىل داخل الرتاب 
 . (1)التونسي 

وكانت هذه القضية أيضا مثار أزمة سياسية بني أعيان مدينة طرابلس ، وحكومة الوالية ، 
 . (2)، وتعيني أمحد راسم باشا خلفاً له  انتهت باستدعاء الوايل حممد نظيف إىل العاصمة

ويوحي خطاب األنصاري متثله هلذا احلدث املأزوم الذي شاهده وراقبه عن كثب ، وعكس 
أزمة النظام السياسي على عهده من جانب وثقافته السياسية املطبوعة يف متثله حول طبائع احلكم 

تشابكة من جانب آخر ، فقد مشلت إشارة األنصاري وأربابه ، واألزمات املتولدة وسياقاهتا وجتلياهتا امل
هلذه األزمة السياسية بني الوايل وأعيان املدينة ، استحضار الدوافع الداخلية واخلارجية كبواعث حلدث 
األزمة ، لكن تعليله وحتليله اخلتامي مييل إىل اعتماد وجهة النظر الرمسية يف تفسري األزمة السياسية 

 . (3)وحتديد مسؤوليتها 

ويعاجل املؤرخ األكادميي عبد اهلل علي إبراهيم نفس احلدث األزمة عن بعد وعرب مصادره ، 
ويتحاور مع سياقات املوثق واألطراف املشاركة فيه ، والبحوث املنجزة عن احلدث الحقا ، وينزهلا 

التقاعس ضمن سياقات وإجراءات الوايل أمحد راسم باشا بشأن الضرائب والسياسة اجلبائية برمتها ، و 
عن حتسني األحوال االقتصادية يف البالد ، وتعسف السلطة احلاكمة واستبدادها ، والتدخل األوريب 
التجاري والسياسي ، وشدد الباحث على الدوافع البعيدة لذلك احلدث اليت تضمنتها الرتكيبة 

                                                           
،   588، وعبد اهلل علي إبراهيم ، التطورات السياسية ، مرجع سابق ، ص  38، ص   2ـ األنصاري ، املنهل ، ج  1

وضوع ، راجع امحيدة سامل محاد ، سياسة الوالة العثمانيني جتاه أهايل طرابلس يف العهد للتوسع أكثر حول هذا امل
، ص ص  2312، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، كلية اآلداب ، قسم التاري  1911ـ  1835العثماين الثاين 

واضحًا مع أهايل الوالية ضد  ، ووفقا ملعطيات هذه الدراسة ، فقد أبدى بعض املثقفني الطرابلسني تعاطفاً 94ـ  58
سياسة الوالة ، ولفتوا أنظارهم إىل املعاناة اليت كان يعانيها السكان ، وكذلك انتقدوا السلوكيات االجتماعية اليت كانت 

 . 144تسهم بشكل أو بآخر يف تأخر الوضع الثقايف ، ص 
 . 4ـ  3، ص   2ـ األنصاري ، املنهل ، ج  2
 . ـ  املصدر نفسه  3
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لعل ما سبق يعكس جتاوز و  . (1)االجتماعية يف ليبيا وتونس ، وتباين اسرتاجتيات حلفاء النظام وأدواته 
املؤرخ األكادميي احملرتف منزله وصف األزمات وتوثيقها إىل حماولة فهمها ومتثلها ، وهو ما يعد قراءة 
جديدة يف الدراسات واألحباث التارخيية املهتمة بالبالد الليبية مقارنة مبصنفي الكتب من املدرسة 

 . (2)سري األزمات وحتليل أبعادها  الكالسيكية اليت تغيب عنها التصورات احلديثة لتف

وكانت عالقة األنصاري يف البداية وثيقة مع الوايل أمحد راسم ، لكن اخنراط األنصاري يف 
اجلمعية السرية عصف بتلك العالقة احلميمة بينهما ، وتشرح املعلومات القليلة املتوفرة عن موقف 

موقف الوايل أمحد راسم جتاه األنصاري ،  األنصاري من النظام العثماين برمته أسباب التحول يف
السيما مواقف األخري املعارضة والرافضة لألطماع االستعمارية يف ليبيا وتونس ، إذ تشري بعض املصادر 
إىل مشاركته الفاعلة يف إثارة محاس واهتمام الفئة املثقفة يف مدينة طرابلس ضد تكالب القوى 

ي ينتمي إليه ، وكان من أنصار القيام باستعدادات عسكرية ، االستعمارية على اإلقليم احلضاري الذ
 . (3)واملطالبة بتحصني الوالية ، وحتديث وسائل الدفاع عنها 

زين ضد الغزو الفرنسي لتونس ويف هذا الصدد يضعه شارل فريو على رأس قائمة احملرضني املرب 
دعا إىل ضرورة تشكيل فرق مدفعية من الليبيني للمسامهة يف مقاومة االحتالل ، ومواجهة حيث 

 . (4)الدعاية الفرنسية 

فقد نوه بفضله يف تقدمي تسهيالت لبعض جتار  Michael . Le Gallأما ميشال يل جال 
ك مع املدين وآخرين شرت ااألسلحة من الليبيني واإليطاليني لتوريد األسلحة للمهاجرين التونسيني ، كما 

يف عرقلة برنامج شارل فريو املتعلق بتسجيل املهاجرين التونسيني يف املناطق الغربية والعمل على 

                                                           
 . 588ـ عبد اهلل علي إبراهيم ، التطورات السياسية ، مرجع سابق  ص  1
 . 7قيد النشر ، ص  1951ـ عزالدين عبد السالم العامل ، األزمات السياسية وإدارهتا يف ليبيا  2
ـ طرابلس ، املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية ، شعبة الوثائق العربية ، ملف إبراهيم سراج الدين ، رقم  3

 ، أوراق التحقيق مع املذكور . 197
، 383رات السياسية ، مرجع سابق  ص ، عبد اهلل علي إبراهيم ، التطو  738ـ  شارل فريو ، احلوليات الليبية ، ص  4

 . 68ي الدجاين ، ليبيا ، ص أمحد صدق
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إرجاعهم إىل مناطقهم األصلية ، ويبدو أن املدين واألنصاري قد وجدا دعماً وسنداً ملوقفهما من بعض 
 . (1)سياسة الوايل يف مسألة املهاجرينصغار الضباط وقائد القوات العسكرية يف معارضتهما ل

يف أحكامه ، إذ كان  الوالة العثمانيني بل كان متوازناً ومل يكن األنصاري سيء الظن غالبًا يف 
يشيد بأعماهلم واجنازاهتم ، لكن هذا مل مينعه من انتقاد الظامل منهم ، السيما الوالة القرمانليني ، 

هم وجمافاهتم للعدالة واحتكارهم للتجارة وغدرهم بالنخب حيث كان بإمكانه وصف ظلمهم واستبداد
 .( 2)الثقافية واالجتماعية كما يف وصفه لسياسة عثمان باشا الساقزيل 

ومثل كل املؤرخني يف عهد ما قبل االحرتاف ، فإن كتابة األنصاري التارخيية كانت عمالً 
ل وخملصا للنظام العثماين ، ولئن اخنرط يف إضافياً، فقد كان موظفًا حكوميًا متفانيًا يف املقام األو 

االنتساب إىل أحد التنظيمات السياسية املناوئة ، فإنه مل يتورط يف االضطرابات الثورية يف زمنه ، ولو 
انغمس يف ذلك لكان معاداًل ألن يعي  حياة خاملة ، وملا استطاع املسامهة يف تنمية مدينته ، 

 ري من أال يعمل على اإلطالق  . فاختياره العمل من خالل النظام خ

 استخالص :   

كان األنصاري شخصية ثقافية وسياسية واجتماعية ذات وزن ، حصل على االعرتاف والتقدير 
من السلطة واجملتمع يف آن ، وأحرز مكانة مهمة بني املؤرخني القدامى ، وكان أفقه بوصفه مثقفاً 

حملياً ال جياوز حدود الوالية والوطن الطرابلسي ، فلم تظهر عنده متعلماً منتمياً إىل كبار املوظفني أفقًا 
التوجهات القومية العربية مثلما ملسناها عند الباروين ، وظهرت ساطعة قوية عند املؤرخ القومي العريب 

 بازامة .

وكانت عالقته بالدولة العثمانية ، عالقة تكافل وتعاون غالبًا ، ومل يبد باستمرار وجهات نظر 
قدية جتاه الدولة ، مع أهنا غالباً كانت جمال توتر وتوجس بالنسبة له ، ومن املؤكد القول بأن عثمانيته  ن

 كانت هنجاً ثابتاً سواء توافقت أهدافه مع الدولة أم تفارقت .
                                                           

 . 588ـ عبد اهلل علي إبراهيم ، التطورات السياسية ، مرجع سابق  ص  1
 . 243،  239، ص   1ـ األنصاري ، املنهل ، ج  2
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وإذا جتاوزنا نقد منهجه التارخيي التقليدي احلويل متامًا فاقد التماسك البنائي املربك للمراجع 
، لتداخل مواده ، وبعدها عن الدقة ، وجمانبتها للصواب أحيانًا ، فإن النقد الذي نوجهه له واملطلع 

يتمثل يف جتاهله بقصد أو بغريه لبعض القضايا الكربى السياسية حىت بعد هناية السيادة العثمانية على 
العثمانيني عن ، حيث يغيب أي دور وطين له ، أو أية إشارة توضح موقفه من ختلي  1911ليبيا عام 
،  1911، وإن كانت هجرته قبيل االحتالل اإليطايل إىل استانبول يف يونيو  1912الوالية عام 

م ، تؤشر إىل رفضه التعاي  مع االحتالل 1918ومنها إىل بالد الشام اليت توىف فيها ببريوت عام 
 وبغضه له .

ي يف هذه الشخصية عن مزيد ومع ذلك ، فإننا مازلنا نتطلع إىل أن يكشف البحث املستقبل 
 من املواقف الوطنية املشرفة له .
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ومدن جنوب الصحراء خالل  االجتماعية بين طرابلس الغربالعالقات االقتصادية و 
 القرن التاسع عشر  " غدامس نموذجا "

 د. حممد عمر مروان                                                                  

 جامعة طرابلس /كلية االداب /قسم التاري                                           

 مقدمة

يعترب موقع والية طرابلس الغرب خالل الفرتة قيد البحث ذات أمهية خاصة ، لوقوعها وسط      
الساحل الشمايل للقارة األفريقية . هذا املوقع جعلها تتبوأ مركزا اقتصاديا مهما من خالل العملية 

اليت توالت على  التجارية اليت تتوىل طرابلس عرب العصور القيام هبا . فقد حاول العديد من األقوام
حكم طرابلس أن خترتق دروب الصحراء مما جعل تلك القوى تستعني بالقوى احمللية لتنفيذ سياستها 
االقتصادية  ، فقد حاول الرومان توطيد عالقاهتم مع اجلرمنت ساكين اجلنوب الطرابلسي والذين 

ز املدن الساحلية اليت أخذوا على عاتقهم نقل السلع األفريقية من مدن جنوب الصحراء إىل مراك
 سيطر عليها الرومان كصرباته وأويا ولبدة .

م استطاع املسلمون أن يتوغلوا داخل  642هـ / 22وبعد الفتح اإلسالمي إىل طرابلس الغرب سنة    
األماكن الصحراوية مبساعدة السكان احملليني ، وأن جيددوا النشاط التجاري بني املدن الطرابلسية 

حراء ، بسبب أن العرب املسلمني حينما فتحوا طرابلس الغرب مل تكن البيئة ومدن جنوب الص
 الطرابلسية أو الواحات التابعة هلا ختتلف عن البيئة العربية اليت قدموا منها وهي شبه اجلزيرة العربية .

فمن هذا املوقع جعل طرابلس مطمعا للعديد من القوى احلديثة كاألسبان وفرسان القديس يوحنا ،     
 األسباب الرئيسية الحتالل األسبان طرابلس الغرب ..  
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سرتاتيجي نتيجة للصراع العثماين األسباين يف حوض البحر املتوسط ، وأمهية حصول كل ا/ سبب  أوال
منهما على هذا املوقع الذي سيمنحهما يف حالة السيطرة عليه فرصة الوصول إىل منابع جتارة القوافل 

 . جنوب الصحراء الكربى

/ بالسيطرة على هذا املوقع سيعود على خزينة كل منهما بعوائد مالية هائلة نتيجة للضرائب  وثانيا  
 اليت ستفرضها على تلك التجارة ، أو عوائد األرباح من تلك التجارة .

م عجزا عن اخلروج خارج القمقم الذي وضعا  1551ــ  1513إال أن األسبان وفرسان مالطا   
 حيث مل يستطيعا اخلروج خارج أسوار قلعة طرابلس . أنفسهما فيه ،

م مل يهتم الوالة الذين تعاقبوا على حكم طرابلس  1711ــ  1551وخالل العهد العثماين األول     
بالتجارة مع مدن جنوب الصحراء النشغاهلم بقضايا أخرى منها أن السيطرة العثمانية مل تتم على كافة 

ا أن الثورات اليت قامت ضدهم وكادت أن تقوض احلكم العثماين يف مناطق طرابلس بالكامل ، كم
طرابلس شكلت هاجسا للسلطة العثمانية بالوالية والسلطة املركزية باألستانة ، لذلك مل تعر السلطة 
بالوالية أية اهتمام بالتجارة مع مدن جنوب الصحراء ، بل وجهت جل اهتمامها إىل القضاء على 

نشغال الكامل بالصراع بني اجلند اإلنكشارية والوالة للسيطرة على السلطة .وميكن تلك الثورات أو اال
أن نستثين عهدي حممد باشا الساقزيل وخليفته عثمان باشا الساقزيل ، حيث اهتم األول بالسيطرة 
على الداخل لتأمني ما سيقوم به من جتارة مع مدن جنوب الصحراء وما محلته على مدينة أوجلة 

ية اليت كانت تنعم بنسبة استقالل ذايت ، ونعيم اقتصادي عائد عليها من جراء جتارة القوافل الصحراو 
مع مدن جنوب الصحراء ، كل ذلك جعله يطمع يف احتالل املدينة ، حيث جهز محلة فرَغ على أثرها 

.  1احلملةمركز الوالية وضواحيها من اجلنود والزعامات خوفا من الثورة عليه على أثر انشغاله بتلك 
وتشري الوثائق والكتب املصدرية إىل الطريقة اليت استطاع هبا السيطرة على املدينة وهي خمادعة حاكمها 

                                                           
1
يسي ، دار الثقافة ، بريوت م ، تعريب خليفة حممد التل1911ـ اتوري روسي ، ليبيا منذ الفتح العريب حىت سنة  
 .   233م  ، ص  1974 ،لبنان



020 
 

، وقد عادت عليه هذه احلملة حبمولة أربعني مجال من الذهب ، مكنته من بناء اسطول    1وسكاهنا
فتاح الطريق أمامه إىل مدن جنوب كبري بالبحر املتوسط .إال أن النتيجة اهلامة من تلك السيطرة هو ان

الصحراء ، ومتكنه من احتكار تلك التجارة لصاحل نفسه ، وفرض على التجار أال ينافسوه يف بيع 
السلع التجارية حىت تباع كل سلعه ، وباألسعار اليت حيددها هو ، وبذلك أصبحت أوجلة من املدن 

 األساسية والرئيسية يف التجارة الصحراوية .

م شهدت التجارة الصحراوية أكثر اهتماما وتنظيما  1835ـ  1711الل العهد القرمانلي وخ      
وذلك بالسيطرة على الواحات الصحراوية داخل الوالية ، واليت كانت تشرف على تلك التجارة ومن 

 أهم تلك احلمالت علي القرمانلي على غدامس .

على املدينة وأمهيتها بالنسبة إىل طرابلس ، حيث  ورمبا قبل اإلشارة إىل تلك احلملة نسلط الضوء      
تعد غدامس من أقدم املدن الليبية اليت استمرت فيها احلياة حىت اآلن ، وتدل اآلثار اليت عرت عليها 
باملدينة على تعاقب احلضارات هبا من فرتة ما قبل التاري  ، أو ما يعرف بالعصر اجلرمنيت مرورا بالعهود 

عهد اإلسالمي والعهود اليت جاءت بعده . وقد اعترب اجلرمنت غدامس جماال جغرافيا اليت تلته وحىت ال
 وحيويا هلم فحافظوا عليها ، ودافعوا عنها أمام اهلجمات اليت كانت تفد على املدينة .

م 642هـ / 22عمر بن اخلطاب عام وقد فتح العرب املسلمون هذه املدينة على أيام اخلليفة       
، 2م 661هـ /  46انتفضت املدينة وأعيد فتحها على يد القائد عقبة بن نافع من جديد عام  ،مث

وبالتايل أصبحت املدينة خاضعة للدولة العربية اإلسالمية ، حيث أسلم أهلها وحسن إسالمهم 
 انعكس ذلك على سلوك سكاهنا أينما حلوا .

                                                           
1
 2عبد الرمحن بن غلبون ، التذكار يف من ملك طرابلس وما كان هبا من األخيار ، حتقيق الشي  الطاهر الزاوي ، طـ  

، وكذلك أمحد النائب األنصاري ، املنهل العذب يف تاري   129، الناشر مكتبة النور ، طرابلس ليبيا ص  1967
 .   235،  232 ، بدون تاري  ص طرابلس الغرب ، مكتبة الفرجاين

 ،أدريان فان ليوفن ، وأندري فريي ـ ابن عبد العزيزأبو عبيد اهلل البكري ،املسالك واملمالك ، حققه وقدم له وفهرسه ، 2
 . 66م ، ص 1992الدار العربية للكتاب تونس 
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وبالتايل  1م1187هـ / 583قارتكني عام  وخالل العصر املوحدي امتلك املدينة إبراهيم بن      
ارتبطت املدينة بعالقات قوية اقتصادية واجتماعية مع مركز الدولة تونس ، حيث دفعت الضرائب 
واإلتاوات السنوية اليت كانت تتكون من احلظايا والزنوج مللوكها ، وهذا ليس حبا فيهم ، وإمنا للسماح 

 هلم مبمارسة أنشطتهم التجارية هبا .

وقد أكد دفرت غدامس أن املدينة دفعت ضرائب سنوية للدولة احلفصية ، حيث فرض عليهم أبو       
فراس ضرائب سنوية قدرت بأربعمائة مثقال ذهب ، وإذا امتنعت عن الدفع فإن سالطني الدولة 

 .      2احلفصية جيهزون محلة يتجهون هبا إىل غدامس جلمع املبلغ بالقوة

ت اليت كانت أشهرها محلة رمضان بك قائد القوات التونسية يف شهر رمضان وقد كثرت تلك احلمال
م ، واليت جعلت املدينة تقف جمتمعة ضدها رغم التنافر بني سكاهنا ، وقاومت  1639هـ /  1318

احلملة وكادت القوات التونسية أن هتزم لوال تغري أسلوب اهلجوم على املدينة ، وذلك مبحاربتها 
مر القائد رمضان بك بتقطيع خنيلها إذ بلغ ما قطعته احلملة ما يزيد على مخسمائة اقتصاديا حيث أ

مخسة  5333خنلة ، األمر الذي جعل زعماء املدينة يركنون إىل مطالب رمضان باي وصاحلوه على 
 . 3آالف مثقال ذهب

ريوا مل يعم فإن حكام طرابلس  1711ـ  1551ورغم الفرتة الطويلة للحكم العثماين األول       
يذكر عدا ما ذكرت سابقا وهو احتالل حممد باشا الساقزيل ألوجله ،  املناطق الداخلية أي اهتمامٍ 

سرتاتيجية العثمانية بحرية وجتهيز أساطيلها تنفيذا لالبسبب أن حكام طرابلس كان اهتمامهم بالقوة ال
 ية اليت كانت يف صراع مستمر يف حوض البحر األبيض املتوسط ، لكي تستطيع أن جتابه القوى األورب

                                                           
1
العثماين ، منشورات اجلامعة الليبية، ودار  عبد اللطيف الربغويت ، تاري  ليبيا اإلسالمي من الفتح حىت بداية العصرـ  

 . 385صادر بريوت ، ص
 ـ دفرت غدامس اللوحة الرابعة . 2
 ـاملصدر نفسه اللوحة العاشرة . 3
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لذلك اعتربت املناطق الداخلية كمرزق وغات وغدامس مناطق خاصة  ، مع القوات البحرية العثمانية
 .  1لنفي املغضوب عليهم

كما أن تلك املناطق مل تكن يف حسابات والة طرابلس ، فعلى سبيل املثال احلملة اليت ذكرهتا       
. وهي تبعد أضعاف املسافة 2م 1643باشا الساقزيل على مدينة أوجلة عام سابقا واليت قام هبا حممد 

اليت تبعدها غدامس عن طرابلس ، كما أن غدامس أغىن وأقوى اقتصاديا من أوجلة ، ولوال قناعة 
حكام طرابلس بعدم تبعية املدينة إليهم ، وأهنا تتبع دايات تونس ، أو رمبا لتمتع املدينة باستقالل ذايت 

سب ما أشارت إليه بعض املصادر ، ألمكنهم السيطرة عليها بسهولة واالستيالء على مواردها على ح
 االقتصادية وغنموا أضعاف ما غنموه يف أوجلة .

 ،كم حيث اهتموا باملناطق الداخليةلقد ظل هذا الوضع باملدينة إىل أن وصل القرمانليون إىل احل       
باعتبارها موردا جبائيا ال ميكن االستغناء عنه ، خاصة على عهد مل يكن ذلك هبدف تطويرها بل و 

 ورطه فيها القناصل قته املالية اليتالذي بدأ يعي  ضائ م (1832 -1795يوسف باشا القرمانلي ) 
 من ديونه . ر عليه دخال يستطيع به تغطية جزئٍ ل يبحث عن مصادر مالية جديدة تداألوربيني فظ

ذه املرحلة ن السيطرة على غدامس ملا هلا من أمهية اقتصادية كربى خالل هحاول القرمانليو        
وا يبحثون عن احلجج لالستيالء على غدامس حيث انتهزوا فرصة انتفاضة املدينة وامتناعها عن فبدؤ 

، فقرر إرسال محلة بقيادة ابنه علي هبدف اخضاع املدينة  3م 1836هـ /  1221دفع الضرائب عام 
 ، 4لقرمانلية وتشري املصادرإىل السلطة ا

                                                           
 .185م ، ص1953ـمصطفى بعيو ، دراسات يف التاري  اللييب ، اإلسكندرية مطابع عابدين  1
ـ حممد عمر مروان ، محلة حممد باشا الساقزيل على أوجلة وأثرها االقتصادي واالجتماعي ، جملة البحوث التارخيية ،  2

 . 155م مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ص  2331، العدد األول يناير  23السنة 
بة الفرجاين ، طرابلس ليبيا ، د.ت ، ص ـ أمحد النائب األنصاري ، املنهل العذب يف تاري  طرابلس الغرب ،مكت 3

315 . 
م  1984ـ حسن الفقيه حسن ، اليوميات الليبية ،حتقيق حممد األسطى ، عمار جحيدر ، مركز جهاد الليبيني  4

 .  215ص  236اليومية 
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م وحاصرها ثالثة أيام مما جعل علماءها  1816هـ /  1233أن احلملة نفذت عام  1والوثائق 
 ، وأنه فرض عليهم شروطا أمهها :ـ 2وأعياهنا يدينون ويقرون ليوسف باشا بالطاعة والوالء

 . ـ االمتناع عن دفع الضرائب إىل تونس ، والقبول بدفعها إىل طرابلس 1

(  حمبوب تعويضا عن مصاريف هذه احلملة ، وقد أوردت بعض املراجع أن  23333ـ دفع مبلغ )  2
عتقد أن هذا اقرش ، و  2433333( حمبوب أي  123333املبلغ الذي فرض على املدينة هو ) 

الرقم مبالغ فيه ، إال أن املصادر اليت أمكن االطالع عليها تؤكد أن املدينة قد دفعت مبلغا ماليا للدولة 
 القرمانلية . 

وعلى هناية الدولة القرمانلية ، وفرتة الصراع األسري على السلطة بني أفرادها ، متتعت املدينة        
ووصول  واستمرت على ذلك حىت أوائل العهد العثماين الثاين ، غدامس باستقالهلا الذايت من جديد ،

، حينما عمل على بسط نفوذ السلطة العثمانية  3م 1842هـ /  1258حممد أمني باشا إىل السلطة 
على املناطق الداخلة ، ومن بينها غدامس اليت اتبع معها أسلوب الشدة خاصة حينما نقضوا ما 

فد السلطة حيث انتقم منهم لفعلتهم تلك ، وغَرمهم أمواال طائلة عاهدوا عليه ، وذلك بقتلهم مو 
 . 4ألف مثقال ذهب 22بلغت 

إذن أصبحت املدينة ختضع بالكامل إىل السلطة العثمانية بطرابلس وبالتايل هم ملزمون بدفع   
ن جنوب ة ومدالضرائب السنوية إىل سلطة طرابلس ، وبالتايل مثلت املدينة حلقة وصل بني مركز الوالي

الواحات الداخلية أدغاغ ، ووداي وغريها من املدن األخرى ، وكذلك الصحراء ، ككانو ، ومتبكتو ، و 
 مرزق وأوجلة وسوكنة .لطرابلس كغات و 

                                                           
س " جملة ـ وثيقة نشرها بشري قاسم يوشع ، ضمن مقالة بعنوان " أضواء على محلة يوسف باشا القرمايل على غدام 1

 . 71ـ  67م ص  1984يناير وفرباير  23ع 11الثقافة العربية ، س 
 . 318ـ األنصاري املصدر السابق ،  2
 . 353ـاملصدر نفسه ، ص  3
 . 29، ص 2ـ  بشري يوشع ، وثيقة  4
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وتشري الوثائق إىل موقع املدينة املتباعد عن مركز الوالية وأهنا مقطوعة ويف آخر العمالة جياورها      
، ونظرا هلذه الظروف الطبيعية واجلغرافية ، اليت فرضت على  1رثون إال ناذرااخلالء من كل جهة ، وال حي

السكان أن يتجهوا إىل ممارسة التجارة عرب الصحراء مكنتهم من اكتساب خربة وحيوية فعالة يف منو 
ساعدهم يف ذلك احتكاكهم وتعاملهم مع جتار أكثر خربة جعل مدينتهم  ، هذا النشاط وتطويره

خالل القرن التاسع عشر مركزا جتاريا مهما حيث وصلت إىل قمة نشاطها التجاري  غدامس تتبوأ
فذكر أنه  بالعقلية املتفتحة ، خالل هذه الفرتة ، وقد وصفهم الرحالة احلشائشي أي ) جتار غدامس (

مبجرد أن يكتسب الفرد منهم مبلغا من املال ولو كان قليال يشرتي سلعا ليبدأ به رحلته إىل مدن 
نوب ) جنوب الصحراء( ، أو إىل مدن الشمال كطرابلس وتونس ، قد يعود عليه ذلك املبلغ القليل اجل

 . 2بعد تنميته باملاليني

.  3وتشري العديد من الوثائق أن جتار غدامس كان هلم فضاء متميز ، وأماكن لتخزين السلع      
 ئمة ذهابا وإيابا منها وإليها .وتعد مدينتهم مكان آمن لراحة القوافل اليت كانت يف حركة دا

وتعترب غدامس حمطة جتارية للقوافل املتجهة حنو غرب أفريقيا عرب ورجالن ، أو هنر النيجر وقد     
، حيث تفرعت من غدامس عدة طرق جتارية ، ووصلت  4وصفها أبو الفداء " بأهنا مدينة جليلة عامرة

 5جلزائر ، إذ كان بعضها يتجه إىل تواتإليها القوافل القادمة من طرابلس وجنوب تونس وا

                                                           
1
مصطفى نافذ إىل وايل دار احملفوظات التارخيية ، ملف الشؤون اإلدارية ، وثيقة عبارة عن رسالة من قائمقام املدينة ـ  

م.وكذلك وثيقة دون تاري   1836مارس  6الوالية خيربه فيها عن خوف أهايل املدينة من هجمات ورغمة ، بتاري   
يشرح فيها الصعوبات اليت يواجهها جتار غدامس أثناء سفر قوافلهم إىل مدن اجلنوب كتنبكتو ، وكانو ، وكاشنة ، 

 وداي ، وأن جتار غدامس ال ينقطعون عن هذه املدن بسلعهم .وشكر ، وأزقر ، وآير ، وبورنو ، و 
 ـ احلشائشي ، الرحلة الصحراوية ، ص  2
م ، مرسلة من البشري بن أمحد الثين إىل ابن أخيه عومر بن  1881هـ  / 1299مجاد األول   4ـ وثيقة مؤرخة يف  3

 احممد الثين يعلمه فيها بأن عثيقهم قد وَصل محول الري  والناب وخزهنم بالدار.
 . 147، ص 1م ج  1843ـ تقومي البلدان ، باريس ،  4
 ـ واحة باجلنوب اجلزائري. 5
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، والبعض اآلخر اجته 3حىت مدينة كانو 2. بينما بعض تلك القوافل كان يتجه إىل غات 1فتمبكتو 
، فباتت غدامس بذلك حمطة جتمع القوافل التجارية  4جنوب غرب إىل مرزق ، ومنها إىل بورنو

 وتوزيعها ، ومركز لتبادل السلع بني مدن مشال أفريقيا ومدن جنوب الصحراء .

وأشارت العديد من الوثائق واملصادر اليت اطلعت عليها أن من أهم السلع التجارية املصدرة إىل     
واملناشف ، والسيوف ،  ،واحللي الزجاجية س،والنحاطقة هي األقمشة مبختلف أنواعها ، مدن املن

واإلبر ، والورق الذي كان يستعمل لكتابة الرسائل ، أو الكتب اليت دخلت من ضمن أصناف السلع 
اليت تاجر هبا بعض التجار خاصة املخطوطات على أيام ازدهار  ممالك اجلنوب ، وانتشار الثقافة 

، والروائح ، املرجان ، والسكر على شكل قوالب اللؤلو و و  ،ة اإلسالمية  ، واأللبسة اجلاهزةالعربي
والبهارات ، عالوة على خمتلف أنواع  األسلحة اليت القت رواجا سريعا بني أمراء مدن جنوب الصحراء 

اجلاوي   وقد أشار يضا مواد الصباغة ، والقرنفل ، و وكثرة احلروب بني تلك اإلمارات ، والبارود ، وأ
نطلقت من طرابلس عرب ام إىل عدد احلمول التجارية اليت  1892جنليزي عام التقرير القنصلي اإل

محل مجل واليت بلغت أسعارها  2827غدامس إىل بالد ما وراء الصحراء خالل هذه السنة بلغت 
وتشري أحد الوثائق إىل سلع كانت متجهة إىل مدن جنوب الصحراء كان  5مليون ونصف فرنك تقريبا

م حيث كانت سلعه احململة على  1934ابلسي حممد الزقعار الذي قتل بواداي عام ميلكها التاجر الطر 
قطع قماش م 533قماش حممودي بني صغري وكبري ــ ومقطع  2333مجال وهي عبارة عن  153

                                                           
متبكتو من أهم املراكز الثقافية يف غرب أفريقيا ، أنشئت يف أواخر القرن اخلامس اهلجري يف عهد األمري يوسف بن ـ  1

 .   23م ص  1964تاشفني ، انظر: السعدي ، تاري  السودان ، هوارس باريس ،
 ـ غات واحة باجلنوب اللييب . 2
3
اهلوسا ...انظر احلسن الوزان ، وصف أفريقيا ، ترمجة عن تقع إىل الشمال من نيجرييا ، كانت من أهم إمارات ـ  

 . 553م ص  2335الفرنسية عبد الرمحن امحيدة ، اهليئة العامة املصرية للكتاب ، مصر 
ـ برنو أحدى املمالك األفريقية اليت قامت يف وسط أفريقيا خالل الفرتة من أواخر القرن الثامن اهلجري الرابع عشر  4

نفوذها ممتدا على وسط أفريقيا إىل القرن الثالث عشر اهلجري / التاسع عشر امليالدي . انظر : امليالدي ، وظل 
 4م ، ج 2331العمري ، مسلك األبصار يف ممالك األمصار ، حتقيق حممد عبد القادر ، مركز زايد للرتاث والتاري  

 . 95ص
 . القنصلية اإلجنليزية ـ مركز احملفوظات والدراسات التارخيية ، شعبة الوثائق ، ملف 5
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مقطع قماش شرتل  233مقطع شرتل كبري ـ و 633مقطع خام ـ و 733خشن بني كبري وصغري ـ و
مقطع  133مقطع قماش اسكندراين كبري . و 2333غري ـ وش خام صمقطع قما 733متوسط ـ و

قطعة  233مقطع قماش دوق أبيض ـ و 333مقطع قماش ميين صغري ـ و 3233وـ قماش ميين كبري 
 233قطعة فوطة مصرية صغرية ـ و  253قطعة فوطة مصرية متوسطة ـ و 233فوطة مصرية كبرية ـ و
 13قطع زبونات حرير. و 5قطع فرامل حرير ـ و 5و ـقفطان حرير قطعة 133قطعة سروال حرير. و

مثقال عطر  63قنطار مرجان الكافور. و 1333قنطار خرز ـ و 23لفات حرير خمتلفة األلوان ـ و
. عالوة على السلع التجارية األخرى تذهب إىل  1مثاقيل عطر يامسني 5رطل قرنفل ـ و 433وردي ـ و

 املدن األخرى كواداي وأدغاغ . والبعض اآلخر تذهب إىل  2مدينة كانو ومتبكتو

وتؤكد تقارير القناصل املتواجدين بطرابلس الغرب حجم هذه التجارة اليت كانت هتيمن عليها      
م   1892جنليزي عن هذه التجارة عام فعلى سبيل املثال يشري تقرير القنصل اإل ،غدامس وجتارها

محولة  2827والذي ذكر فيه أن عدد احلمول احململة من طرابلس إىل مدن جنوب الصحراء بلغت 
ض تلك القوافل مجل ، وقد بلغت قيمة البضائع ما يزيد على مليون ونصف مليون فرنك . وقد تتعر 

يها اإلعتداءت قد يقتل فيها بعض التجار ويستويل على كافة السلع اليت حتتو إىل بعض الغارات و 
 1533فعلى سبيل املثال ال احلصر تعرضت أحدى القوافل الكبرية حيث كانت تضم حنو  ،القافلة

من بينهم التاجر حممد أبو زمالة والتاجر  13رجل صحبة القافلة قتل منهم  7333مجل وحوايل 
السابقة  ، واملالحظ من األرقام اليت وردت بالوثيقة 3الطرابلسي احلاج أمحد مسلم ، وحسني التاجوري
ونتيجة هلذا الغزو قد املختلفة إىل مدن جنوب الصحراء.  كرب حجم القوافل اليت كانت حتمل السلع

فالسهم على إعالن إخيسر بعض التجار كل سلعهم وبالتايل رأمسال جتارهتم مما يكون سببا رئيسيا يف 

                                                           
1
 . 36، وثيقة رقم  42مركز احملفوظات والدراسات التارخيية ، ملف الوثائق االقتصادية رقم ـ  
ـ هارمتون ردمر ، سبها منوذج لتطوير الصحراء اقتصاديا ، ترمجة عماد الدين غامن ، جملة الفصول األربعة ، السنة  2

 .92، ص  6الثانية ،عدد
هـ / املوافق  1311اد األول مج 23ـ مركز احملفوظات والدراسات التارخيية فرع غدامس ، وثيقة مؤرخة يف   3

مرسلة من أبناء املهدي بن املدين األنصاري إىل حممد بن حممد املانع ، خيربوه فيها إىل تعرض القافلة إىل   ،م1894
 السطو والنهب .
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ديوهنم إذا اشرتوا بضائعهم أثرها ينتقلون من خانة األغنياء إىل خانة الفقراء حيث يعجزون على سداد 
بالدين من جتار طرابلس خاصة اليهود منهم الذين يتعاملون بالربا ، فعلى سبيل املثال ما استدانة احلاج 

( أي  2317أمحد أبوزماله من اليهودي اجنيل بن يوسف الربيب حوايل ألفني وسبعة عشر حمبوب ) 
 مدن جنوب الصحراء ومل يسدد هذا الدين اشرتى هبا سلع سافر هبا إىل قرش( 43343حوالـــي ) 

. وقد استعان 1فاشتكاه إىل القنصل الفرنسي بقنصلية فرنسا خلالصه فيما يطلبه من التاجر الغدامسي
جتار غدامس يف بعض املناطق بعبيدهم كوكالء جتاريني هلم يف العديد من املناطق جنوب الصحراء 

ل أرسل البشري ابن احلاج أمحد الثين إىل عبدهم أبندي خاصة من اكتسب ثقة سيدة ، فعلى سبيل املثا
رطل ، ولكن ما يهمنا  575وكيل والده التجاري مبدينة كانو أخربه أنه سيصله محلني سلعة ميزاهنما 

هو أنه سواه يف املنزلة مع أخوته بقوله له " ....اجلواب إليك من البشري بن أمحد بن حممد الثين إىل 
 .  2أبندي ..."الفضل) كذا ( أخينا 

ونظرا النعدام اإلحصاءات فإنه من الصعب تقدير حجم تلك التجارة الصحراوية ذهابا أو إيابا        
م ذكر سلفاتور بونو أن قيمة البضائع  1881ــ 1872فعلى سبيل املثال خالل الفرتة احملصورة بني 

اخلارجية بلغ أربعة ماليني الواردة من جنوب الصحراء واملصدرة عن طريق طرابلس إىل األسواق 
 .   3وسبعمائة ألف فرنك ذهيب

وهبذا النشاط الكبري لتجار غدامس استطاعوا من خالله أن يسيطروا على معظم املعامالت       
التجارية خاصة يف العقود السبعة األوىل من القرن التاسع عشر ، حىت أصبحوا الوسطاء التجاريني بني 

صحراء دون منافس ، وقد ساعد على ذلك كثرة القالقل والفوضى اليت مدن الشمال ومدن جنوب ال
عَمت مدن جنوب الصحراء اليت بدأت باحتالل دار فور من قبل املهديني أدت إىل زعزعت التجار 
   الطرابلسيني وختوفهم من ذلك ، وبالتايل توقفوا عن إرسال القوافل إىل الداخل وسلموا هذه املهمة 

                                                           
1
ذي  13عبارة عن شكوى من التاجر اليهودي أجنل بن يوسف الربيب مؤرخة يف  ـ مركز احملفوظات والوثائق ، وثيقة 

 هـ. 1297القعدة عام 
 هـ  . 1283مجاد اآلخر  19ـوثيقة مرسلة من البشري بن أمحد الثين إىل عبدهم مبدينة كانو مؤرخة يف  2
شرين " ، جملة البحوث التارخيية، السنة ـ سلفاتور بونو ، " جتارة طرابلس عرب الصحراء يف العقد األول من القرن الع 3

 . 75م ص  1981الثالثة ، العدد األول ، مركز اجلهاد ، طرابلس 
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ار غدامس ، وبذلك أصبح التاجر الطرابلسي هو املكلف بتجهيز التاجر الغدامسي و اإلدارة إىل جت
بالسلع األوربية باعتباره الوسيط التجاري بني الشمال واجلنوب ، رمبا يكون ذلك على شكل التقاضي 
نسبة من األرباح ، أو باملشاركة ، أو على شكل قروض ربوية جتارية مؤجلة الدفع وهذه األخرية اخت  

سلع إىل مدن جنوب الصحراء ا التجار اليهود ، وذلك لكي ينقل التاجر الغدامسي تلك الهب
،  63،وهبذه الطريقة استطاع جتار غدامس أن ميتلكوا بيوت جتارية بلغت يف مدينة كانو ما بني لبيعها
. وميكن أن نرجع الثقة الكبرية اليت منحت لتجار غدامس عائدة إىل 1م  1897بيتا سنة  183

 أسباب منها على سبيل املثال :ـ

تلك املوهبة  مكنتهم من كسب ثقة املتعاملني معهم ، فقد وصفهم  : ـ أهنم كانوا جتارا بالفطرة1
الرحالة األملاين رولفس "...... أهنم ميكن االعتماد عليهم ، موثوق بكلمتهم ، حيافظون على العهد ، 

منح زبائنهم الغدامسيني بضائع قيمتها باآلالف ، ومل  أمناء هذا مما حدا بالتجار األوربيني واليهود
 . 2يسجل على أي غدامسي أن خالف العهود واملواثيق ...."

ـ العالقة احلميمة واجليدة بني جتار غدامس والطوارق جعلت القوافل الغدامسيية تسري بأمان عرب  2
فالطوارق أعلم بدروب الصحراء  الطرق الصحراوية املختلفة ، ألهنم اعتمدوا عليهم يف نقل سلعهم ،

 ومعاملها ، وأيضا هم من ميلكون وسيلة النقل اإلبل .

 ـ العالقة اجليدة لتجار غدامس مع األمراء والسالطني واحلكام يف مدن جنوب الصحراء . 3

كل تلك األسباب جعلت جتار غدامس حيتكرون التجارة الصحراوية لفرتات طويلة ، مكنتهم         
‘ وتوات ، وعني صاحل ، وغات ومرزقحمطات جتارية يف املدن الصحراوية كوادي سوف ،  من امتالك

اجلغبوب ، وكانو ، ومتبكتو ، وزندر ، وأدغاغ ، وبرنو .... وغريها من املدن واملراكز التجارية ، فعلى و 
لنصف الثاين من سبيل املثال : تشري الوثائق إىل امتالك احلاج أمحد بن حممد الثين شبكة جتارية خالل ا

ابنه البشري أغلب األوقات بني مدينيت توات ، فكان هو بني طرابلس وغدامس ، و القرن التاسع عشر 

                                                           
1
 . 92هارمتوت ردمر ، املرجع السابق ، ص ـ  
 .198رولفس ، رحلة عرب أفريقيا ، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ، طرابلس ليبيا ص  2
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بندي وبوقربي يف وابن أخيه يف غات وعبديه أ ،وعني صاحل ، وابنه أبوبكر بني مدينيت متبكتو وأدغاغ
املسؤول على تلك وكان ابنه احممد املشرف العام و  كيله البشري بن قاسم بتونس ،مدينة كانو ، وو 

 . وكل جتار غدامس اعتمدوا هذه الطريقة لتسهيل عملهم التجاري . 1الشبكة

وتشري أحدى الوثائق باألرشيف الفرنسي ملا وراء البحار أن احلاج احممد الثين كان له عالقة       
، ومتبكتو ، وأنه يرتبط بعالقات طيبة مع جتارية كبرية مع كل من تونس وغات ، وكانو ، وسكوتو 

 .  2زعماء الطوارق

كل تلك العالقات واألنشطة التجارية لتجار غدامس جعلهم يكسبون ثروات هائلة وكثرية ، فعلى       
 53333سبيل املثال تشري بعض الوثائق إىل أن عدد جتار غدامس املعتربين واليت تزيد ثرواهتم على 

عن مائيت تاجر ، وهؤالء يعدون من أغنياء الوالية يف ذلك الوقت . ويذكر  قرش ، بلغوا ما يزيد
 .  3( تاجرا 182احلشائشي أن عدد جتار غدامس املستقرين باملدن املختلفة بلغ ) 

أما على املستوى االجتماعي فقد اكتسب أوالئك التجار حظوة ومكانة مرموقة عند حكام تلك      
، وتطلعنا العديد من الوثائق اليت أمكن اإلطالع عليها على املكانة اجليدة اليت املناطق اليت أقاموا فيها 

حظَي هبا جتار غدامس ، فالعديد من السالطني كانوا يستقبلون أولئك التجار ويقيمون هلم الوالئم 
 دبحد استقبل جمموعة من جتار غدامس و واملوائد تكرميا هلم ، فعلى سبيل املثال : أن سلطان زندر ق

بنه ) ابن السلطان ( يشرف بنفسه على راحتهم فرتة اهلم بقرتني وما يلزمهم من الطعام ، وكان 
، وهذا يعكس املكانة اجليدة واملتميزة اليت كان حيظى هبا جتار غدامس مبدن اجلنوب ،  4إقامتهم بداره

املثال : صاهر  كما تصل تلك املكانة إىل مصاهرة أولئك التجار سالطني تلك املناطق . فعلى سبيل

                                                           
1
 مراسالت أسرة الثين تعكس الفضاء الواسع هلذه األسرة يف املناطق املختلفة .العديد من الوثائق تعكس ـ  
 .  45ـ 6ـارشيف وزارة اخلارجية الفرنسية ملا وراء البحار ، الوثيقة رقم  2
ـ رحلة احلشائشي ، جالء الكرب عن طرابلس الغرب ، تقدمي وحتقيق علي مصطفى املصرايت ، نشر دار لبنان بريوت   3

 . 153 م ص 1965
ربيع الثاين دون ذكر السنة ، مرسلة من حممد الكبري بن أمحد ، إىل أخيه حممد الصغري يعلمه بوصوهلم  5ـ وثيقة يف  4

 زندر ساملني واستقبال سلطاهنم هلم . 
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التاجر حممد بن حممد إبراهيم سلطان بورنو ، ووصل التاجر حممد الصياح إىل مكانة كبرية لدى 
 . 1سلطان واداي ، وحممد بشري الوحشي اكتسب حظوة لدى سلطان كانو

إن أولئك التجار الذين استقروا مبدن جنوب الصحراء كان لزاما عليهم فتح بيوت بتلك املناطق      
ن جلهم يصاهرون زعامات وسالطني تلك املناطق كما سبق وأن ذكر ، مما أكسبهم مكانة فكا

اجتماعية عالية جعلتهم مسموعي الكلمة ، وكثريا ما كانوا يتدخلون يف حل املشاكل االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية اليت حتدث بني الزعماء أو القبائل وبعضها ، أو بني منطقة وأخرى ، وكان 

 توفيق حليفهم دائما .ال
كما أن التجار كانوا يتسرون باإلماء وينجبون منهن أبناء حيث تشري أحد الوثائق إىل " ...فإن      

سألت عن زوج اخلدام الذي رسلت لنا معه واحدة منهما محلى أصبحت حامل قالت منك تراه 
انباعت .....". وتشري سجالت قاعدة عندنا حىت تروح انشاء اهلل على خري وعافية ، واخلادم األخرى 

حمكمة غدامس الشرعية أن أمحد بن محود من شارع بين درار تسرى خبمس جوارى وأجنب منهن مجيعا 
حيت أقر وهو يف كامل صحته وعافيته وكمال عقله ، عندما قرر السفر بأن له أوالد من صلبه وهم 

بكر البالغ احلاصل له من جاريته مجعة ، قاسم البالغ احلاصل له من جاريته عائشة بنت عبداهلل ، وأبو 
وعائشة البالغة احلاصلة له من جاريته عائشة بنت عبد اهلل ، وجازيه غري الرشيدة البالغة احلاصلة له من 
جاريته فاطمة بنت عبد اهلل ، وفاطمة الصغرية البالغة من العمر مخس عشرة سنة ، ومرمي الصغرية 

، وأهنم أحرار وهلم حق اإلرث بعد 2اصلتان له من  جاريته خدجيةالبالغة من العمر مثاين سنوات احل
 وفاته .
 وتشري أحدى الوثائق إىل أن التاجر احلاج أمحد بن حممد الثين قد تسرى بإحدى جواريه مبدينة كانو   

وأجنب منها أبنائه احممد ، وحممد الصغري ، وابنته عائشة ، وكان على اتصال مستمر مع ابنيه عن 
، "..... ونلموك 3عبدمها أبندي " ..... ومكن لوالدتنا ما أمرك والدنا أو أخونا احممد ..."طريق 

على والدتنا مل تذكرها إال كيف هي وكيف حاهلا واحلال أهنا معكم وبأيديكم ، وأنا هتنيت بكم عليها 
                                                           

1
 .169الرحلة الصحراوية ، مصدر سابق ، ص ـ  
 . 164هـ ، ص  1321ـ  1316ـ سجل حمكمة غدامس الشرعية ، سجل السنوات  2
 . 2294ـ مركز احملفوظات والدراسات التارخيية ، جمموعة الثين ، وثيقة رقم  3
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هي إال والدتنا ألنكم احلاضرون لديها وحنن أوالدها وهلا ألف حق علينا ولو كانة ) كذا ( أمة فما 
 .1فسلم عليها كثري ...."

كان لتلك اأَلمة تأثري واضح على أبناءها بعد وفاة والدهم خاصة بعد أن بدأ ينشب نوعا و   
من اخلالف بني األخوين احممد وحممد الصغري ونصحتهما بأال مينحا فرصة للذين يرغبون يف التفرقة 

 بينهما بالتدخل بالفتنة بينهما .
ج االجتماعي الذي خلقه جتار غدامس مبدن جنوب الصحراء ، دعم وقوى إن التماز   

العالقات التجارية بني مركز الوالية طرابلس ومدن اجلنوب وبقى ذلك حىت دخول القوى األوربية اليت 
عملت كل ما يف وسعها على زرع بذور الفتنة بني سالطني مدن اجلنوب بعضهم وبعض من جهة ، 

الشمال وحتديدا والية طرابلس ، خاصة حينما سعت إىل تغيري التجارة عرب  ومن جهة ثانية مع مدن
 احمليط األطلسي .

وأخريا ميكن القول ملاذا ال نعيد ما فقد وذلك بالعمل سويا على اعادة احلياة إىل تلك الطرق      
اء ومدن مشاهلا خاصة بعد أن نكبت واملراكز اليت كانت عامرة باحلركة الدائمة بني مدن جنوب الصحر 

 تلك املناطق بالفرتة االستعمارية.

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 .هـ  1234، رسالة بتاري  مجاد الثاين  2556ـ املصدر السابق ، وثيقة رقم  
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 قائمة المصادر والمراجع 

 ـ دار احملفوظات التارخيية ، ملف الشؤون االدارية .1

 حراوية العديد من الوثائق حول التجارة الص ،دراسات التارخيية ، شعبة الوثائقـ مركز احملفوظات وال2

بن غلبون ، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان هبا من األخيار ، حتقيق الشي  ـ عبد الرمحن 3
 ، الناشر مكتبة النور طرابلس ليبيا. 1967 2الطاهر الزاوي ، ط

 بدون تاري  . ،  طرابلس الغرب ، مكتبة الفرجاينـ أمحد النائب األنصاري ، املنهل العذب يف تاري4

، املسالك واملمالك ، حققه وقدم له وفهرسه ، أدريان فان ليوفن ،  ـ ابن عبد العزيز أبو عبيد البكري5
 م.1992وأندري فريي ، الدار العربية للكتاب تونس  ، 

 . ـ مصطفى خوجة ، دفرت غدامس ، املكتبة الوطنية ، باريس6

ـ حسن الفقيه حسن ، اليوميات الليبية ، حتقيق حممد األسطى ، وعمار جحيدر ، مركز جهاد 7
 . 236م اليومية 1984يني للدراسات التارخيية ، الليب

 هـ .1321ـ  1316ـ سجالت حمكمة غدامس الشرعية ، سجل السنوات 8

ـ هارفرد رولفس ، رحلة عرب أفريقيا ، دراسة وترمجة عماد الدين غامن ، مركز جهاد الليبيني للدراسات 9
 م . 1996التارخيية ، طرابلس ليبيا 

الرحلة الصحراوية أو جالء الكرب عن طرابلس الغرب ، تقدمي  ،احلشائشيـ حممد بن عثمان 13
 م .1965وحتقيق علي مصطفى املصرايت ، نشر دار لبنان بريوت ، 

ـ سالفاتور بونو" جتارة طرابلس عرب الصحراء يف العقد األول من القرن العشرين " جملة البحوث 11
زو اإليطايل ، طرابلس ليبيا ركز جهاد الليبيني ضد الغالتارخيية ، السنة الثالثة ، العدد األول ، م

 م .1981
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ـ هارمتون ردمر ، سبها منوذج لتطوير الصحراء اقتصاديا ، ترمجة عماد الدين غامن ، جملة الفصول  12
 . 6األربعة، السنة الثانية عدد 

العصر العثماين ، ـ عبد اللطيف الربغويت ، تاري  ليبيا اإلسالمي من الفتح العريب حىت بداية 13
 منشورات اجلامعة الليبية ، ودار صادر بريوت .

ليفة حممد التليسي ، دار م ، تعريب خ1911ـ اتوري روسي ، ليبيا منذ الفتح العريب حىت  14
 م . 1974، بريوت لبنان ، الثقافة

 .م 1953رية مطابع عابدين ، ـ مصطفى عبداهلل بعيو ، دراسات يف التاري  اللييب ، اإلسكند 15

ـ حممد عمر مروان ، محلة حممد باشا الساقزيل على أوجلة وأثرها االقتصادي واالجتماعي ، جملة  16
م مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية ،  2331، يناير  1، ع  23البحوث التارخيية ، س 

 طرابلس ليبيا .

، لى غدامس ، جملة الثقافة العربيةع ـ بشري قاسم يوشع ،" أضواء على محلة يوسف باشا القرمانلي 17
 م .    1984يناير وفرباير  23، ع  11س
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 حالف والعهود ودورها في تنظيم تجارة مكة قبل االسالماأل

 د. عادل عمران حممد زايد                             
 جامعة  طرابلس  /كلية اآلداب/ قسم التاري  واآلثار                                  

 -المقدمة :

   كان ملوقع احلجار يف وسط  بالد العرب  أثره يف تنوع مواردها  االقتصادية كالزراعة يف يثرب        
حيدها إذ  .رية مما ساعد على االستقرار فيهاالتجارة يف مكة لتوسطها طرق القوافل التجاوالطائف ، و 

، ومن الشرق )اخلليج العريب( ومن جهة الغرب البحر  اجلنوب بالد اليمنمن الشمال بادية الشام ، و 
 األمحر .

، وأتاح هلا فرصة التجارة  ةها يف منتصف طرق القوافل التجاريكتسبت مكة أمهيتها من موقعأ       
مع اليمن والشام والعراق واحلبشة ، وعوضها عن  ُشح املوارد الزراعية  بسبب وقوعها يف منطقة وعرة 

بال تكاد تنعدم فيها مقومات الزراعة ، ومن مث كانت التجارة  عصب االقتصاد  واملورد حمصورة بني اجل
الرئيس لسكان مكة قبل االسالم. والشك  أن وجود البيت احلرام )الكعبة (  يف مكة منحها الريادة 

ليغيب  الدينية  بني قبائل العرب اليت تفد  إليها  يف كل عام للحج والتجارة ،  ومل يكن هذا احلدث
 عن ساسة  وجتار مكة الذين  استفادوا من موسم احلج يف تنشيط احلركة التجارية .

قري  فضمن هلا بذلك  ازداد تطور مكة جتاريًا زمن قصي بن كالب الذي مجع بطون وقد     
االجتماعي يف تنظيماته الداخلية ، للرفع من مكانتها بني االستقرار والتطور السياسي واالقتصادي و 

ناطق بالد العرب . و ليتمكنوا من فرض وجودهم ومحاية جتارهتم كان على أبناء عبد مناف بن قصي م
حالف مع رؤساء القبائل ، والعهود مع ملوك حى جديد يوفر هلم ذلك أال وهو األأن يبحثوا على من
 األحباش  .الروم والفرس و 
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يف تنظيم جتارة مكة قبل االسالم  من  حالف والعهود ودورهاوترتكز إشكالية البحث على طرح األ    
حالف والعهود ، ألاات قصي بن كالب ، ودواعي عقد مل الرتكيز على موقع مكة ، وتنظيخال

 والعهود يف تنظيم جتارة مكة ومحايتها . يالفاإل ى جمهودات بين عبد مناف ، ودورللوقوف عل

 -موقع مكة :

اجلبال مشرفة عليها العربية( ويف واد غري ذي زرع ، و تقع مكة يف بالد احلجاز من )شبه اجلزيرة      
، وعلى الرغم من أن مكة تكاد تنعدم فيها مقومات (1)من مجيع النواحي تقريباً ، وذات شعاب واسعة 

تاح هلا أن تؤدي دوراً بارزاً يف الزراعة ، لوقوعها يف منطقة وعرة حمصورة بني اجلبال ، إال أن هذا املوقع أ
 ستقرار والتطور؟.الوصية ذلك املوقع الذي ضمن ملكة ابالد احلجاز . إذن فما هي خص

ودمشق ، وعدن ،  ،أسهم موقع مكة يف منتصف طرق القوافل التجارية املارة بالكوفة ، و البصرة      
عن طريق احل البحر األمحر ، واآلخر يف االستقرار هبا وتطورها. وكان ملكة طريقان أحدمها على س

. وبالتايل ساعد املوقع  أهل مكة يف (2)الطائف ، وينتهي إىل مكة صنعاء وجدة ، وجنران ، و 
العراق ، واحلبشة ، وأصبحت التجارة موردًا من موارد و الشام ، ستفادة من التجارة مع اليمن ، و اال

)الكعبة(  فيها قبلة احلجاج   أمهية مكة وجود البيت احلراماحلياة االقتصادية لسكان مكة ، وقد زاد من 
، ويبدو أن موسم احلج قد خلق نوعاً من التواصل  بني مكة  والقبائل (3)يف مواسم احلج من كل عام 

                                                           
؛ اليعقويب ، أمحد بن  28م ، ص 1982البلدان ، دار صادر : بريوت ، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل ، تقومي  -1

املدينة يف اجلاهلية ؛ الشريف ، أمحد إبراهيم ، مكة و 78م ، ص 1988علي ، البلدان، دار إحياء الرتاث : بريوت ، 
 .17، دار الفكر العريب ، لبنان ،)د. ت( ص 2وعهد الرسول ، ط

م ، 1979النشر : بريوت ، جم البلدان ، دار صادر للطباعة و ، معاحلمودي وت شهاب الدين أبو عبد اهلل ياق - 2
 .187، ص 5ج 

؛  33، ص 7م ، مج 1988رسته ، علي أمحد بن عمر ، األعالق النفسية ، دار إحياء الرتاث العريب : بريوت ،  -3
 .125، ص 1م ، ج1989يب : بريوت ، دلو ، برهان الدين ، جزيرة العرب قبل اإلسالم ، دار الفارا
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رتفعت مكانة مكة الدينية ، ورمبا وظف  سادة مكة  وجتارها االعربية  ونالت قري  الريادة بينها ،  و 
 تفادة منه يف التجارة مع من يقدم عليها من القبائل للحج .هذا العامل لالس

جارة اليت ساعدت وإذا كان املوقع قد وفر لسكان مكة بعض املقومات االقتصادية وحتديدًا الت      
،  فالبد أن بام الذي عزز من مكانتها بني العر احلياة يف مكة ؛ ووجود البيت احلر على االستقرار و 
مكة ، وبالتايل االستمرار والبقاء فيما استحدثه قصي بن كالب من ر تطو  االستقراريرافق ذلك 

 .  تنظيمات يف )مؤسساهتا ( الداخلية  وتداعياهتا على مكة

 -قصي بن كالب  :

شهدت مكة تعاقب القبائل على والية أمرها ، منهم العماليق ، وجرهم، وخزاعة، وقدر ملكة أن      
ي على يد قصي بن كالب ؛ ونظراً االجتماعيم السياسي واالقتصادي و تشهد أيضًا نوعًا من التنظ

كة ؛ ؛ وكيفية توليه أمر ماز احلديث عن نسب  قصي بن كالبمهية هذه التنظيمات سيتم وبإجيأل
 .وأهم تنظيماته 

بن كالب بن مرة بن مالك بن النضر ، وأن  صادر يف نسب قصي ، فتذكر أنه قصىتتفق امل       
أمه فاطمة بنت سعد  بن سيل بن عامر ، وكان عامر أول من بين جدار الكعبة ، وقوم قصي بنو  

       . (1)كنانة مبكة عند البيت احلرام وما حوله

ويتضح من خالل ماذكرته املصادر أن قصي كان يعود يف نسبه  إىل قبيلة معروفة يف مكة وتسكن      
ن  جد إبالقرب من البيت احلرام ؛ وهذا يعين أنه مل يكن حديث عهداً مبكة أو رجاًل غري معروف بل 

دار الكعبة حسب والدته عامر كان على ما يبدو موسراً ، ومن سادة مكة وأشرافها فهو أول من بين ج

                                                           
؛ 237، ص 1م ، ج1963اليعقويب ، أمحد بن يعقوب ، تاري  اليعقويب ، دار صادر للطباعة و النشر ، بريوت ،  1

؛ األزرقي ، أبو  67، ص 1م ، ج  1985ابن سعد ، الطبقات الكربى ، تح إحسان عباس ، دار صادر : بريوت 
؛ الكليب ، أبو املنذر  93، ص 1دار األندلس )د.ت( ، ج أخبار مكة ، تح رشدي الصاحل ملحس ، ،الوليد حممد

 . 25م ، ص1981هشام ، مجهرة النسب ، تح ناجي حسن ، عامل الكتب : بريوت ، 
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وبفضل هذا النسب رمبا استند عليه قصي يف الوصول إىل حكم مكة ، ويف سبيل  ؛ماذكرته املصادر 
حتقيق ذلك الطلب ، وللرفع من مكانته يف مكة تزوج من حيب بنت حليل بن حبشية اخلزاعي ، الذي  

، والسيما أنه قد عظم ، واستطاع قصي أن يدعم مركزه يف مكة  (1)كان يلي أمر مكة وحجابة البيت
ح قصي أحد أبرز سادة مكة ومن مث أصب .(2)شرفه ، وانتشر ولده ، وكثر ماله ، الشتغاله بالتجارة 

شرفه وغناه الذي حققه من التجارة ومكانته يف قومه ، وهو ماجعله يظفر مبصاهرة حليل لنسبه و 
    مكة . اخلزاعي ، ويبدو  أن طموحه  من تلك املصاهرة  كان  تويل رئاسة

كانت الظروف مهيأة لقصي يف تويل رئاسة مكة ، خاصة بعد هالك حليل بن حبشية ،  لقد     
ومنح والية البيت إىل ابنته حيب ، واإلشراف على البيت إىل سليم بن عمرو املعروف بأيب غبشان " 

إبراهيم وصريح ر مكة من خزاعة ، وأن قريشًا فرع إمساعيل بن فرأي قصي أنه أوىل بالكعبة وأم
 . (3)ولده"

ستند على أحقية قبيلته قري  من خزاعة  اويتضح مما تقدم أن قصي لن يفرط يف رئاسة مكة ، و       
يف تويل أمر البيت  حبكم نسبها املنحدر من سيدنا إمساعيل بن إبراهيم أول من بنيا الكعبة ، ومن مث 

 ق من غريه يف تويل أمر مكة  .يف تويل أمر البيت ؛ وقصي أحخزاعة فقري  أوىل من 

                                                           
، ص 1، مج 1985الطربي، حممد بن جرير ، تاري  األمم وامللوك ، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر: بريوت ، 1

 .67 ، ص1سعد ، املصدر السابق ، ج ابن ؛445
 ؛48، ص 1ملعارف : مصر ، )د.ت( ، جالبالذري ، أمحد بن حيي ، أنساب األشراف ، تح حممد محيد اهلل ، دار ا 2

اليعقويب ، املصدر  ؛ 68، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج؛  445، ص  1الطربي ، املصدر السابق ، مج
 . 238، ص  1السابق ، ج

؛ البالذري ، املصدر  68، ص 1بن سعد ، املصدر السابق ، جا؛  446ص،  1الطربي ، املصدر السابق ، مج  3
 .49، ص 1السابق ، ج
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واستطاع قصي أن جيمع بين النضر إىل جانبه ، وأن يكسب حلفاء من قضاعة برئاسة أخيه رزاح     
االستئثار حبكمها . ومهما مواجهة خزاعة وطردهم من مكة ، و  . وبذلك متكن قصي من (1)بن ربيعة ا

، فإنه  (2)لبيت من أيب غبشان بزق مخر يكن من أمر ما ذكرته املصادر من أن قصي اشرتى والية ا
 النفوذ الذي بلغه قصي ، ومكنه من الوصول إىل حكم مكة.يبني مدى القوة و 

 -تنظيمات  قصي بن كالب  في مكة :

شرع قصي بن كالب منذ توليه أمر مكة  بتنظيم )مؤسساهتا( الداخلية من أجل تدعيم االستقرار      
وقد أوىل اهتمامه يف البداية على جتميع بطون قري  على النسب يف وضمان البناء والتطور فيها ، 

منازهلم مبكة ، فقسم مكة أرباعاً ، فسكنت قبائل بنو عبد مناف ، وبنو عبد الدار ، وعبد العزي بن 
قصي  ، وزهرة ، و خمزوم ، وتيم بن مرة يف البطاح ، وعرفت بقري  البطاح ، أي داخل مكة حول 

 الظواهر ، ومنهم بنو حمارب ، و احلارث بن فهر ، وبنو األدرم بن فهر ، فسكنوا يفاحلرم ، أما قري  
نسب  ، ويبدو أن هذا التقسيم قد مت بناء على (3)عرفوا بالظواهر ظواهر مكة ، أي خارج احلرم ، و 
 الثراء و القوة يف مكة ، بينما ظل الظواهرح كانوا أصحاب السيادة و ومكانة بطون قري  ، فاألباط

 .(4)على األرجح حلفاء األباطيح ، ومنهم األحابي  املشتغلون حبراسة قوافل مكة

                                                           
 بعد وفاة والد قصي كالب تزوجت أمه فاطمة من ربيعة القضاعي ، وسكنت يف الشام ، وكان اسم قصي زيدا 1

 .67، ص 1، انظر: ابن سعد ، املصدر السابق ، ج حوأجنبت من ربيعة ولداً امسه رزا 
؛ املسعودي ، أبو  445، ص 1؛ الطربي ، املصدر السابق ، مج  239، ص 1يعقويب ، املصدر السابق ، جال 2

،  2م ، ج 1987احلسن علي ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، تح حممد حمي الدين ، املكتبة العصرية : بريوت ، 
 . 93، ص 1؛ األزرقي ، املصدر السابق ، ج 58ص

؛ ابن حبيب ، احملرب ، دار اآلفاق اجلديدة : بريوت ،)د.ت( ، ص  52، ص 1البالدري ، املصدر السابق ، ج 3
 .58، ص 2؛ املسعودي ، املصدر السابق ، ج 169

 .264ابن حبيب ، املصدر السابق ، ص 4
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ع مكة على قصي أن يوجد تنظيماً يدعم ذلك التطور، وبعزز من مكانته بني حتمت ظروف جتمو      
 ورها ، وللتشاور يف أمور السلمقومه ، فكان بناؤه دار الندوة كدار للمشورة جتتمع فيها قري  لقضاء أم

، وال خترج  (2). وال يعقد لواء حرب إال يف دار الندوة(1)احلرب ، فال تنكح امرأة من قري  إال فيهاو 
.  وعلى ذلك فإن دار الندوة كانت  (3)عري من قري  فريحلون إال منها ، وال يقدمون إال نزلوا فيها 

ية وفيها مجعت قري  مشلها السياسظم لقري  يف أمورها االجتماعية واالقتصادية و مبثابة املركز املن
 ووحدت كلمتها حتت رئاسة قصي .

 وما أن ضمن قصي رئاسة مكة وتوحيد أمر قري  حتت كلمته ، شرع يف تنظيم الوظائف املتعلقة      
الرفادة يف موسم احلج ، فاحتفر باألبطاح ساقية مساها العجول .  بالبيت احلرام منها : السقاية و 

رجه قري  يف كل موسم من أمواهلا  لقصي إلطعام احلجاج ممن مل يكن هلم وكانت الرفادة خرجًا خت
 . (4)سعة وزاد 

مكة الدينية بني القبائل ولعل اهلدف من وراء هذه  التنظيمات على ما يبدو هو الرفع من مكانة       
ن إحلكم ف، وكدليل على وجاهة هذا ا ، ويف ذات الوقت االستفادة من موسم احلج يف التجارةالعربية

مكة اليت تكاد تنعدم فيها مقومات الزراعة كانت تعتمد على التجارة أكثر من الزراعة بوصفها املورد 
الرئيس للسكان يف تلك الفرتة والبد من تنشيطها يف مواسم احلج وهتيئة كل سبل الراحة للحجاج من 

ا يف مواسم احلج . وهكذا أجل ضمان قدومهم  ملكة مع مايعنيه ذلك من انتعاش السواق مكة وجتارهت
 استطاع قصي تنظيم مكة تاركاً استكمال ما بدأه خللفائه من بعده .

                                                           
 . 446، ص 1الطربي ، املصدر السابق ، مج 1
 . 243، ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج 2
 .243، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج 3
؛ ابن هشام  ، ابو حممد عبد امللك ، السرية النبوية ، تح طه عبد الرؤوف 99، ص 1األزرقي ، املصدر السابق ، ج 4

؛ ابن سعد  447ص، 1ابق ، مج ؛ الطربي ، املصدر الس 117، ص 1م، ج1975سعد ، دجار اجلبل : بريوت 
؛ ابن الكثري ، أبو الفداء إمساعيل ، السرية النبوية ، تح مصطفى عبد الواحد ، دار  73، ص 1املصدر السابق ، ج

 . 97، ص 1إحياء الرتاث العريب : بريوت )د.ت( ج
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شهدت مكة عقب وفاة قصي تنافس أبنائه على زعامة مكة ، وقد  ترك ما بيده من وظائف      
عبد مناف بن احلجابة ، واللواء ، و الندوة ، والسقاية ، والرفادة البنه األكرب عبد الدار،  إال أن بين 

قصي )هاشم ، عبد مشس، املطلب ، نوفل( أمجعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بين عبد الدار من 
 .(1)مناصب ، لشرفهم عليهم ، وفضلهم يف قومهم

وأمام هذه التطورات انقسمت قري  ما بني عبد الدار وعبد مناف يف أحالف نظمت حقوقهم ،     
مؤكدًا ، وتعاهدوا ، وتعاقدوا على أن ال يتخاذلوا وال يسلم بعضهم " فعقد كل قوم على أمرهم حلفاً 

فكانت األحالف لبين عبد الدار ؛ وحلف املطيبني لبين عبد مناف ، واحتكم الفريقان ، (2)بعضًا "
للصلح ، فأسندت السقاية و الرفادة لبين عبد مناف ، على أن تكون احلجابة واللواء و الندوة لبين 

، ، وذلك بتوزيع املهام و الوظائف ورمبا ساعدت األحالف يف تنظيم أمور مكة الداخلية .(3)عبد الدار
فوفرت األمن و احلماية لقري ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهي دواعي عقد اإليالف ، إىل أي 
مدي ميكن اعتباره بوصفه االحالف والعهود قد وفر األمن واحلماية  لقري  ؛  وتداعيات ذلك على 

 تنظيم وانتعاش جتارة مكة  .

 -دواعي عقد اإليالف:

، اليت تعين اإليالف  حالف والعهوداألختلف املؤرخون يف تفسرياهتم حول دواعي عقد ا
وإن اتفقت يف املضمون ، فابن حبيب يرى اإليالف هي العهود اليت أخدهتا قري  مع القبائل لتوسيع 

، وكانت  أً القلقشندي على أن قريشًا جتار والعسكري ، و ع كل من اليعقويب ، ، يتفق م (4) جتارهتا

                                                           
؛  453م ، ص  1995، دار صادر : بريوت ،  6الكامل يف التاري  ، ط ،ابن االثري ، عز الدين أبو احلسن 1

 . 53ص،  1البالذري ، املصدر السابق ، ج 
 . 454، ص  1املصدر السابق ، ج ،ابن االثري 2
املسعودي ، املصدر  ؛ 123، ص 1املصدر السابق ، ج ،؛ ابن هشام 264املصدر السابق ، ص ،أبن حبيب 3
 .454، ص 1أبن األثري ، املصدر السابق ، ج ؛59ص، 2سابق ، جال
 .123املصدر السابق ، ص ،ابن حبيب 4
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ف والعهود لضمان سالمة حالوهلذا عقدوا األ جتارهتم ال تعدو مكة وما حوهلا ، فكانوا يف ضيق
املسعودي يف تفسريه بأن اإليالف هو األمن ، ورحلت قري   وخبالف هذا الرأي يؤكد، (1)جتارهتم 

 ويذهب اجلاحظ ،  (2)العراق األمن ة ، واليمن ، و الشام ، واحلبشبتجارهتا حني أخذت من امللوك يف 
يضيف بأنه نوع من تألف قلوب إليالف حلماية مكة من الصعاليك واملتطاولني ، و إىل أن سبب عقد ا

 .(3)سادات القبائل لصدهم عن التعرض لقوافل مكة

الطربي ( يف سبب اإليالف ، و وينفرد كل من )ابن سعد ، واألزرقي ، وابن هشام ، والبالذري       
 بأنه كان دأب قري  ملا أصابتها سنوات ذهبت باألموال ، فكانوا يف جماعة شديدة ، فأخذت قري 

حلرام انتشروا يف ااحلبشة ، واإليالف من القبائل العربية وأشرافها ، فالعهود من ملوك الروم و الفرس و 
 .(4)العراقوتاجروا آمنني إىل الشام واليمن و احلبشة و 

منها أنه العهود أو  وإن ورد مبعان خمتلفة  إليالفتفسريهم ل وباستقراء ما ذكرته املصادر يبدو أن     
محايتها . وعلى األرجح أن وتوسيعها و مكة   نظيم جتارة ت حالف فقد كان اهلدف منه األمن أو األ

قري  كانت ال تتاجر إال مع من ورد إليها مبكة ، وال سيما يف مواسم احلج ، وهلذا الغرض كان 
سنوات اجملاعة  يفاإليالف للخروج بتجارة مكة ، ولضمان سالمة وأمن القوافل التجارية عقد اإليالف 

                                                           
العسكري ، أبو هالل احلسن ، األوائل ، دار الكتب العلمية :  ؛ 242، ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج 1

؛ القلقشندي ، أبو العباس أمحد ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، املؤسسة العصرية  13م ، ص 1987بريوت ، 
 .263، ص 4: القاهرة ،)د.ت( ج

 . 63ص،  2املسعودي املصدر السابق ، ج 2
اجلاحط ، أبو عثمان عمرو بن حبر ، رسائل اجلاحط )الرسائل السياسية ( ، تح علي أبو ملحم ، دار مكتبة اهلالل  3

 .413م ، ص1987بريوت ، 
؛ ابن هشام ، املصدر  111، ص 1؛ األزرقي ، املصدر السابق ، ج 75، ص  1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج 4

،  1الطربي ، املصدر السابق ، مج ؛ 58، ص 1ري ، املصدر السابق ، جالبالذ ؛ 125، ص 1السابق ، ج
 .443ص
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نتاجها  ما كان له أن يظهر بدون تكامل )مؤسسات( مكة الداخلية . فهوولكن  ،اليت أصابت مكة
 ومكمل لدورها الذي حتقق على يدي بين عبد مناف.

 -مجهودات بني عبد مناف :

الرفادة لبين عبد مناف ، وبرز من أبناء عبد مناف : هاشم ، عبد كانت الرئاسة والسقاية و         
    مشس ، املطلب ، نوفل ، وقسمت الوظائف فيما بينهم ، فتوىل عبد مشس القيادة وهاشم السقاية 

 .(1)الرفادةو 

املكانة فعبد مشس كان يفوق إخوته يف الشرف و  حرتام قري  له ، وأنااستطاع هاشم أن يكسب      
، ففي سنوات اجملاعة اليت  (2)رجاًل سفارًا مل يقم مبكة ، وكان مقاًل ذا ولد ، بينما هاشم موسرًا 

باللحم حىت أشبع أهل  الكعك فهشمه ، وثرده هلمري  ، جلب هاشم من الشام اخلبز و أصابت ق
 .(3)مكة بعد أن جهدوا

 ومل يقف عمل هاشم عند هذا احلد بل إنه كان خيرج من ماله كل سنة للرفادة إلكمال ما عجز       
.  (4)احتفر بئر بدر وسحلة ، وأوىل اهتمامه وعنايته بسقاية احلجاجعنه الناس قصد إطعام احلجاج ، و 
مكانته ، اليت عززها بوفرة ماله أن هاشم كان رجالً له هيبته وشرفه و در و يبدو من خالل ماذكرته املصا

 عن طريق التجارة . 

                                                           
 .125، ص 1ابن هشام ، املصدر السابق ، ج ؛ 111، ص 1األزرقي ، املصدر السابق ، ج 1
 . 125، ص 1ابن هشام ، املصدر السابق ، ج ؛ 245، ص  1ابن األثري ، املصدر السابق ، ج 2
؛ اليعقويب ، املصدر 111، ص 1االزرقي، ، املصدر السابق ، ج ؛ 58، ص 1، ج البالذري ، املصدر السابق 3

 .242، ص 1السابق ، ج
، دار الكتاب العريب :  3األولسي ، حممد شكري ، بلوغ االرب يف معرفة أحوال العرب ، تح حممد هبجة االترى ، ط4

   ؛125ص ،1هشام ، املصدر السابق ، جبن ا ؛ 24ص ،1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج ؛ 323مصر )د.ت( ص 
 .11، ص 1األزرقي ، املصدر السابق ، ج
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والبد من اإلشارة هنا  إىل ما ذكرته املصادر من أن أمية بن عبد مشس كان ذا مال ، فتكلف أن     
 هاشم يصنع صنيع هاشم بإطعام قري  الثريد ، إال أنه فشل يف ذلك العمل ، فكانت العداوة بني 

. ومهما يكن من أمر ، فالعداوة اليت ذكرهتا املصادر مل تكن إال دلياًل على سعة ثروة بين عبد ( 1)وأمية 
واملهم التأكيد على أن  ؛الزعامة نافسة فيما بينهم على التجارة و مناف ، ورمبا تفسر على أساس امل
 جتارهتا .لتوسيع   حالف والعهود األالتطور الداخلي ملكة  أسهم  يف عقد 

ويعترب هاشم أول من عقد عهدًا لقري  مع الروم ، حني خرج يف جتارته إىل الشام ، وعلى      
األرجح أنه التقى بقصري الروم يف الشام فخاطبه بالقول :" يأيها امللك إن قومي جتار العرب ، رأيت أن 

فوافق قيصر ، م احلجاز وثيابه " تكتب يل كتاباً يؤمنهم ، ويؤمن جتارهتم حىت يأتوا مبا يستطرف من أذ
ويبدو أن قيصر الروم كان يدرك أمهية ذلك املطلب وعلى دراية بتجارة املكيني ونشاطهم ، الروم 

، وكما كتب أيضا إىل النجاشي (2)التجاري فكتب له كتاب أمان ملن يقدم من جتار قري  إىل الشام 
  . (3)ملك احلبشة ، أن يدخل قريشاً أرضه للتجارة 

ضمان وصول جتارة قري  إىل بالد الشام اليت يسيطر عليها وهكذا متكن هاشم من  توسيع و       
الروم ، وهذا اليعين عدم وجود عالقات جتارية بني  مكة والشام قبل أخذ العهود من قيصر الروم ، 

اليت متيزت بقوة  فالعالقات والتواصل بني الطرفني  كان موجوداً منذ أقدم العصور ، ولكن يف هذه الفرتة
الروم وسيطرهتم على الشام كان لزاماً  على جتار قري  التفاهم مع الروم لضمان جتارهتم ، وهلذا عندما  
خاطب هاشم قيصر الروم أكد له أن قري  هم جتار العرب ، ويف الوقت نفسه كان  قيصر الروم 

واجًا كبرياً يف بالد الشام ، وامتدت يرغب يف احلصول على البضائع التجارية املكية اليت كانت تلقى ر 

                                                           
  ،الطربي ، املصدر السابق ؛ 76، ص1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج ؛ 61، ص 1البالذري ، املصدر السابق ، ج1
 .444، ص 1مج

العسكري ، املصدر  ؛ 242، ص1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج ؛ 78، ص 1ابن سعد املصدر السابق ، ج2
 .13السابق ، ص

 .78، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج ؛443، ص 1الطربي ، املصدر السابق ، مج3
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حالف نتعاش لتجارة قري  بفضل سياسة األ، وما يعنيه ذلك من االيمن واحلبشةجتارة مكة لتصل 
 والعهود اليت نظمت التجارة  من خالل إجياد أسواق هلا خارج مكة .

رافهم على طول يالف من قبائل العرب وأشة هاشم عند هذا احلد ، بل أخذ اإلمل تقتصر سياس     
ملا كانت و ،  (1)الطريق بني الشام ومكة ، فيؤمنوا قريشًا عندهم ويف أرضهم على أرواحهم وجتارهتم

يثرب يف طريق هاشم ، نزل هبا يف سوق النبط للمتجارة ، وتزوج من سلمى بنت عمرو بن خداش ، 
هامشًا دعم اإليالف  ومن املرجح أن،  (2)من يثرب واصل رحلته إىل الشامو لشرفها يف قومها ، 

الزواج ، لتوثيق الصالت التجارية بني مكة ويثرب ، وضمان مرور جتارة قري  إىل الشام باملصاهرة و 
 السيما وأن قريشاً كانوا جيلبون بضائع احلجاز وثيابه إىل الشام .و 

النجاسي واستكمااًل للدور الذي قام به هاشم للخروج بتجارة منظمة لقري  ، خرج عبد مشس إىل    
ملك احلبشة ، وجدد معه العهد ، وتوجه نوفل إىل العراق ، وأخذ عهدًا من كسرى ، بينما عقد عبد 

. ويبدو أن جتارة قري  اتسعت بشكل حتتم فيه على أبناء  (3)املطلب عهدًا مع ملوك محري يف اليمن 
شراف القبائل . إو  اإليالف مع رؤساءمناف عقد العهود مع ملوك الروم والفرس واحلبشة ، و عبد 

وتذكر املصادر أن هاشم هلك متاجرًا بغزة ، ونوفل مات يف طريق العراق مبوضع يقال له سليمان ، 
 . (4)وعبد املطلب يف ردمان من ناحية اليمن ، وعبد مشس يف مكة بقرب احلجون

                                                           
القلقشندي ، املصدر  ؛ 78ص  ،  1بن سعد املصدر السابق ، جا ؛243،ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج1

    فغاين ، سعيد ، أسواق العرب يف اجلاهلية األ ؛ 13العسكري ، املصدر السابق ، ص؛  263، ص 4السابق ، ج
 .151م ، ص1974، دار الفكر للطباعة و النشر ، بريوت 3اإلسالم ، طو 
 .244، ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج ؛79، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج2
 .443، ص1الطربي ، املصدر السابق ، مج ؛59، ص 1البالذري ، املصدر السابق ، ج3
ابن هشام ، املصدر السابق ،  ؛63، ص 1البالذري ، املصدر السابق ، ج ؛163ابن حبيب ، املصدر السابق ، ص4
 .14العسكري ، املصدر السابق ، ص ؛126،ص 1ج
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أن أبناء عبد مناف أسهموا يف تنظيم جتارة قري ، وليس أدل على ذلك من ، مما تقدم ويتضح      
إذا كان بنو عبد مناف قد نالوا شرف عقد اإليالف ، فما هو و شيء سوى وفاة ثالثتهم خارج مكة ، 

 يف تنظيم جتارة مكة ؟.والعهود  دور اإليالف 

 -في تنظيم تجارة مكة : والعهود دور اإليالف

الف نقطة حتول يف جتارة مكة ، وتتفق املصادر على أن هامشاً أول من سن الرحلتني ٌعد ظهور اإلي    
،  وعلى األرجح أن تلك ( 1)العراقواحلبشة ، ويف الصيف إىل الشام و  لقري  : يف الشتاء إىل اليمن

وذلك األحباش ، بعد عقد اإليالف من القبائل ، والعهود من ملوك الروم والفرس و  الرحلتني انتظمتا
مكة وما حوهلا ، وباإليالف اتسعت جتارهتم ، وخرجوا  جتاراً ، وكانت جتارهتم ال تعدو أن قريشًا كانوا
( إِياَلِفِهْم رِْحَلَة 1إِلِياَلِف قـَُرْيٍ  )وجاء تأكيد ذلك اإليالف يف قوله تعاىل : )، (2)يف جتارة منظمة 
َتاِء َوالصَّْيِف ) ( الَِّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف 3َذا اْلبَـْيِت )( فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ هَ 2الشِّ

(4))(3) . 

ية من أجل تسهيل اهلل وملا هلذه اآلية من أثر يف توضيح اإليالف ، الرتباط املعىن مبكانة مكة الدين    
مة   ارة ، ويأتون باألطعافرون للتجتيسريه هلم ما كانوا يألفونه يف رحلتيهما حىت كانوا يسعلى قري  و 

رت أمواهلم ، فكانوا يذهبون آمنني ث، ويرحبون يف الذهاب اإلياب ، وانتعشت معايشهم ، وك الثيابو 
 .(4)مطمئنني ال يتعرض هلم أحد بسوء 

                                                           
البالذري ، املصدر السابق ،  ؛24، ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج ؛162ابن حبيب ، املصدر السابق ، ص1
 .125، ص1، املصدر السابق ، جبن هشام ا ؛ 59، ص 1ج
القلقشندي ، املصدر السابق ،  ؛ 13العسكري ، املصدر السابق ، ص ؛242، ص 1اليعقويب ، املصدر السابق ، ج2
، دار العلم للماليني : بريوت  2علي ، جواد ، املفصل يف تاري  العرب القدمي قبل األسالم ، ط ؛263، ص4ج

 .67، ص 4م ، ج 1977
 ( .5-1اآلية )سورة قري : 3
؛املراغي ، أمحد  636، ص 3هـ ، مج1431الصابوين ، حممد علي ، صفوة التفاسري ، دار القرآن الكرمي ، بريوت ، 4

 .245، ص 28م، ج1985، دار إحياء الرتاث العريب : بريوت  2مصطفى ، تفسري املراغي ، ط
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أسهم  يف توثيق الصالت بني مكة لداخل ، بل إنه اعلى تنظيم مكة من  مل يقتصر دور اإليالفو      
، فأشركت  (1)مبآلفتهم ، على أن حتمل قري  بضائعها ، وال كراء على أهل الطريق القبائل اجملورةو 

قري  يف جتارهتا رؤساء القبائل من العرب ، وجعلت هلم رحبًا فيما يرحبون ، فكفوهم مؤنة األسفار ، 
عام للفريقني ، فاملقيم رابح ، على أن يكفرهم مؤنة األعداء يف طريقهم ، فكان يف ذلك صالح 

، ومحلت قوافل قري  معها  (2)حسنت أحواهلم ، وطاب عيشهم ملسافر حمفوظ ، فأتاهم اخلري ، و او 
 البضائع القادمة من اهلند عرب ر ، و و طعاحلبشة ، وجلبت اليابه إىل الشام والعراق واليمن و أدم احلجاز وث

ج يف أسواقها الكبرية ، اليمن ، وبعض احلاصالت الزراعية من الشام إىل مكة للمتاجرة هبا يف موسم احل
  . ( 3)وأمهها ذي اجملنة ، و اجملاز ، وعكاظ ، وغريها 

سهمت يف توسيع جتارة أالفرس واألحباش قد هود اليت أخذهتا قري  من الروم و ويبدو أن الع      
ى مناطق النفوذ يف كل من الشام واليمن ، وحتييد مكة عن الصراع ما بني الروم و الفرس علمكة
العراق. واستمر اإليالف يؤدي دوره التنظيمي لتجارة مكة حىت ظهور اإلسالم ، الذي أخذ و 

األشهر احلرام ، وطوعها مع ما يتماشى ومبادئه السابقة : كالسقاية ، والرفادة ، و  بعض)املؤسسات (
 يف التطور و االستمرار.

 

 

 

 

                                                           
 .244، ص 1لسابق ، جاليعقويب ، املصدر ا ؛ 78، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج -1
 . 264، ص 4القلقشندي ، املصدر السابق ، ج؛ 413اجلاحط ، املصدر السابق ، ص -2
، العسكري ، املصدر السابق ؛ 76، ص 1ابن سعد ، املصدر السابق ، ج ؛243اليعقويب ، املصدر السابق ، ص -3
 .136املرجع السابق ، ص سعيد ، األفغاين ، ؛ 69جواد ، املرجع السابق ، ص ،علي ؛ 13ص
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 -خاتمة :

لسكاهنا االستقرار والبقاء ، وتعد تنظيمات قصي بن  ن موقع مكة التجاري ضمن إ :ومجلة القول     
إذ مجع بطون قري  ، وأسس  دار الندوة  اليت جتتمع فيها قري  لقضاء  ،كالب دلياًل على تطور مكة

تصها مكة بوجود احلرب ، ولكن ذلك ال ينفي املكانة الدينية اليت ختورها ، وللتشاور يف أمور السلم و أم
حالف والعهود )اإليالف(  ملكانة لدعم التجارة ، وأسهمت األاالستفادة من هذه االبيت احلرام ، و 

      اليت استحدثها سادة مكة قبل اإلسالم بقدر كبري يف توسيع جتارة  قري  ، وضمنت هلا احلماية 
التنقل يف أمن وطمأنينة مع من ارتبطوا معهم ،  وعززت الصالت ما بني قري  ، والقبائل ، وملوك و 

 األرض حىت أخذت جتارهتا  مسار التجارة )العاملية( من خالل اإليالف .

الصيف ، بد مناف من تنظيم رحليت الشتاء و ولعل أفضل ما حققه اإليالف فيما سنه بنو ع    
حالف والعهود  نتاج اجلزيرة العربية( وخارجها ، فاأل فازدهرت مكة ومست ماكنتها يف مجيع أحناء )شبه

ذي شهدته ) مؤسسات( مكة ، ومكمال لدورها يف تنظيم احلركة التجارية ، واستمر ذلك التطور ال
 .ذلك التنظيم سائداً حىت ظهور اإلسالم
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 قائمة المصادر والمراجع

 -أوالً الكتب السماوية:
 ( .5-1القرأن الكرمي سورة قري  اآلية )

 -: ثانياً: المصادر العربية 
 م . 1995، دار صادر : بريوت ،  6الكامل يف التاري  ، ط ،أبو احلسنابن االثري ، عز الدين  -1
 ابن حبيب ، احملرب ، دار اآلفاق اجلديدة : بريوت ،)د.ت( .    -2
 . 1م ، ج  1985ابن سعد ، الطبقات الكربى ، تح إحسان عباس ، دار صادر : بريوت    -3
ية ، تح مصطفى عبد الواحد دار إحياء الرتاث ابن الكثري ، أبو الفداء إمساعيل ، السرية النبو  -4 

 .1العريب ، بريوت )د.ت( ج

بو حممد عبد امللك ، السرية النبوية ، تح طه عبد الرؤوف سعد ، دجار اجلبل : أابن هشام  ،  -5
 . 1م، ج1975بريوت 
 م . 1982أبو الفداء عماد الدين إمساعيل ، تقومي البلدان ، دار صادر : بريوت ،  -6 

البالذري ، أمحد بن حيي ، أنساب األشراف ، تح حممد محيد اهلل ، دار املعارف : مصر ،  -7
  1)د.ت( ، ج

اجلاحط ، أبو عثمان عمرو بن حبر ، رسائل اجلاحط )الرسائل السياسية ( ، تح علي أبو ملحم ،  -8
 م .1987دار مكتبة اهلالل بريوت ، 

ار صادر للطباعة و النشر : ، معجم البلدان ، داحلموي شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت  -9
 . 5م ، ج 1979، بريوت
األزرقي ، أبو الوليد حممد أخبار مكة ، تح رشدي الصاحل ملحس ، دار األندلس )د.ت( ،   -13
 . 1ج
ة عزالدين للطباعة والنشر: الطربي، حممد بن جرير ، تاري  األمم وامللوك ، مؤسس -11
 .1، مج 1985،بريوت
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 م(1191-1191موقف جمال عبد الناصر من أزمة الكونغو )

 د.عادل الزوام حبري                                          
 ب اخلمس/جامعة املرقبقسم التاري /كلية األدا                                    

 ملخص البحث

منها،  تساع رقعتها اجلغرافية ، حيث تشكل دولة الكونغو جزءاً رئيساً اتتميز القارة األفريقية ب
أنظار االستعمار إليها قد كان ملوقعها اجلغرايف وغناها بالثروات الطبيعية الضخمة أثر كبري يف لفت و 

ب وهنب ثروات هذا البلد خاصة االستعمار البلجيكي ، الذي عمل وبكل إمكانياته على سل
 ، بعد احتالله .األفريقي

ومع ظهور تيار الوعي القومي يف القارة األفريقية خاصة بعد هناية احلرب العاملية الثانية ساهم 
م 1952يف مشال القارة األفريقية وخاصة يف مصر عام بشكل كبري يف بلورة ونضوج حركات استقاللية 

  -الذي أخذ على عاتقه دعم حركات التحرر يف أفريقيايوليو بقياد مجال عبد الناصر  23 بقيام ثورة
 -: المقدمةبكل االمكانيات  -باتريس لومومبااليت منها حركة التحرر يف الكونغو اليت قادها و 

يتناول هذا البحث دراسة فرتة تارخيية مهمة من تاري  دولة من دول القارة األفريقية وهي و 
هذه الفرتة بظهور تلك الدولة واستقالهلا عن  متيزتم( حيث 1961-1963الكونغو من سنة )

االستعمار البلجيكي وحماولة ذلك االستعمار إجياد دور مؤثر له يف الكونغو ومتثل هذا الدور يف 
 ه االقتصادية والسياسية يف الكونغو .مصاحل

إال أن نوايا االستعمار البلجيكي يف الكونغو اصطدمت بالسياسة املصرية العامة يف أفريقيا 
 االستعمار . ضدبشكل عام والكونغو بشكل خاص باعتبارها تقود حركة التحرر األفريقي 

اليوم نظرة خاصة مشتقة  إن مواقف مصر ومجال عبد الناصر من أزمة الكونغو ينظر إليها
فجمال عبد الناصر حينما وقف  ،من املكونات السياسية واالقتصادية والثقافية اليت عاشها كال الطرفني

إىل جانب دولة الكونغو يف أزمتها ليس يف مقابل منفعة شخصية أو غريها ، وال زالت مواقف مجال 



096 
 

ما جعل أكثر األفارقة ينظرون إىل مصر نظرة عبد الناصر جتاه أزمة الكونغو يذكرها التاري  ، وهذا 
  عرب من تلك ال الستخالصنقصد من كل هذا الرجوع إىل التاري  و  ،والتضامنخاصة ملؤها التعاطف 

يف الكونغو  د الناصرالوسائل اليت استخدمها مجال عبتدرس التجربة ، وتأيت أمهية هذه الدراسة لكوهنا 
والستكمال دراسة هذه الوسائل لتكون لنا عون يف فهم القضايا األفريقية ،  ،ودعمها خالل أزمتها
باجلوانب األخرى حىت تعطي صورة  واالهتماماإلملام رد ورواية األحداث التارخيية ، و والرتكيز على س
 وقف مجال عبد الناصر من أزمة الكونغو .ملواضحة  

ميع وحتليل املادة التارخيية جترخيي املعتمد على إن املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج التا
لفرتة املذكورة قيد البحث والدراسة ؛ أما بالنسبة لإلطار الزمين يف ا حىت نصل إىل احلقائق التارخيية
 لم أي عند اغتيا1961م أي منذ بداية أزمة الكونغو حىت سنة 1963للبحث فقد حددته من سنة 

 س لومومبا .يباتر 

قرتحة يف هذا البحث ترتكز على إبراز موقف مجال عبد الناصر من أزمة الكونغو إن الرؤية امل
التساؤالت التالية ، مىت بدأت هذه األزمة ؟ وما هي أسباهبا ؟ وما هو دور وموقف  طرحنامن خالل 

وما هو موقف مصــــر من الــغزو ، لومومبا  اغتيالمجال عبد الناصر من هذه األزمة ؟ خاصة بعد 
، ولعل من أهم  ؟ يكي للكونغو ؟ وكيف كانت هناية األزمة الكونغولية ؟ وما هي نتائجهاالبلج

-1963األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع )موقف مجال عبد الناصر من أزمة الكونغو 
 -م( كموضوع للبحث والدراسة لألسباب التالية :1961

 مة الكونغو .. توضيح حقيقة موقف مجال عبد الناصر من أز 1

 . توضيح أمهية موقف ودور مجال عبد الناصر يف احملافل الدولية من أزمة الكونغو .2

 . دراسة العالقة بني مصر والكونغو .3
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 بداية األزمة الكونغولية وأسبابها

احلديث عن أزمة الكونغو وأسباهبا جيدر  بنا أن نعرف موقع هذا البلد األفريقي وهو بلد  قبل
، وجريانه هو مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان  االستواءيقع يف وسط أفريقيا على جانيب خط 

 .(1)وأوغندا وبورروندي وزامبيا وأنغوال وخليج غينيا

م يف عهد امللك البلجيكي ليويولد 1885كي سنة ــلجيعمار البـــت الكونغو لالستــتعرض
املواطنني الكونغوليني مبنتهى القسوة  وند حلسابه اخلاص وعامل البلجيكيالذي استنزف موارد البال

 .(2)والوحشية

بلجيكا على فرض ستار حديدي حيول دون اتصال الكونغو  عملت م1938ويف عام 
ولكنها مل تسطيع  ،بالتيارات احلرة اليت جتري يف القارة األفريقية ، كما منعت قيام األحزاب السياسية

فكان البد أن هتز الكونغو أحداث احلرب العاملية الثانية ، وما  ،أن حتافظ على هذه العزلة إىل األبد
 .(3)األسيوية واألفريقية من حركات حتررية توج به القارتان

م مبنح الكونغو 1957وحاولت بلجيكا أن تواجه املشكلة فأصدرت بعض التشريعات سنة 
وظهرت بعض األحزاب الوطنية مثل حزب  ،بعض احلريات العامة وبعض االصالحات االجتماعية

 .(4)رأسها باتريس لومومباوحزب احلركة الوطنية الكونغولية وعلى  ،أباكو الذي رأسه كازافو

 -وميكن توضيح أهم أسباب األزمة الكونغولية كالتايل :

. حماولة بلجيكا البقاء يف الكونغو  بعد استقالهلا من أجل هنب خرياته وثرواته وهذا ما رفضه أغلب 1
 الكونغوليني .

                                                           
 . 43م ، ص1989،  1فهمي علي ، تاري  أفريقيا العام ، منشورات مكتبة النهضة ، القاهرة ، ط (1)
 . 41املرجع نفسه ، ص (2)
،  1م ، ط2331ع ، القاهرة ، شوقي اجلمل ، تاري  أفريقيا احلديث واملعاصر ، دار الثقافة للنشر والتوزي (3)
 .223ص
 . 224، صسه  نفاملرجع  (4)
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كازافوبو املوايل لبلجيكا وباتريس لومومبا الذي طالب باالستقالل الكامل   بني. الصراع على السلطة 2
 . (1)للكونغو

يولد أن يصدر م ، مما دفع ملك بلجيكا ليو 1959 سنة يفوانتشرت املظاهرات يف الكونغو 
بياناً يعد فيه مبنح الكونغو االستقالل ، وحدثت االضطرابات يف مناطق ستانلي موطن باتريس لومومبا 

حيث اعتقل بتهمة تربير االضطرابات ، وبسب شدة املظاهرات اضطرت السلطات البلجيكية  ،
م ، حيث شارك بعد اإلفراج عنه يف مؤمتر املائدة املستديرة يف 1963لإلفراج عن باتريس لومومبا سنة 

 23يف م وحضره ممثلون عن األحزاب الكونغولية املختلفة ، وأهنى املؤمتر جلساته 1963بروكسل سنة 
 . (2)م1963يونيو سنة  33م ، وتقرر إعالن استقالل الكونغو يوم 1963فرباير سنة 

ويتضح من خالل ذلك أن السياسة البلجيكية اختذت مسارًا خاصًا هبا متثل يف منح 
الكونغو استقالهلا مع وجود غري مباشر لبلجيكا يتمثل يف وجود شركاهتا ومستوطنيها يف الكونغو ، يف 

سياسة دولية متثلت يف عقد معاهدات ودفع األموال والرشوة لبعض  تطبيقذي بدأت فيه الوقت ال
 بعد . فيماالزعماء التابعني هلا والتلويح باستخدام القوة يف املرحلة الثانية وهذا ما حصل بالفعل 

وكانت أزمة الكونغو يف بداية الستينات عالمة بارزة يف تاري  النضال األفريقي أدت إىل 
 .(3)ع عنيف بني االستعمار وقوى احلركات الوطنية التحررية يف أفريقياصرا 

     ،عىن احلقيقي لالستعمار الغريبوكانت أزمة الكونغو صراعًا جتسد فيه أمام األفريقيني امل
 وكان ملصر دور كبري يف هذا الصراع ، حيث وقفت إىل جانب حركات التحرر األفريقية ليس يف 

                                                           
غوغل( باتريس لومومبا  مناضل كونغويل ذو ميول اشرتاكية وأصبح أول موقع شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( )(1)

م ، ملزيد 1963منتخب يف تاري  الكونغو ما بني أخر أيام االحتالل البلجيكي وأول أيام االستقالل سنة  وزراءرئيس 
م ، 1983باتريس لومومبا مناضل أفريقي ، منشورات دار املعارف ، القاهرة ، ظر : عادل حممد ، انمن التفاصيل 

 . 33ص
 . 224شوقي اجلمل ، املرجع السابق ، ص (2)
 . 224، صالسابق املرجع شوقي  اجلمل،  (3)
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واليت تأثرت كثريًا باألحداث اليت كانت سائدة يف  ،بل يف أفريقيا كلها ،الكونغو فحسب
 .(1)الكونغو

م وذلك بعد مثانية أيام من 1963يوليو سنة  8يوم لألزمة الكونغو  الشرارة األوىلوتعود 
إعالن استقالل الكونغو عندما قام الضباط البلجيكيني بفتح خمازن السالح أمام املدنيني ، حيث 

 .(2)القتل وعمت الفوضى واخلرابانتشر 

وأعتقد أن هذا العمل الذي قامت به بلجيكا هو من أجل إعادة فرض سيطرهتا السياسية 
أخرى لكي متلي شروطها على الكونغو األمر الذي  ،واالقتصادية على الكونغو من جهة ومن جهة

 يتسبب يف عودة االستعمار البلجيكي من جديد للكونغو .

تشومنيب حاكم )إقليم كاتنجا( الغين بثرواته الطبيعية كاملاس والذهب بعد ذلك أعلن و 
انفصاله عن الكونغو ، حيث وجدت بلجيكا الفرصة ساحنة إلرسال مزيد من القوات العسكرية إىل 

 .(3)الكونغو لتحقيق مأرهبا املتمثلة يف إعادة فرض قبضتها على الكونغو

املزيد من القوات هو االستيالء على األماكن وعلى ما يبدو أن هدف بلجيكا من إرسال 
الغنية بالثروات الطبيعية يف الكونغو ولتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة على حساب الشعب 

 الكونغويل ، وذلك بعد أن فشلت خطتها يف السيطرة على األحزاب الكونغولية .

ية يف إندالع هذه أن االستعمار البلجيكي للكونغو هو أحد األسباب الرئيسوعلى ما يبدو 
ها حيث استمر هذا االستعمار فرتة طويلة من الزمن وعلى الرغم من إعالن استقالل قماتفاألزمة و 

ه األمر إىل زرع ببل وصل  ،الكونغو السابق ذكره فإن االستعمار البلجيكي خلق اضطرابات ومشاكل
 ور الشقاق والفتنة واالنقسام بني أبناء الشعب الكونغويل .بذ

                                                           
 .33صم ، 1987( السنة 6ة ، العدد )أبعاد األيدولوجية األفرو أسيوية ، جملة السياسة الدولي ،بطرس ساغايل (1)
 . 33م ، ص1963حممد مصطفى زيدان ، الدول النامية ومشكالهتا ، طبع ونشر دار الفكر العريب ، أسيوط ،  (2)
 . 31، ص السابق املرجع حممد مصطفى زيدان،  (3)
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اد األمر تعقيدًا يف أزمة الكونغو هو تشجيع بلجيكا لعدد من قادة االنفصال يف وما ز 
نفصاله عن الكونغو بعد اسبوعني من انفصال امقاطعة كازائي وعلى رأسهم ألبريكالوتفي الذي أعلن 

كل إقليم كاتنغا إال أن باتريس لومومبا زعيم احلركة الوطنية الكونغولية رفض هذا االنفصال ، مما دعا  
من بلجيكا وقادة االنفصال يف الكونغو إىل السعي السقاط لومومبا ، ومل جتد نداءات لومومبا لدعم 

 . (1)جتاوباً من االحتاد السوفييت والواليات املتحدة األمريكية نيشرعيته والوقوف ضد االنفصال

طوير هذا ن بلجيكا طيلة فرتة حكمها للكونغو مل تقم بأية حماولة جدية لتأومن املعروف 
وكان  ،رمسية أو حكومية (2)البلد األفريقي ، حيث مل يتمكن سكان هذا البلد من تويل أي مناصب

 11لومومبا يف  مما دعاوهناك حالة سلب وهنب امتدت إىل العاصمة  بلجيكااجلي  يف الكونغو بيد 
إىل إرسال قوة دولية حتفظ القانون والنظام يف  ةمن األمم املتحدإىل الطلب م 1963يوليو سنة 
 .(3)الكونغو

وعلى األرجح فإن لومومبا كان يريد من وراء هذا الطلب هو قطع الطريق على البلجيكيني 
 ومنعهم من احتالل الكونغو ثانية .

هل طلب لومومبا إرسال قوات أفريقية وعربية من أجل  -وهنا يتباذر سؤال مهم وهو :
 . حل قضية بالده ؟ مساعدته يف

أبدى لومومبا رغبته الكبرية وامللحة لبعض الدول األفريقية يف أن تساعده بإرسال قوات  وقد
 .(4)عسكرية ، وكانت مصر من بني تلك الدول اليت كان هلا دور كبري وفعال يف أزمة الكونغو

                                                           
 شبكة املعلومات الدولية االنرتنت موقع )غوغل( )اجلزيرة نت( (1)
 .  شبكة املعلومات الدولية االنرتنت )موقع غوغل( ، اجلزيرة نت )الكونغو الدميقراطية(  (2)
م ، القاهرة ، 1986( السنة 63أمحد فهمي ، مصر والتضامن األفريقي ، جملة السياسة الدولية ، العدد ) (3)
 .151ص
 . 152املرجع نفسه ، ص (4)
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مصر تقدم  وأما بالسنبة للعالقات املصرية الكونغولية فإهنا كانت قدمية ، حيث كانت
لتقى فيه ممثلو ام ، يف أثناء انعقاد مؤمتر أكرا الذي 1958املساعدات املادية للكونغو وذلك منذ عام 

الدول األفريقية ، وكان أول مظهر بارز للتضامن بني تلك الدول ، حيث حتدث املندوب املصري يف 
كاً من مسؤولياتنا إزاء اإلنسانية والشعوب هذا املؤمتر قائاًل : )حنن الدول األفريقية اجملتمعة يف أكرا إدرا 

األفريقية بوجه خاص ورؤية منا يف تأكيد الشخصية األفريقية ووقوفها إىل جانب السالم نعلن وقوفنا 
 .(1)التام ومساعدتنا لنضال شعب الكونغو ضد االستعمار البلجيكي(

لومومبا زعيم حركة التحرر ونشأت عالقة قوية ومحيمة بني الرئيس مجال عبد الناصر وباتريس 
يف الكونغو الذي كان معجبًا مبصر واجنازاهتا يف تأميم قناة السويس وبناء السد العايل ومساندهتا 

 .(2)حلركات التحرر األفريقية

من فراغ باعتبار أن الكونغو متثل  موقف مصر الداعم للكونغو مل يأت وعلى ما يبدو فإن
وألفريقيا بشكل عام وبالتايل فإن استقالهلا ميثل نصراً كبرياً جلمال  عمقاً اسرتاتيجياً ملصر بشكل خاص

 عبد الناصر .

واعتقد أن باتريس لومومبا كان الزعيم الكونغويل الذي كان يتمتع بشعبية كبرية يف الكونغو 
ن األخري كان يرى يف لومومبا خطرًا جيب إبسبب مواقفه الرافضة لالستعمار البلجيكي ، حيث 

 عليه .القضاء 

م تصفية االستعمار يف الدول 1963ويب يف غانا عام نري وكان من ضمن أهم قرارات مؤمتر 
وهلذا السبب طالب لومومبا  ،األفريقية جبميع أشكاله وتقوية الروابط بشكل عام بني الدول األفريقية

باستقالل الكونغو ووجه نداءه للشعب الكونغويل الذي حثه فيه على املطالبة باالستقالل واحلرية مما 
 . (3)م1963اضطر بلجيكا فيما بعد للدخول يف حوار مع لومومبا سنة 

                                                           
 . 15م ، ص1961ة ، دار باملعارف ، القاهرة ، رمزي مصطفى ، مصر وحركات التحرر األفريقي (1)
 . 15، ص املرجع نفسه (2)
 . 53حممد مصطفى زيدان ، املرجع السابق ، ص (3)
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وتقرر إعالن استقالل الكونغو بعد مفاوضات شاقة مع البلجيكيني ، وبناء على ذلك 
طالب باتريس لومومبا األمم املتحدة بإرسال قوات إىل بالده حلفظ السالم ومن هنا جاء الدعم 

 .(1)املصري القوي للكونغو

 الدعم المصري للكونغو

بادرت احلكومة املصرية ومعها حكومات أفريقية أخرى وعلى رأسها غانا والسودان 
 .(2)على السلم( يف الكونغووبتفويض من األمم املتحدة بإرسال قوات دولية )للحفاظ 

ر ويأيت إرسال هذه القوات األفريقية ومن ضمنها املصرية بناء على طلب لومومبا من داج مه
 .(3)السكرتري العام لألمم املتحدة *شلولد

وأكد سفري مصر يف الكونغو ، حممد فوزي على دعم مصر لنضال الشعوب األفريقية من 
 .(4)كامل عن االستعمارأجل التحرر حىت حتقق االستقالل ال

شولد( ر وقد وصل مجال عبد الناصر طلب خاص من األمني العام لألمم املتحدة )داج مه
والذي طالب فيه أن ترسل مصر قوات عسكرية حتت رعاية األمم املتحدة ووافق عبد الناصر على هذا 

 .(1)الطلب وأرسلت قوات عسكرية مصرية ووضعت حتت قيادة األمم املتحدة
                                                           

 . 61حممد مصطفى زيدان ، املرجع السابق ، ص (1)
،  1لودور وفتيه ، أسرار اغتيال لومومبا ، ترمجة رزق اهلل بطرس ، نشر مؤسسة قدس للنشر والتوزيع ، دمشق ، ط (2)

 . 16م ، ص2335
م عمل كتائب وزير اخلارجية السويدي وانتخب كثاين أمني عام األمم املتحدة بعد 1961-1935شولد ، ر داج مه
م عندما لقى مصرعه يف حادث حتطم طائرته يف الكونغو ، ملزيد 1961 شولد يف منصبه حىت سنة ر، وبقى مه استقالته

الكونغو الدميقراطية أزمة كبرية يف قلب أفريقيا ، دار النهضة مصر القاهرة ،  ،من التفاصيل انظر : عبد الكرمي حسن
 . 28م ، ص1999،  2ط
 . 17املرجع نفسه ، ص (3)
،  2م ، ط1978،  1لتحرر األفريقية ،/ منشورات األهرام ، طجازي ، املوقف املصري جتاه حركات اححممد  (4)
           32ص
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ملاذا وافق مجال عبد الناصر على قرار إرسال قوات  -يتبادر لألدهان سؤال وهو : وهنا
 . عسكرية مصرية إىل الكونغو ؟

 -وعلى ما يبدو فإن إرسال مصر لتلك القوات العسكرية جاء لالعتبارات التالية :

هنر النيل وهذا ال  . املوقع اجلغرايف املهم الذي تتمتع به الكونغو بالنسبة ملصر من أجل تأمني منابع1
 الدول املشاركة يف حوض هنر النيل . باستقالليأيت إال 

 . إميان مجال عبد الناصر العميق بضرورة حترير الشعوب العربية واألفريقية من االستعمار .2

. رغبة مجال عبد الناصر القوية يف تقوية الوحدة األفريقية بني األفريقيني ودعم الكونغو يعترب من 3
 .(2)الدعم للثورة األفريقية ضد االستعمار أشكال

ومن هذا املنطلق جاءت مشاركة مصر يف قوات حفظ السالم الدولية خطوة هامة على 
ن هذه املشاركة متثل أمهية كربى يف العالقات أطريق حتقيق االستقالل للكونغو وحفظ األمن فيها ، و 

 بني مصر والكونغو .

الكونغو حتت قيادة األمم املتحدة ، وظهر خالف بني  ووصلت بالفعل القوات املصرية إىل
 .(3)لومومبا وبني قادة قوات األمم املتحدة ، وحيسب رأي لومومبا فإن هرتشولد ينفذ سياسات خاطئة

 .(4)وكان هذا اخلالف يقلق عبد الناصر باعتباره يؤثر على مسار تلك القوات

 ونتيجة لكل تلك االعتبارات اجته كل من مجال عبد الناصر وباتريس لومومبا إىل الدول 

 

                                                                                                                                               
 . 33املرجع نفسه ، ص (1)
 . 34حممد حجازي ، املرجع نفسه ، ص (2)
 . 35املرجع نفسه ، ص (3)
 . 36املرجع نفسه ، ص (4)
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 .(1)األفريقية طالبني عقد مؤمتر أفريقي عاجل وعلى وجه السرعة ملناقشة قضية الكونغو

وتقرر عقد مؤمتر حتضريي بني وزراء خارجية الدول األفريقية املستقلة يف شهر أغسطس سنة 
 .(2)للتمهيد ملؤمتر القمة م يف غانا1963

ل مة الكونغو وكان خيشى إن مت إرساوقد كان جليًا وواضحًا قلق مجال عبد الناصر من أز 
قوات أفريقية أن تقوم بلجيكا بإرسال قواهتا إعادة احتالل الكونغو من جديد وكان مجال عبد الناصر 

 .(3)يعي جيداً خطورة هذا املوقف اخلطري والصعب

وكان  ،ام مجال عبد الناصر بإبالغ لومومبا بأن مصر ترحب بأوالده وعائلتهوهلذا السبب ق
يعرف جيدًا املخاطر الكبرية اليت كانت حتيط حبياة الزعيم الكونغويل باتريس لومومبا ، وبالفعل مت 
هتريب عائلة لومومبا  من الكونغو إىل مصر وسط خماطر كبرية متثلت يف مراقبة أعداء لومومبا من 

 .(4)س بلجيكينيجواسي

اً كبرياً يف حد ذاته جلمال عبد الناصر خوفاً من احجنإن وصول عائلة لومومبا إىل مصر يعترب 
 .ع األمين يف الكونغو  أصبح صعباً أن يقع أفراد العائلة يف يد البلجيكيني وينكلوا هبم خاصة وأن الوض

وزادت بلجيكا من دعمها لتشوميب زعيم إقليم كاتنجا االنفصايل والغين بثرواته الطبيعية ، 
ورغم أن منصب رئيس اجلمهورية شريف والسلطة الفعلية بيد رئيس الوزراء فإن الرئيس الكونغويل  

ة احلكومية كازافويو بعد ثالثة أسابيع أصدر أمراً بعزل باتريس لومومبا وجتريده من كل صالحياته وإقال

                                                           
 . 57حممد حجازي ، املرجع السابق ، ص (1)
 . 23م ، القاهرة ، ص1969،  1باتريس لومومبا ، مناضل أفريقي ، كتب ثقافية ، وزارة الثقافة املصرية ، ط (2)
 . 23املرجع نفسه ، ص (3)
 . 24املرجع نفسه ، ص (4)
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على الرغم من أن جملس الشيوخ صوت بأغلبية كبرية ضد القرار ومت تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة 
 .(1)جوزيف إلبو املوايل لبلجيكا

وكان عبد الناصر مدركاً ألبعاد هذه املشكلة يف ذلك الوقت املبكر وإن لومومبا سوف يواجه 
 .(2)معركة قوية ضد االستعمار

اصر سفري مصر يف الكونغو بدعم لومومبا وعقد اتفاقيات اقتصادية معه وكلف مجال عبد الن
ه مصر الكونغو بوجوبالفعل مت عقد اتفاقية ثنائية بني مصر والكونغو يف اجملال التجاري والثقايف متنح مب

قرضًا قيمته ستة ماليني جنيه مصري وهلذا السبب قال الرئيس مجال عبد الناصر )إن عالقات مصر 
نغو هي عالقات صداقة وعالقات جتارية وثقافية وإن مصر تدعم مجيع حركات التحرر يف مع الكو 
 .(3)أفريقيا(

م ، وإننا نساند 1956وقال أيضًا إن ما حيدث يف الكونغو يذكر مبا حدث يف مصر عام 
ية يف فإن احلر نا ، فإذا ما ضاعت قضية الكونغو قضية احلرية يف الكونغو ، ألهنا من القضايا اليت هتم

، وعلى ما يبدو فإن قيام مصر بعقد اتفاقيات ثقافية وجتارية  (4)مهددة ستكونأي مكان من العامل 
و وإعطائه مزيداً من القوة من جهة ـــــمع الكونغو هو يف األساس لتقوية مركز باتريس لومومبا يف الكونغ

 ومن جهة أخرى إلعطائه الشرعية أمام دول العامل .

                                                           
، دار العامل للماليني ، بريوت ،  1م ، ط1963حممود لطفي ، دور الواليات املتحدة يف أزمة الكونغو سنة  (1)

 . 33صم ، 1989
 . 33م ، القاهرة ، ص1983( ، 33ة ، العدد )يعبد امللك عودة ، مصر وأفريقيا ، جملة سياسة الدول (2)
 . 34املرجع نفسه ، ص (3)
فخر الدين فضل اهلل ، مرحلة االستقالل وانعقاد املؤمترات واملنظمات األفريقية  ودور العرب يف دعمها )مع الرتكيز  (4)

م ، منشورات مركز جهاد الليبيني 2334السنة  (2جملة البحوث التارخيية العدد )فريقية( على منظمة الوحدة األ
 . 94، طرابلس ، صللدراسات التارخيية 



606 
 

مار البلجيكي بقدر اإلمكان خلق الفوضى واملشاكل خاصة وأن األجهزة وقد حاول االستع
ل الكونغو إىل حالة من صاإلدارية يف الكونغو كان يرأسها البلجيكيني وكان اهلدف من هذا األمر أن ت

 .(1)الفوضى والشلل التام

االستعمار وإنه جيب على  فةشأ ستئصالان الدعم املصري للكونغو كان الغرض منه هو إ
بلجيكا أن تدرك أن مصري الكونغو ليس بيدها وحدها بل هو بيد أبنائها الذين يطالبون باحلرية 

 واالستقالل الكاملني .

وبسبب الدور املصري الكبري يف دعم قضية الكونغو مث عقد مؤمتر وزراء خارجية الدول 
د الناصر ولومومبا ، حيث مث عقده يف شهر سبتمرب الذي دعا إليه كل من مجال عبيف غانا األفريقية 
 .(2)م ، لبحث قضية الكونغو1963سنة 

فرداً  18وظهر انقسام بعض الدول األفريقية يف  هذا املؤمتر ومل حيضر االجتماع سوى 
 -أفريقياً وأصدر املؤمتر قرارات حتت تأثري مصر ومن بينها :

 أفريقيا . . القضاء على مجيع صور االستعمار يف قارة1

 .(3). يؤكد احلاضرون دعمهم الكامل لنضال شعب الكونغو يف االستقالل2

 . التأكيد على احرتام واستقالل الكونغو .3

 دائية اليت تقوم هبا بلجيكا ضد شعب الكونغو .ع. االستنكار التام جلميع األعمال ال4

 . إنشاء جلنة دائمة لدعم استقالل الكونغو .5

                                                           
 . 34عبد امللك عودة ، املرجع السابق ، ص (1)
م ، 1963،  1حممد إبراهيم ، شخصيات أفريقية ، سلسلة كتب ثقافية ، وزارة الثقافة املصرية ، القاهرة ، ط (2)
 . 48ص
 . 4حممد إبراهيم ، املرجع السابق ، ص (3)
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أجل أن تتخل  القارة األفريقية من أي تدخل سياسي أو ضغط اقتصادي  . بدل اجلهود من6
 استعماري .

 . العزم األكيد على نصرة احلركات التحررية يف أفريقيا .7

. مضاعفة اجلهود إلقامة تعاون فعال بني الدول األفريقية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية 8
 . (1)والثقافية

ن مصر لعبت أهذا املؤمتر كان اهلدف منها دعم استقالل الكونغو و ومن الواضح أن قرارات 
ضع العامل يف حلبة الصراع بني دولة أفريقية تسعى لنيل يدورًا فعااًل يف عقد هذا املؤمتر وهذا بالتايل 

 استقالهلا احلقيقي وبني مستعمر حياول إحكام سيطرته على تلك الدولة أال وهي الكونغو .

مبا إىل مقر حكمه بعت برسالة إىل مجال عبد الناصر شرح فيها حالة وبعد أن رجع لومو 
اخلراب اليت ترك فيها البلجيك خزينة الدولة وعمليات النهب اليت تعرضت هلا البالد وقال لومومبا إنه 
ال يواجه االستعمار واألمم املتحدة فحسب ولكن هناك شخصيات يف الكونغو تعمل حلساب 

 .(2)االستعمار

اهتمام لومومبا بتقوية عالقاته مع مصر عن طريق تأكيده  الكالم امن خالل هذونالحظ 
على دورها املهم يف دعم قضية بالده العادلة وإنه شعر وبكل قوة باالهتمام املتزايد ملصر حبل قضية 

 .العادلة وإهنا قضية هتم أفريقيا والعامل شعب الكونغو 

ند هذا احلد بل قام بإرسال خرباء عسكريني ومل يتوقف دعم مجال عبد الناصر للكونغو ع
الرمسية هي تقدمي الدعم والتدريب لقوات  مهمتهمحتت غطاء مدين يشتغلون يف السفارة املصرية وأن 

وواصلت مصر دعمها لشعب الكونغو يف األمم املتحدة وطالبت بإنعقاد جلسة طارئة  (3)لومومبا
                                                           

 . 6، ص السابقاملرجع حممد إبراهيم ،  (1)
م ، 1983،  2يوليو ، القاهرة ، ط 23حممد عبد العزيز ، مجال عبد الناصر ونظرته جتاه أفريقيا ، مطبوعات ثورة  (2)
 . 61ص
 . 61حممد عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص (3)
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م ، وأصدر هذا اجمللس عدة قرارات 1963 سنة جمللس األمن وانعقد هذا اجمللس يف شهر سبتمرب
تضمنت يف سرعة إجناز استقالل العديد من الدول األفريقية ومن ضمنها الكونغو وقطع سياسة 
االستعمار يف أفريقيا وأساليبه الدنيئة ، وتعليقًا على ذلك قال السفري املصري يف جملس األمن : "إن  

نشاط داخل األمم املتحدة هدفه أن توضع هذه املنظمة كلياً  كل ما تقوم به الدول احملبة للسالم من
 .(1)يف خدمة النضال املقدس الذي ختوضه الشعوب من أجل السالم والتعاون الدويل والتقدم"

وأعتقد أن هدف هذا التصريح يف أنه ميثل حتديًا لالستعمار إذا مل تستجب ملطالب الدول 
ة ومن جهة أخرى إثبات أحقية الدول األفريقية يف نيل استقالهلا األفريقية  املطالبة باالستقالل من جه

 العادل الذي جيب على كل شعوب العامل احملبة للسالم أن تدعمه وأن تقف إىل جانبه .

وبعد أيام من انتهاء مؤمتر وزراء خارجية الدول األفريقية الذي عقد يف شهر أكتوبر سنة 
)كارا فويو( رئيس مجهورية الكونغو بعزل باتريس لومومبا م يف غانا ، وفوجيء العامل بقرار 1963

 . (2)رئيس الوزراء

وعلى األرجح فإن قرار كازافويو بعزل لومومبا بسبب الضغوط االستعمارية البلجيكية اهلادفة 
إىل إسقاط لومومبا بسبب مواقفه الثورية املعادية لالستعمار واليت متثل خطر أعلى الوجود البلجيكي 

 االستعماري يف الكونغو .

ومما زاد األمر تعقيدًا ظهور حركات إنفصالية  ،عتربه غري شرعياورفض لومومبا هذا القرار و 
وبادر لومومبا وعلى الرغم من إصدار قرار بعزله بإرسال قوات عسكرية موالية  ،يف الكونغو بشكل كبري

 .(3)له إىل تلك املناطق حماوالً إعادة الوحدة الوطنية للبالد

 

                                                           
 . 122م ، ص2337طاهر جاسم حممد ، التاري  املعاصر للدول األفريقية ، دار مشوع  للثقافة ، الزاوية ،  (1)
 . 123املرجع نفسه ، ص (2)
 . 123، ص السابقاملرجع طاهر جاسم حممد ،  (3)



605 
 

 الرد المصري على اغتيال لومومبا

لدعم املصري القوي لباتريس لومومبا دبلوماسياً وعسكرياً ، اجتمع الربملان الكونغويل ل نتيجة
تعيني لومومبا رئيسًا للجمهورية وبسبب هذا التعيني أصبح  بقرارًا  واختذم 1963يف هناية اكتوبر سنة 

 .(1)يف الكونغو ثالث حكومات تتقاسم النفود
وبسبب هذه االحداث جاء الرد املصري على مقتل لومومبا من كل من مجال عبد الناصر 
وحممد اخلامس ملك املغرب الذين دعوا لعقد مؤمتر حيضره رؤوساء الدول األفريقية اليت تؤيد لومومبا يف 

سياسي وقد اسفر هذا االجتماع عن قيام تكتل  ،بحث موضوع الكونغو بصفة أساسيةباملغرب وذلك 
أفريقي جديد حيث وقع ميثاق منظمة الدار البيضاء وعرفت جمموعة الدول بعد ذلك باسم )جمموعة  

 .(2)الدول الثورية(
  ؟ وهناك سؤال مهم يطرح نفسه ؟ وهو ما هو موقف األمم املتحدة حتديداً من لومومبا

لومومبا وذلك  صبحت تعاديأوقف األمم املتحدة بعد مؤمتر الدار البيضاء حيث ــح مـاتض
 .(3)علنت دعمها ملوبوتو وكازا فويوأعند ما سحبت جمموعة من قواهتا من الكونغو و 

وهم العميد أمحد  ،وزاد الدعم العسكري املصري للومومبا بإرسال مستشارين عسكريني
صدر مجال عبد الناصر أوامره لقوات مصر بعدم املساس بلومومبا أمساعيل واملقدم ممدوح جبه ، و إ
ساعدته سراً إن لزم األمر وكان هؤالء املستشارين العسكريني على صلة بلومومبا وبالقوات املصرية يف وم

الكونغو واستمر موقف األمم املتحدة املعادي لباتريس لومومبا عندما وقفت وبقوة إىل جانب كازافوبو 
عن أعوانه املوجودين الذي احتل مقر اإلذاعة واملطارات ، وقامت بعزل لومومبا عن مناطق نفوده و 

اً وأراد اخلروج منها إال أن قوات  صعبصبح أخارج العاصمة وأخرياً وجد لومومبا أن بقاءه يف ليوبولدفيل 
م وهو حياول اهلرب 1961يناير سنة  17كازافويو حاصرته ومتكنت من إلقاء القبض على لومومبا يف 

                                                           
 . 123طاهر جاسم حممد ، املرجع السابق ، ص (1)
  3م ، ص1989،   1شرف الدين أمحد ، دراسات أفريقية ، مؤسسة األهرام للنشر ، القاهرة ،ط (2)
 . 9، صاملرجع نفسه  (3)
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قائد احلركة االنفصالية يف منطقة كاتنجبا الذي وبدوره سلم كازافويو لومومبا إىل عدوه اللدود تشوميب 
 .(1)قام بقتل باتريس لومومبا

سخرهتم بلجيكا خلدمتها وبشكل دوات أوعلى ما يبدو فإن كل من كازافوبو وتشومين كانوا 
 ولكياالستعمارية على مفاصل الدولة يف الكونغو  غري مباشر وذلك بسبب السيطرة البلجيكية

 .يف الكونغو وبقوة وبالتايل ينالوا دعم االستعمار البلجيكي هلم  يستطيعوا تثبت مركزهم

وبعد مقتل لومومبا قام مجال عبد الناصر بدعم حركة املقاومة يف الكونغو بقيادة نائب 
لومومبا )جيزجنا( والذي قاد حركة مسلحة قوية كرد على مقتل لومومبا وحققت بعض االنتصارات يف 

 .(2)الكونغو

علنت أمها حلركة )جيزجنا( املسلحة وقدمت هلا كل املساعدات املمكنة و علنت مصر دعأو 
( وقرر مجال عبد الناصر تعني شانلي فيلالقاهرة سحب اعرتافها حبكومة ليوبولوفيل واعرتفت حبكومة )

 .(3)م1961( مقر احلكومة الشرعية سنة شانلي فيلسفري يف )

كنوغولية املسلحة الثائرة حيث وأصبحت مصر وبشكل خاص الداعم حلركة املقاومة ال
رسال مساعدات إمدادهم بالسالح و إصدر مجال عبد الناصر أوامره بتدريب الثوار الكونغوليني و أ

عسكرية واقتصادية للثوار يف الكنغو وكذلك مت انشاء اذاعة موجهة من مصر إىل الكنغو واليت كان هلا 
 .(4)دور كبري وفعال يف دعم الثورة الكونغولية

وأعتقد أن قيام مصر بإنشاء إذاعة موجهة إمنا جاء لكي تعرف العامل أكثر بقضية شعب 
الكونغو الذي يناضل من أجل حريته ولكي تقوى معنويات الثوار الكونغوليني الذين يقاتلون 

 االستعمار البلجيكي .

                                                           
 . 9شرف الدين أمحد ، املرجع السابق ، ص (1)
 . 9املرجع نفسه ، ص (2)
 . 13املرجع نفسه ، ص (3)
 . 3م ، ص1961( اغسطس ، القاهرة ، 2344صحيفة االهرام ، العدد ) (4)
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يف مصر   ومل يقف األمر عند هذا احلد بل قام مجال عبد الناصر بتأميم املصاحل البلجيكية
 .(1)كرد فعل على مقتل لومومبا

وواصلت مصر دعمها للثوار يف الكونغو وخاصة يف احملافل الدولية عندما طلبت مصر بعقد 
م وجنحت يف اصدار قرار مع جمموعة من الدول 1961جلسة طارئة جمللس األمن يف شهر مارس سنة 

 .(2)وة العسكريةاألفريقية يدعم وحدة الكونغو حىت ولو ادى إىل استخدام الق
بعض وفود الدول  م وحضره1961بريل سنة أومت عقد مؤمتر أخر يف مدغشقر يف شهر 

م 1961ويف شهر اغسطس سنة  ،يف الكونغو كونفدرايل  بقيام احتاد قرارهذا املؤمتر  األفريقية واختذ
اجتمع الربملان الكونغويل بعد توحيده ومت انتخاب جيزجنا نائب لومومبا وزعيم الثوار يف الكونغو نائب 

 .(3)لرئيس الوزراء وسريل أدوال رئيساً حلكومة الكونغو املركزية
تمرب سنة واعلن مجال عبد الناصر يف مؤمتر بلغراد لدول عدم االحنياز الذي عقد يف شهر سب

 . (4)م عن دعمه ودعم أفريقيا حلكومة الكونغو املركزية باعتبارها احلكومة الشرعية للكونغو1961

 إن الدور املصري الداعم للثورة يف الكونغو إمنا جاء تعبريًا صادقًا وجادًا لدعم هذا البلد
بلد بسبب موارده البلجيكي الذي مل يرتك هذا الاالستعمار  األفريقي الذي كان يرزح حتت رمحة

وهو  ،عندما منحه استقالله أراد أن يغري من وجهه االستعماري إىل وجه أخرالطبيعية الضخمة و 
وعلى الرغم من مقتل لومومبا إال أن مصر واصلت دعمها هلذه الثورة  ،الشركات التجارية وغريها

االقتصادية واالجتماعية وهذا وإن الدعم املصري جاء يف خمتلف اجملاالت وامليادين السياسية و  ،الفتية
 ليس بغريب على مجال عبد الناصر الذي دعم أكثر الثورات التحررية من االستعمار يف أفريقيا .

 

 
                                                           

 م .1961( اغسطس ، القاهرة ، 3214صحيفة اجلمهورية ، العدد ) (1)
 . 5م ، ص1961( سبتمرب ، القاهرة ، 2345صحيفة االهرام ، العدد ) (2)
 . 5، صاملرجع نفسه  (3)
 . 5املرجع نفسه ، ص (4)



608 
 

 الخاتمة

تبني من خالل ما سبق عرضه أن مصر اهتمت بالكونغو وساعدته يف كل اجملاالت 
االستعمار البلجيكي باعتبار أن  حترر هذا البلد األفريقي مناسية واالقتصادية والعسكرية حىت السي

الكونغو متثل عمقًا اسرتاتيجيًا ملصر بسبب موقعها يف القارة األفريقية من جهة ومن جهة أخرى غين 
 هذا البلد بالثروات الطبيعية الضخمة واليت جيب أن يستفيد منها أبناء الكونغو .

شعبيًا ورمسياً يف مصر ، وإن الرئيس و منذ قيام الثورة يف الكونغو فإهنا لقيت ترحابًا وجتاوبًا 
مجال عبد الناصر أظهر االستعداد الكامل لدعم هذه الثورة بكافة الوسائل واإلمكانيات املتاحة ، 

ووقوفها إىل  هتاالكونغولية وإن مصر أعلنت مساند وبفضل هذا الدعم املصري تقوى ساعد الثورة
ريس لومومبا ، وهذا مسح ملصر ببناء عالقات جانب شعب الكونغو وثواره ، خاصة بعد اغتيال بات

وبالتايل ساهم يف إرساء دعائم قوية ومثينة بني مصر والكونغو مما أكثر قوة مع السلطات الكونغولية 
ون فإن هذا الدعم املصري القوي للكونغو ساهم يف تقوية معنويات الثوار الكونغوليني الذين كانوا يقاتل

 .ساعد بعض الدول األفريقية لكي تدعم هؤالء الثوار ا ضد استعمار شرس وبغيض ، وهذ
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 المصادر والمراجع

 -أوالً : املراجع العربية :

، 1، وزارة الثقافة املصرية القاهرة ، ط ةيف. إبراهيم ، حممد ، شخصيات افريقية ، سلسلة كتب تقا1
 م. 1963
، القاهرة ،  الثقافة للنشر والتوزيع. اجلمل ، شوقي ، تاري  أفريقيا احلديث واملعاصر ، دار 2
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 م .1999،  2القاهرة ، ط
. زيدان ، حممد مصطفي ، الدول النامية ومشكالهتا ، طبع ونشر دار الفكر العريب أسيوط ، 6

 م.1966
 م. 1989،  1. علي ، فهمي ، تاري  أفريقيا العام ، منشورات مكتبة النهضة ، القاهرة ، ط7
يوليو ، 23مطبوعات ثورة  عبدالناصر ونظرته جتاه أفريقيا ، مجال. عبد العزيز ، حممد ، 8

 م.2،1983القاهرة،ط
 م .1983. حممد ، عادل ، باتريس لو مومبا مناضل أفريقيا ، منشورات دار املعارف القاهرة ، 9
، دار  1ط م1963ة . لطفي ، حممود ، دور الواليات املتحدة األمريكية يف أزمة الكونغو سن13

 . م 1984العلم للماليني ، بريوت ، 
، القاهرة ،  1. لومومبا ، باتريس ، مناضل أفريقي ، كتب ثقافية ، وزارة الثقافة املصرية ، ط11
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 م .1961، مصر وحركات التحرر األفريقية ، دار املعارف القاهرة ،  علي. مصطفي ، 12
 م .1337طاهر جاسم ، التاري  املعاصر للدول األفريقية ، دار مشوع للثقافة ، الزاوية ،  مد. حم13
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 الكتب املرتمجة إىل العربية  -ثانيا :
، نشر مؤسسة قدس للنشر والتوزيع، ، لودر ، اغتيال باتريس لو مومبا ، ترمجة رزق اهلل بطرس هقيف. 1

 م .2335،  1دمشق ، ط
 الدوريات  -ثالثاً :
( القاهرة السنة 63فهمي ، أمحد ، مصر والتضامن األفريقي ، جملة السياسة الدولية ، العدد ) .1

 م .1986
الدين ، مرحلة االستقالل وانعقاد املؤمترات واملنظمات األفريقية ودور العرب يف  قمر. فضل اهلل ، 2

ز جهاد الليبيني م ، منشورات مرك2334( السنة 2دعمها ، جملة البحوث التارخيية ، العدد )
 للدراسات التارخيية ، طرابلس .

( السنة 6. غايل ، بطرس  بطرس ، أبعاد األيدولوجية األفروأسيوية ، جملة الساسة الدولية ، العدد )3
 م  .1982
  م 1983( الستة 33. عودة ، عبدامللك ، مصر وأفريقيا ، جملة السياسة الدولية ، العدد )4
 م .1961( اغسطس ، القاهرة ، 2344د ). صحيفة األهرام ، العد5
 م. 1961( سبتمرب ، القاهرة ، 2345. صحيفة األهرام ، العدد )6
 م .1961( اغسطس القاهرة ، 3214. صحيفة اجلمهورية ، العدد )7

 رابعاً : شبكة املعلومات الدولية االنرتنت غوغل ، موقع )اجلزيرة نت( .
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 التحاد قبائل لواته خالل العصر البيزنطي في ليبياالحياة السياسية واالقتصادية 
 م(949 –م 399)

 
 د. عيـاد مصطفى حممد اعبيليكة                                      

 قسم التاري / كلية اآلداب اخلمس/ جامعة املرقب                                    
 

 المقدم  ة:
 

السياسية واالقتصادية الحتاد قبائل لواته خالل العصـر البيزنطـي يف يتناول هذا البحث احلياة  
م( ويهدف البحث إىل معرفة موطن قبائل لواته واملناطق اليت استقرت فيها خـالل 643-م533ليبيا )

العصــر البيزنطــي، وكــذلك معرفــة القبائــل الــيت احتــدت معهــا ملقاومــة الوجــود البيزنطــي، وملــاذا مســي هــذا 
د قبائل لواته، وإبراز نظـام قبائـل لواتـه القبلـي واحلـريب، ودورمهـا يف جعلهـا مـن أقـوى القبائـل االحتاد باحتا

الليبيـــة خـــالل العصـــر البيزنطـــي، باإلضـــافة إىل إظهـــار أســـباب الثـــورة الـــيت قامـــت هبـــا قبائـــل لواتـــه ضـــد 
ز احليـاة االقتصـادية البيزنطيني وأحداثها، ودور هذه القبائل يف إضـعاف الوجـود البيزنطـي يف ليبيـا، وإبـرا

لقبائــل لواتــه خــالل العصــر البيزنطــي ملعرفــة نشــاطها الزراعــي مــن حيــث احملاصــيل الــيت قامــت بزراعتهــا، 
وأهم احليوانات اليت كانت تقوم برتبيتها، والصناعات اليت مارسـتها خـالل تلـك الفـرتة وإظهـار نشـاطها 

رهتا، ووسـائل النقـل الـيت اسـتخدمتها قبائـل التجاري، ملعرفة أهم الطـرق التجاريـة الـيت وقعـت حتـت سـيط
 لواته لنقل بضائعهم.

 وقد مت تقسيم البحث إىل العناصر اآلتية: 
 أواًل: موطن قبائل لواته.

 ثانيًا: الحياة السياسية لقبائل لواته.
 النظام احلريب. -2النظام القبلي.          -1شمل تو 
 ثورة قبائل لواته ضد الوجود البيزنطي. -3
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 ثالثًا: الحياة االقتصادية لقبائل لواته.
 التجارة. -4الصناعة.    -3الرعي.     -2الزراعة.      -1شمل تو 

 أواًل: موطن قبائل لوات ه:
تعترب قبائل لواته من أقوى القبائل الليبية وأكثرها انتشاراً يف ليبيا من شرقها إىل غرهبا وخاصًة  

فلقيـــوس كوريبـــوس بأهنـــا قبائـــل ال هتـــزم وال تقهـــر يف حروهبـــا ضـــد يف العصـــر البيزنطـــي، حيـــث وصـــفها 
 .(2)، ووصف رجاهلا بأهنم ذو بأس وصالبة يف حروهبم ضد البيزنطيني(1)األجانب
ويــرى بعــض البــاحثني: أن االســم الصــحيح لقبائــل لواتــه هــو لباتــاي، الــذي يظهــر مــدى قربــه  

(، ويقــال إن مجــع كلمــة leuathaeاســم ليواتــاي )، وأطلــق عليهــا أيضــاً (3)بلفــظ قبيلــة الليبــو القدميــة
 .(4)(IIagusلواته إيالغواس )
، ويرجح بعض الباحثني: (5)ويذكر: أن قبائل لواته هاجرت من مواطنها األصلية يف الشرق 

أن هذه القبيلة تكونت من مهاجرين جدد قدموا من الصحراء الشرقية ويعتقد أن أصوهلم تعود إىل 
لصحراء مصر الغربية، وقد اجتهوا إىل الغرب عرب واحيت سيوة، وأوجلة مما أدى إىل الواحات الشمالية 

عدم االستقرار احلدودي يف إقليمي املدن اخلمس، واملدن الثالث، وخالصة القول: أن لواته انتقلت 
 م قدموا من واحة سيوة كان معظمهمتدرجيياً عرب الصحارى من واحة إىل واحة، ولعل ما يؤكد أهن

 .(6)(Ammon)نون بعبادة اإلله آمون يدي

                                                           

كوريبوس، ملحمة احلرب الليبية الرومانية، ت حممد الطاهر اجلراري، منشورات مركز دراسـات ( فلقيوس كريسكونيوس  1)
 .48م، ص1988جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل، طرابلس، 

 .112( املصدر نفسه، ص2)
ثقافــــة، ( علــــي خشــــيم، قــــراءات ليبيــــة عــــن األرض والنــــاس واألبطــــال واألســــاطري يف ليبيــــا القدميــــة، املؤسســــة العامــــة لل3)

 .82، ص2339، 2اجلماهريية، ط
( ماتينغلي، منطقـة طـرابلس يف العهـد الرومـاين، ت حممـد الطـاهر اجلـراري، حممـد عبـد اهلـادي حيـدر، منشـورات املركـز 4)

 .422م، ص2339الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية، طرابلس، 
مـــاين خـــالل القـــرن الثالـــث املـــيالدي(، جملـــة البحـــوث حممـــد طـــاهر اجلـــراري )موقـــف القبائـــل الليبيـــة مـــن احلكـــم الرو ( 5)

 .17م، ص1998التارخيية، العدد الثاين، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، 
 .426-423( ماتينغلي، مرجع سابق، ص ص6)
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واجلنوب يف القرن الثالث اخلصبة بني مدينة لبدة الكربى،  وقد استقرت هذه القبائل يف مناطق الوديان
. وسيطرت على الطرق التجارية، (1)من إقليم املدن الثالثالدي، مث انتشرت يف أجزاء كبرية املي

وهددت إمدادات روما من القمح، وبعض السلع املهمة من أفريقيا، ولعل ما يؤكد هذا الكالم أيضاً 
هو عدم العثور على بضائع رومانية يف منطقة اجلرامنتيني )فزان( ترجع إىل هذا القرن، وبذلك أثرت 

القرنني الثالث لكربى مما أدى إىل اضمحالهلا خالل على احلياة االجتماعية واالقتصادية ملدينة لبدة ا
م، ولعل ما 298موقعة غري حامسة يف عام يف  ، مما دفع اإلمرباطور ماكسيميان إىل حماربتهم(2)والرابع امليالديني

، باإلضافة إىل ظهور املزارع (3)حلصون املدن الساحلية خالل تلك الفرتة يؤكد ذلك ما حدث من جتديد
، وكانت يف (4)اليت جلبت بعض موادها من املباين القدمية منذ منتصف القرن الثالث امليالدياحملصنة 

السابق غري حمصنة، وخاصة يف املنطقة املمتدة فيما بني لبدة الكربى ومسيفي، اليت تدل آثارها على 
م اهنيار ، ويرى بعض الباحثني: أن سبب تفاق(5)السالم الذي يسود هذه املنطقة قبل هذا التاري 

احتاد لواته  إلقليم املدن الثالث يف أواخر العصر الروماين، يرجع إىل عاملني مها نشؤاخلطوط الدفاعية 
بشكل كبري وسريع وغري متوقع من القوات الرومانية املتمركزة فيه، وانعزال اإلقليم عن مراكز القيادة 

روماين الذي خيوض املعارك ضد هذه العسكرية الرئيسية من جهة وعن القواعد امليدانية للجي  ال
 .(6)القبائل من جهة أخرى

                                                           

(1) Oric. Bates, the eastern Libyans, Anessay frank cass, co. lto, London, 
1970, p.66. 

 .19.18الطاهر اجلراري، مرجع سابق، ص ص( حممد 2)
( أمحد حممد انديشة، التـاري  السياسـي واالقتصـادي للمـدن الـثالث، الـدار الليبيـة للنشـر والتوزيـع واإلعـالن، مصـراته، 3)

 .136، ص1993، 1ط
 .88، صم1999( جودتشايلد، دراسات ليبية، ت عبد احلفيظ امليار، مطابع املؤسسة العلمية التعليمية، حلب، 4)
 .237( أمحد حممد انديشة، مرجع سابق، ص5)
 .431( ماتينغلي، مرجع سابق، ص6)
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ومن املرجح أن سبب اضـمحالل لبـدة الكـربى راجـع إىل متركـز قبائـل لواتـه يف املنطقـة الواقعـة  
جنوب مدينة لبدة الكربى، وبالتايل سـيطرهتا علـى الطـرق التجاريـة املتجهـة حنـو اجلنـوب، بعـد أن نزعـوا 

، وأصبحوا ينزلون جبوار مدينة لبدة الكربى وخاصة يف زمن اإلمرباطـور (1)ومانيةنها أي أثر للسلطة الر ع
 . (2)م(Justinian-527-565جستنيان األول )

وكانــت منــازل قبائــل لواتــه حتــيط مبدينــة لبــدة حيــث تنتشــر يف األوديــة واملرتفعــات القريبــة مــن  
، ونســتدل مــن هــذا (3)لبــدة الكــربى املدينــة حيــث كانــت تقــوم مبهامجــة املــدن الســاحلية، وخاصــة مدينــة

الكـــالم علـــى أن القبائـــل الليبيـــة اســـتطاعت الســـيطرة علـــى املنطقـــة الوســـطى بـــني مدينـــة لبـــدة الكـــربى 
واجلنــوب، الــيت كــان نتيجتهــا تقلــ  النفــوذ الرومــاين حــىت صــار مقصــوراً علــى الشــريط الســاحلي داخــل 

 سـيطرت عليهـا قبائـل لواتـه منطقـة تـل خـاريتون ، ومن املؤكد أن أهم هذه املناطق الـيت(4)مدهنم احملصنة
منذ النصف األخري من القرن الثالث امليالدي، واستمرت  (5))تل احلسان(، االسم القدمي ملدينة مسالته

سيطرهتم على هذه املنطقة خالل العصرين الوندايل والبيزنطي، ولعل ما يؤكد ذلك ما ذكره جودتشايلد 
احملصــنة املوجــودة يف منطقــة التخــوم للمــدن الــثالث، الــيت قــدمت أمنــاً  عنــدما يقــول: إن معظــم األبنيــة

، مما أدى إىل زيادة سيطرة ونفوذ قبائل لواته (6)لساكنيها، قد توقفت خالل العصرين الوندايل والبيزنطي
، ويقول علي فهمـي خشـيم إن كلمـة مسـالتة تعـين أوالد أو (7)على هذه املنطقة خالل هذين العصرين

ه؛ ألهنــا تنقســم إىل قســمني: مهــا مــس وتعــين يف اللغــة الليبيــة القدميــة ابــن أو ولــد، و التــه تعــين بــين لواتــ

                                                           

 .19( حممد الطاهر اجلراري. مرجع سابق، ص1)
(2) Oric. Bates, op. cit, p.66. 

 .19( حممد الطاهر اجلراري، مرجع سابق، ص3)
 .12( املرجع نفسه، ص4)
م، 2332، 1للمـــدن والقـــرى الليبيـــة، دار هانيبـــال للنشـــر والتوزيـــع، ط( عبـــد الســـالم حممـــد شـــلوف، األمســـاء القدميـــة 5)

 .59ص
 .88( جود تشايلد، مرجع سابق، ص6)
 .23( حممد الطاهر اجلراري، مرجع سابق، ص7)
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، وهلذا أرجح أن اسم لواته الذي يطلق على إحدى القبائل مبسالته يرجع أصـله إىل هـذه (1)قبائل لواته
 القبائل اليت انتشرت يف هذه املنطقة خالل تلك الفرتة.

( مدينـة دوغـة الـيت تقـع Mespheيلة لواته سيطرت علـى مسـيفي )ومن املرجح أيضاً أن قب 
جنوب مدينة مسالته يف أواخر القرن الثالث امليالدي، واليت كانت يف العصر الروماين من أهم احملطات 

، الـيت كانـت تـزود التجـار (2)مـياًل رومانيـاً عـن مدينـة لبـدة الكـربى 43التجارية املهمة الـيت تبعـد حـوايل 
باملياه، وتعتـرب املركـز اإلداري احمللـي هلضـبة ترهونـة طيلـة العصـر الرومـاين قبـل السـيطرة اللواتيـة  وحيواناهتم
 .(3)عليها

 -ثانيًا: الحياة السياسية لقبائل لواته:

 النظام القبلي: - 1

كان النظام القبلي هـو أسـاس النظـام السياسـي يف اجملتمـع الليـيب القـدمي، واألسـرة هـي أسـاس  
القبلــي؛ ألهنــا هــي الــيت تنجــب األبنــاء الــذين هلــم الــدور األول يف إعانــة األســرة يف وقــت الســلم، النظــام 

والدفاع عن القبيلة يف وقت احلرب، وهلذا كان تعدد الزوجات شائعاً بني الليبيني القدماء، وخاصة عند 
لتهن، ويـرجح بعـض رؤساء القبائل الذين كانوا يتزوجون بعدد أكثر من غريهم؛ ألهنـم قـادرون علـى إعـا

الباحثني: أن عادة تعدد الزوجات على نطاق واسع بني الليبيني، هي اليت أدت إىل وقوع عدد كبري من 
 .(4)الكتاب األغريق الرومان يف اخلطأ، عندما حتدثوا عن انتشار اإلباحية اجلنسية بني القبائل الليبية

لــيت ســادت إقلــيم املــدن الــثالث ويــرى بعــض البــاحثني: أن الفوضــى وانتشــار أعمــال العنــف ا 
خــالل العصــر الونــدايل بعــد اهنيــار النظــام الرومــاين، الــذي كــان ســائداً يف ذلــك الوقــت أدت إىل إحيــاء 

                                                           

 .74، ص2331، 2( علي خشيم، رحلة الكلمات )الرحلة األوىل(، مركز احلضارة العربية، ط1)
 .224ص( أمحد حممد انديشة، مرجع سابق، 2)
 .143( جودتشايلد، مرجع سابق، ص3)
( عبــد اللطيــف حممــود الربغــوثي، التــاري  الليــيب القــدمي مــن أقــدم العصــور حــىت الفــتح اإلســالمي، دار صــادر، بــريوت، 4)

 .148-187، ص ص1971، 1ط
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الســــكان الــــوطنيني للنظــــام القبلــــي، الــــذي اعتــــادت عليــــه القبائــــل الليبيــــة قبــــل الســــيطرة الرومانيــــة علــــى 
 .(1)اإلقليم

عنـــدما يقـــول: إن ســـرجيوس حـــاكم مدينـــة لبـــدة  ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك مـــا ذكـــره بروكوبيـــوس 
الكربى، استقبل مثـانني رجـاًل مـن أعظـم وجهـاء لواتـه داخـل املدينـة، وأن سـبب قـدومهم احلصـول علـى 

املناصــــب املعتــــادة حــــىت يســــود األمــــن والســــالم، وبعــــد أن أعطــــى هــــؤالء الوجهــــاء  (2)اهلــــدايا وشــــعارات
وملـــا جلســـوا معـــه اهتمـــوا جنـــوده بســـلب حماصـــيلهم  ضـــمانات الســـالم، دعـــاهم إىل وليمـــة أقامهـــا هلـــم،

، ويـــرى بعـــض البـــاحثني أن احلـــاكم اجلديـــد عنـــدما يتـــوىل منصـــبه، كـــان يعطـــي هـــذه اهلـــدايا (3)الزراعيـــة
، ومــن املــرجح أن ســبب (4)والشــعارات إىل قبائــل لواتــه، رمــزاً للصــداقة، واحرتامــه وتقــديره لســلطة القبيلــة

لــيس احلصـول علــى هـذه اهلــدايا والشـعارات، وإمنــا لتحـذير ســرجيوس قـدومهم إىل مدينـة لبــدة الكـربى، 
بعـدم تكــرار جنــوده سـرقة حماصــيلهم الزراعيــة ولعــل مـا يؤكــد ذلــك أن قبائـل لواتــه جــاءت إىل ســرجيوس 

 جبي  عظيم.
 النظام الحربي: - 2

وىل كــان لكــل قبيلــة مــن القبائــل الليبيــة القدميــة رئــيس أو زعــيم مــن إحــدى أســرها العريقــة، يتــ 
قيادة القبيلة يف السلم وقيادة اجلي  أثناء احلرب، ويساعده بعض األشخاص يف تسيري شؤوهنا، ويرجح 
أهنم كانوا يشكلون اجمللس االستشاري للقبيلة، وكان اجلي  يف حالة احلرب يضم مجيع أفرادهـا الـذكور 

ئر جيتمعـون ويكونـون احتـاداً . كما أن رؤساء أو شيوخ العشـا(5)البالغني، أو القادرين على محل السالح
يف حالــة احلــرب وخاصــة يف حــروهبم ضــد البيــزنطيني وكــان يضــم جمموعــة مــن القبائــل ويطلــق عليــه اســم 

                                                           

 .446(عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص1)
اكم البيزنطـي يف مدينـة لبـدة تتمثـل يف صـوجلان مطعـم بالفضـة، ( كانت اهلدايا والشعارات اليت حيصلون عليها مـن احلـ2)

وقبعــة فضــية، وعبـــاءة بيضــاء تثبـــت علــى الكتــف مبشـــبك مــذهب، وحـــذاء مــذهب، كــان الغـــرض منهــا شـــراء والء 
. 194، ص1975، 2زعماء القبائل الليبية، ينظر: علـي خشـيم، نصـوص ليبيـة، دار مكتبـة الفكـر، طـرابلس، ط

 .453ق، صماتينغلي، مرجع ساب
 .195-193( علي خشيم، نصوص ليبية، ص ص3)
 .469( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص4)
 .469( املرجع نفسه، ص5)



607 
 

القبيلــة األقــوى مثــل احتــاد قبائــل لواتــه، وانضــمت إىل هــذا االحتــاد العديــد مــن القبائــل والــيت مــن أمههــا 
وايفـــوراكيس وميكـــاليس مـــن إقلـــيم املـــدن  (2)اينواألوســـرتي (1)النســـامونيس واملكـــاي واجليتـــول والبســـيلي

 .(4)، وقبائل مارماريكا وباركاي من إقليم املدن اخلمس(3)الثالث
وكانوا خيتارون هلذا االحتاد رئيساً لـه يتـوىل قيـادة اجلـي ، وجيمـع يف يديـه السـلطتني العسـكرية 

)ايرنــا( زعــيم قبيلــة مارماريكــا، وكــاهن والدينيــة، ولعــل مــا يؤكــد هــذا الكــالم أن احتــاد قبائــل لواتــه اختــار 
، والـذي (6)م546، يف مشـال أفريقيـا سـنة (5)أمون قورزيل قائداً للجي  يف ثورهتم ضد الوجود البيزنطـي

، مث وقع االختيار على )كاركاسان( (7)استمر يف قيادته، حىت سقط قتيالً يف إحدى املعارك هلذه احلرب
( لقيادة هذا االحتاد بعـد أن أعلنـت قبائـل لواتـه أنـه القائـد Ifuraces) (8)شي  زعيم قبيلة إيفوراكيس

 .(9)األوحد لقبيلتهم
كـــان اجلــــي  اللــــوايت يتكــــون مــــن عــــدة كتائـــب مســــلحة، ويف هــــذا الســــياق يقــــول: فلقيــــوس  

. ويـرى بعـض البـاحثني: أن احتـاد (10)كوربيوس: أن اجلي  اللـوايت انـدفع إىل املعركـة يف كتائـب مسـلحة
 .(11)دوراً كبرياً يف إحياء القبلية وإزالة الرومنة اليت كانت منتشرة بني السكان احمللينيلواته لعب 
 

                                                           

م، ص 1998، 3( رجب عبد احلميد األثرم، حماضرات يف تاري  ليبيا القدمي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط1)
 . 73-72ص

 .426ق، ص( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع ساب2)
 .225( ماتينغلي، مرجع سابق، ص3)
 .53( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص4)
 .136( املصدر نفسه، ص5)
م، 647( شارل اندريه جوليان، تاري  أفريقيا الشمالية تونس اجلزائر املغـرب األقصـى مـن البـدء إىل الفـتح اإلسـالمي، 6)

 .371، ص1978، 3لنشر، طت. حممد مزايل والبشري بن سالمة، الدار التونسية ل
 .125( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص7)
 .423( ماتينغلي، مرجع سابق، ص8)
 .132( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص9)
 .53( املصدر نفسه، ص10)
 .83( ماتينغلي، مرجع سابق، ص11)
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 ثورة قبائل لواته ضد الوجود البيزنطي: - 9
اســتمرت الســيطرة الونداليــة علــى إقلــيم املــدن الــثالث حــىت قامــت ثــورة ضــدهم بقيــادة أحــد  

وصلت أنباء هذه الثورة إىل القسطنطينية قام ( وعندما Pudentusالقادة الوطنيني يدعى بدنتيوس )
ـــادة تـــاتيموت ) ( ملســـاندة Tattimuthاإلمرباطـــور جســـتنيان بإرســـال قـــوة عســـكرية صـــغرية حتـــت قي

بدنتيوس يف االستيالء على اإلقليم، وقد متكنت هذه الثورة من حترير هـذه املـدن مـن السـيطرة الونداليـة 
 .(1)م533ووقوعها حتت السيطرة البيزنطية سنة 

كانت عودة البيزنطيون إىل اإلقليم والسيطرة عليه، مل ترض القبائل الليبية اليت كان هلا الدور و  
األول يف حتريره من الوندال، وهلذا قـاوموا الوجـود البيزنطـي منـذ بدايـة سـيطرهتم عليـه، حيـث متكنـوا مـن 

ى، وكــادوا أن يتغلبــوا علــيهم، حماصـرة القائــد البيزنطــي تــاتيموت وجنــوده داخــل أســوار مدينــة لبــدة الكــرب 
، (2)لوال الفرقة العسكرية اليت قدمت من قرطاجة بقيادة بليزاريوس الـيت متكنـت مـن فـك احلصـار علـيهم

مث قــام اإلمرباطــور )جســتنيان األول( بتعيــني ســرجيوس بــاكوس ابــن أخــي ســولومون )ســليمان( حاكمــاً 
، وقـد اتبـع (5)ر حكمـه يف مدينـة لبـدة الكـربى، وكـان مقـ(4)م544يف سـنة  (3)على إقليم املـدن الـثالث

البيزنطيــون يف فــرتة حكمــه سياســة قاســية، وصــارمة ضــد الســكان احملليــني وخاصــًة يف جبايــة الضــرائب 
باإلضافة إىل ذلك قيام اجلنـود البيزنطيـون املوجـودون  (6)الباهظة اليت فرضها اإلمرباطور جستنيان عليهم

واالســتيالء  (7)يف مدينــة لبــدة الكــربى، باالعتــداء علــى أراضــي القبائــل الليبيــة وســرقة حماصــيلهم الزراعيــة
زعمــاء القبائــل الليبيــة بكــل عنــف وقســوة وأخــذوا  مــنعلــى بعــض األراضــي الزراعيــة الــيت وزعهــا الونــدال 

 .(8)لسابقني وينكلون هبميطاردون ُمالَّكها ا

                                                           

 .468-467( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص ص1)
 .26سابق، ص( حممد مصطفى بازامة، مرجع 2)
 .193( علي خشيم، نصوص ليبية، ص3)
 .469( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص4)
 .193( علي خشيم، نصوص ليبية، ص5)
 .465( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص6)
 .234( جودتشايلد، مرجع سابق، ص7)
 .28 – 24( حممد مصطفى بازامة، مرجع سابق، ص ص8)
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كمــا تعرضــت قبائــل لواتــه يف مدينــة لبــدة الكــربى إىل مذحبــة علــى يــد البيــزنطيني، قتــل فيهــا  
مثانون من وجهاء قبائلهم ما عـدا رجـاًل واحـداً اسـتطاع الفـرار مـن احلـرس، ونقـل مـا جـرى ألبنـاء قبيلتـه 

يون، وكان سبب هذه املذحبة أن وجهاء الذين أسرعوا إىل معسكرهم، وأخذوا أسلحتهم ملواجهة البيزنط
قبائل لواته اهتموا البيزنطيني بسلب حماصيلهم الزراعية، أثناء الوليمة اليت أقامها هلم سـرجيوس يف مدينـة 
لبــدة الكــربى، غــري أن هــذا األخــري هنــض غــري ملتفــت هلــذه الــتهم، فحــاول أحــد الوجهــاء أن مينعــه مــن 

، كمـا قــام بـاقي احلـرس بقتـل كـل شــيوخ لواتـه مـا عـدا الرجــل ذلـك، فقـام أحـد حراسـه بقتــل هـذا الرجـل
 .(1)الذي استطاع الفرار

أما أبناء قبائل لواته الذين كانوا خارج أسوار مدينة لبدة الكربى، فقاموا باهلجوم عليها، بعـد  
ء أن مسعوا باملذحبة، ولكنهم فوجئوا باحلرس البيزنطي الذي بدأ يهاجم معسكرهم، ومتكن مـن االسـتيال
عليـــه بعـــد معركـــة دارت بـــني الفـــريقني، غـــري أن قبائـــل لواتـــه قامـــت يف أواخـــر ذلـــك اليـــوم بـــاهلجوم علـــى 
البيزنطيني ومتكنت من هـزميتهم، وقتـل بـدنتيوس أحـد قـادة البيـزنطيني، وأرغمـوا سـرجيوس وجنـوده علـى 

وصلت إىل والية  االنسحاب داخل أسوار مدينة لبدة، مث امتدت هذه الثورة ضد الوجود البيزنطي حىت
، وقـــد (2)بيزاكيـــوم بتـــونس وقـــد انضـــمت إىل هـــذه الثـــورة العديـــد مـــن القبائـــل الليبيـــة الـــيت ســـبق ذكرهـــا

الـذي خـاض  (3)(John Troglitaاستمرت هذه الثورة حىت متكن القائد البيزنطي يوحنا تروجليتـا )
أوائـل  (5)ة حامسـة يف حقـول كـاتومن هزميتها بعد معركـ (4)العديد من املعارك ضد هذه القبائل املتحالفة

قائــد القبائــل الليبيــة املتحالفــة، الــذي كــان مقتلــه ســبباً يف حتــيطم  (6)م، قتــل فيهــا كاركاســان548ســنة 
 .(7)صفوفهم وهزميتهم

                                                           

 .195–193ليبية، ص ص( علي خشيم، نصوص 1)
 .473-469( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص ص2)
 .371( شارل جوليان، مرجع سابق، ص3)
 .128( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص4)
 .471( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص5)
 .372( شارل جوليان، مرجع سابق، ص6)
 .233( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص7)
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ومن املرجح أن البيزنطيني مل يتمكنوا من القضاء هنائيـاً علـى قبائـل لواتـه، الـيت كانـت تسـيطر  
، (1)بلية والسـهول القريبـة مـن املـدن الـثالث خـالل القـرن السـادس املـيالديعلى املناطق الصحراوية واجل

وقـــد اقتصـــرت ســـيطرهتم علـــى املـــدن الســـاحلية، نســـتدل مـــن ذلـــك علـــى أن البيـــزنطيني ركـــزوا جهـــودهم 
العسـكرية علــى الشــريط السـاحلي، حيــث وقعــت معظــم معـاركهم مــع احتــاد لواتـه بــالقرب منــه، وخاصــة 

رية الوحيدة اليت قادها )يوحنا تروجليتا( إىل الصحراء بسبب نفاذ مـا عنـده مـن بعد فشل احلملة العسك
 .(2)متوين، فاضطر للرجوع إىل الساحل

ويرى بعض الباحثني: أن قبائل لواته انتشرت قبيل الفتح اإلسـالمي لليبيـا يف املنطقـة اخلصـبة  
يف نوميـديا )اجلزائـر( غربـاً، واختـذت من اجلبل األخضر يف إقلـيم املـدن اخلمـس شـرقاً إىل جبـال األوراس 

 .(3)من مدينة برقة مركزاً هلا، وأصبحت القوة احلقيقية يف هذه املنطقة حىت الفتح اإلسالمي
 : "تقدمت لواته فسكنت (4)ولعل ما يؤكد ذلك ما ذكره أبو القاسم بن عبد احلكم عند قوله 

، وكانت لواته أقوى القبائل الليبية أثناء الفتح (5)برقة وتفرقت يف املغرب وانتشروا فيه حىت بلغوا السوس"
 .(6)اإلسالمي
ويرى بعض الباحثني: أن القائد العريب عمرو بـن العـاص جتاهـل القـوات البيزنطيـة الـيت كانـت  

موجــودة يف مدينــة تــوخريا الســاحلية، واجتــه إىل قبائــل لواتــه الــيت كانــت موجــودة يف مدينــة برقــة، وعقـــد 
لــم أهنــا القبيلــة األقــوى واألكثــر عــدداً، وهــي املفتــاح الوحيــد للســيطرة علــى املنطقــة صــلحاً معهــا؛ ألنــه ع

                                                           

 .423ماتينغلي، مرجع سابق، ص( 1)
 .438( املرجع نفسه، ص2)
 .133م، ص1966( مصطفى عبد العليم، دراسات يف تاري  ليبيا القدمي، املطبعة األهلية، بنغازي، 3)
( أيب القاســـم عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهلل بـــن عبـــد احلكـــم، فتـــوح مصـــر وأخبارهـــا، مطبعـــة بريـــل، مدينـــة ليـــدن احملروســـة، 4)

 .173م، ص1923
( السوس: يطلق عليها السوس األقصى، وتقع علـى سـاحل احملـيط األطلسـي، وتبلـغ املسـافة بينهـا وبـني القـريوان ثالثـة 5)

آالف فرســـ ، ويقطعهـــا الســـالك يف ثـــالث ســـنوات، ينظـــر: شـــهاب الـــدين أيب عبـــد اهلل يـــاقوت احلمـــوي الرومـــي 
 .281م، ص1979، دار صادر، بريوت، 3البغدادي، معجم البلدان، مج

 .133( مصطفى عبد العليم، مرجع سابق، ص6)
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، (1)بأكملهـــا، مث تعامـــل يف وقـــت الحـــق مـــع القـــوات البيزنطيـــة الـــيت مل تكـــن هلـــا أمهيـــٌة كبـــريٌة يف اإلقلـــيم
 .(2)هـ21ومتكن من هزميتها وكان ذلك يف سنة 

بـن سـعد عـن الواقـدي عـن شـرحبيل بـن أيب  ويف هذا السياق يقـول الـبالذري: "حـدثين حممـد 
عون عن عبد اهلل بن هبرية قال: ملا فتح عمرو بن العاص اإلسكندرية سـار يف جنـده يريـد املغـرب حـىت 
قدم برقة وهي مدينة انطابلس فصاحل أهلها علـى اجلزيـة، وهـي ثالثـة عشـر ألـف دينـار يبيعـون فيهـا مـن 

 .(3)أبنائهم من أحبوا بيعه"
م املدن الثالث فقد استمرت قبائل لواتـه يف هجماهتـا علـى البيـزنطيني الـذين كـانوا أما يف إقلي 

، وكانــت هــذه اهلجمــات ســبباً يف إضــعاف الوجــود البيزنطــي يف (4)يتحصــنون داخــل أســوار هــذه املــدن
مدينــة لبــدة الكــربى، والقضــاء علــى احليــاة العامــة فيهــا، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك عــدم ذكرهــا أثنــاء الفــتح 

. ويف هــذا اإلطـار يقـول الــبالذري: (5)م643مي لإلقلـيم؛ ألهنـا مل تكــن آهلـة بالسـكان يف سـنة اإلسـال
"حدثين بكر بن اهليثم عن عبد اهلل بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن طلحة قال: سار عمرو 

 .(6)بن العاص حىت نزل أطرابلس يف سنة اثنتني وعشرين فقوتل مث افتتحها عنوة"
 الحياة االقتصادية لقبائل لواته:ثالثًا: 

 الزراع ة:  - 1
أكدت بعض الدراسات العلمية اليت أقيمت على بعض املناطق يف إقلـيم املـدن الـثالث علـى  

 إليــه، وخاصــة يف منطقــة الســهل الســاحلي، ومنــاطق نيوجــود زراعــة حمليــة حمــدودة  قبــل جمــيء الفينيقيــ
وســقوط األمطــار الغزيــرة عليهــا، حيــث قامــت القبائــل الليبيــة الوديــان الــيت متيــزت مبيــزتني الرتبــة اخلصــبة 

، كمـــا دلـــت االكتشـــافات (7)بزراعـــة احلبـــوب وخاصـــة القمـــح وزراعـــة أشـــجار النخيـــل يف بعـــض املنـــاطق
                                                           

 .535( ماتينغلي، مرجع سابق، ص1)
 .99-98( حممد بازامه، مرجع سابق، ص ص2)
 .221م، ص1983، 1( أبو احلسن البالذري، فتوح البلدان، منشورات مكتبة اهلالل، بريوت، ط3)
 .85( علي خشيم، قراءات ليبية، ص4)
 .226ص( جودتشايلد، مرجع سابق، 5)
 .223( أبو احلسن البالذري، مصدر سابق، ص6)
 .124( أمحد انديشة، مرجع سابق، ص7)
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األثريــة الــيت جــرت يف منطقــة فــزان علــى أن اجلــرامنتيني كــانوا يزرعــون القمــح والشــعري منــذ مطلــع األلــف 
ما قــدم الفينيقيــون إىل اإلقلــيم اهتمــوا بتطــوير أســاليب الزراعــة، حيــث قــاموا ، وعنــد(1)األول قبــل املــيالد

بإنشاء السدود والصهاريج واخلزانات مما ساعد على زراعة مناطق شاسعة يف اإلقليم، كما أهنـم أدخلـوا 
معظم ، وقد نزح (2)زراعة العديد من األشجار املثمرة واليت كان من أمهها الرمان واللوز واخلوخ والليمون

سكان مدن اإلقليم إىل املناطق الداخلية بعد السيطرة الرومانية عليه يف منتصف القرن األول قبل امليالد 
تقريباً، حيث محلوا معهم خرباهتم الزراعية اليت سامهت يف إقامة العديد من املزارع يف بطون األودية ويف 

 .(3)األراضي املنخفضة اخلصبة
القبائل الليبية اليت مارست الزراعة خـالل العصـر البيزنطـي، ولعـل وكانت قبائل لواته من أهم  

ما يؤكد ذلك أن وجهاء قبائل لواته ذهبوا إىل سرجيوس حاكم مدينة لبدة يف ذلـك الوقـت ليشـتكوا لـه 
أن بعـض عشـائر قبائـل لواتـه أنشـأت  -، ويـرى بعـض البـاحثني:(4)من سلب جنوده حملاصـيلهم الزراعيـة

، ويـــرجح: أن (5)منطقـــة إقلـــيم املـــدن الـــثالث منـــذ أوائـــل القـــرن الســـادس املـــيالدي إقطاعيـــات زراعيـــة يف
معظـم هـذه األراضـي حصـلوا عليهـا مـن الونـدال بعـد أن خصصـوا بعـض األراضـي الزراعيـة الـيت سـيطروا 

، وأرجــح أن ســبب ذلــك هــو كســب ود وصــادقة هــذه (6)عليهــا مــن الرومــان علــى زعمــاء هــذه القبائــل
ـــــه مـــــن املســـــتوطنني  القبائـــــل، باإلضـــــافة ـــــيت ســـــيطرت عليهـــــا قبائـــــل لوات إىل ذلـــــك األراضـــــي الزراعيـــــة ال

، ومن املؤكد أن هذه املزارع استمرت يف إنتاج احلبوب وخاصة القمح والشعري، وكذلك يف (7)البيزنطيني

                                                           

م، 2331، 1( عبد احلفـيظ امليـار، احلضـارة الفينيقيـة يف ليبيـا، منشـورات مركـز جهـاد الليبيـني للدراسـات التارخييـة، ط1)
 .57ص

 .126-124( أمحد انديشة، مرجع سابق، ص ص2)
االسـتيطان القـدمي يف ليبيــا مـن خـالل دراسـة وادي سـوف اجلــني، ووادي زمـزم وبعـض أوديـة خلــيج  ( عبـد اهلل الـرحييب،3)

 .68-67م، ص ص2338سرت، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 
 .195-193( علي خشيم، نصوص ليبية، ص ص4)
 .427( ماتينغلي، مرجع سابق، ص5)
 .26( حممد بازامة، مرجع سابق، ص6)
 .427مرجع سابق، ص( ماتينغلي، 7)
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أن عمليـــة االســـتقرار قامـــت بشـــكل  -، ويـــرى بعـــض البـــاحثني:(1)إنتـــاج الزيتـــون والعنـــب والتـــني واللـــوز
متنـاغم مــع عمليـة االرحتــال وإخضـاع املنــاطق الـيت ســيطروا عليهـا مــن البيـزنطيني، كمــا أن توسـع االحتــاد 
مــن خـــالل انضـــمام العديــد مـــن القبائـــل املســـتقرة الــيت متـــارس الزراعـــة إليـــه زاد مــن ميـــل قبائـــل لواتـــه إىل 

 .(2)االستقرار وممارسة حرفة الزراعة
ع إىل الفــرتة الرومانيــة املتــأخرة املكتشــفة يف مدينــة قــرزة وقــد دلــت املنحوتــات البــارزة الــيت ترجــ 

بــإقليم املــدن الــثالث علــى اســتخدام اجلمــل يف حــرث األراضــي ألنــه يعتــرب مــن أفضــل احليوانــات يف جــر 
 .(3)احملراث

كما أظهرت أيضاً هـذه املنحوثـات البـارزة عمليـة حصـاد حماصـيل القمـح والشـعري باسـتخدام  
، ويرى أحـد البـاحثني: أن هـذه املدينـة تعتـرب مـن أهـم املنـاطق (4)صول وتذريتهاملنجل، وعملية درس احمل
، وأن هدف ثورة القبائل الليبية ضد البيزنطني بقيادة قبائل لواته هو حترير (5)اليت متركزت فيها قبائل لواته

 .(6)ا الشرعينياألراضي الزراعية اخلصبة الكائنة حول املدن الثالث اليت سلبها البيزنطيون من أصحاهب
 
 الرع  ي: – 2

تعترب حرفة الرعي من أهم احلرف اليت مارسها الليبيون القدماء منـذ العصـر احلجـري احلـديث  
أي قبــل قــدوم الفينيقيــون إىل إقلــيم املــدن الــثالث، حيــث دلــت الرســوم والنقــوش الصــخرية املوجــودة يف 

أهم الرسوم لوحة توضح رعاة بقر مسلحون بعض مناطق الصحراء الليبية على ممارسة هذه احلرفة، ومن 
 .(7)بالقوس والسهام

                                                           

 .68( عبد اهلل الرحييب، مرجع سابق، ص1)
 .427( ماتينغلي، مرجع سابق، ص2)
 .151-153( أمحد أنديشة، مرجع سابق، ص ص3)
 .214-213( املرجع نفسه، ص ص4)
 .18( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص5)
 .77-76( عبد اهلل الرحييب، مرجع سابق، ص ص6)
 .63مرجع سابق، ص ( عبد اللطيف الربغوثي،7)
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وكانــت القبائــل الليبيــة تعــي  علــى منتجــات حيوانــاهتم املمثلــة يف األصــواف واجللــود واحلليــب  
، وقــد انتشــرت حرفــة الرعــي علــى حســاب حرفــة الزراعــة يف اإلقلــيم منــذ أواخــر القــرن الثالــث (1)واجلــنب
النشاط الزراعي فيه، باإلضافة إىل كثرة الضرائب الزراعية وارتفاع قيمتها اليت ، بسبب تدهور (2)امليالدي

. وتعــد قبائــل لواتــه مــن (3)فرضــها الرومــان علــى الســكان احملليــني ممــا جعلهــم يضــطرون إىل تــرك مــزارعهم
يتهـا القبائل الرحل اليت تعي  على تربية احليوانات، وكانت اجلمال مـن أهـم احليوانـات الـيت اهتمـت برتب

وامتلكــــت أعــــداداً كثــــرية منهــــا، واســــتخدمتها يف حياهتــــا االقتصــــادية وكــــذلك يف حروهبــــا ضــــد الونــــدال 
، ومن احليوانات األخرى اليت قامت برتبيتها اخليول اليت استخدمتها أيضاً يف حروهبا ضـد (4)والبيزنطيني

دفعت لواته إىل املعركة علـى البيزنطيني، ولعل ما يؤكد ذلك ما ذكره فلقيوس كوريبوس عندما يقول: "ان
، (6). باإلضافة إىل ذلك قامت قبائل لواته برتبية األغنام، واملاعز، واألبقار(5)ظهور خيول ال حصر هلا"

( كـاهن وقائـد Iernaاليت كانـت مقدسـة عنـدهم ويف هـذا السـياق يقـول فلقيـوس كوريبـوس "أن أيرنـا )
، ألن (7)بني صفوف اجليشني ليكون البشرى األوىل لرجالهشيوخ احتاد لواته أطلق ثوراً بقرينه الطويليني 

( املقــدس Ammonian Gurzilالثــور حســب اعتقــادهم يــدل علــى وجــود اإللــه آمــون قورزيــل )
 بينهم الذي سيحقق هلم النصر على البيزنطيني.

 الصناع  ة: - 9
كانــت الصــناعة حمــدودة عنــد القبائــل الليبيــة القدميــة يف إقلــيم املــدن الــثالث، وهــي عبــارة عــن  

صناعات بسيطة مصنوعة من جلود احليوانـات احملليـة املوجـود يف منـاطق أقامتهـا، حيـث كـانوا يصـنعون 

                                                           

ق.م  47( عمران أمحد حسني الشريف، إقليم املدن الثالث يف العصر الروماين دراسة تارخيية لتطور اإلنتاج الزراعي )1)
 .189م، ص2313، 1م( منشورات املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية، طرابلس، ط235 –

 .14( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص2)
 .199-198الشريف، مرجع سابق، ص ص( عمران 3)
 .134م، ص1973، 1( أ.ف. غويتيه، ماضي مشال أفريقيا، ت هاشم احلسيين، طرابلس، ط4)
 .54( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص5)
 .436( ماتينغلي، مرجع سابق، ص6)
 .136( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص7)
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مـن تصنع ان، و ، كما أهنم كانوا يصنعون منها احلبال يف بعض األحي(2)، واخليام(1)منها األقربة والدروع
 .(3)ألياف النخيل يف بعض األحيان األخرى

وقـــد اســـتعملت قبائـــل لواتـــه احلبـــال بشـــكل واســـع خـــالل العصـــر البيزنطـــي، وخاصـــة يف ربـــط  
حيواناهتم، حيث كانت اجلمال تربط إىل بعضها البعض إلقامة احلواجز الدفاعية على معسكراهتم، ويف 

يرنــا أقــام حــاجز مــن اجلمــال علــى طــول معســكره، وأحــاط هــذا الســياق يقــول فلقيــوس كوريبــوس: "أن أ
الســاحة كلهــا بثمانيــة صــفوف مــن اجلمــال، مث قــام بــربط قطعــان املاشــية إىل بعضــها بشــد قروهنــا حببــال 

. كمــا اسـتعملت القبائــل الليبيـة خـالل العصــر البيزنطـي احلصــر اجللديـة ويــذكر: أن (4)ذات سـت عقـد"
 .(5)هناوجهاء القبائل فقط هم الدين يقتنو 

ونســتدل مــن هــذا الكــالم علــى أن القبائــل الليبيــة كانــت تصــنع حاجاهتــا الضــرورية مــن املــواد  
اخلام احمللية املتوفرة عندها من أصواف وجلود احليوانات. باإلضافة إىل ذلك فقد اكتشفت بالقرب من 

قبائـل لواتـه لصـناعة ، ولعـل هـذا يـدل علـى ممارسـة (6)مباين مدينة قرزة علـى بعـض بقايـا معاصـر الزيتـون
الزيـــت وخاصـــة أن هـــذه املنطقـــة تعتـــرب مـــن أهـــم املنـــاطق الـــيت متركـــزت فيهـــا هـــذه القبائـــل خـــالل الفـــرتة 

 .(7)الرومانية املتأخرة

 التج  ارة: – 4
دلت املصادر التارخيية القدميـة علـى وجـود عالقـات جتاريـة بـني الليبيـني والقرطـاجيني، ويـرجح  

القات كانت قبل االستقرار الفينيقي يف اإلقليم، كما أصبحت مدينة جرمة بعض الباحثني: أن هذه الع
مركزاً هاماً لتجميع السـلع التجاريـة القادمـة مـن أفريقيـا ونقلهـا إىل املـدن الـثالث عـرب الطـرق الصـحراوية 

                                                           

 .128( أمحد انديشة، مرجع سابق، ص1)
 .16كوريبوس، مصدر سابق، ص  ( فلقيوس2)
 .192( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص3)
 .133-132( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص ص4)
 .192( عبد اللطيف الربغوثي، مرجع سابق، ص5)
 .213( أمحد انديشة، مرجع سابق، ص ص6)
 .18( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص7)
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اليت كانت حتت سيطرهتا، وقد ازدهرت هذه التجارة الصـحراوية بدرجـة كبـرية خـالل العصـرين الفينيقـي 
الرومـــاين وكانـــت مـــن أهـــم ســـلعها األحجـــار الكرميـــة والعـــاج والـــذهب وريـــ  النعـــام وبيضـــه وخشـــب و 

 .(1)األنبوس والرقيق
ومــن املؤكــد أن هــذه التجــارة قــد تــدهورت بســبب متكــن قبائــل لواتــه مــن التمركــز يف املنطقــة  

السـيطرة علـى الطـرق الواقعة جنوب مدينـة لبـدة منـذ أواخـر القـرن الثالـث املـيالدي، وبـذلك اسـتطاعت 
 .(2)التجارية اليت تربط بني املدن الساحلية واملناطق اجلنوبية يف اإلقليم

ومــن املــرجح أن قبائــل لواتــه مارســت التجــارة الداخليــة مــع ســكان املنــاطق اجلنوبيــة مــن ليبيــا  
ضـمام وخاصة مع قبائل اجلرامنت اليت كانت ترتبط معهم بعالقات سياسية، ولعل ما يؤكد ذلك هـو ان

هذه القبائل إىل الثورة اليت قادهتا قبائل لواته ضد البيزنطيني، حيث ورد ذكر جمموعات من رجال قبائل 
 .(3)اجلرامنت شاركت يف هذه الثورة عند حديث فلقيوس كوريبوس عن القبائل اليت انضمت إليها

ملوها يف نقـــل باإلضــافة إىل ذلـــك أن قبائـــل لواتــه متتلـــك أعـــداد كبــرية مـــن اجلمـــال الــيت اســـتع 
، ومن اجلـدير (5)، وهلذا عرفوا عند املؤرخني احملدثني بأهنم راكبو اجلمال(4)بضائعهم إىل املناطق األخرى

بالذكر: أن اجلمال أصبحت منذ القرن الثالث امليالد من أهم احليوانات اليت استخدمتها القبائل الليبية 
رتاق املســالك الرمليــة الــيت عجــزت عنهــا خــمــن ا يف النقــل وخاصــة يف الطــرق الصــحراوية إذ أهنــا متكنــت
، ويرجح أن قبائل لواته هي اليت نقلت اجلمال (6)احليوانات األخرى املتمثلة يف الثريان، واخليول، واحلمري

 .(7)من املنطقة الشرقية إىل املنطقة الغربية من ليبيا

                                                           

 .18( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص1)
 .119-115( أمحد انديشة، مرجع سابق، ص ص2)
 .19-18( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص ص3)
 .135-134( فلقيوس كوريبوس، مصدر سابق، ص ص4)
 .15( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص5)
 .435-434( ماتينغلي، مرجع سابق، ص ص6)
 .15( حممد اجلراري، مرجع سابق، ص7)
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سوم البارزة يف مدينة قرزة ولعل ما يؤكد استخدام اجلمال يف نقل التجارة العثور على أحد الر  
 .(1)يوضح قافلة من اجلمال يف طريقها إىل أحد املراكز التجارية

النتائج التي توصلت لها الدراسة للحياة السياسية واالقتصادية التحاد قبائل لواته خالل العصر 
 م(949 – 399البيزنطي في ليبيا )

والسهول اخلصبة يف املنطقة املمتـدة بـني مدينـة لبـدة استقرار قبائل لواته يف مناطق اجلبال والوديان  -
الكربى واجلنوب، منذ أواخر القرن الثالث امليالدي، بعد أن نزعوا منها أي أثر للسلطة الرومانيـة، 

 اليت تقل  نفوذها حىت صار مقصوراً على الشريط الساحلي فقط.

لـى املنطقـة الوسـطى الـيت أدت تدهور أوضاع مدينة لبدة االقتصادية بسبب سيطرة هـذه القبائـل ع -
إىل قطــع الطــرق التجاريــة بــني مدينــة لبــدة الكــربى واجلنــوب، وبــذلك هــددت إمــدادات رومــا مــن 

 القمح، وبعض السلع املهمة اليت كانت تأتيها من أفريقيا.

إحيـــاء الســـكان الـــوطنيني للنظـــام القبلـــي بعـــد اهنيـــار النظـــام الرومـــاين، الـــذي كـــان ســـائداً يف ذلـــك  -
 وإزالة الرومنة اليت كانت منتشرة بني بعض السكان احملليني.الوقت، 

انضـمام معظـم القبائـل الليبيـة مــع قبائـل لواتـه يف احتـاد قبلـي، أثنــاء ثـورهتم يف مدينـة لبـدة الكــربى،  -
وامتدادها ضد الوجود البيزنطي، ومسي باحتاد قبائـل لواتـه ألن قبيلـة لواتـه هـي أقـوى القبائـل الليبيـة 

، وأن هــذا االحتــاد يتضــخم ويتوســع مــع كــل انتصــار عســكري حتققــه قبائــل لواتــه، يف ذلــك الوقــت
وكان رؤساء القبائل الليبية خيتارون رئيساً هلذا االحتاد يتوىل قيادة اجلي  وجيمع يف يديـه السـلطتني 

 العسكرية والدينية.

المي لإلقلــيم، أصــبحت قبائــل لواتــه هــي القــوة احلقيقيــة يف إقلــيم املــدن اخلمــس قبيــل الفــتح اإلســ -
 وهلذا اجته عمر بن العاص إىل هذه القبائل اليت كانت موجودة يف مدينة برقة، وعقد صلحاً معها.

                                                           

 .181ص( أمحد انديشة، مرجع سابق، 1)
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اســتمرار هجمــات قبائــل لواتــه علــى الوجــود البيزنطــي، وكانــت ســبباً يف إضــعافهم، والقضــاء علــى  -
فتح العريب اإلسـالمي هلـا احلياة العامة يف مدينة لبدة الكربى، وهلذا مل تكن آهلة بالسكان أثناء ال

 م.643يف سنة 
قبائل لواته يف حياهتا االقتصادية على الرعي، حيث قامت برتبية أعداد كبرية من اجلمال  اعتمدت -

 واألغنام واملاعز واألبقار، واستخدمت جلودها وأصوافها يف صناعة حاجاهتا الضرورية.
يالدي بعد أن سيطروا على بعض األراضي مارست قبائل لواته حرفة الزراعية منذ القرن السادس امل -

 الزراعية من املستوطنني البيزنطيني، بالرغم من أن هذه الزراعة كانت حمدودة.
اســتخدمت قبائــل لواتــه اجلمــال يف الزراعــة وخاصــة يف حــرث األراضــي، ونقــل احملاصــيل الزراعيــة،  -

 باإلضافة إىل ذلك استخدامها يف نقل البضائع التجارية. 
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 أواًل: المصادر العربي  ة:

 م.1983، 1أبو احلسن البالذري، فتوح البلدان، منشورات مكتبة اهلالل، بريوت، ط -
أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن عبــد اهلل بــن عبــد احلكــم، فتــوح مصــر وأخبارهــا، مطبعــة بريــل، مدينــة  -

 م.1923ليدن احملروسة، 
، دار صـادر، 3ياقوت احلموي الرومي البغـدادي، معجـم البلـدان، مـج شهاب الدين أبو عبد اهلل -

 م.1979بريوت، 
 ثانيًا/ المصادر المعربة:

فلقيـــوس كريســـكونيوس كوريبـــوس، ملحمـــة احلـــرب الليبيـــة الرومانيـــة، ت حممـــد الطـــاهر اجلـــراري،  -
 م.1988منشورات مركز دراسة جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل، طرابلس، 

 / المراجع العربية:ثالثاً 
أمحــــد حممــــد انديشــــة، التــــاري  السياســــي واالقتصــــادي للمــــدن الــــثالث، الــــدار اجلماهرييــــة للنشــــر  -

 م.1993، 1والتوزيع واإلعالن، مصراته، ط
رجـب عبـد احلميــد األثـرم، حماضـرات يف تــاري  ليبيـا القـدمي، منشــورات جامعـة قـاريونس، بنغــازي،  -

 م.1998، 3ج
الـــرحييب، االســـتيطان القـــدمي يف ليبيـــا مـــن خـــالل دراســـة وادي ســـوف اجلـــني ووادي زمـــزم عبـــد اهلل  -

 م.2338وبعض أودية خليج سرت، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 
عبد احلفيظ امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا، منشورات مركـز جهـاد الليبيـني للدراسـات التارخييـة،  -

 م.2331، 1ط
حممــد شــلوف، األمســاء القدميــة للمــدن والقــرى القدميــة، دار هانيبــال للنشــر والتوزيــع، عبــد الســالم  -

 م.2332، 1ط
عبد اللطيف حممود الربغوثي، التـاري  الليـيب القـدمي مـن أقـدم العصـور حـىت الفـتح اإلسـالمي، دار  -

 م.1971، 1صادر، بريوت، ط
ال واألســــاطري يف ليبيــــا القدميــــة، علــــي فهمــــي خشــــيم، قــــراءات ليبيــــة عــــن األرض والنــــاس واألبطــــ -



630 
 

 م.2339، 2املؤسسة العامة للثقافة، اجلماهريية، ط
 م.1975، 2نصوص ليبية، دار مكتبة الفكر، طرابلس، ط  -
 م.2331، 2رحلة الكلمات )الرحلة األوىل(، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ط  -
العصر الروماين دراسـة تارخييـة لتطـور اإلنتـاج عمران أمحد حسني الشريف، إقليم املدن الثالث يف  -

م( منشـــــورات املركـــــز الـــــوطين للمحفوظـــــات والدراســـــات التارخييـــــة، 235 –ق.م  47الزراعـــــي )
 م.2313، 1طرابلس، ط

حممد الطاهر اجلـراري )موقـف القبائـل الليبيـة مـن احلكـم الرومـاين خـالل القـرن الثالـث املـيالدي(،  -
 م.1998عدد الثاين، مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية، جملة البحوث التارخيية، ال

، القســم األول، دار الكتــب 8حممــد مصــطفى بازامــة، تــاري  ليبيــا يف عهــد اخللفــاء الراشــدين، ج -
 م.1972بريوت، 

 م.1966مصطفى كمال عبد العليم، دراسات يف تاري  ليبيا القدمي، املطبعة األهلية، بنغازي،  -
 المراجع األجنبية المعربة:رابعًا/ 
 م.1973، 1أ. ف غويتيه، ماضي مشال أفريقيا، ت هاشم احلسيين، طرابلس، ط -
جودتشايلد، دراسات ليبية، ت. عبد احلفيظ امليار، املؤسسة العلميـة للوسـائل التعليميـة، حلـب،  -

 م.1999
املغــرب األقصــى مــن البــدء إىل الفــتح شــارل اندريــه جوليــان، تــاري  أفريقيــا الشــمالية تــونس اجلزائــر  -

 م.1978، 3م، ت. حممد مزايل والبشري بن سالمة، الدار التونسية للنشر، ط647اإلسالمي 
 خامسًا/ المراجع األجنبية:

 
Oric. Bates, the easternt Libyans, Anessay frank cass, co. 
lto, London, 1970. 

- 

 
 
 



630 
 

 العباس أحمد الشماخيدراسة تاريخية لكتاب السير ألبي 
 / جامعة بنغازي  زكية بالناصر منصور القعود                                           

                                         
   لمقدم              ة:ا

من مثار احلركة العلمية والثقافية يف منطقة جبل نفوسة اهتمام علماء وفقهاء اجلبل بدراسة بعض 
م( 8هـ، 2العلوم والبحث فيها، واستخالص الفوائد منها لصاحل احلضارة اإلسالمية، وميكن أن تعد فرتة القرن )

اليت أخذت تنتشر وتتوسع، وحبلول القرن مرحلة تأسيسة يف ترسي  احلركة العلمية والتعليمية يف مشال أفريقيا، و 
م( شهد العامل اإلسالمي قفزة علمية وثقافية كبرية، وصلت إىل جبل نفوسة، وبرز عدد من العلماء 9هـ، 3)

 اشتغلوا بأنواع خمتلفة من العلوم والفنون.الذين والعاملات يف خمتلف قرى ومدن اجلبل 
املتاحة، وبدون شك هناك أمساء أخرى مل نتمكن وهذا يفهم من خالل املصادر التأرخيية 

من التعرف عليها بسبب ضياع األصول التأرخيية من خمطوطات ومؤلفات خمتلفة مل تصل إلينا نتيجة 
 .   (1)األزمات والقالقل اليت مر هبا اجلبل عرب التأري 

ا علم التأري ، فقد وتبني املصادر التأرخيية العلوم اليت درسها علماء اجلبل واهتموا هبا، ومنه
سبق العلماء املسلمون غريهم من أبناء األمم األخرى يف استنباط نوع فريد من التأليف خيت  بالتأري  
ملشاهري الرجال وسريهم وأخبارهم وأعماهلم، وهو ما عرف بكتب الطبقات والسري وأخبار الرجال. 

لنوع من التأليف، وأصبح أتباع كل فرقة وبعد ظهور األحزاب والفرق اإلسالمية ازداد االهتمام هبذا ا
حىت يكونوا قدوة خللفهم ودحضا ملخالفهم،  -جيّدون يف كتابة سري أسالفهم ومؤسسي مذاهبهم

 .  (2)وأعار اإلباضية انتباههم هلذا العلم منذ فرتة مبكرة، وألفوا يف سري رجاهلم وأخبارهم
والشعوب:" وهو يف ظاهره ال يزيد  وعلم التأري  من العلوم اليت اهتمت هبا خمتلف األمم

على اإلخبار عن األيام والدول ... ويف باطنه نظر وحتقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق" وبالتايل نالحظ أن علماء اجلبل كانوا يهتمون كثريا هبذا اجلانب من 

البارزين وسريهم، وكذلك من دوافع الكتابة يف التأري  توفر  املعرفة، ملا له من عالقة برتاجم األعالم

                                                           
 .69 -66، ص 1968توفيق الطويل، العرب والعلوم، دار النهضة العربية بالقاهرة   (1)
 .23ري  اإلسالمي، جامعة قاريونس ص أية طبقات الدرجيين يف دراسة التعوض حممد خليفات، أمه (2)
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رخيية أاملادة التأرخيية والقص  التأرخيي يف القرآن، مما دفع مبفسري القرآن إىل البحث عن معلومات ت
، لتفسري ما جاء به، ومع مرور الزمن صار االهتمام باملادة التأرخيية أحد فروع املعرفة اليت هلا ارتباط بالقرآن
 حيث ألفوا فيه عدة مصنفات هتتم بالروايات واألحداث التأرخيية املختلفة دينيا واجتماعيا واقتصاديا.       

ومن أشهر املؤرخني الشي  أبو حممد عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن مطكود، الذي أخذ العلم عن        
فيه بعض معاصريه:" سرت البالد غرهبا وشرقها الشي  داود بن هارون الباروين، وكانت له شهرة علمية، قال 

فلم أر مثل داود بن هارون، وكان الشي  أبو حممد مهتما بأخبار مشاي  جبل نفوسة وعلمائها ورواية سريهم، 
 .  (1)وكان إماما تعلم منه بشر كثري، وله فضائل ومواعظ"

ذ مبادئ العلوم على مشاي  ومنهم أبو حيىي توفيق بن حيىي اجلناوين نسبة إىل قرية اجناون، أخ
قريته، مث تنّقل بني عدد من مدارس اجلبل لطلب العلم، وبعد خترجه اشتغل بالتدريس، ومن أبرز تالميذه: 
مقرين بن حممد البغطوري، وأبو عزيز إبراهيم بن أيب حيىي، من مؤلفاته يف التأري  والسري كتاب التقييدات، 

 رتتيب الزمين.  صنف فيه أعالم اجلبل البارزين حسب ال
واملؤرخ مقرين بن حممد البغطوري نسبة إىل قرية بغطورة، عاش يف القرن السادس اهلجري، 
ودرس على الشي  توفيق بن حيىي اجلناوين، وأيب حممد عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن مطكود اجملدويل، ومن 

سري نفوسة، قال عنه الشماخي:" ذكر أنه ضمن اهتمامته الفقه والتأري ، فألف كتابا يف السري مساه: كتاب 
اهلجرة يف قرية اجناون، يف أكمل الكتاب يف أواخر شهر ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني ومخسمائة من 

حضرة الشي  أيب حيىي توفيق رمحه اهلل"، وهو كتاب يدل على ازدهار احلياة العلمية والثقافية يف اجلبل 
لمية داخل اجلبل وخارجه بقصد زيارة املراكز احلضارية لطلب العلوم وخصوبة الروايات، وتعدد الرحالت الع

واملعارف، وبذلك ميكن أن يعد مقرين البغطوري ضمن أبزر وأهم مؤرخي جبل نفوسة يف العصور الوسطى. 
ومنهم أبو موسى عيسى بن سليمان بن يعقوب الشماخي، وابن سالم اإلباضي وله كتاب )بدء اإلسالم(، 

وهو من الكتب املفقودة اليوم(، اء الذين اهتموا بالتأري  وسري األعالم، وألف كتابا يف السري) وهو من العلم
ومن تلك الكتب: كتاب سري األئمة أليب زكرياء الورجالين، وكتاب الطبقات للدرجيين، وكتاب السري 

 .  (2)للبغطوري، وكتاب السري للشماخي

                                                           
 .43حممد حسن كوردي، من جهود علماء جبل نفوسة ودورهم يف إثراء احلياة العلمية، طرابلس ليبيا، ح (1)
أبو العباس الشماخي، خمتصر العدل واإلنصاف، أشرف على طبعه وتصحيحه حيىي بن سفيان الراشدي، وحممد بن  (2)

 .5عبداهلل العتيب، مركز الدراسات اإلباضية، ص
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شماخي:" وبدراسة رقمية لعدد علماء اإلباضية يقول الدكتور حممد حسن حمقق كتاب السري لل
عاملا من جبل نفوسة، وهو ما يناهز  238عاملا، منهم  553جند أن عددهم قد بلغ يف الغرب اإلسالمي 

 . (1)نصف العلماء املغاربة اإلباضية"
وحنن يف هذه الدراسة نتناول كتاب السري للشماخي أحد مؤرخي القرن التاسع اهلجري، بعيدين 

االختالفات املذهبية الضيقة؛ ألنه مصدر مهم من املصادر التأرخيية القدمية، اليت كتبها عامل من علماء عن 
 ليبيا يف العصور اإلسالمية املزدهرة إلثراء املكتبة التأرخيية اإلسالمية عامة، واملكتبة التأرخيية الليبية خاصة.

 المطلب األول: نسب                  ه:
، اليفرين ( 2)س بدر الدين أمحد بن أيب عثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخي نسباهو أبو العبا
، ينحدر من أسرة عريقة يف العلم، ذُكرت منذ القرن الرابع يف جبل نفوسة، ولد يف ( 3)بلدا، مؤرخ وعامل إباضي

 بن نوح الذي قام صاحلأربعنيات القرن التاسع اهلجري يف يفرن بليبيا، ونشأ فيها، حيث أخذ عن أيب عفيف 
معه بزيارة مشاهد اجلبل، وبعد وفاته حتّول إىل تطاوين وتاللت جببل دّمر طلبا للعلم، مث واصل طريقه 
إىل حاضرة احلفصيني مبدينة تونس اليت درس فيها مدة طويلة قبل العودة إىل موطنه ثانية، وهناك التقى 

سائل خمتلفة، وألف عددا من الكتب املتعلقة بتاري  م، وحتاور معه يف م1486هـ/ 891بسلطان إفريقية سنة 
 .  (4)اإلباضية وفقهها

                                                           
. مجعة حممود الزريقي، مسامهة علماء ليبيا يف مسرية الفقه 17، من علماء جبل نفوسة ودورهم يف احلياة العلمية صحممود حسني كوردي (1)

. 2313رخيية بطرابلس أ، نقال عن حماضرة ألقيت باملركز الوطين للمحفوظات والوثائق الت2313أغسطس  21اإلباضي، اجلزء الثاين 
4=http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_conent&view=aricle&id183=

catid=59:2010-05-31-03-22-13&Itemid &17-54-19-21-38-2313 :37  منتدى ليبيا للتنمية
 .www.libyaforum.org/://httpالسياسية 

معىن الشماخي، يذكر الشي  اطفي  أن اسم آل الشماخ مستمدة من اسم )مشاخ( وهو جبل يدخل يف أعداد جبال نفوسة، ويف بلدة هبا  (2)
استقر فرع من ذرية أيب يعقوب يوسف، تدعى خراب تبغرمني حىت زمن انتقال أيب ساكن عامر إىل يفرن. انظر: ليفيستكي، دراسات 

 .      22مشال أفريقيا ص
اإلباضية: يرجع املذهب اإلباضي يف نشأته إىل عصر التابعني، فمؤسسه الذي أرسى قواعد الفقه اإلباضي وأصوله هو التابعي الشهري جابر  (3)

عائشة )ض(، وعن عدد   ، وممن روى احلديث عن أم املؤمنني ه، ومن أخ  تالميذ ابن عباسيبن زيد األزدي، فهو إمام حمدث فق
هـ وكان أكثر استقراره 21ممن شهد بدرا، وكان إماما يف التفسري واحلديث، وله مذهب خاص به يف الفقه، ولد سنة كبري من الصحابة 

عاصر معاوية، وتويف يف  -أيضا -هـ، ومل يُنسب املذهب إليه، وإمنا نسب إىل عبداهلل بن إباض، وهو تابعي93بالبصرة، وهبا تويف سنة 
 فهي نسبة عرضية كان سببها بعض املواقف الكالمية. امللك بن مروان،  أواخر أيام عبد

ري  أ، واإلباضية يف موكب الت241،242ص، وأعالم ليبيا للشي  الطاهر الزاوي 6/162معجم املؤلفني  (4)
 .135 -131ص
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م، ومل نتحقق من مكان دفنه، إذ يرى 1522هـ/ أذار مارس 928وتويف يف مجادى األوىل سنة 
البعض أنه يقع قرب قصبة ابن مادي يف يفرن، فيما دحض آخرون هذا األمر، منبهني للخلط احلاصل بني أيب 

 .   (1)الشماخي وحفيده أيب العباس أمحد الذي قد يكون ُدفن يف مقربة جامع تيواجن يف جربة ساكن عامر 
 المطلب الثاني: مكانته العلمية: 

أبو العباس من أعالم العلم الذين كان هلم شأن عظيم جلدهم واجتهادهم، وبلغوا منزلة قصوى 
ويلجأ إليه، إذا ألف وصنف كان آية، وإذا ردت إليه يف العلم، كانوا هبا منارا يُهتدى به وَعلما يعتصم به 

.  ويضيف الشي  حيىي (2)مشكلة كان يف حلها غاية، وإذا حضر جملسا من جمالس العلم كان فيه النهاية
معمر:" أن العالمة البدر الشماخي هو أحد األعالم الذين قامت عليهم حركة التأليف منذ االجتاه اجلديد 

موسى عيسى بن عيسى الرميسي، وبذلك يكون قد أسس مدرسة خاصة به، مما جعل الذي اجتهه طالب أيب 
 .   (3)العديد من العلماء يعتمدون كتبه اليت من أشهرها السري يف علماء اإلباضية

وكان معاصرا للسخاوي صاحب كتاب الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع، وكذلك جلالل 
الزمن واملعاصرة من املؤرخ كرمي الدين الربموين صاحب كتاب روضة  الدين السيوطي وابن حجر، وكان قريب

 .(4)األزهار الذي تناول فيه سرية ومناقب الشي  عبدالسالم األمسر
 المطلب الثالث: مؤلفات          ه:  

إىل جانب كتابه يف السري ألف أبو العباس أمحد الشماخي كتاب )خمتصر العدل(، اختصر فيه 
يوسف بن إبراهيم السدرايت املعنون بكتاب )العدل واإلنصاف(. وجتدر  اإلشارة كذلك إىل  عمل أيب يعقوب 

كتاب آخر له، وهو عبارة عن تعليق على كتاب )مرج البحرين لشمس الدين أيب يعقوب( يف املنطق واحلساب 
ن خزانة الدعائم( وهو مواهلندسة، وكذلك من مصنفات هذا العامل اجلليل كتاب مساه ) إعراب مشكل 

الشي  حممد بن عيسى أزبار، ومقدمة يف أصول الفقه، وشرح مقدمة التوحيد، ترمجها إىل الرببرية 

                                                           
 دار الكتاب العريب. ،حممد حسن، أبو العباس أمحد بن عثمان  (1)
، أشرف على طبعه وتصحيحه حيىي بن سفيان الراشدي وحممد بن أبوالعباس الشماخي، خمتصر العدل واإلنصاف (2)

 .5عبداهلل العتيب، مركز الدراسات اإلباضية ص
حيىي معمر، اإلباضية يف ، وعلي 242، 241، وأعالم ليبيا للشي  الطاهر الزاوي ص6/162معجم املؤلفني   (3)

 .135 -131ري ، مركز الدراسات اإلباضية صأموكب الت
مصطفى املصرايت، مؤرخون من ليبيا ومؤلفاهتم، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن علي  (4)

 .73ص ،16صم، 1977طرابلس
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أبوجعفر عمر بن مجيع، ورسالة يف الرد على صولة الغدامسي، ومقدمة األصول على اسم اجلاللة 
يف مسألة احلبس،  واشتقاقه، وشرح منت الديانات يف علم الكالم، وله أجوبة فقهية كثرية، منها جواب
 .(1)سأله عنها الشي  أبوالقاسم بن صاحل التندمرييت، وله مؤلفات أخرى يف الفروع الفقهية

 المطلب الرابع: منهج                      ه: 
متّيز الشماخي باالطالع الواسع على معارف عصره، ومنهجه يف كتابه تراجم أعالم 

وبانتقاء الروايات األساسية، مع احلرص على ذكر مصادره وإن اإلباضية يتسم باالختصار غري املخل، 
تعددت، والتنبيه ألوجه التطابق واالختالف بينها، بأسلوب واضح سلس قّلت فيه العبارات الرببرية، 

. كما يتميز منهجه باملوضوعية واإلتقان إىل حّد ما، واستطاع أن يتفوق (2)مقارنة بكتب السري السابقة
وليات اإلباضية املنتمية إىل مشال إفريقيا، باستثناء طبقات الدرجيين، ويعزى إليه به على باقي احل

الفضل يف نقل مقتطفات من العديد األخبار والسري اليت غالبا ما كانت قدمية، والبعض منها يرجع إىل 
ري مرتبة هناية القرن األول وبداية القرن الثاين اهلجري، ولكنها وضعت يف الغالب بطريقة عشوائية غ

 .   (3)على نسق منظم
ن منهجه يف كتابة السري كان يتميز بالواقعية يف سرد األحداث إىل حد ما، واهتم أكما و 

باألحداث االجتماعية والثقافية خالف ما كان متعارفا عليه عند املؤرخني، فقد كانوا مهتمني بسري 
يب امللوك واحلكام واألحداث السياسية والعسكرية، ويف هذا يقول الشي  علي حيىي معمر:" فإن طريقة أ
العباس يف كتابه )السري( طريقة فريدة ليس هلا مثال فيما عرفناه من كتب التأري ، فإن املؤلفني يف 
التأري  غالبا ما تتخطفهم حوادث السياسة، ويتتبعون املظاهر اخلداعة من حوادث االنقالبات واملعارك 

واألمم، والواقع هو أهنم أّرخوا العسكرية وسري امللوك واحلكام، ويعتقدون أهنم بذلك قد أّرخوا للشعوب 
لعدد قليل من الناس وثبوا إىل كراسي احلكم، وتصرفوا يف عباد اهلل وأموال األمة دون وجه حق. ولن 

                                                           
وأمحد سعيد الشماخي، كتاب السري، حتقيق: أمحد بن سعود السيايب، وزارة . 25،26دليل املؤلفني العرب الليبني ص (1)

 م.1987الرتاث والثقافة بسلطنة عمان
موقع دار الكتاب  http;//www.alkitab.com/10697.htmحممد حسن، أبوالعباس أمحد بن عثمان  (2)

 العريب.
تادايوس ليفيتسكي، كتاب السري أليب العباس الشماخي، مالحظات حول تاري  واصلة، ترمجة أمحد بومزقو، نشر  (3)

 .14م، ص1934جملة الدراسات اإلسالمية 
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واملعارك وحتركات األجناد  -األمم أبدا، فإن أخبار اجليوش  عطي ذلك صورة صحيحة عن تاري ي
الناس والتحكم فيهم، وحتطيم املدن واملعاقل وما والقواد، وأعمال احلكام الظاملني، مث السيطرة على 

ليست هي الصورة الصحيحة  -يتبع ذلك من مظاهر القوة والسلطان اليت تستعمل يف غري أمر اهلل
ري  وحياة أي أمة من األمم. وقد أدرك العالمة أبو العباس الشماخي هذه احلقيقة، فلم ينجرف مع ألت

( 1)م لنا الصورة احلقيقة جلانب األمة املسلمة، هذه األمة اليت تسكنتيار السياسة إال مبقدار، وإمنا قد

ما بني )سرت واملغرب األقصى(، وهو يقدم لنا املادة احلقيقية لتاري  هذه األمة يف صورة العامل الذي 
يلقي دروس الوعظ واإلرشاد، ويف صورة الرجل الذي حيمل الفأس ويذهب إىل احلديقة ليبذر األرض، 

  العامل القدوة الذي يسوق بقرته بعد أن ينزل املطر ليقوم بعملية احلرث، ويف اجملالس العلمية ويف الشي
اليت تنعقد يف هذا اجملمع أو ذاك، ويف املبالغ املالية اليت جتمع لينفق منها على األقسام الداخلية يف 

أو لصديقها، ويف سلوكها  هااملدارس املنتشرة، ويف صورة النصيحة اليت تقدمها املرأة املخلصة لزوج
 -عندما تزف –يتخذ عليها زوجها ضرة أو يقسو عليها يف احلياة، ويف حديث البنت الساذجة  عندما

إىل أبيها عن زينتها، ويف نقاش البنت املتعلمة ألبيها وادالهلا عليه، ويف كفاح املرأة من أجل العلم، ويف 
ألعمال، وكل املظاهر اليت يعيشها الشعب عيشة صور األحاديث واملشاورات واآلراء والفتاوى وا

 حقيقية". ويقول أيضا:" هذا الكتاب الذي جعلين أعي  حياة واقعية متتد عشرة قرون ".              
ويؤخذ على منهجه الذي اتبعه بعض املآخذ، منها أنه مل يعلق أو يستغرب أو ينف أو يفنذ تلك 

حكاية القنديل الذي كان يضيء ضرحيا لرجل من أنصار املذهب املبالغات واخلرافات اليت ذكرها مثل 
مث ينطفئ القنديل؛ ألن خصما من خصومه دفن جبواره، وهذا مما أبعده عن منهج التحليل والنقد، ومما 
يؤخذ عليه أيضا أنه يغلب عليه التعصب يف بعض األحداث، ورمبا يكون ذلك راجع إىل احلب 

عن املوضوعية أحيانا، وإىل غياب احلقيقة أمامه أحيانا أخرى، وإن   والتقديس واإلعجاب الذي أخرجه
 .(2)كان هذا هو املنهج الغالب على كتب التأري  والطبقات يف ذلك العصر

 
 

                                                           
 .9ري ، مركز الدراسات اإلباضية ومركز النشاط التقايف يف ليبيا صأاإلباضية يف موكب التحيىي معمر، علي  (1)
 .74املصرايت  مصدر سابق ص  (2)
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 المطلب الخامس: أهمية الكتاب:
باإلضافة لتارخيية للمؤرخني الليبيني تناول جانبا كبريا من تاري  ليبيا، ايعد هذا الكتاب من أقدم ا املصادر 

لكون مادته ذات أمهية فائقة يف التأري  الثقايف واالجتماعي واالقتصادي والسياسي لبالد املغرب يف العصر 
الوسيط، ويف هذا يقول اإلمام اطفي :" من مراجع تراجم الرجال وتاري  أهل احلق واالستقامة كتاب السري 

ب مراحله ودخول ميادينه أنه كتاب غري مفيد، ... ويظن الذين ال حظ هلم من التأري  وال قدرة على وجو 
ولكنهم ال يعلمون أنه ثروة ومادة علمية أخذت من كل ناحية بسبب، واختصت بذكر أساطني العلم 
والدين، وأتت منهم بعجب، وأين ألطالع هذا الكنز املكنون والفلك املشحون، وال أزال أكتشف فيه األعالق 

ري  أري  اإلباضية وسط األمة اإلسالمية بشمال إفريقية ... تأأغلق من ت ري  األئمة، ومفاتيح ماأوجالئل ت
 . وإىل جانب ذلك:(1)العلم والعمران، وازدهار الدين اإلميان"

 منهجه يف سرده لألحداث التأرخيية خيتلف إىل حد ما عمن سبقه من املؤرخني. -1
صة يف املغرب العريب؛ الحتوائه مصنف شامل لرتاجم مشاي  اإلباضية يف املشرق واملغرب، وخا -2

 رخيية طويلة تتعلق بالفرتة اإلباضية بشمال أفريقيا.أعلى مقاطع ت
 رخيا شامال.أيعد ما كتبه الشماخي يف هذا الكتاب عن الدولة الرستمية ت -3
ري  االجتماعي لالمازيغ ملا احتواه من تفاصيل كثرية للعادات والتقاليد أكما يعد مرجعا مهما للت  -4

 االجتماعية اليت وردت ضمن تراجم مشائ  اإلباضية يف مشال أفريقيا.
حيتوي على بعض الوثائق والرسائل القدمية، ومنها على سبيل املثال رسالة اإلمام عبد الوهاب إىل  -5

، وهي مقتبسة على ما يبدو من جمموعة بعنوان )أجوبة 181 -183مشاي  نفوسة يف الصفحة 
 .    (2)ها الربادي يف فهرسهاألئمة( اليت أشار إلي

حيتوي على العديد من الروايات الشفوية لشيوخ اإلباضية، مثل ما ذكر عن الشي  صاحل النفوس،  -6
ونفات بن النفوسي، املعاصر للمهدي النفوسي، وسلمان بن وكيل،  وتنحصر االقتباسات الواردة يف 

األولني باملغرب، وتراجم شيوخ املذهب ري  األئمة اإلباضية أمؤلف الشماخي فيما يتعلق بت
 .  (3)بأفريقيا

                                                           
 .12علي حيىي معمر، مرجع سابق ص (1)
 .15تادايوس ليفيتسكي، مرجع سابق ص  (2)
 .142الشماخي، كتاب السري ص (3)
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تعدد املصادر اليت نقل عنها الشماخي يف كتابه السري، من داخل املذهب وخارجه، وهذا ما  -7
 أعطاه قيمة علمية.

ورد يف كتاب الشماخي عدد من كتب احلوليات، وهي ذات قيمة كربى يف معرفة تراجم    -8
باسم ) كتاب سري مشاي  نفوسة(، وهي على ما يبدو ملؤلف من جبل مشاي  جبل نفوسة، وتعرف 

ه، كما احتفظ كتاب الشماخي باقتباسات 599نفوسة يدعى مقرين بن حممد البغطوري، ألفها سنة 
مهمة من هذا الكتاب يف القسم األوسط من كتابه، وهو من املصادر املفقودة، وتتأسست الروايات 

وهو القاضي البغطوري الشي  أبو حممد عبداهلل بن حممد بن مسعود،  الواردة فيه على مصدر واحد،
الذائع الصيت بسبب درايته بالرتاجم، والواضح أن البغطوري قد ألف كتابه بإيكاناون جببل نفوسة، 
والنسخة املعتمدة منه من طرف الشماخي ترجع ملكيتها إىل الشي  حيىي بن عبدالعزيز الشماخي، 

الدعامة األساسية لكتاب السري، وجتدر اإلشارة  الذين شكلت مؤلفاهتم الركيزة و نيإضافة إىل اإلخباري
ه، وقد ذكرها الشماخي بشكل مواز مع  626إىل طبقات أيب العباس أمحد الدرجيين اليت كتبت سنة 

، باإلضافة إىل ذلك اقتباسات مهمة من كتاب )املسند( البن ربيع ( 1) كتاب )سري مشاي  نفوسة(
 .     (2)بن خيلف املزايبسليمان 

 يعترب الكتاب إضافة جليلة إىل املكتبة التأرخيية بليبيا. -9
 المطلب السادس: طباعة الكتاب:

م من 1863إن أول نسخة منه استنسخت جببل نفوسة، مث نقلت إىل أوروبا حوايل سنة 
عليها باملزاب يف جبل نفوسة، إىل النسخة اليت عثر ‘طرف الرحالة العاملي) هنري دو فيرييري( باإلضافة 

م بشكل 1878وقام مسكوري برتمجة أجزاء من الفصول األوىل اليت تتناول أخبار إباضية الشرق سنة 
م نشر الكتاب يف 1884، ويف سنة ( 3)جزئي، وصنفها يف امللحق الذي ذيل ترمجة كتاب أيب زكريا

اج سليمان بن مسعود النفوسي، مث طبعة حجرية بفضل عناية طالب إباضي من جبل نفوسة يدعي احل
قام بعرضه للبيع بكل من اجلزائر واملزاب وقسنطينة حيث مستقره، وقد شابت هذه الطبعة عيوب كثرية 

                                                           
 .244 -243الشماخي، كتاب السري ص (1)
 .19دايوس ليفيتسكي، مرجع سابق ص تا (2)
 .18املرجع السابق ص  (3)
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خاصة فيما يتعلق بطريقة كتابة أمساء األعالم البشرية اليت هلا قيمة كربى، وذيله الناشر بفهرسة املواد تسهيال 
نة املوالية نشر املستعرب الكبري )موتيلنسكي( كتابه الرئيسي حول بيبليوغرافيا عن التواري  والرتاجم، ويف الس

املزاب، خص  فيه مقاال لكتاب السري، حيث ترجم فهرس املواد املشار إليه أعاله، كما وضع ملحقا ألمساء 
 عالم البشرية.األماكن والقبائل الواردة يف كتاب الشماخي،  وباملقابل مل يقم بنفس اإلجراء فيما خي  األ

 م.1883ه/1331طبع طبعة حجرية بالقاهرة سنة  -
م بتحقيق أمحد سعد السيايب، وإشراف وزارة الرتاث والثقافة مبسقط 1987ه/1437طبع سنة  -

 م.1992ه/ 1412يف جزأين، وأعيد طبعه 
م بتحقيق 1995طبع من بداية اجلزء اخلاص برتاجم علماء املغرب إىل هناية القرن اخلامس سنة  -

صفحة، مع ملحوظات  466مد حسن، وإشراف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس يف حم
 وفهارس ومقدمة عن الشماخي وكتابه السري وخمطوطات من عمله.

م بدراسة وحتقيق للدكتور حممد حسن بدار املدار اإلسالمي ببريوت يف ثالثة 2339طبع يف سنة  -
 .   (1)أجزاء

 محتوياته:المطلب السابع: 
وصحابته   ري  اإلسالم، وسرية الرسول أتناول الشماخي يف كتابه احلقبة التأسيسية لت

وتابعيهم، متبوعا برتاجم أعالم اإلباضية يف املشرق، ومن مث علماء اإلباضية يف املغرب، وقادهتم، والعظماء 
 توى الكتاب إىل جزأين رئيسيني:الذين أسهموا يف تكوين الواقع التأرخيي إسهاما كبريا. وميكن تقسيم حم

ه( مث بدايات احلركة 43 -1واخللفاء األربعة ) يتضمن التأري  القدمي مبتدأ بسرية الرسول  الجزء األول:
ه( ويتضمن أيضا تراجم أئمة وشيوخ اإلباضيني بالعراق 53 -16اإلباضية على إثر أحداث صفني والنهروان )

 واجلزيرة والبصرة وعمان واليمن وحضرموت حىت هناية القرن الثاين اهلجري.
ه( 138 -123أفريقية " القريوان" ) تناول فيه انتشار املذهب اإلباضي يف الجزء الثاني:

بالرتاجم املروية ري  أسرة بين رستم احلاكمة ممزوجا بشكل كبري أواألئمة األولني به، وبعد ذلك وضع ت
 .(2)ه( ومل يتبع فيها نسقا منظما577 -272ه( ويليها سرد تراجم املغرب )272 -136)

 
                                                           

 ( موقع تاما تارات.(/http;//www.tamatart.com، 16املصرايت، مؤرخون ص (1)
 الشماخي، كتاب السري . (2)
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 المطلب الثامن: مصادره:
كتبه على مصادر إباضية عديدة ومتنوعة، يف الفقه، ويف   اعتمد أبو العباس الشماخي يف

علم اجلدل، ويف التأري  والسري، كما أورد عدة أخبار مأخوذة من كتب أهل السنة وغريها، مثل تاري  
األئمة الرستميني البن الصغري، ومروج الذهب للمسعودي، إضافة إىل املصادر الشفوية، ومن املصادر 

 اليت هنل منها أيضا:
تعترب احلولية املنسوبة البن الصغري من أقدم املصادر غري اإلباضية اليت استفاد منها الشماخي، وقد  -

 ه(.221 -192وردت يف سياق احلديث عن تاري  الرستميني )
ه/ 345كتاب مروج الذهب للمؤرخ املشهور أيب احلسن علي بن احلسني املسعودي )ت   -

 -32 -31 -13ة مناسبات عن تاري  اخللفاء )صم(، فقد استشهد به الشماخي يف عد956
39- 43- 59   .) 
املؤرخ العريب أبو  -بال شك -مثة مؤلف ثالث ذكر يف مؤلف الشماخي، وهو البن الرقيق، وهو -

ه( عاش 383إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق، املنتمي إىل القرن الرابع اهلجري، تويف سنة )
، له ديوان شعر، وألف كتاب )تاري  أنساب الرببر( وآخر حول ) تاري  بالقريوان زمن الدولة الرستمية

م(، ومنه كان الشماخي يقتبس بعض النصوص 987ه/ 377أفريقية الشمالية( كتبه بعد سنة )
الواردة يف مؤلفه، وخاصة ما يتعلق منه بإباضية إفريقية، ومن ذلك محلة أيب اخلطاب املعافري، وهو 

 قريوان، وكذا محلة ابن طولون.أول إمام إباضي على ال
خبصوص املصادر اإلباضية القدمية املعتمدة يف كتاب السري فإن غالبيتها كتب من لدن اإلخباريني  -

املشارقة بالبصرة واليمن، ولعل من أقدمها على اإلطالق رواية حتت عنوان ) كتاب النهروان( وقد 
 ومعركة النهروان، وكان الكتاب كذلك ذكرت عدة مرات يف شأن التحكيم الذي تال واقعة صفني

 معتمد الربادي يف ) اجلواهر املنتقاة(. 
التأري  اإلباضي ما ذكره يف كتاب السري " مسند الربيع بن حبيب" من ومن املصادر 

مؤرخي القرن الثاين اهلجري، ويتكون كتاب الربيع من ثالثة أجزاء دون أدِن ترتيب، ويرجع الفضل يف 
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املواد املضمنة يف هذا املسند إىل أحد علماء إباضية املغرب، وهو أبو يعقوب يوسف بن ترتيب وتنظيم 
 . (1)إبراهيم السدرايت الذى عاش يف )ورجالن( حوايل النصف الثاين من القرن السادس اهلجري

وأما الفصول اليت خصصها كتاب السري لتاري  إباضية الشرق وتراجم شيوخ البصرة وعمان 
ارتكزت باألساس على كتاب أيب سفيان الذي يستشهد به يف عدة مواضع، وامسه وحضرموت فقد 

الكامل أبو سفيان حمبوب بن الرحيل الذي عاش يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري، وكان ال 
َحكما يف قضية خوارج  ذيزال حيا خالل حكم اإلمام اإلباضي عبدالوهاب بتيهرت، حيث عمل وقتئ

تمي أسرة أيب سفيان إىل قبيلة عبدقيس العربية، وكانت تسكن البصرة، وقد دخل هذا اخللفية، وتن
املرجع يف وقت مبكر إىل إفريفيا الشمالية، حيث أضحى مرجعا أساسيا كثر عليه اإلقبال، وذلك منذ 
النصف األول من القرن الثالث اهلجري، خالل فرتة حكم اإلمام الرستمي أفلح بن عبدالوهاب الذي 

 .   (2)ص على دراسة وتدريس هذا املصنفحر 
وكذلك كتاب سري نفوسة الكبري، حيث اعتمد عليه اعتمادا كبريا، وهو من املصادر 

 . (3)املفقودة، وكاد ينسى لوال الفقرات والنصوص اليت نقلها لنا الشماخي منه يف كتبه
 خالصة البحث:

اري  احلركة الفكرية يف ليبيا، فلم هذه الدراسة تناولت أحد املؤرخني الليبيني، ساهم يف ت
رغم الظروف  -تكن بالدنا ليبيا كما تبدو الصورة من بعيد يف اجملال العلمي جفافا وقحطا، بل بالدنا

أسهمت بقدر غري يسري يف التأري  العلمي  –القاسية والعوامل واملالبسات املتعددة على األرض 
غة واألدب، أو كتابة التأري  والسري واملناقب، والعطاء واألديب، سواء يف جمال الفقه والتشريع، والل

 الفكري يف ميادين التأليف والدراسات، وهو شيء موجود كائن ملموس للدارسني والباحثني.
وهذه الدراسة تتناول كتاب السري للشماخي، وهو من كتب التأري  والسري يف القرن 

نهجية واحملتوى، واملصادر اليت اعتمد عليها، لتكون التاسع اهلجري، أنتجته البيئة الليبية من حيث امل
إشارة إىل الباحثني والدارسني بأمهية هذا الكتاب، خاصة املهتمني بتاري  الصراعات الفكرية والتأري  

                                                           
 الشماخي، كتاب السري. (1)
 .17تادايوس ليفيتسكي، مرجع سابق ص  (2)
 .74املصرايت ص (3)
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االجتماعي، باإلضافة إىل احتوائه على نصوص من كتب مفقودة، كما يضم وثائق ومراسالت حتتاج 
 ملزيد من الدراسة والبحث.

 المصادر البحث:  
 .أعالم ليبيا للشي  الطاهر الزاوي -1
 عوض حممد خليفات، جامعة قاريونس.لري  اإلسالمي أأمهية طبقات الدرجيين يف دراسة الت -2
 علي حيىي معمر ، مركز الدراسات اإلباضيةلري  أاإلباضية يف موكب الت -3
 دليل املؤلفني العرب الليبني.  -4
 م.1968توفيق الطويل، دار النهضة العربية بالقاهرة لالعرب والعلوم  -5
محد سعيد الشماخي ، حتقيق: أمحد بن سعود السيايب، وزارة الرتاث والثقافة ألكتاب السري   -6

 م.1987بسلطنة عمان
تادايوس ليفيتسكي، ترمجة لكتاب السري أليب العباس الشماخي، مالحظات حول تاري  واصلة  -7

 .م1934لة الدراسات اإلسالمية مزقو، نشر جم أمحد بو
علي مصطفى املصرايت، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع لمؤرخون من ليبيا ومؤلفاهتم  --8

 م.1977واإلعالن طرابلس
 حممد حسن، أبو العباس أمحد بن عثمان موقع دار الكتاب العريب. -9
العباس أمحد بن عثمان  أبو حممد حسن، -13

http;//www.alkitab.com/10697.htm .موقع دار الكتاب العريب 
العباس الشماخي، أشرف على طبعه وتصحيحه حيىي بن سفيان  يبألخمتصر العدل واإلنصاف  -11

 الراشدي، وحممد بن عبداهلل العتيب، مركز الدراسات اإلباضية.
 .لعمر رضا كحالة معجم املؤلفني -12
 من جهود علماء جبل نفوسة ودورهم يف إثراء احلياة العلمية حممد حسن كوردي، طرابلس ليبيا. -13
مود حسني كوردي. ومجعة حممود الزريقي، حملمن علماء جبل نفوسة ودوهلم يف احلياة العلمية  -14

، نقال عن 2313أغسطس  21مسامهة علماء ليبيا يف مسرية الفقه اإلباضي، اجلزء الثاين 
. 2313رخيية بطرابلسأضرة ألقيت باملركز الوطين للمحفوظات والوثائق التحما
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مقدمة كتاب اإلباضية بني الفرق اإلسالمية للشي  بكري بن حممد الشي  باحلاج، طبع مكتبة  -15

 م.2333الضامري بسلطنة عمان 
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ايمها وعناصرها وأبعادها ومعوقاتهالتنمية االجتماعية واالقتصادية مفاه  

 )الحالة الليبية نموذجا(

أ. صالح الدين أبوبكر احلراري                                           
قسم الرتبية وعلم النفس                                              

جامعة املرقب/كلية اآلداب والعلوم/ قصر األخيار                                       
 

 مقدمة:

إذا جـــاز هـــذا   –إن عمليـــة التنميـــة االجتماعيـــة والتنميـــة االقتصـــادية مهـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة      
فهمـــا حيققـــان هـــدفا واحـــدا،  كمـــا أن كـــل منهمـــا يعتمـــد علـــي األخـــرى ويـــؤثر فيـــه، فالتنميـــة  -التعبـــري

يف الوقــت االجتماعيــة ضــرورية للتنميــة االقتصــادية حيــث تــدفع عجلتهــا وتضــمن جناحهــا واســتمرارها، و 
ذاتـه تعتمــد عمليـات النمــو االقتصـادي يف الــدول املتقدمـة علــي املهـارات اإلنســانية أكثـر مــن اعتمادهــا 
علــي رأس املــال، والتنميــة تعتمــد أيضــا ويف املقــام األول رأس مــال بشــرى علــي مســتوى خــاص، ولــدى 

ســـب لقـــدرات اإلنســـان، املصـــلحني االجتمـــاعيني تـــوفر الصـــحة والتعلـــيم واملســـكن املالئـــم  والعمـــل املنا
 والدخل الذي يوفر له احتياجاته.

االقتصـادية الـيت ال تصـاحبها تنميـة اجتماعيـة مشـكالت كثـرية  ةومن املمكن إن ترتتـب علـي التنميـ    
يصعب التغلب عليها وإزالة آثارها،  كما حدث يف أوروبا نتيجة للثورة الصـناعية خـالل القـرنني الثـامن 

تواكبهــا تنميــة اجتماعيــة منــذ البدايــة، ترتــب عليهــا مــن الناحيــة االقتصــادية  عشــر والتاســع عشــر والــيت
نـه ترتـب عليهـا مـن ناحيـة أخـرى ضـعف أارتفاع الدخل القومي، وزيادة نصيب الفرد مـن الـدخل، غـري 

، وظهــور العالقــات االجتماعيــة الثانويــة الــيت تتصــف بالســطحية بــةالســلطة األبويــة وتفكــك روابــط القرا
 . والنفعية ..اخلوالعمومية 
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ن أن تنمية اجملتمع وحتقيـق الرفاهيـة فيـه أصـبح هـدفا مشـرتكا بـني اجملتمعـات القوميـة املعاصـرة، غـري إ    
 هناك اختالفا يف الوسائل، وذلك تبعا الختالف الفلسفات االجتماعية اليت تعتنقها تلك اجملتمعات. 

 مفهوم التنمية:

ئعة والكثرية االستعمال سواء مـن قبـل األفـراد أو اهليئـات احلكوميـة مفهوم التنمية من املفاهيم الشا     
واألهليــة، وقــد أصــبح مفهــوم التنميــة أكثــر انتشــار بوصــفها)التنمية( أداة أو وســيلة مــن خالهلــا تســتطيع 
ىل الدول النامية مواجهة عوامل التخلف بتبنيها خلصائ  أو مسات اجملتمعات املتقدمة. ويشري البعض إ

االســتغالل الرشـيد للمــوارد هبـدف إقامــة جمتمــع حـديث، حيــث يتميــز  يـة هــي عمليـة تســتند إىلأن التنم
بتطبيـــــق التكنولوجيـــــا والتســـــاند االجتمـــــاعي الواســـــع النطـــــاق، والتحضـــــر، والتعلـــــيم املناســـــب، واحلـــــراك 

، الديناميــة والتغــري، والتصــنيع واالســتقالل امنهــ ،االجتمــاعي، والتنميــة تفــرتض تــوافر بعــض اخلصــائ 
 . (5، ص1983والتأثري، والقوة والوحدة الداخلية.)احلسيين، 

ومل يتبلـور مفهــوم التنميـة بشــكل واضـح ودقيــق إال يف مخسـينات القــرن العشـرين. بعــد أن اســتقلت      
جمموعـــة كبـــرية مـــن الـــدول الناميـــة عـــن الســـيطرة االســـتعمارية، وحاولـــت تغـــري واقعهـــا املتخلـــف يف مجيـــع 

واالجتماعيـة  ةاالجتماعية والثقافية والسياسية فضال عن تغري املؤسسـات االقتصـاديجوانبه االقتصادية و 
 (52، ص1994)حمجوب، املختلفة. 

ورغـــم االهتمـــام الكبـــري بقضـــايا التنميـــة، إال أنـــه مـــازال هنـــاك خـــالف حـــول حتديـــد هـــذا املفهـــوم،      
ق علي تعريف جامع مانع، يرجـع فتعددت التعاريف بتعدد االجتاهات النظرية، ويبدو أن صعوبة االتفا

، تـــرتبط بظـــروف كـــل جمتمـــع واملرحلـــة الـــيت ميـــر Social Processإىل أن التنميـــة عمليـــة جمتمعـــة 
 . (88، 1995هبا.)الشاذيل، 

تشري االجتاهات السوسيولوجية، إلــــي إن مفهـوم التنميـة مفهـــــــوم متعـدد األبعـاد، يشـمل النــواحي و      
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية للمجتمـــع. وقـــد كـــان أحـــد أهـــم أوجـــه القصـــور يف طريـــق 

صـر التنميـة، وهـو حتسـني التنمية التقليدية هو تعريفها. فمساواة التنمية بـالنمو أدى إىل جتاهـل أهـم عنا
 .( 2، ص1993حالة مجيع فئات الناس. )عبد اجمليد، 
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بأهنــا:" العمليــات الــيت ميكــن هبــا توحيــد جهــود  1956عرفــت هيئــة األمــم املتحــدة التنميــة عــام و      
ا ملساعدهت املواطنني واحلكومة لتحسني األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية  يف اجملتمعات احمللية، 
 1971علـي االنــدماج يف حيــاة األمــة واملســامهة يف تقـدمها بأقصــى قــدر مستطاع".)نصــريات وآخــرون،

 . (333ص

إن التنميـــة: مـــا هـــي إال عمليـــات تغيـــري اجتمـــاعي تلحـــق بالبنـــاء  وأشـــار عبـــد الباســـط حســـني إىل     
صــرفاهتم، وهــي االجتمــاعي ووظائفــه، هبــدف إشــباع احلاجــات االجتماعيــة لألفــراد وتنظــيم ســلوكهم وت

تعين بدراسة مشاكلهم مع اختالفها، وبذلك فهي تتنـاول كافـة جوانـب احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة 
وغريها، فتحدث فيها تغيريات جذرية شاملة عـن طريـق اجملهـودات املخططـة واملتعمـدة واملنظمـة لألفـراد 

 . (93، ص1973) حسني،اعات لتحقيق هدف معني. واجلم

أهنا تتضـمن حتـويالت شـاملة يف البنـاءات  أيركس" فهمه للتنمية علي أهنا عملية ثورية، وقدم "ما     
 االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والسياســــــية والقانونيـــــة، فضـــــال عــــــن أســـــاليب احليـــــاة والقــــــيم الثقافـــــة.

(Baran,P,25).  

اجلوانـــب  وهـــي تنصــب علــى Economic developmentمفهــوم التنميــة االقتصــادية و      
ية واالقتصادية واإلنتاجيـة يف اجملتمـع، وتعـرف بأهنـا" تلـك اإلجـراءات والتـدابري املخططـة املتمثلـة يف املاد

تغيري هيكل االقتصاد القومي، هبـدف حتقيـق زيـادة سـريعة ودائمـة فيـه، حبيـث يسـتفيد منهـا الغالبيـة مـن 
 . (19، ص1999أعضاء اجملتمع.) شفيق،

رفع مستوى الدخل القومي احلقيقي حبيث يرتتب على هذا ارتفاع التنمية االقتصادية :هي عملية و       
متوسط نصيب الفرد من الدخل، على أساس أن التنمية هتدف يف جوهرهـا إيل زيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة 
لالقتصاد، وهبذا املعىن هناك غاية تستهدفها اجملتمعات املتقدمة واملختلفة على السواء من برامج التنمية 

 .(  84، ص1993)عيد، االقتصادية.

ــــاء االجتمــــاعي و       ــــة مقصــــودة، وخمطــــط هلــــا تلحــــق بالبن ــــة اجتماعي ــــة :هــــي عملي ــــة االجتماعي التنمي
 ووظائفه، وتسعى إىل بناء اجتماعي جديد ميكن عن طريقه  إشباع احلاجات االجتماعية لألفراد.  
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كمــا تعــرف التنميــة االجتماعيــة: بأهنــا اجلهــود الــيت تبــذل إلحــداث سلســلة مــن التغــريات الوظيفيــة       
واهليكلية الالزمة لنمو اجملتمع، وذلك بزيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقات املتاحة إىل أقصى حـد 

دل النمـو الطبيعي.)حســن، ممكـن، لتحقيـق أكــرب قـدر مـن احلريــة والرفاهيـة هلـؤالء األفــراد بأسـرع مـن معــ
 .( 135، ص1977

ن التنميــة عمليــة شــاملة أ فإهنــا تتفــق علــىمفهــوم التنميــة،  ورغــم اخــتالف العلمــاء واملفكــرين حــول     
جلميع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واأليديولوجية، فهي عملية خمطـط هلـا 

كالته وإزالــة العقبــات واســتغالل إمكانياتــه وطاقاتــه  مبــا حيقــق لتحســني ظــروف اجملتمــع  ومواجهــة مشــ
 التقدم والنمو للمجتمع  ويضمن الرفاهية ألفراده. 

 نظريات ذات عالقة:

 النظرية التطورية:  -1

اجتهــت النظريــة التطوريــة يف التنميــة يف تفســريها حلركــة اجملتمعــات البشــرية وجهــة مشوليــة كليــة، عــن      
وض األساسـية فيهـا إىل مـا يشـبه النمـاذج املثاليـة الـيت تطبـق علـى كـل احلـاالت، وعلـى  طريق حتويل الفـر 

 كل اجملتمعات اليت ال تزال حىت اآلن تستخدم كمحكمات أساسية للتفريق بني التقدم والتخلف.

يف كتابــه الشــهري )اجلماعــة  toenniesومــن اجلهــود املبكــرة ملفكــري هــذه النظريــة مــا قدمــه تــوينز      
مرحلة  االجتماعية وحتويلها من مرحلة إىل( والذي فسر فيه تغري أمناط العالقات 1887احمللية واجملتمع 

وهــي ذات صــفة  ،مــن خــالل اســتخدام مصــطلحني تكتيكيــني أساســيني مهــا اإلرادة اإلنســانية الرئيســية
ل اجلانـــــب الـــــواعي املتعمـــــد واملقصـــــود لـــــإلرادة مث اإلرادة التحكميـــــة ومتثـــــ ،عضـــــوية غريزيـــــة يف اإلنســـــان
 .(  61،ص1982اإلنسانية.) تيما شيف

حلركـة الرتشـيد املتصـلة افقد كرس كـل جهـوده للبحـث عـن تسـري  Max Veberإما ماكس فيرب     
للحيــاة االجتماعيــة وكتاباتــه ال ختلــو مــن مثــل ذلــك النســق الثنــائي يف  تفســري تطــوير اجملتمعــات وحتليــل 

الجتماعية املختلفة وكـذلك )كروبـرت ردفليـد( الـذي يفـرق بـني النمطـني مـن الـنظم االجتماعيـة النظم ا
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امه ( يف اسـتخد Lernerباستخدام مصطلحي الثقافة الشعبية والثقافة احلضـارية . مثلـه فعـل ) لرينـر 
 . (Lerner,1965,214 )ملصطلحي احلداثة والتقليدية 

عدد كبري من املتغريات لتحليل  ذي طور تلك الثنائيات إىلال parsonsومثلهم فعل  تالكوت برسونز
 التخلف والتقدم، وأطلق عليها اسم متغريات النمط وأثرها ما يلي:

 الوجدانية، يف مقابل احلياد الوجداين. -1

 املصلحة الذاتية يف مقابل املصلحة اجلمعية. -2

 العمومية يف مقابل اخلصوصية. -3

 النوعية .األداء يف مقابل  -4

 التخص  يف مقابل االنتشار. -5

منهجـا حتليليـا للتعـرف علـى   hoselitzومتثل هذه التغريات النمطية علـى حـد تعبـري هـو سـيليتز      
فكلما كان اجملتمـع  ،املالمح االجتماعية للنمو االقتصادي أو درجة التقدم يف أي جمتمع من اجملتمعات

ء والعموميــة ، والتخصــ  وتغليــب املصــلحة اجلمعيــة. وكلمــا كــان متقــدما مالــت فيــه األدوار حنــو األدا
تســـــمت األدوار فيـــــه بتغليـــــب املصـــــلحة الذاتيـــــة ، واالنتشـــــار واخلصوصـــــية والنوعيـــــة.) تيمـــــا امتخلفـــــا 
 (  155،ص1982شيف

النظريـات التطوريـة حتولـت إىل أمنـاط معياريـة تتصـف بالعموميـة والشـمول   portesويقول بورتس     
تتحـول إىل منـاذج نظريـة للتنميـة يف دول العـامل  ألنسة الوظيفية األمـر الـذي أتـاح هلـا الفرصـة لدى املدر 
 الثالث .

 نظرية التحديث: -2

اســـاهتم بتحديـــدات إجرائيــــة ن أصـــحاب هـــذه االجتاهـــات " نظريـــات التحـــديث " ال يبـــدؤون در إ     
به الفروض القبلية يف تقسـيم اجملتمعـات إىل ، بل أهنم ينقلون مما يشاالتنمية ومسبباهتا أو معوقاهت ملفهوم
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ومـــن هـــذا املنطلـــق يبســـطون عمليـــة التنميـــة باعتبارهـــا جمـــرد كســـر لألطـــر  ،منطـــني مهـــا حـــديث وتقليـــدي
 تحول يف نظر رواد هذه املدرسة علىمرحلة احلداثة. ويعتمد هذا ال  لتقليدية بتحويلها دفعة واحدة إىلا

تغـــري  ل اجلديـــد. وبالتــايل أكثـــر قـــدرة علـــىح أكثـــر اســـتعدادا لتقبـــتغــري اجلوانـــب الروحيـــة لإلنســـان ليصــب
 جمتمعة وظروفه اخلاصة .

خاصـة يف كتابـه "االقتصـاد واجملتمـع" حيـث  ةغري إن فيربقد غري كثري من أفكاره يف أعماله الالحقـ     
 بالذات االقتصاد دورا هاما يف تفسري التغري والتنمية. و  أعطى للعوامل املادية 

توى عــاٍل مــن احلاجـــة يتميـــز مبســ اً ن بلــد: إعــن هـــذا االجتــاه بقولــه  Macellandويعــرب ماكليالنــد  
 . (23ص 1991) املقرمي،اجة لالجنازخر ميتاز مبستوى منخفض من احلآلتنمية من بلد إلجناز ا

التغـري،  إن ماكليالند يرجع معـدالت النمـو واخنفاضـها إىل عوامـل معينـة كاملشـاعر الفرديـة حنـو أي     
سواء قبوال أو رفضا. فهو يرى أن اجملتمع اخلايل من الشعور مبظاهر االضطهاد والعبودية تزداد معدالت 

 . باستمرار  االقتصادي همنو 

 نظرية الحلقة المفرغة: -9

يؤكــد أصــحاب هــذه النظريــة أن ســبب التخلــف وبالتــايل معوقــات التقــدم، وهــو وجــود عوامــل يف      
الـث، يـرتبط بعضـها بـبعض ويـؤثر بعضـها يف بعـض وتتـداخل أحيانـا، ال تتـيح حـل هـذه بلدان العامل الث

، فاخنفــاض دخــل ميكــن حلهــا دون حــل املشــكلة األوىل املشــكلة أو تلــك دون حــل مشــاكل أخــرى ال
الفرد يف البلدان املتخلفة يرتبط بارتباط املستوي املعيشي بني البلدان وخاصة سوء التغذية وهذه األخرية 

جانب العوامل السابقة يرى مؤيدو احللقات املفرغة أن سبب  فإىل ،ة اخنفاض مستوي دخل الفردنتيج
بــني ضــرورة تطــوير الصــناعة  ،التخلــف يكمــن يف العالقــة بــني وثــائر اإلنتــاج وتزايــد عــدد الســكانزيــادة 

وعوامل أخرى تدخل ضمن عناصر نظرية احللقة املفرغة تتعلق بالسكان والصحة ونظم  ،وضيق السوق
ما تشمل عالقات الرأمسالية املعرقلة لتقدم القـوى املنتجـة ورفـع إنتاجيـة العمـل .  اً التعليم وغريها . ونادر 

فال تشمل عناصر أما االحتكارات األجنبية اليت تسرق قسما كبريا من دخل البلدان النامية أو املتخلفة 
 هذه النظرية مطلقا.
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 نظرية التبعية: -4

مفكــري العــامل الثالــث، ويرتكــز  النظريــات احلديثــة شــيوعا خاصــا لــدى تعــد هــذه النظريــة مــن أكثــر     
االفرتاض األساسي هلـذه النظريـة يف أن العالقـة بـني التنميـة والتخلـف داخـل اجملتمعـات عالقـة عكسـية. 

نـه عمليـة مرتبطـة بالتنميـة يف جمتمـع أو بلـد خـارجي أخـر. أما ينظـر لـه علـى  وأن ختلف إقليم أو جمتمع
والتبعيـة هـي أيضــا احلالـة الــيت يتوقـف فيهــا منـو جمموعـة معينــة مـن الــدول علـى منــو وتوسـيع اقتصــاد دول 

 . (1989،136أخري )ابواصبع،

ميــة( أن ختلــف الــدول يف كتابــه الشهري)االقتصــاد السياســي والتن Paulbaranويــرى بــول بــاران       
ن العامل املتخلف بتقدميه عددا كبريا من املواد األولية الشـديدة األمهيـة أالفقرية سببه الرأمسالية الغربية . و 

للبالد الصـناعية وإمـداد شـركاهتا باإلربـاح الطائلـة ومنافـذ االسـتثمار كـان ميثـل الريـف الـذي ال غـين عنـه 
 لنمو.  ايل اللغرب الرأمسايل الع

بينمـــا تعتــرب الرأمساليــة يف بلـــدان املركز)بلــدان الغــرب الرأمســـايل(  R-prepishإمــا روؤل بــريبب       
 مقلدة باألساس. ةرأمسالية جمدده باألساس ورأمسالية بلدان احمليط رأمسالي

 عناصر التنمية االجتماعية:

 أوال: تغير بنائي)بنياني(:

ذلك النوع من التغري الذي يستلزم ظهور أدوار  Structural Changeيقصد بالتغري البنائى       
وتنظيمات اجتماعية جديدة ختتلف اختالفا نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة يف اجملتمع، ويقتضى 

 ث حتول كبري يف الظواهر والعالقات السائدة يف اجملتمع. و هذا النوع من التغري حد

التغــري الــذي حيــدث يف بنــاء اجملتمــع، أي يف حجمــه وتركيــب  Ginsberg جويعــرف جينــز بــر         
أجزائــه، وشــكل تنظيمــه االجتمــاعي، وعنــدما حيــدث هــذا التغــري يف اجملتمــع نــرى أفــراده ميارســون أدوارا 

 ,P.365 1953,اجتماعيـــــــة مغــــــــايرة لتلـــــــك الــــــــيت كـــــــانوا ميارســــــــوهنا خـــــــالل فــــــــرتة زمنيـــــــة ســــــــابقة.)
Ginsberg) .  
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  التنظيميتفرقة واضحة بني التغري   RaymondFirthد فريث ويفرق رمينون         
Organizational   Change     وبني التغري البنائي. فالتغري التنظيمي يف نظر فريث ال يؤدى

إىل تغيري العالقات األساسية بني أعضاء اجملتمع، أو بني اجلماعات اليت تدخل يف تكوين البناء 
االجتماعي، خبالف احلال بالنسبة للتغري البنائى الذي يقتضى ضرورة إحداث تغيريات يف خمتلف 

 . (Raymond,1951,P.84 )  يف اجملتمع. ةالظواهر والنظم السائد

بــني التغـري البنـائى وبــني غـريه مــن أنـواع التغـريات، فــريى أن أبسـط أنــواع  Smelserويفـرق مسلـزر      
التغـــريات هـــو الـــذي حيـــدث يف بنـــاء اجتمـــاعي معـــني عـــن طريـــق دوران املكافـــآت واجلـــزاءات أو تغيـــري 

ط التفاعالت والعالقات املؤقتـة الـيت تنشـأ بـني األفـراد األفراد، وما يصحب ذلك من تغري أمنا تإمكانا
دون أن تتغري العالقات األساسية أو اجلماعات املؤقتة اليت تدخل يف تكوين البناء االجتماعي، ويطلـق 

، والنـوع الثـاين مــن التغـري هـو الــذي Social Processعلـى هـذا النـوع اســم )العمليـة االجتماعيـة( 
 Social Mobicityحيدث عن طريق تكرار العمليـة االجتماعيـة، مثـال ذلـك التحـرك االجتمـاعي 

واالنتخابــات السياســية، فــالتحرك االجتمــاعي حيــدث عــن طريــق انتقــال األفــراد مــن مركــز اجتمــاعي إىل 
رتكيــب الطبقــي، كــذلك احلــال بالنســبة مركــز اجتمــاعي أخــر دون  أن يصــحب هــذا االنتقــال تغــري يف ال

لالنتخابات السياسية إذ يرتتب عليها توزيع جديـد ملركـز السـلطة السياسـية، وظهـور أشـخاص جـدد يف 
غـري هـو تن ذلك ال يرتتب عليه تغري يف البنيان السياسي. والنـوع الثالـث للأ مواقع القيادة والتوجيه، غري

وينشــأ عــن إضــافة وحــدات  Sagentationأو التعــدد) الــذي يطلــق عليــه " مسلــزر " اســم االنقســام
مثال ذلك الزيادة املستمرة يف  جديدة إيل جانب الوحدات القائمة دون أن ختتلف عنها اختالفا نوعيا،

عدد األسر نتيجة للزيادة الطبيعية يف عدد السكان، أو التوسع األفقي يف إنشاء املصـانع نتيجـة للزيـادة 
أمـــا النـــوع الربـــع واألخـــري فهـــو التغـــري البنـــائي. وهـــو يف رأى" مسلـــزر " التغـــري املســـتمرة يف طلـــب الســـلع. 

األساسي ألنه حيدث حتوال واسعا وعميقا يف بناء اجملتمع وظواهره والعالقـات االجتماعيـة السـائدة فيـه. 
وهو ال يقتصر على منـط واحـد مـن أمنـاط السـلوك والنشـاط والعالقـات االجتماعيـة، وإمنـا يشـتمل علـى  

 (Smelser,1963,pp.99,100 األمناط السائدة يف اجملتمع.) كل

ثبت التغري البنائي هو الذي يرتبط بالتنمية االقتصادية واالجتماعية فليس من املتصـور إطالقـا  إذو      
أن حتـــدث التنميــــة االجتماعيــــة يف جمتمـــع متخلــــف اجتماعيــــا دون أن يتغـــري البنــــاء االجتمــــاعي لــــذلك 
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الــــيت حــــدثت بأوروبــــا كانــــت متــــأثرة باملــــذهب احلــــر وبفرديــــة النشــــاط االقتصــــادي.  اجملتمــــع.   والتنميــــة
والظــروف واألوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة الــيت بــدأت منهــا اجملتمعــات الغربيــة عمليــة التنميــة ختتلــف 

 متاما عن ظروف البالد النامية.

 ثانيا: الدفعة القوية:

دة التخلـــف مـــن حـــدوث دفعـــة قويـــة ورمبـــا سلســـلة مـــن ال بـــد خلـــروج اجملتمعـــات الناميـــة مـــن مصـــي     
الـــدفعات القويـــة يتســـىن مبقتضـــاها اخلـــروج مـــن حالـــة الركـــود، وهـــذه الـــدفعات القويـــة ضـــرورية إلحـــداث 

 تغريات كيفية يف اجملتمع، وإلحداث التقدم يف أسرع وقت ممكن.

اع الطـائرة مـن فـوق األرض. اإلشارة لعملية ارتف هذه الفكرة يف تقريبها للذهن إىل يذهب أنصار و    
ذلك أن هناك حدا أدِن من السرعة األرضية ينبغي أن تتجاوزه الطائرة قبل أن حيملها اهلواء، وينطبق و 

الشـيء نفســه علـى اجملتمــع املتخلـف. ذلــك أن هنــاك حـدا أدِن مــن اجلهـد اإلمنــائي ينبغـي بذلــة قبــل أن 
التـايل يف معـارج النمـو جملتمع املتخلـف واالنطـالق بـه بيتسىن التغلب علي عوامل املقاومة اليت ميوج هبا ا

 .(  111،ص2311)حسن،   الذايت. 

حـــد كبــــري عـــن إحــــداث الدفعـــة القويــــة. فهـــي الــــيت متتلــــك  مـــات يف الــــبالد الناميـــة مســــئولة إىلواحلكو  
 إمكانيات التغري، وهى املسئولة عن ضمان حد أدِن ملستويات املعيشة لألفراد.  

وميكن أن حتدث الدفعـة القويـة يف اجملـال االجتمـاعي بإحـداث تغيـريات تقلـل التفـاوت يف الثـروات      
والدخول بني املواطنني، وبتوزيـع اخلـدمات توزيعـا عـادال بـني األفـراد، وجيعـل التعلـيم إلزاميـا وجمانيـا بقـدر 

عات وبـرامج أخـري تتعلـق اإلمكان، وبتأميم العالج، والتوسع يف مشروعات اإلسكان،  وكذلك مشـرو 
ذلــك أن التنميــة االقتصــادية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالتنميــة االجتماعيــة.فاخلطط  باخلــدمات. يضــاف إىل

االقتصـــادية تتطلـــب مـــن خطـــة التعلـــيم أن تـــوفر هلـــا القـــوى البشـــرية املدربـــة، وتعـــدها بالتـــدريب املالئـــم، 
 وبالقيم واالجتاهات اإلنتاجية املناسبة.

الضــروري إجيــاد نــوع مــن التــوازن والتكامــل مــن اجلــانبني االقتصــادي واالجتمــاعي، حبيــث  ولــذا فــان مــن
 خترج اخلطط متكاملة يف وظيفتها، متوازنة يف أهدافها، ومتفاعلة حنو هدف مشرتك.  



653 
 

 ثالثا: اإلستراتجية المالئمة:

ائيـة يف االنتقـال مـن حالـة يقصد هبـا اإلطـار العـام، أو اخلطـوط العريضـة الـيت ترمسهـا السياسـة اإلمن      
حالــة النمــو الــذايت. وختتلــف اإلســرتاتيجية عــن التكتيــك الــذي يعــين االســتخدام الصــحيح  التخلــف إىل

ن أيـــتم اســتخدام هـــذه الوســـائل اســـتخداما صـــحيحا ال بـــد و  لكـــىللوســائل املتاحـــة لتحقيـــق اهلـــدف. و 
كـــن واضـــع التكتيـــك مـــن أن تكـــون هـــذه الوســـائل موزعـــة وفقـــا خلطـــة حســـنة اإلعـــداد مـــن شـــأهنا أن مت

 يستعمل مجيع األدوات اليت حتت تصرفه استغالال كامال.

سـرتاتيجية وأخـرى تكتيكيـة اومن مستلزمات السياسة االجتماعية السليمة أن تكـون هنـاك خطـط      
سـرتاتيجية تسـاعد علـى تعـني األهـداف الكـربى الاحلصول علـى أحسـن النتـائج. فـاخلطط ا ىتساعد عل
لرئيسية، أما اخلطـط التكتيكيـة فإهنـا تنشـأ ملواجهـة املواقـف العمليـة، والتصـرف يف هـذه املواقـف  واملعامل ا

   . (Beveridge,1953,p.121)سواء أكانت متوقعة أو غري متوقعة تصرفا سليما. 

وينبغــي أن تقــوم اســرتاتيجيات التنميــة االجتماعيــة يف الــبالد الناميــة علــى أســاس تــدخل الدولــة يف      
تلــف الشــئون حبيــث توجــه الدولــة النشــاط االقتصــادي حنــو حتقيــق أهــداف اجتماعيــة عادلــة، وحبيــث خم

 حتقيق مستوى أعلى من الرفاهية االجتماعية بالنسبة لكافة املواطنني.  تسعى إىل

أسـاس التكامـل والتـوازن بـني   ىسـرتاتيجية التخطـيط للتنميـة االجتماعيـة علـاوينبغي أيضـا أن تقـوم      
التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية. ومـــن الضـــروري أن يكـــون واضـــحا للمخططـــني أن التنميـــة  كـــل مـــن

مها التغــري االجتمــاعي للتنميــة، احــد: إتتصــالن بالتنميــة االقتصــادية  ناالجتماعيــة هلــا وظيفتــان أساســيتا
إطــــار هــــاتني واألخــــرى تنميــــة املــــوارد البشــــرية، ومــــن املمكــــن إعــــادة النظــــر يف اســــرتاتيجيات التنميــــة يف 

عديــد مــن  ىســرتاتيجية املختــارة علــالوتتوقــف ا   Nations,1963,p.2) (Unitedالــوظيفتني
ومـا هيـة األهـداف املنشـودة، ودور الدولـة  ظـروف السـائدة عنـد بـدء التنميـة، االعتبارات أمهها طبيعة ال

دور الدولـــة يف التنميـــة ســـرتاتيجية املالئمـــة للتنميـــة حتديـــد اليف التنميـــة. ومـــن املهـــم أيضـــا عنـــد حتديـــد ا
االجتماعيـــة، ودور اجملتمعـــات احملليـــة، واجلهـــود األهليـــة، واألعمـــال التطوعيـــة الـــيت ميكـــن أن تســـهم يف 
عمليــات التنميـــة وضـــمان املشـــاركة الشـــعبية يف بـــرامج التنميـــة االجتماعيـــة ســـواء مـــن ناحيـــة التمويـــل أو 

 اإلدارة أو املتابعة أو التقومي.
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   أبعاد التنمية:

 يفكـل جوانـب احليـاة لشاملة  جذريةتتضمن إجراء تغريات عملية  األبعادالتنمية عملية متعددة        
 -الـنظم السياسـية  -السـلوكية  -الثقافية  -االقتصادية  - اجملتمع وىف الدولة واهلياكل : ) االجتماعية

        .( واألهليةاملؤسسات احلكومية واخلاصة  - اإلداريةالنظم 

واجلماعـات والتخصصـات واملهـارات املختلفـة مـن ناحيـة تفاعلهـا مـع  األفـرادوهتتم التنميـة جبميـع       
 جتماعيـة واالقتصـادية ودائماً التنمية اال حدها األخرى.أيساعد منو  مرتابطةبعضها البعض حبث تكون 

ولــيس جمــرد  أساســية تهويعتــرب اإلنســان فاعــل ونشــطة ومشــارك ،وتكــون قابلــة لالســتمرار لألفضــلتســعى 
 .مستفيد

 األبعــاد)يعــىن دراســة  -التنميــة البشــرية  يف األساســيووفقــاً  هلــذا املفهــوم فــإن اإلنســان هــو املوضــوع 
رفـع مسـتوى  -احلاجـات املختلفـة مثـل ) رفـع مسـتوى املعيشـة كإشـباع غايات (   - أنواع -  مكونات
 -الثقافيــة  -االجتماعيــة  -تصــادية االق -منهــا  ) السياســية  اإلنســانحتســني نوعيــة حيــاة  -التعلــيم 
  .( العلمية –الفكرية 

مشـــاركتهم  أســـاسهم علـــى عمجـــي واألفـــرادوتســـتهدف التنميـــة التحســـني املســـتمر لرفاهيـــة الســـكان      
يـــادة معـــدالت النمـــو ز التنميـــة وىف التوزيـــع العـــادل للفوائـــد النامجـــة عنهـــا مـــع  يفالنشـــطة واحلـــرة واهلادفـــة 

 . القوميتوزيع الدخل  يفوحتقيق العدالة  االقتصادي

 إىلحتقيق التطوير املتكامل والشامل للمجتمع هبدف الوصول  هو:لتنمية إذ البعد الرئيسي ل     
 .الرفاهية بكفاءة وفاعلية

 :  حيدث ذلك البد من حتقيق مطلبني مها ولكي
 . حياهتا داءآوىف  أنشطتهاملختلف  ئهاداآ يفحتقيق الكفاءة والفاعلية  باجتاه اجملتمعات: تطوير  أوال

 .خمتلف قطاعات اجملتمع  يفالنمو املتوازن  باجتاهالعمليات التطويرية  يفثانياً : حتقيق التناسق والتكامل 
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 في اآلتي:والمتمثلة  أبعادهاوللتنمية 
 إكساباجملتمع ما هبدف  يف اجلذريةجمموعة التغريات  حداثإعملية  هي : االقتصاديةالتنمية  -1 

للحاجات  االستجابةوزيادة قدرته على أفراده، يتضمن حتسني حياة  الذيالقدرة على التطوير 
  .واملتزايدة األساسية

اجملتمع واجلماعة واملؤسسات  أطرافتطوير التفاعالت بني  إىلهتدف  :التنمية االجتماعية -2
 واألهلية مجيعا.االجتماعية واحلكومية 

مستوى  إىلغايته الوصول  اجلوانبمتعدد  اجتماعيعميلة تغري  بأهناعرف ت :التنمية السياسية  -3
وترسي   الدول املتقدمة من حيث إجياد نظم سياسية تعددية على شاكلة النظم الدول املتقدمة سياسيا 

 .مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة الوطنية
 اإلداري اجلهاز وأساليبياكل والنظم اهل يف جذريةتغريات  إحداث إىلهتدف  اإلدارية:التنمية  -4

      .التنمية بفعالية أهدافاجلهاز لتحقيق  تطوير هذا جل أالسلوك البشرى من  وأمناط

 معوقات التنمية:

تشــكل معوقــات التنميــة حتــديات أمــام حمــاوالت التقــدم للمجتمعــات الــيت تعــاين منهــا، وإذا كانــت      
غموض ملحوظ فيما يتعلق بتصوراهتا عن وسائل حتقيق التقدم للدول  ىنظريات التنمية قد انطوت عل

تنمية،  ورغم النامية، فإهنا تنطوي يف الوقت نفسه، على خلط واضح فيما يتعلق بتحديدها ملعوقات ال
أن قضــايا التنميــة ومعوقاهتــا أصــبحت هــدفا للدراســات االجتماعيــة وموضــوعا رئيســيا مــن موضــوعات 
اهتمامهــــــــا، مــــــــع عــــــــدم إغفــــــــال أي مــــــــن أبعادهــــــــا املختلفــــــــة ســــــــواء االجتماعيــــــــة أو االقتصــــــــادية أو 

 السياسية....اخل.

ختتلف معوقاهتا يف العديد من  وبوجه عام تعترب عملية التنمية قضية معقدة ومتشابكة اجلوانب،     
، فلها خصائ  خمتلفة، ولكنها مرتابطة متداخلة يعمل بعضها من خالل بعض، ةاألبعاد املتداخل

ددة تبعا لظروف كل جمتمع وخصائصه  ويؤثر بعضها يف البعض، ومعوقات التنمية متع
 .( 47، ص1999وإمكاناته.)شفيق،
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 اعية :معوقات التنمية من الناحية االجتمأوال: 

 ميكن أن نشري ملعوقات التنمية من الناحية االجتماعية يف اآليت: 

 ارتفاع معدالت الزيادة السكانية، مع عدم االستغالل األمثل لتلك القوى البشرية املتزيدة.  -1

سوء توزيع السكان جغرافيا والتفاوت يف االزدهـار والنمـو بـني منـاطق اجملتمـع : وهـو مـا يشـار إليـه  -2
أي ســـوء توزيـــع األفـــراد واملؤسســـات مكانيـــا ومـــا يتضـــمنه هـــذا التوزيـــع مـــن  ،النســـق االيكولـــوجيخبلـــل 

 عمليات اجتماعية. 

 -نه كلما زادت نسبة األفراد الـذين يتلقـون تعليمـاإانتشار األمية واخنفاض مستوى التعليم: حيث  -3
عات التنميـة بــاجملتمع وارتفــاع كــان ذلـك دليــل علـى زيــادة املشـاركة يف مشــرو   -وخاصـة يف املراحــل العليـا

 الدخول. 

 اخنفاض املستوى الصحي مع سوء التغذية باجملتمع وانتشار األمراض املستوطنة بني األفراد.   -4

أســـلوب الضـــمان االجتمـــاعي  إىلتشـــغيل األطفـــال وتـــأخر املـــرأة يف ميـــادين العمـــل، مـــع االفتقـــار  -5
 والعدالة االجتماعية ومبدأ تكفؤ الفرص. 

 نفاق االستهالكي.اإللعادات االجتماعية املرتبطة بنمط ا -6

 سوء استغالل وقت الفراغ. -7

 معاناة األفراد يف اجملتمع وضعف اخلدمات املقدمة هلم بوجه عام.  -8

شــيوع بعــض العــادات والتقاليــد أو التصــرفات املعوقــة للتنميــة، مثــل التســيب والبريوقراطيــة والتواكــل  -9
إىل اجلديـــة وشـــيوع مظـــاهر االحنـــراف مثـــل الرشـــوة واالخـــتالس واحملسوبية.)شـــفيق، والســـلبية واالفتقـــار 

 . (63،ص1993
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 ثانيا: معوقات التنمية من الناحية االقتصادية:

انتشـــار البطالـــة يف اجملتمـــع، فانتشـــار البطالـــة بـــني الســـكان القـــادرين علـــى اإلنتـــاج يـــؤدي إىل عـــدم  -1
يــؤدي إىل خفــض متوســط الــدخل الفــردي وتقليــل معــدل تكــوين إضــافتهم شــيئا إىل النــاتج الكلــي، ممــا 

 رأس املال وتقليل االدخار.

، 1983ضعف البنيان الصناعي، حيث تعد الصناعة أحد مقومات التنميـة يف اجملتمـع .)لطفـي،  -2
 . (37ص

 التبعية االقتصادية للخارج، تتصف اقتصاديات الدول النامية بالتبعية االقتصادية للخارج. -3

حجــم  -عــدد العــاملني الــزراعيني -ضــعف البنيــان الزراعــي، وهــو كــل مــا يتعلــق باإلنتاجيــة الزراعيــة -4
الشـكل القـانوين للملكيـة واالجيـار  -خصـوبة األرض -امليكنة الزراعيـة -امللكية الزراعية -البطالة املقنعة

 أساليب الزراعة والري. -وطرق االستغالل

 علــى دخل القــومي يف البلــدان الناميــة علــى ســلعة أوليــة واحــدة أوســيادة اإلنتــاج الواحــد، يعتمــد الــ -5
عــدد حمــدود مــن املنتجــات األوليــة للتصــدير، وهــو مــا يــؤدي إىل أن تصــبح اقتصــادياهتا عرضــة لتقلبــات 
عنيفة قد تسببها العوامل البيئية الطبيعية غري املواتيـة، فضـال عـن السياسـة االقتصـادية العامليـة الـيت جتعـل 

 . (63،ص1973حتت رمحة األسواق العاملية.)حسني، اقتصادها 

ضعف املوارد الطبيعية والقصور يف استغالهلا مع عدم القدرة على خلق مصادر جديدة للثـروة، إن  -6
املشكلة األساسية ليست يف ندرة املوارد، بل املشكلة يف عدم استغالل هذه املوارد كاألرض الزراعية أو 

، 1983ة أو الـنفط، أو عـدم اسـتغالل تلـك املـوارد االسـتغالل العلمي.)لطفـي، الثروة املائيـة أو املعدنيـ
 .( 48ص

نق  رؤوس األمـوال، وهـى إحـدى املشـكالت األساسـية الـيت تواجههـا الـدول الناميـة وتـؤدي إىل   -7
وهلذه املشكلة أسباب متعـددة تـؤدي إىل أثـار سـلبية منهـا نقـ  االدخـار واالدخـار  ،عاقة التنمية فيهاإ
 اخلارج  وتضخيم النفقات اإلدارية...اخل. ، وهروب رأس املال إىللسليب واالستثمار السليبا
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اخنفــاض متوســط الــدخل الفــردي ومســتوي املعيشــة، وخاصــة يف الــدول غــري البرتوليــة، ورغــم وجــود  -8
 ال أن خطط التنمية مل تكون يف مستوى الدخل. إدخل يف الدول البرتولية 

 التنمية في ليبيا في بداية اكتشاف النفط: 

أخــذ بأســلوب التنميــة والتخطــيط للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة الشــاملة إال مبحاولــة صــغرية تمل      
مجيــع القطاعــات، حيــث كانــت  قــد كانــت الســيطرة األجنبيــة علــىومتفرقــة لتنميــة بعــض القطاعــات، ف
يني وبعض األجانب من جنسيات أخري . وقد بلغ عدد املزارع األرضي الزراعية اجليدة يف حوزة االيطال
لـــف هكتـــار مـــن أ 37( مزرعـــة تقـــدر مســـاحتها بـــأكثر مـــن 295الـــيت اســـرتدت مـــن االيطـــاليني تقريبـــا)

% مــن جممــوع مســاحة األرضــي املرويــة، ومل 26جممــوع األراضــي اخلصــبة، ومتثــل هــذه املســاحة حــوايل 
اط الزراعي يف البالد، بل امتدت السيطرة األجنبية إىل القطـاع يقتصر األمر على ممارسة األجانب للنش

املــــــايل فكانــــــت معظــــــم املصــــــارف وشــــــركات التــــــأمني عبــــــارة عــــــن شــــــركات ميتلكهــــــا األجانــــــب مثــــــل 
أو يسامهون فيه بنسبة كبرية تضمن هلم إدارهتا، إذ بلغت حصة االيطاليني وحدهم مـن  ،مصرف)روما(

احملـــاجر واملصـــانع  مليـــون دينـــار(، هـــذا باإلضـــافة إىل 8د حـــوايل )املصـــارف الـــيت كانـــت عاملـــة يف الـــبال
واملتاجر، فكانت غالبية األنشطة االقتصادية يف البالد يف أيدي األجانب، ناهيك عن استخراج النفط 
الذي كانت تقوم به الشركات األجنبية ومعظمهـا أمريكيـة دون أدين تـدخل مـن الدولـة، وبـذلك كانـت 

هبا األفراد يف نشاطات ثانوية ال ختدم اقتصاد البالد وال تسـاعد علـى تدعيمه.)بـدر  التنمية حمددة يقوم
   .(  33، ص1975الدين، 

لتقوم بدراسة برامج التنمية االقتصادية  1952وأنشئت وكالة التنمية واالستقرار الليبية يف مارس       
بـذلك كانــت خططهــا لإلنفــاق ومشـروعاهتا، حيــث اقتصــرت براجمهــا  وخططهـا علــى تقــدمي القــروض، و 

 وليس للتنمية. 

 1963وظـل أربـع سـنوات دون حتديـد ملهامـه، ويف عـام  1956مث أنشى جملس األعمـار يف عـام      
 صدر قانون جملس األعمار الذي حدد مهام اجمللس فيما يلي:

 بالد. دراسة أحوال البالد االقتصادية واالجتماعية واإلمكانيات الطبيعية واإلنتاجية لل -1



659 
 

تنميــة إمكانيــات الــبالد واســتقالل  تصــادية واالجتماعيــة الــيت ترمــى إىلفحــ  مشــاريع التنميــة االق -2
 موردها.

صدر قانون ينظم شـؤون التخطـيط والتنميـة، وأنشـى جملـس التخطـيط كهيئـة تنفيذيـه  1963ويف عام  
، 1981.)ارحومــة، 1962مســئولة عــن التخطــيط والتنميــة وذلــك بعــد إنتــاج الــنفط وتصــديره يف عــام 

 .( 15ص

، وأطلق على هذه اخلطـة 67/1968 -63/1964ووضعت أول خطة للتنمية خالل سنوات       
" خطـــة التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة "  ولكـــن اقتصـــرت اخلطـــة علـــى بعـــض املشـــروعات الصـــغرية 

ــــا وتعثــــ ــــيت مل تكــــن أهــــدافا واضــــحة وحمــــددة  حيــــث ســــار تنفيــــذها متباطئ ــــة ال ــــذ الــــبعض واملتفرق ر تنفي
 . (36، ص1975األخر.)بدر الدين، 

(، اخلــــاص بنظــــام اإلدارة احملليــــة يف الــــبالد،  مســــتهدفا 62صــــدر القــــانون رقــــم) 1973ويف عــــام      
، أعـــــدت خطـــــة أطلـــــق عليهـــــا خطـــــة التحـــــول 1975 -1973خـــــدمات مـــــواطنني،  وخـــــالل الفـــــرتة 
خـذ يف االعتبـار، ألـة االجتماعيـة، حيـث حتقيـق العدا ه اخلطـة إىلاالقتصادي واالجتماعي، وسـعت هـذ

استغالل إمكانيات كل منطقـة لتحقيـق أقـ  منـو ممكـن، وكـذلك تقليـل الفـوارق والتفـاوت يف األحـوال 
 . (34، ص1975-1973االجتماعية السائدة بني السكان.) وزارة التخطيط، خطة التنمية، 

هـــذه اخلطـــة حتقيـــق معـــدل منـــو مرتفـــع علـــى  ذ، وأمكـــن بتنفيـــ1983 -1976مث أعـــدت خطـــة      
لقطاعــات االقتصــادية %  ســنويا، وأمكــن بالتــايل االرتقــاء بنصــيب ا7.5مســتوى االقتصــاد الكلــى بلــغ 

 1983 -1976% يف النــاتج اإلمجـايل.)وزارة التخطــيط، خطـة التحــول، 54.5حنـو  دون الـنفط إىل
 . (9 -8ص

ل، طريــق التحــو  أحــد اخلطــط املهمــة علــىثــل حيــث مت 1985 – 1981مث تلتهــا خطــة التحــول      
ن أاقتصـاد إنتـاجي متنـوع العناصـر قـادر علـى النمـو التلقـائي املسـتمر، و  ومتثل أيضا برناجمـا للوصـول إىل

التقــــدم باالعتمــــاد علــــى الــــذات،  هــــذا ن يتبــــىنأمنتجــــني، و  حــــول مجيــــع األفــــراد مــــن مســــتهلكني إىليت
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يف بنـــاء االقتصـــاد اإلنتـــاجي وتركـــز علـــى ناحيـــة مهمـــة وهـــي  ســـرتاجتية الـــيت تركـــز عليهـــا هـــذه اخلطـــةواال
 (.7 -5، ص 1985 -1981االرتفاع بعنصري الكفاءة والزيادة اإلنتاجية.) خطة التحول 

 قطاع التعليم:

إن اإلنسان هو الدعامة األساسية يف تطوير اجملتمـع، وعليـة يعتمـد جنـاح التنميـة االقتصـادية وبلـوغ      
تقــدم املنشــود، فاإلنســان هــو الــذي يتــوىل تنفيــذ مشــروعات التنميــة، ويتــوىل تشــغيلها أهــدافها وحتقيــق ال

األمـام دائمـا،  درب هو الـذي يـدفع حتقيـق التنميـة والتقـدم إىلوإدارهتا بعد إمتامها، واإلنسان املتعلم وامل
سـيلة الوحيـدة نـه الو إولذلك كان التعليم وال يزال أقرب الوسائل وأمهها يف بلوغ أهداف التنميـة، حيـث 

لرفــع كفــاءة القــوى البشــرية، ومل ينــل التعلــيم األمهيــة الــيت يســتحقها قبــل اكتشــاف الــنقط، وكــذلك كــان 
الرتكيــز علــى التوســع يف التعلــيم يف املــدن، وألنــواع معينــة مــن التعلــيم الــيت ختــدم فئــات معينــة مــن أفــراد 

 اجملتمع دون باقي فئات املواطنني وخاصة القاطنني يف القرى.

ت فيـه ، الذي نصـ1976واملعدل يف  1952( لعام 5وبإقرار قانون التعليم املعروف بقانون رقم)     
هنايـة املرحلـة  مجيعـا، وهـو إلزامـي حـىت ن التعليم حق وواجب علـى الليبيـنيأ املادة الرابعة عشر منه على

اإلعداديــة، تكفلـــه الدولـــة بإنشــاء املـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات واملؤسســات الثقافيـــة والرتبويـــة، ويكـــون 
املـــواطن يتمتـــع  أصـــبحالتعلـــيم فيهـــا باجملـــان، وتعـــىن الدولـــة برعايـــة الشـــباب بـــدنيا وعقليـــا وخلقيـــا حيـــث 

       .( 213،ص1975،نباألخ  يف جمال التعليم.)بدر الديو  ،بالعديد من احلقوق

 قطاع الصحة: 

يعتــرب االهتمــام بــاملواطن مــن الناحيــة الصــحية عــامال أساســيا يف دفــع عجلــة التقــدم والتغيــري علــى      
املســـتويني االجتمـــاعي واالقتصـــادي، فكلمـــا تكاملـــت صـــحة املـــواطن أصـــبح أكثـــر قـــدرة علـــى العمـــل 

مـن أهـم واإلنتاج وحتقيق أهداف التنمية والتقدم، حيـث إن التنميـة باإلنسـان ولإلنسـان، حيـث أصـبح 
، 1975واجبات الدولة احملافظة على صحة املواطنني وتـوفري اخلـدمات الطبيـة للمـواطن.) بـدر الـدين، 

 .( 21ص 
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خطـط التنميـة يف قطـاع الصـحة يف ليبيـا لرفـع  املسـتوى واخلـدمات الصـحية للمـواطن، وقد وضعت     
ميالديـــة، 1429وص، وقـــد لـــوحظ أو ملـــس جـــزء مـــن هـــذه اخلطـــط علـــى املســـتوى العـــريب والعـــاملي.)قن

 . (556ص

 -1973، ســـــنة صـــــادي واالجتمـــــاعي  الثالثيـــــة األوىلوعلــــي ســـــبيل املثـــــال خطـــــة التحــــول االقت      
مليـــون دينـــار ليـــيب، خطـــة التحـــول االقتصـــادي واالجتمـــاعي  الثالثيـــة  53.9رصـــد هلـــا مبلـــغ  1972

صـــادي لتحــول االقتمليـــون دينــار ليــيب، خطـــة ا 66.2رصـــد هلــا مبلــغ  1975 -1973الثانيــة، ســنة 
مليـــون دينـــار ليـــيب،  313.1رصـــد هلـــا مبلـــغ  1983 -1976، ســـنة واالجتمـــاعي  اخلماســـية األوىل

رصــــد هلــــا مبلــــغ  1985 -1981خطــــة التحــــول االقتصــــادي واالجتمــــاعي  اخلماســــية الثانيــــة، ســــنة 
 . (1986مليون دينار لييب.) املصدر :اللجنة الشعبية للتخطيط )سابقا( 432.1

 النتائج:

نــه ال يوجــد تعــاون فعلــي مــن قبــل أجهــزة الدولــة ومركــز البحــوث االجتماعيــة واالقتصــادية أاتضــح  -1
 وهذا قد يكون  من املعوقات الفعلية للتنمية.   

رغـــم وجـــود اخلطـــط والـــربامج التنمويـــة يف العديـــد مـــن اجملـــاالت، ولكـــن نتيجـــة عـــدم وجـــود الرقابـــة  -2
 ج حال دون تنفيذها.  واملتابعة يف تنفيذ هذه اخلطط والربام

ضــعف التكــوين العلمــي واملهــين والثقــايف، بســبب تــدين مســتوى التعلــيم  وثقافــة اجملتمــع واألســرة،  -9
يف إعاقـة  اً وضعف برامج التأهيـل حبسـب متطلبـات العصـر، نـتج عنـه تـدِن يف عمليـة التنميـة، كـان سـبب

 التنمية باجملتمع.
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 التوصيات: 

الرتكيز على التنمية البشرية بعيدة املدى، إلعداد وتأهيل اإلنسان بالعلوم واملهارات والقـيم الثقافيـة  -1
 واالجتماعية اليت تؤهله ليكون مواطنا مسئوال حنو نفسه وأسرته وجمتمعه وتزيح من طريقة املعوقات. 

احلهـــا للحصـــول علـــى النتـــائج متابعـــة تنفيـــذ اخلطـــط والـــربامج التنمويـــة الـــيت يـــتم وضـــعها يف كـــل مر  -2
 دي ما قد حيدث من معوقات يف أي مرحلة. ااملرجوة من برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية لتف

االســـتفادة مـــن جتـــارب وخـــربات الـــدول األخـــرى يف جمـــال مكافحـــة معوقـــات التنميـــة االجتماعيـــة   -3
 ع اللييب. واالقتصادية،  مبا يتناسب ويتفق مع اخلصوصية الذاتية للمجتم

التعاون مع مراكز البحوث االجتماعية واالقتصادية  املتخصصة اليت وضعت الـربامج واخلطـط الـيت  -4
هنا الرفع مـن قـدرات املـواطنني يف كـل اجملـاالت، والـيت تطمـح يف جممـل أهـدافها إىل سـعادة ورفـاه أمن ش

 مجيع أفراد اجملتمع.  

 خالصة:

درجـة واحـدة مـن األمهيـة والتـأثري يف عمليـة التنميـة، حيـث إن هلـا  املعوقـات ليسـت علـى اتضح أن     
حد اإلعاقة الكاملة لعملية التنمية، وقد يكون لبعضها  قد يصل تأثري بعضها إىل، فةأوزانا نسبية متفاوت

جمــرد دور املســامهة مــع غريهــا يف هــذه اإلعاقــة.  والتنميــة عمــل اجتمــاعي موجــه خلدمــة اجملتمــع واألفــراد 
دا علــى مقومــات متعــددة  ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة أو االقتصــادية أو اإلداريــة أو السياســية اعتمــا
 ...اخل.

حــدها مؤشــرا مــن مؤشــرات التخلــف وهــو مــا يطلــق عليــة )معوقــات التنميــة(. أويعتــرب القصــور يف      
ختتلــف معوقاهتــا يف وبوجــه عــام تعتــرب عمليــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية قضــية متشــابكة اجلوانــب و 
يعمــل بعضــها مــن خــالل العديــد مــن األبعــاد، وهلــا كــذلك خصــائ  خمتلفــة، ولكنهــا مرتابطــة متداخلــة 

ها يف البعض، ومعوقات التنميـة أو حتـديات التقـدم متعـددة ومتباينـة تبعـا لظـروف كـل بعض ويؤثر يعض
 جمتمع وخصائصه وإمكاناته.    
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 دراسة انثروبولوجية لتفاعل االجتماعي في الحياة الجامعيةأنماط ا

 جمعة عمر فرج      -د                                               
 قسم علم االجتماع/كلية اآلداب والعلوم ترهونة/جامعة الزيتونة                       

 : مقدمة

االجتماعي فيه. وختتلف  الشك أن أي جمتمع يتكون من جمموعة من األنساق، وهي تشكل البناء  
واالقتصادي والسياسي والعسكري والرتبوي  وتتنوع بتنوع احلاجات اإلنسانية، ومنها النسق الديين

يف أداء  االختالف، مبعىن أن أي خلل على مبدأ التكامل النابع من واألسري، وهذه تعتمد يف أدائها
 سيؤثر يف أداء األنساق األخرى. أحد منها

وبنائها، وتعد من  ااهتإن اجلامعة تقع ضمن مؤسسات النسق الرتبوي على اختالف تنظيم   
متعددة، منها العلمية واالجتماعية واإلرشادية  املؤسسات املهمة يف اجملتمع ملا تقوم به من نشاطات

والرتبوية والثقافية من خالل أدوار كوادرها اإلدارية والعلمية واألكادميية والفنية، مما يساعد يف حتقيق 
 .  أهدافها على مستوى الفرد واملؤسسة، وهذا بالتأكيد يعتمد على جمموعة عوامل 

لوقوف على واقع جامعة الزيتونة ، ومناخها االجتماعي، وعليه رأى الباحث إجراء هذا البحث ل   
وما فيه من أمناط تفاعل اجتماعي وعالقات اجتماعية ونشاطات رمسية وغري رمسية تلعب دوراً مهماً يف 
رفع الكفاءة العلمية لألساتذة والطلبة، واإلدارية ملنتسبيها، من خالل أدوار أعضائها االجتماعية 

 حيث الوظائف واأللقاب العلمية يف هذا الصرح العلمي احلضاري. ومراكزهم املختلفة من

واعتمد الباحث االجتاه االنثروبولوجي مدخال لدراسته يف مجع وحتليل املادة العلمية املتعلقة     
 باملوضوع .

 : مشكلة البحث

تمع، يف اجملنوعة واملختلفة من خالل وجوده  ال جدال أن الفرد يسعى إىل إشباع حاجاته املت
وهذه احلاجات تتوزع على جمموعة األنساق اليت يتكون منها البناء االجتماعي  ألي جمتمع، وتشبع 



627 
 

من خالل العمليات االجتماعية وآلياهتا ، كالتفاعل االجتماعي الذي يقوم على شبكة من العالقات 
ددة من السلوك يف احلياة االجتماعية، باالعتماد على املراكز واألدوار االجتماعية اليت تفرز مناذج متع

 االجتماعية.

إن اجلامعة بوصفها مؤسسة تقع ضمن النسق الرتبوي مبا تؤديه من وظائف ونشاطات    
علمية وإدارية وإرشادية تسهم هبا ضمن نسقها بصورة خاصة وانساق البناء االجتماعي بصورة عامة، 
وهذا يلعب دورًا كبريًا يف حتقيق نسٍب من النجاح إلشباع حاجات منتسبيها، وهذا يعمل على دفع 

 تقدم وتطور اجملتمع.عجلة 

إن جناح هذه املؤسسة األكادميية يف أدائها لوظيفتها، يعتمد بالتأكيد على مجلة من العوامل     
تتوزع ما بني الفرد واجلماعة واملؤسسة، فمنها نسبة أداء األفراد ألدوارهم من خالل مراكزهم ومناصبهم 

شغول، وكذلك مدى ارتقاء اجلماعة االجتماعية الرمسية واإلدارية بشكل مقبول مبا يتناسب واملركز امل
مبكانة الكليات واألقسام والفروع اليت يعملون هبا إىل املرتبة اليت تتوافق وختصصها العلمي واإلداري 
والرتبوي، فضال عن مدى حتقيق اجلامعة ألهدافها يف االرتقاء إىل درجة أعلى يف اهلرم العلمي والثقايف 

 داخل اجملتمع وخارجه.

إن هذه األدوار املختلفة باختالف الكفاءة، سببه الفروق الفردية بني مؤديها، سواء ما      
يتعلق منها بالشخصية أو الكفاءة أو املنصب اإلداري، واليت تتجلى بألوان ومناذج من السلوك 

سم صورة االجتماعي تنصهر يف الوعاء املؤسسايت "اجلامعة" من خالل التفاعل االجتماعي بأنواعه، لرت 
حمددة املعامل للحياة اجلامعية، ختتلف عن غريها من اجلامعات األخرى، وبالتايل خلق مناخ معني من 

 .هلا  العمل، حييط بالعمليات االجتماعية فيها، فإما أن يساعد يف حتقيق األهداف أو يكون عائًقا

 : تساؤالت البحث

تية..ما صور التفاعل االجتماعي يف احلياة تتمحور مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤالت اآل    
ما  ،ما أبعاده وانعكاساته على مجيع املستويات العلمية واإلدارية واالجتماعية والثقافية ؟، اجلامعية ؟ 

ما هي النشاطات والوظائف اليت  ،هي أشكال العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع اجلامعي ؟
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ما هو دورها يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة  ،ي يف احلياة اجلامعية ؟تؤديها أمناط التفاعل االجتماع
 .؟ ما هي آليات إشباع حاجات منتسبيها وأعضائها  ،للجامعة ؟

 -أهمية البحث:

 -األهمية النظرية:

تأيت هذه األمهية من خالل معرفة الواقع االجتماعي للجامعة والوقوف على حقيقته من خالل    
احلصول على مجلة من املعلومات اليت قد يوفرها البحث، وهي إضافة معرفية يف إطار العلم ذاته وإغناء 

قي داخل هذه املؤسسة جلانب من اجلوانب التعليمية لعلها تفيد يف الدراسات امليدانية يف اجلانب التطبي
 العلمية األكادميية.

 -األهمية التطبيقية:
تتجلى هذه األمهية من خالل تقدمي البحث قدرا من احلقائق اليت قد تساعد يف رسم اخلطط     

العلمية وتوزيع املهام اإلدارية بالشكل الذي يتناسب والسمات الشخصية والعلمية واإلدارية، واملنصب 
 وصول إىل حتقيق األهداف املخطط هلا بنسب أقل من اجلهد والوقت.املراد إشغاله، لل

 -أهداف البحث:
 الوقوف على الواقع االجتماعي للجامعة. -1

 معرفة أهم النشاطات االجتماعية والرتبوية فيها، واليت يفرزها التفاعل االجتماعي بني أعضائها. -2

 العملية اإلدارية والعلمية والرتبوية فيها.معرفة أمناط هذه النشاطات وانعكاساهتا على سري  -3

 -منهج البحث:

ا لسوسيوانثروبولوجياعتمد الباحث على منطلقات النظرية التفاعلية مدخال نظريًا للبحث، واالجتاه      
خذ البحث شكل الدراسة احلقلية، وكانت من أللمزاوجة بني منظوري علم االجتماع واالنثروبولوجيا. و 

لومات، املالحظة البسيطة واملقابلة، فضال عن املالحظة باملشاركة بوصف الباحث وسائل مجع املع
 املدروس. جزًءا من اجملتمع
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 : مفاهيم البحث

اليت تتجمع بأسلوب منطقي وترتابط  ر والفعاليات واألشياء املادية ،يعرف بأنه جمموعة األفكا النمط:
     بطريقة وظيفية حبيث ال ميكن متييزها بوصفها أجزاء ومكونات، بل تبدو كال ذا طراز عام متناسق

(. وقد يستخدم املصطلح لإلشارة إىل بعض أمناط السلوك اليت حتددها الثقافة مثل الشعائر أو 1)
 ( 2طي لألنشطة اإلنسانية املختلفة )والنمالطقوس أو ببساطة التتابع االعتيادي املألوف 

وتعرفه هذه الدراسة " بأنه جمموعة األفكار والنشاطات وأجزاء من السلوكيات املتكررة اليت تظهر     
 بطراز متناسق ال ميكن متييز مكوناته".

راد يف الرتباطي الذي  يقوم بني فرد وآخر، أو بني جمموعة من األفاذلك السلوك التفاعل االجتماعى:
نه تأثر الشخ  بأعمال وأفعال وآراء غريه وتأثريه فيهم، مبعىن أن هناك أمواقف اجتماعية خمتلفة، أي 

الذي و  ،(، وميثل العملية اجلماعية األساسية3عال وانفعاال يف أي موقف إنساين)تأثريا أو تأثرا أو ف
نشاط متبادل بني شخصني أو (ليمثل أي 4يف كل حياة اإلنسان االجتماعية) يشكل العامل املركزي

الفرق حافزا لردود فعل الفريق اآلخر و  أفعال كل فريق حبيث تكون ،عدة أشخاص أو جمموعات
ونقصد به هنا "السلوك الذي يربط بني  (5) أساسية لكل احلياة االجتماعية  نه حقيقةأاألخرى، و 

 .األفراد يف املواقف االجتماعية بشكل يؤدي إىل تأثر بعضهم ببعض" 

 : التفاعل االجتماعى والمؤسسة التعليمية

ا داخل البناء عند دراسة املؤسسة الرتبوية والتعليمية هبدف الوصول إىل معرفة نشاطها ووظيفته   
البد من الوقوف على املكونات األساسية اليت تؤدي إىل حدوث التفاعل  االجتماعي للمجتمع
اليت تشكل النسيج الرابط بني املراكز جتماعية ا على شبكة العالقات االاالجتماعي، باعتماده

من السلوك، وبالتايل ترسم لنا صورة حمددة للحياة داخل هذه  ارها، إذ من شاهنا أن تفرز مناذجوأدو 
الختالف مكوناهتا وعناصرها وتنظيمها  املؤسسة، ختتلف عن غريها من املؤسسات الرمسية األخرى

ة والتعليمية، املدارس، واملعاهد، واجلامعات، واليت هتتم بتعليم الرتبوي ووظائفها، ومن هذه املؤسسات
االجتماعية للمؤسسات  إن الدراسة .اجلديد وتلقينه وتزويده باخلربات واملهارات العلمية والعملية، اجليل
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األدوار القيادية والوسطية والقاعدية ووظائف  الرتبوية تنطوي على أربع عمليات أساسية، هي دراسة
أمناط العالقات اإلنسانية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية كالعالقات  ات كل منها مع فح وواجب

 ( .6واألفقية والرمسية وغري الرمسية)العمودية 

هذه العمليات كلها تصهر يف هذا الوعاء املؤسسايت من خالل أمناط التفاعل االجتماعي بني     
متنوعة تتجلى مظاهرها يف الواقع اإلداري  ت وإسهاماتالعناصر املادية واملعنوية، إلنتاج نشاطا

 والعلمي للمؤسسة التعليمية،وهلذا سنهتم باملفاهيم األساسية للتفاعل االجتماعي للوصول إىل معرفة
العلمية بألقاهبا وعناوينها  أمناطه وانعكاساته على مجيع املستويات، منها البريوقراطية اإلدارية والكفاءة

املركز والدور  ساتذة والطلبة، ومن أهم املفاهيمواأل العالقات االجتماعية بني اإلدارة املختلفة ومنط
 االجتماعية. والسلوك ونسق العالقات

 : التفاعل االجتماعى

املختلفة، ومن خالله  ة يف مجيع مؤسسات اجملتمعييعد التفاعل االجتماعي من العمليات الرئيس     
تسعى لتحقيق إشباع احلاجات اإلنسانية  على اختالفها وتنوعها، واليتتتجسد العمليات االجتماعية 

 يف اجملتمع.

واجلماعات ونظم اجملتمع،  إن وجود اإلنسان وسط مجاعة يف حميط اجتماعي واسع يضم األفراد    
(، 7) اليت ينشأ عنها تبادل أفكارهم وأرائهم قامت بينهم تفاعالت من خالل شبكة من العالقات

ظروف اإلعداد االجتماعي إىل التأثري يف منط التفاعل  ساع دائرة االحتياجات وتغريوأدى ات
(، وال ميكن 8) يف جمتمع اليوم  االجتماعية وبينها وبني النظم ،واجلماعات االجتماعي بني األدوار

وسائل ونشاطها، ألهنا ال طبيعة التفاعل االجتماعي إال بفهم املراكز واألدوار ومشروعية أدائها فهم
وإشكاله بني األفراد واجلماعات والنظم داخل التنظيم  اليت من خالهلا يقوم التفاعل االجتماعي بأنواعه

 االجتماعي يف اجملتمع.

يف أساسه مصطلح قانوين يراد به احلالة الناشئة من املركز عالقة قانونية بني األفراد دون  ز:المرك  
(، أما املركز 9) للداللة على نفوذ الشخ  يف جمتمعه بوجه عامتعاقد اختياري فيما بينهم، ويستعمل 
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الرمسي فهو املركز الذي حيدد بصفة رمسية للشخ  يف اجلماعة مبا له من حقوق وما عليه من 
(، يف حني أن املركز االجتماعي يعين األحكام واملقاييس األخالقية واالجتماعية اليت  13واجبات) 

( وهذا يدل على أن اإلطار القانوين وما فيه من حقوق 11يومي للفرد) حتدد السلوك االجتماعي ال
وواجبات هو الذي يؤطر شخصية صاحب املركز الرمسي، أما اإلطار االجتماعي ومعايريه القيمية 

 والسلوكية فيعطي الفرد مركزه يف السلم االجتماعي ويرفع مكانته ومنزلته يف اجملتمع.

العب املركز توقع من الدور االجتماعي شاغل و يفه بأنه السلوك امل: ميكن تعر الدور االجتماعى  
(، إذ انه يعكس إفرازات املركز الرمسي أو االجتماعي والذي ميثل توقعات الفرد أو  12االجتماعي) 

اجلماعة، فضال عن انه سلوك حيمل الشرعية القانونية أو االجتماعية حيث يكون متوافقا ومعربا عن 
الذي يعين أي تغري ، وهنا البد أن نشري إىل ماهية السلوك يف مستوى نشاط  ،جملتمعقيم اجلماعة وا

(، وكذلك هو أي فعل  13الفرد يتم ردا على تنبيهات مباشرة أو غري مباشرة واردة من بيئته) 
يستجيب به الكائن احلي برمته ملوقف ما استجابة واضحة للعيان وتكون عضلية أو عقلية أو مها معا، 
وترتتب هذه االستجابة على جتربته السابقة، قد يكون فطريا أو مكتسبا ويكون قسريًا و قهريًا، وسلوك 

يشكل منطا من السلوك ويعين أي شكل ( ويف اجلانب اإلنساين واالجتماعي  14مسترت أو ظاهر) 
(، وهذا السلوك يكون نابعا من املركز  15من أشكال النشاط اإلنساين الذي يأيت منظًما أو متكررا) 

ودوره الذي ميكن أن ينتج مناذج من السلوك، أي أن الدور الواحد يفرز أكثر من سلوك يتناسب 
 واملواقف االجتماعية الرمسية وغري الرمسية.

إن شرعية املركز ودوره بنماذج سلوكياته ميكن أن ينتج قوة تؤثر يف احلياة االجتماعية وهي السلطة     
حد أشكال القوة اليت توجه جهود األفراد العاملني يف املؤسسات البريوقراطية حنو حتقيق أواليت تعين 

ختتلف يف تطبيقها باختالف (، وهذه  16األهداف العامة واخلاصة اليت يصبو إليها اجملتمع والفرد) 
 التنظيم املؤسسي بني املؤسسات املختلفة وكذلك بني األفراد أنفسهم لوجود الفروق الفردية بينهم.

 آليات التفاعل االجتماعى

لكل عملية اجتماعية يف اجملتمع آليات ووسائل تؤدي دورها الذي خيتلف عن العمليات األخرى،  
لتفاعل االجتماعي يتم عن طريق وسائل االتصال املختلفة فافة، حبسب املواقف االجتماعية املختل
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(، وهذه تنتج ردود أفعال خمتلفة باختالف العناصر الثقافية املتفاعلة واليت تدخل يف احتكاك 17)
وتبادل بني عناصرها ومكوناهتا املادية واملعنوية، وخالله تكون احلوافز وردات الفعل متواصلة، فتؤلف 

من التفاعل، وكل تفاعل يتضمن نوعا من االحتكاك، إن كان مباشرا كاملخاطبة عندئذ )منطا( 
واألعمال اجلسدية واالستماع، أو غري مباشر من خالل األعمال املكتوبة أو أنواع أخرى من االتصال 

 .(18البعيد) 

ساسية إن التفاعل االجتماعي خيتلف من جمتمع آلخر الختالف ثقافة اجملتمعات يف عناصرها األ   
املكونة هلا، أي أن حضارة اجملتمع تلعب دورا مهما وحتدد املراكز واألدوار والعالقات االجتماعية 

ن ظروف اجملتمع وأهدافه تلعب دورا يف حتديد طابع التفاعل االجتماعي إ(، فضال عن ذلك ف19)
جلها نادرة فإن سلوك أبني أعضاء اجملتمع ونظمه املكونة له، فإذا كانت القيمة اليت يناضل الناس من 

التنافس سيظهر، يف حني أن املساواة يف احلصول على نتائج العمل أو النشاط يؤدي غالبا إىل التعاون 
(، ويؤكد هذا تأثري نوعية األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل التفاعل  23أكثر من املنافسة ) 

مشاهد تظهر بوضوح على السطح االجتماعي، إن التفاعل االجتماعي يتجسد يف صور ومواقف و 
االجتماعي إلشباع حاجات األفراد، إذ أن لألفراد يف اجملتمع حاجاهتم الضرورية املتمثلة يف احلاجة 
لالرتباط واحلاجة لالنتماء واحلاجة لإلنشاء واإلبداع، وبقدر ما حيقق اجملتمع متطلبات احلياة 

ا حيقق حاجات اإلنسان االجتماعية يضمن االجتماعية حيقق اإلشباع حلاجات اإلنسان، وبقدر م
 (.21تكافل الفرد مع اجملتمع وتكيفه مع أوضاعه وتعاونه مع اآلخرين لضمان تقدمه) 

 :صور التفاعل االجتماعى

إن صور التفاعل االجتماعي متكررة وعامة يسميها علماء االجتماع )العمليات االجتماعية  
راع والتوافق والتمثيل، أي تصنف هذه العمليات إىل )تعاون االضطرارية(، ومن مناذجها التنافس والص

(، وميكن تقسيمها إىل اجيابية وسلبية، حبسب نوعية العالقات االجتماعية بني  22وتعارض( ) 
األطراف املتفاعلة، إذ أن العالقات الودية ختتلف عن العالقات غري الودية. وميكن معرفة ماهية هذه 

 املفاهيم اليت تتمخض عنها، ومنها..العالقات عند معرفة أهم 
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جل هدف واحد، وتعد هزمية اخلصم أهو نزاع مباشر مقصود بني أفراد أو مجاعات من :الصراع *
ألنه يستهدف حتقيق الوحدة  ،ة للتفاعليحد األشكال الرئيسأشرطا ضروريا للتوصل إىل اهلدف، ويعد 

 .( 23بني اجملتمعات)
نه أ(، ويدل هذا على  24حيصل عندما يعمل الناس معا للوصول إىل أهداف مشرتكة) : التعاون
 جيايب حيقق عالقات اجتماعية قائمة على احملبة واملودة بعيًدا عن الفردية واملصلحية.إسلوك 

 هو امتزاج عدة أفراد أو مجاعات ميثلون ثقافات خمتلفة يف وحدة متجانسة :التمثيل االجتماعي
 التالقح والتثاقف ما بني األفكار املتنوعة واملختلفة اليت حيملها األفراد يف مكان واحد.أي  (،25)

نه أتزاوجت أصول األفكار االجتماعية ، والبيولوجية حول مدلوهلا، وقد فهم يف املدينة على  المنافسة
، وحتصل بني ( 26الصراع بني األفراد للحصول على مواقع متميزة فوق الرقعة اجلغرافية الواحدة) 

( يف 27األفراد من ذوي املصاحل املتضاربة واملختلفة ممن يبحثون عن مضاعفة منافعهم أو مكافآهتم) 
فإن الظروف اجملتمعية تؤثر يف آليات  ،ظل هذا املناخ االجتماعي من العمليات االجتماعية املختلفة

نساقها املتعددة يؤدي وظائف ن التنظيم االجتماعي يف املؤسسات بأأوصور التفاعل االجتماعي، و 
تتجلى يف شكل نشاطات وإسهامات ميكن من خالهلا معاجلة املظاهر السلبية النابعة من التفاعل 

ن على إاالجتماعي، واليت ميكن أن تؤدي إىل خلق بعض األمراض االجتماعية يف اجملتمع، وهلذا ف
مل أعضائه معه من خالل عمليات اجملتمع أن ينظم تفاعل أفراده ومجاعاته وقيمه على أساس تكا

خاصة بإعداد األفراد وتكوين شخصياهتم، وتتمثل يف تنشئة األفراد يف حميط أسرهم، وعملية تربيتهم 
 .(28يف املؤسسات التعليمية، وعملية تثقيفهم عن طريق وسائل اإلعالم يف حميط  جمتمعهم) 

 العالقات االجتماعية

إن معظم العمليات االجتماعية داخل اجملتمع هي نتاج للتفاعل االجتماعي، وذلك من   
خالل النسيج االجتماعي والروابط اليت تربط العناصر الثقافية املتفاعلة، وميكن تسميتها بالعالقات 

 عالقة بني ميكن تعريفها على أهنا رابطة بني شيئني أو و االجتماعية يف التنظيم االجتماعي ألي جمتمع، 
(، أي أهنا  29، وقد تكون عالقة اتفاق أو تبعية) ىحدمها تغري اآلخر أظاهرتني حبيث يستلزم تغري 
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الرابطة اليت تربط أي جزء أو وحدة أو ظاهرة داخل اجملتمع سواء أكانت على اتفاق أم انقياد، فتعين 
اعة، وقد تقوم هذه الصلة على أو بني فرد ومج ،أو أكثر عالقة بني مجاعتنيأو  ،أية صلة بني فردين

 (.33غري مباشرة وقد تكون فورية أو آجلة) أو التعاون أوعدم التعاون وقد تكون مباشرة 

من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم  أإذن هي الروابط املتبادلة بني األفراد يف اجملتمع، وتنش   
وتقسم  لهم يف بوتقة اجملتمع،وأحاسيسهم عن طريق احتكاك بعضهم بالبعض اآلخر من خالل تفاع

العالقات االجتماعية إىل عدة أنواع خمتلفة تبعا لعدة معايري، منها طبيعتها ومضموهنا واهلدف الذي 
جله، فمنها ما يسمى بالعالقات البناءة اجملمعة ومنها ما يسمى بالعالقات املفرقة ، أتكونت من 

(كذلك  31ها ما هو مباشر وغري مباشر) ويطلق عليها ) فون فيزي ( بالعالقات اهلدامة ومن
واليت تعين جمموعة التفاعالت االجتماعية  وهناك نوع آخر هو عالقات بني أشخاص العالقات السلبية

(، وان حجم التنظيمات وطبيعة العالقات فيها 32باآلخرين)  والنفسية اليت تنشأ من اتصال الفرد
 ة، عميقة أم سطحية، مباشرة أم غري مباشرة،رمسية، شخصية أم غري شخصي رمسية كانت أم غري

موضوع التفاعل  ودرجة تفاعلها كلها ترتبط بالتفاعل االجتماعي، الن التنظيم االجتماعي هو
للجماعة متت العالقات يف جو من  (، وكلما توافر اإلحساس املتكامل باالنتماء33االجتماعي) 

أن العالقات االجتماعية على اختالف أنواعها  ومن هذا نستنتج ،(34الصفاء والتواصل االجتماعي) 
 االجتماعية. بنسبة كبرية منط التفاعل االجتماعي بني األفراد واجلماعات يف احلياة حتدد

 :نماط التفاعل فى الحياة الجامعيةأ

إن اجلامعة بوصفها مؤسسة تعليمية تضم شرحية مهمة من شرائح اجملتمع، بسبب كون أعضائها من   
أصحاب الكفاءات العلمية واإلدارية والفنية، ويلعب طرازها العمراين وتنظيمها االجتماعي دورا كبريا 

ع وأمناط السلوك يف إن حدود اجملتم يف حتقيق أهدافها على مستوى الفرد واجلماعة واملؤسسة واجملتمع،
احلياة االجتماعية تؤثر يف ثبات واستقرار البناء االجتماعي سواًء يف الديناميك أو االستاتيك، فاجلامعة 
بوصفها حيزًا مكانًيا حمدًدا ميثل صرًحا حضاريًا يعكس عصر احلداثة، بتقنياته ومواكبته للتطورات 

الفرعية اليت متثل اجملتمعات احمللية القادمة منها، ألهنا العلمية، وفيها تلتقي أنواع خمتلفة من الثقافات 
الل شبكة العالقات متثل الوعاء الذي تصب فيه هذه الثقافات اليت تتفاعل مع بعضها من خ
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اليت بدورها تتفاوت تبعا للمراكز واألدوار والسلوكيات اليت تنتج عنها، وهذا التفاعل  االجتماعية،
اسات وأبعاد يف احلياة اجلامعية اليومية، وميكن حصرها يف جانبني رئيسيني االجتماعي بالتأكيد له انعك

 مها، اجلانب اإلداري واجلانب العلمي.

إن الشرعية القانونية للمراكز الرمسية اليت حيملها األفراد حتدد املالمح األساسية لنمط  الجانب اإلداري
ات الرمسية، وهذا شيء طبيعي لنسق يسود فيه التفاعل االجتماعي يف اجلامعة، ألنه يعتمد على العالق

نظام العمل البريوقراطي، حيث يغلب منط العالقات االجتماعية الثانوية والسطحية القائمة على 
االلتزام بالتعليمات واألوامر الرمسية والقانونية، وهو ما خيلق حالة من الرتابة وامللل ليس عند املوظفني 

، مما يؤدي إىل هدر يف الوقت بسبب تأخري وتعطيل الكثري من فحسب، بل عند املراجعني أيضا
الكتب واإلجراءات اإلدارية اليت تتطلب السرعة يف االجناز، وهذا االلتزام إىل درجة اإلفراط يعز مسة من 

 مسات الشخصية الليبية وكذلك عدم احلرص واجلدية بالعمل. 

اإلجراءات الرمسية، إال أن العالقات على الرغم من االنضباط العايل واالنتظام يف تطبيق 
االجتماعية تلعب دورا كبريا يف تسريع اجناز وترويج معظم املعامالت والكتب اإلدارية والرمسية السيما 

 بني اإلداريني وأصحاب املعامالت. 

 أما فيما يتعلق بنمط التفاعل االجتماعي بني املوظفني فهو يتوقف على نوع العالقات االجتماعية    
بينهم، فإذا كانت أولية وغري مصلحية فسيؤدي بالتفاعل االجتماعي أن يبىن على منط العالقات 
االجتماعية االجيابية ليأخذ مثال شكل التعاون، ويتضح ذلك يف عدم تأثر العمل اإلداري عند غياب 

من ذلك حد املوظفني بسبب تعاوهنم وسد الفراغ، من خالل أدائهم جهًدا أضافًيا، وعلى العكس أ
نرى التأخري والتعطيل لكثري من املعامالت عندما تكون العالقات سلبية تؤدي إىل الصراع من اجل 
املصلحة الفردية، باإلضافة إىل ذلك فإن عالقة املوظفني مع األساتذة ال تقل أمهية يف التأثري على 

ظفني، والعالقات االجتماعية العمل اإلداري، فإذا كان التواضع هو األساس يف تعامل األساتذة مع املو 
الودية هي الرابطة بينهم، فبالتأكيد سوف يسري العمل يف مناخ من االحرتام وتغلب روح اجلماعة على 

 النزعة الفردية، والتضامن والتكافل بدل األنانية والتكرب. 
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لك أما إذا كان التفاعل على أساس استغالل الفرق يف الشهادة واللقب العلمي، فسيضعف ذ   
العالقات االجتماعية بينهم، بسبب شعور املوظفني وإحساسهم بالدونية من تعايل األساتذة عليهم، 
ويتجلى ذلك يف بعض الكلمات اليت يوجهها عدد من األساتذة إىل املوظفني يف مواقف ال تتطلب 

ها من املراحل ذلك أثناء العمل " أنت جمرد موظف ". وكأنه األستاذ مل مير مبرحلة البكالوريوس وغري 
الدراسية اليت سبقت املاجستري أو الدكتوراه، ليسود التوتر على مناخ العمل عموما بدال من الوئام 

 والتماسك والتعاون.

إن شكل التفاعل االجتماعي خيتلف بني األفراد يف الفروع واألقسام والكليات حبسب نوع   
حمدد وبشكل يومي ولساعات طويلة، الن االحتكاك املوجود بينهم بسبب تواجدهم يف حيز مكاين 

األعمال اجلسدية واملخاطبة واالستماع ختتلف عن األعمال املكتوبة واالتصال البعيد نسبيا يف رسم 
صور التفاعل االجتماعي، ويتجلى ذلك يف قوة العالقة بني اإلداريني الذين يعملون يف مكان واحد 

القسم مع بعضهم أعلى من تفاعلهم مع موظفي  تكون أكثر من غريهم، مثل التفاعل بني موظفي
 الكلية، وبني موظفي الكلية أقوى منه مع الكليات األخرى وهكذا وصوال إىل رئاسة اجلامعة.

وهذا يتعلق بالتفاعل من خالل العمليات التعليمية والتثقيفية واإلرشادية على  :الجانب العلمي 
كن تقسيمها إىل مستويات أعضاء هيئة التدريس فيما مستويات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وعليه مي

 والطلبة فيما بينهم . أعضاء هيئة التدريس بينهم ،

هناك العديد من العوامل تؤثر يف عملية التفاعل االجتماعي بني  :التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس ، ومنها اللقب العلمي والشهادة ومدة اخلدمة والكفاءة العلمية والسمات 

 الشخصية واخلربة العلمية واإلدارية والتخص  العلمي.

قل لقبا منه، فإذا كان األستاذ أم أما اللقب العلمي فيمثل عامال مؤثرا يف تعامل حامله مع من ه   
ينظر إىل احملاضر أو األستاذ املساعد نظرة فوقية متعالية، فبالتأكيد ستكون العالقات االجتماعية 

من بداًل ضعيفة وهذه ستنعكس على صورة التفاعل االجتماعي ليأخذ شكل الصراع فيما بينهم، 
ة من خربته املرتاكمة، بسبب شعور بعضهم وكأهنم التعاون واملساعدة يف إعطاء وتزويد املعرفة العلمي

سيفقدون وظيفتهم وحيلون أعضاء هيئة التدريس من الشباب حملهم، ويتجلى ذلك بوضوح يف صعوبة 
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إعطاء بيان حاجة للمتقدمني للتعيني، ويف تقييم حبوث الرتقية العلمية، ويف توزيع املهام واحملاضرات يف 
  الغرف، وهذا يعود إىل عدة أسباب منها نفوذهم يف املناصب الفرع أو القسم، فضال عن ختصي

اإلدارية واللجان العلمية واعتقادهم أن أعضاء هيئة التدريس اجلدد قد فرضوا قسرا على اجلامعة بقرار 
وزاري، وبالتايل ميكن التشكيك يف قدراهتم وكفاءاهتم، وعلى الرغم من هذه السلوكيات اليت تسود 

قل أجتماعية إال أن كثريا ممن حيملون شهادات وألقاب نراهم حيتضنون من هم بعض العالقات اال
النشاطات، كاللجان االمتحانية  منهم لقبا، ويساعدوهنم ويأخذون بأيديهم بنفس أبوي كرمي يف خمتلف

 .اجلامعية والرسائل  واحملاضرات واملختربات والبحوث العلمية

الفوقية بني أعضاء  ي أحيانا يكون عامال خيلق حالةن نوع التخص  العلمفإمن جانب آخر و     
التعامل بني بعض أعضاء هيئة  هيئة التدريس من االختصاصات املختلفة. ويتضح هذا املبدأ يف

 اآلداب مثال. التدريس بكلية الطب واهلندسة مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية أو

لعملية التدريسية هي عملية مجاعية وليست فردية، إن ا التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
اإلنسان يف  على أطراف التفاعل فيها على حد سواء، وأهدافها متعددة بتعدد حاجات أي أهنا تعتمد

الشخصية واالرتقاء هبا بني شرائح اجملتمع،  اجملتمع، ومنها حاجته إىل العلم والقبول االجتماعي وإثراء
حباجة إىل العلم يف اجلامعة فحسب، بل حيتاج إىل التوجيه واإلرشاد وصقل فالطالب اجلامعي ليس 

مواهبه الفطرية واجتاهاته وميوله، وهذه ال تشبع داخل قاعات الدراسة فقط، بل يف خارجها كذلك، 
وتتجلى يف مشاركته يف النشاطات الصفية، االجتماعية والرياضية واألدبية، وهذه من مهام أعضاء هيئة 

 س داخل القسم والفرع والكلية يف اجلامعة.التدري

إن هذه النشاطات تؤثر يف شخصية عضو هيئة التدريس والطالب معا، فتأثريها يكون يف شخصية   
الطالب وجعلها أكثر اجتماعية وغري انطوائية ومنعزلة، وتعزز مسات اجلرأة والشجاعة األدبية وطرح 

واملرحلة العلمية اليت يعيشها، مما يؤدي بالنتيجة إىل رفع الرأي وطريقة احلوار بأسلوب حضاري يتناسب 
مستواه العلمي وإنضاج شخصيته، أما عضو هيئة التدريس فرتفع من كفاءته العلمية إذا ما كان 
الطالب مواظبا حريصا كثري األسئلة العلمية داخل القاعات الدراسية أثناء احملاضرات، وهذا ما يدفع 

ابعة املناهج الدراسية وتطوراهتا وإعطائها إىل الطلبة، فضال عن ذلك فان باألستاذ إىل السعي ملت
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احملاضرات اإلرشادية تكسر امللل والرتابة عند الطلبة وتكون أشبه بشحنات معنوية وحقن اجتماعية 
وجماال للتنفيس ملا هو مكبوت يف داخلهم بشكل مفيد ونافع، وألهنا حتمل يف طياهتا القيم الدينية 

ماعية وتذكرهم بأصالة حضارهتم وضرورة اإلقتداء بسنة األنبياء وتطبيقها يف الواقع االجتماعي واالجت
 اليومي.

إن هذه العمليات الثقافية تشكل حمور التفاعل االجتماعي املباشر القائم على نسق من العالقات    
اح كما ونوعا بسبب التزامهم االجتماعية والرتبوية، ويتجلى هذا يف قلة نسبة الغياب وارتفاع نسبة النج

بشروط التفوق والنجاح، ويلعب قبوهلم يف األقسام والتخصصات اليت يرغبون هبا دورا كبريا يف ذلك، 
 وبالتايل رسم صورة من التعاون واملنافسة املشروعة ومن مث حتقيق األهداف العامة واخلاصة.

 التعامل وضعف كفاءته العلمية أما إذا كان الوضع عكس هذا، مثل عدم عدالة األستاذ يف   
واالجتماعية، فإننا نرى ارتفاًعا يف نسبة الغياب مع اخنفاض املستوى العلمي ونفورهم من احملاضرات 
واألستاذ وعدم إقباهلم للمشاركة يف النشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية واتساع املسافة 

ها، ليؤدي ذلك إىل توجههم إىل املسائل اليت تعرقل االجتماعية والشخصية بني الطلبة واألستاذ وغري 
العملية التدريسية كانشغاهلم بالعالقات العاطفية وهدر الكثري من الوقت واجلهد واملال يف املكاملات 

جتاه أنفسهم إمن االجتاه إىل العلم وحتمل املسؤولية  الً ية بداهلاتفية واالستماع إىل النغمات املوسيق
هذا ما خيلق تفاعال اجتماعيا سلبًيا يقوم على روابط العالقات االجتماعية السلبية وأسرهم وبلدهم، و 

 والسطحية بني األستاذ والطالب.

إن هذا يتوقف على مجلة من العوامل، منها منط العالقات  :التفاعل االجتماعي بين الطلبة
والثقافات الفرعية اليت  االجتماعية، وهذه بدورها تعتمد على حمددات أبرزها اخللفية االجتماعية

حيملوهنا، فضال عن التخص  العلمي، إن اخللفيات االجتماعية هلا دور مهم يف التفاعل االجتماعي 
ملا حتمله من قيم وعادات وتقاليد تؤثر على سلوكيات اإلنسان يف احلياة االجتماعية اليومية، فاخللفية 

السطحية، وعلى نقيضها اخللفية الريفية اليت من مساهتا احلضرية تتسم بقيم الفردية واألنانية واملصلحية و 
الروح اجلماعية وتغليب املنفعة العامة على اخلاصة، أما الثقافات الفرعية فتضم أمناطا من السلوكيات 
وأساليب التفكري املختلفة، واليت من الصعب ارتباط أفرادها بعالقات اجتماعية اجيابية بدرجة عالية من 
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فرتة زمنية قصرية، وهذا ينعكس على منط التفاعل االجتماعي الذي رمبا يتحول إىل  االنسجام خالل
 صراع بدل التعاون.

يف ظل هذه التناقضات وإذ ما رافقها ضعف يف اجلانب اإلرشادي من الكادر التدريسي الذي و   
التفاعل ورمبا  يعمل على تقريب األفكار املختلفة السيما يف ظرف البلد الراهن، فسيكون الصراع حمور

يكون له تداعيات سلبية على العملية التعليمية، فضال عن احتمال انقسامهم إىل جمموعات صغرية من 
الطلبة حتمل أفكارا خمتلفة على حساب اجملموعة الواحدة واهلدف الواحد والفكر الواحد، ويتجلى يف 

الثقافية واجللسات اإلرشادية، إفشال العديد من النشاطات الالصفية، ومنها السفرات واملسابقات 
وهذا له انعكاسات على خمتلف املستويات، كاملستوى العلمي والتضامن والتكافل فيما بينهم لضعف 

 اليت تربطهم. العالقات االجتماعية
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 رة العربية في ظل تحديات العولمةاألس التنشئة االجتماعية في

           د. فوزي صالح الشريف                                       د.إلهام عمران العزابي    
                                                                           قسم الخدمة االجتماعية /كلية التربية/جامعة الجبل الغربي - /جامعة طرابلسقسم علم االجتماع /كلية اآلداب

                                       
 : مقدمة            

ا أقدم التنظيمات االجتماعية للجماعة البدائية واملتحضرة،  Familyتوصف األسرة         بأهنَّ
اليت   Human Societiesفهي الوحدة األولية أو اخللية األساسية لكل اجملتمعات اإلنسانية

 عن طريقها استمر مسار احلضارة من املاضي.

احلضارية للمجتمع من جيل إىل واألسرة هي الوحدة االجتماعية اليت تنتقل بواسطتها التقاليد       
وهي  ،وهي اخللّية األوىل لسائر اهليئات األخرى يف اجملتمع ،جيل خالل عملية التنشئة االجتماعية

أساس احلياة االجتماعية، وهلا أكرب األثر على منو شخصية أبنائها وصفاهتم االجتماعية، وهي 
رثه يف أبنائها من خصائ  بيولوجية و اة مبا تالوسط اليت تُبعث فيه مقدرة الفرد على النضال يف احلي

ونفسية، وتعّدهم للحياة االجتماعية عن طريق تزويدهم باللغة واحرتام العادات والعالقات بني 
أفرادها وتسهم إىل حٍد بعيد يف تكوين شخصية الفرد وقابليته التصال باآلخرين، كما تزوده مببادئ 

 بعد كائناً اجتماعياً ذا شأٍن يف اجملتمع الذي يعي  فيه.تنظيم احمليط واحلياة حبيث يصبح فيما 

عصرنا هذا الذي يطلق عليه اسم عصر العوملة حتديات عديدة طالتها  وتتعرض األسرة العربية يف     
يف جوانب خمتلفة دينية وتربوية واقتصادية واجتماعية وأخالقية... اخل، هبدف تفريغها من دورها 

أقواها أثرًا ثورة المية، من خالل عدة أساليب لعّل القيادي لألمة العربية واإلس الفريد يف تربية اجليل
التقنيات بشقيها اإلعالمي واملعلومايت، حيث مت تسخري هذه التقنيات خلدمة أغراض العوملة الثقافية 
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أْن  والعقائدية والرتبوية على النمط الغريب، وتصوير األسرة الغربية بوصفها النموذج الذي ينبغي
من مرحلة تكوينها وانتهاًء بأداء  اً فراد األسرة العربية املسلمة بدءبه وأْن يسري يف ركابه أ يحيتذ
 .ئة االجتماعية رها الوظيفية والتنشأدوا

ألنَّه يتعلق  ،نعي هذا التحدي الذي ميثل نوعًا من االستالب واالستتباع للغرب لذا ينبغي أنْ   
هات العوملة؛ ولعلَّ من أولويات هذا الوعي أْن نفّعل وظائف األسرة بوجود أمة أو تالشيها يف متا

ومن  ،السيما وظيفتها يف التنشئة االجتماعية؛ فبها يكون الرد األقوى على استالب خصوصيتها
خالهلا يتحقق التماسك األسري الذي ميثل مصدر قوتنا أمام حتديات العامل الغريب. ووجدنا تقسيم 

 اآلتية كفيٌل بتوضيح مساره والنتائج املرجوة منه.البحث إىل اجلوانب 

 مدخل تمهيدي ويتضمن:  -المحور األول

 : تحديد مشكلة البحث -1

ا الشك فيه أنَّ تأثريات العوملة واجملتمع الصناعي طالت خمتلف جوانب احلياة الثقافية مم         
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع العريب، ومشلت مؤسساته البنيوية مجيعها ويف مقدمتها 

سرة عن عديد األسرة اليت متثل الوعاء الذي جيسد حياة هذا اجملتمع. ومتثل هذا التأثري يف ختلي األ
ويزداد  العربية مراقبتها أو التحكم هبا؛من وظائفها لصاحل مؤسسات وهيئات دولية ال تستطيع الدول 

األمر سوءاً إذا ما علمنا أنَّ معظم حكومات الدول العربية ليس بوسعها الوفاء باحلاجات األساسية 
ؤثرات العوملة السيما يف ما ملواطنيها، األمر الذي جيعل األسرة مستعدة لتلقي ما يتمخض عن م

يف ظل ثورة آماهلم املتصاعدة وثورة االتصاالت والتكنولوجيا تنشئة األبناء يتعلق بأداء وظيفتها 
املتزايدة. وميكن حتديد مشكلة هذا البحث يف حماولة استشراف تأثري العوملة يف عملية التنشئة 

 االجتماعية بوصفها أهم وظائف األسرة.
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 : أهمية البحث -2

 ميكن توضيح أمهية البحث يف اجلوانب اآلتية:  

تنبع أمهية البحث من أمهية األسرة بوصفها نواة اجملتمع ومهد الشخصية لألبناء واملؤسسة احليوية  -
واملركزية اليت تدور حوهلا املؤسسات االجتماعية األخرى يف اجملتمع، واليت تعّد مصدر قوة البناء 

اليت تبدو مهددة اليوم خبطر العوملة يف ضوء انتشار احملطات الفضائية  االجتماعي للمجتمع العريب
وشبكات االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي... وغريها من املظاهر األخرى اليت جعلت العامل 

 يبدو قرية صغرية بصورة تتجاوز النسبية الثقافية، سواء العقائدية أم القيمية أم اللغوية.

أثر العوملة يف وظيفة التنشئة يف الرتكيز على جانب مهم جدًا يتمثل حياول هذا البحث  -
االجتماعية اليت تعّد الوظيفة األسرية األهم من بني وظائف األسرة واملعرضة للضعف بفعل مواجهة 

 .يف تنشئة أبنائها األبناء ملصادر العوملة وما ميكن أْن تثريه من تناقضات مع توجيهات األسرة 

 : حثأهداف الب -9

 والتنشئة االجتماعية. ي العوملةمبوضوع املتعلق النظري اجلانب إثراء -

 الوقوف على مكامن خطورة العوملة على وظيفة التنشئة االجتماعية األسرية. -

اإلسهام املتواضع يف اجلهد الدائم لبلورة األفكار واملقرتحات للتعامل مع أخطر ما يواجه اجملتمع  -
 وهو العوملة يف الوقت الراهن

  : منهج البحث -4

 يعّد هذا البحث من البحوث املكتبية اليت تعتمد على رصد األدبيات العلمية املتعلقة مبوضوع     
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البحث أو مشكلته؛ لذلك مت اعتماد املنهج الوصفي باالعتماد على الكتب واألدبيات املتوفرة حول 
 العوملة واألسرة.

 : مفاهيم البحث -3

 : Globalizationالعولمة 

 عاملنا يف الشائعة املفاهيم أحد أصبح العوملة مفهوم أنَّ  ورغم األوجه، متعددة ظاهرة العوملة إنّ        
ا: جارودي( روجيه) يرى حيث هلا، تعريف حتديد على يتفقوا ملْ  الفقهاء أنَّ  إالّ  الراهن،  )نظام بأهنَّ
 احلر التبادل بذريعة املستضعفني تسمح بافرتاس اليت الإلنسانية الدكتاتوريات فرض من األقوياء ميّكن
 .(1)(السوق وحرية

ا صريورة رأمسالية تأرخيية يتحول فيها خط       ويعّرف املفكر االقتصادي )بول سويزي( العوملة بأهنَّ
مع  اإلنتاج الرأمسايل  دائرة عوملةاإلنتاج الرأمسايل من دائرة عوملة املبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إىل

عوملة رأس املال اإلنتاجي وقوى وعالقات اإلنتاج الرأمسالية ما يقود إىل إخضاع العامل كله إىل النظام 
الرأمسايل حتت قيادة القوى الرأمسالية العاملية املركزية وهيمنتها وتوجيهها وسيادة نظام التبادل الشامل 

 . (2)واملتميز لصاحل االقتصاديات الرأمسالية املتقدمة

ا العوملة )غدنز( ويعّرف        عن تصدر اليت االجتماعية العالقات بتكثيف تقوم اليت العملية بأهنَّ
 بنظام مرتبطون نفسه الوقت يفْن ولك معينة، حملية جمتمعات يف يعيشون الذين الناس من أكرب عدد

األوىل  يف الثانية تأثري خالل من داً ج البعيدة باألحداث احمللية الوقائع يربط عاملي أكرب،
 .(3)وبالعكس

 وفرض واهليمنة الثقايف االخرتاق ٕوإحالل اآلخر تعين نفي العوملة أنّ  اجلابري( عابد حممد) ويرى    
 .(4)والسلوك لالستهالك واحد منط
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 تبلغ العوملة وداللتها ملْ  مفهوم تبيان إىل الرامية االجتهادية احملاوالت أغلب إنَّ  القول: من والبدَّ   
 الظاهرة هذه وصف على اقتصرت االجتهادات تلك من فالبعض بعُد، األساس ومرامها مبتغاها
ا على  األخرى اجملتمعية الثقافات على تغلب حبيث األمريكية الثقافة أي نشر العامل، أمركة عملية أهنَّ
ا ويراها  للواليات املتحدة املنفردة الزعامة حتت العامل على اإلمربيالية للهيمنة اآلخر الوجه آخرون أهنَّ

أي حماولة الواليات املتحدة إعادة  .(5)االستعمارية وأحدثها اهليمنة صور أبشع فهي األمريكية،
تشكيل العامل على وفق مصاحلها االقتصادية والسياسية، وترتكز أساساً على عملييت حتليل للكيانات 

بشريًا بالطريقة اليت تستجيب و السياسية العاملية وتركيبها، وإعادة صياغتها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا 
 ملتحدة األمريكية.للمصاحل اإلسرتاتيجية للواليات ا

 : Familyاألسرة 

 اليت اجلماعة وعلى وعشريته الرجل أهل وعلى احلصينة، الدرع على اللغة يف األسرة معىن يصدق     
 األسرة كانت وإذا االرتباط، قوة وهو جيمعها واحدً  معىنً  يف تلتقي املعاين وهذه مشرتكة، أمور تربطها
 الزوج على ينصب لألسرة احلايل املعىن أنَّ  إالَّ  الصغرى، صورته يف اجملتمع فهي والعشرية األهل مبعىن
 .املتزوجني غري املباشرين واألبناء والزوجة

ا )جمموعة       وقد وردت تعاريف عديدة للعلماء بشأن األسرة أمهها التعريف الذي أشار إىل أهنَّ
، Filationوالتبين  Consanguinityوالدم  Marriageأفراد يربطهم رباط الزواج 

ويسكنون يف منزٍل واحٍد ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم من خالل أدوارهم االجتماعية كزوج وزوجة، 
. وهناك من يشري إىل (6)أب وأم، ابن وابنة، أخ وأخت، ويبنون وحيافظون على ثقافة عامة بينهم(
ا توجد بوجود الع القة املرتابطة بني الزوج وجود األسرة بوجود األم، وأطفاهلا، بينما يرى آخرون أهنَّ

وزوجه وأطفاهلما، وهناك من يرى أنَّ األسرة مجاعة جتعل إجناب األطفال شرعيًّا وتثّبت الدور 
ميثل األساس املادي لتحقيق الوجود العضوي  Marriageاالجتماعي لألب بطريقة ما. والزواج 

ا الوجود، إضافة إىل ذلك الوسيلة األساسية إلدامة هذ Procreationلألسرة، وميثل اإلجناب 
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فالزواج خيلق العالقات االجتماعية اجلديدة واحلقوق املتبادلة بني الزوجني، وبني كِل واحٍد منهما 
 .(7)وأقارب الثاين، ويثّبت حقوق األطفال، وحيّدد منازهلم االجتماعية حني يولدون

 : Socializationالتنشئة االجتماعية: 
عادة يستخدم مفهوم التنشئة االجتماعية عند علماء النفس االجتماعي، وعلماء االجتماع       

واملتخصصني يف دراسة منو األطفال، فاألطفال تتضح قدراهتم وتنمو من خالل التفاعل االجتماعي 
Social Interaction   الذي يتيح هلم فرصة اكتساب السلوك االجتماعيSocial  

Behaviour لتنشئة االجتماعية يف واقعها عملية تعلم.وهلذا فا 
ا العملية األساسية اليت يصبح الفرد عن طريقها مندجمًا يف       وتعّرف التنشئة االجتماعية )بأهنَّ

مجاعة اجتماعية من خالل تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها. ويقصد هبا أيضًا العملية اليت حتدث يف 
 . (8)ية الفرد واندماجه يف جمتمعه(مرحلة الطفولة وتؤدي إىل منو شخص

عن طريقها يكتسب الفرد العادات والتقاليد  ويقصد مبفهوم التنشئة االجتماعية أيضاً عملية تعلم    
والقيم واالجتاهات السائدة يف بيئته اليت يعي  فيها، وتتم من خالل األساليب اليت تراها األسرة 

 يت تنتمي إليها.مناسبة هلا وتتفق مع الثقافة الفرعية ال
ا عملية تتضمن التفاعل والتغري، فالفرد يف        كذلك ميكن تعريف التنشئة االجتماعية على أهنَّ

تفاعله مع أفراد مجاعته يأخذ ويعطي فيما يتعلق باملعايري واألدوار االجتماعية واالجتاهات النفسية، 
نشئة االجتماعية ال تقتصر فقط على والشخصية الناجتة يف احملصلة هي نتيجة هلذا التفاعل. والت

 . (9)مرحلة الطفولة ولكنها تستمر إىل الشيخوخة
 ويشمل: اإلطار النظري للبحث -المحور الثاني

 :أهمية األسرة للفرد والمجتمع 
أوىل علماء االجتماع األسري أمهية بالغة لدراسة األسرة وأنواعها، ومقوماهتا ومراحلها،      
يف حياة الفرد واجملتمع، فهي البيئة الطبيعية اليت ينتمي إليها الفرد  ىمن أمهية كرب  وظائفها، ِلما هلاو 

ويعي  فيها، واخللية األوىل يف حياة اجملتمع، كما أنَّ هناك نوعًا من التأثري املتبادل بينهما؛ فاألسرة 
، كما أنَّ ال تستطيع القيام بواجباهتا ووظائفها بعيداً عن اجملتمع، فهو الذي يوفر هلا احلماية، واألمن

اجملتمع يعتمد يف استقراره ومتاسكه على متاسك األسرة واستقرارها. فهو يتكون من جمموعة من النظم 
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اليت تكون البناء االجتماعي، واألسرة متّده بالعناصر اجلديدة  عرب الزمن  لتسيري هذه  النظم اليت 
ة بالبناء االجتماعي، كما ميكن توضيح تكّون اجملتمع، وبذلك تتضح لنا أمهية العالقة اليت تربط األسر 

 على النحو اآليت: سرة للفرد واجملتمع يف عدة نقاط أمهية األ
تتجسد فيها صورة العالقة الزوجية الوحيدة اليت حيللها الدين، ويوافق عليها القانون؛ إلشباع  -1

 الغرائز والدوافع اجلنسية.
تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة قائمة على متارس ضبطًا اجتماعيًا على أفرادها عن طريق  -2

 الصفات احلميدة، واألخالق الفاضلة، وهذا األمر له انعكاساته على اجملتمع فيما بعد.
تعين األسرة نوعاً من الرتابط والتكافل الذي ال يقوم على الربح املادي؛ بْل على معطيات   -3

  .(13)ذي القرىب إنسانية وقيم سامية طابعها املودة، والرمحة، وإيتاء
متثل مهد الطفل ومظلته االجتماعية، فلكل فرد أسرة؛ والفرد بال أسرٍة المعىن له، وال حياة  - 4

 . (11)اجتماعية طبيعية له
تعّد من أهم اجلماعات األولية اليت تشكل سلوك، وانفعاالت، وعالقات أفرادها حسب  طبيعة   -5

 . (12)الوالدين واألبناءالبناء األسري، والعالقات الزوجية بني 
ونظرًا للدور الذي متارسه األسرة  يف احلياة االجتماعية، فإنَّ  تداعيات هذا الدور سواء كانت    

اجيابية أم سلبية سوف تؤثر تأثريًا مباشرًا يف بناء اجملتمع ) فإذا كانت األسرة صحية، وفاعلة، فإنَّ 
األسرة مريـضة، مفـكـكة، فإنَّ اجملـتـمع، ونـظـمه البـد  اجملتمع ونظمه سيكونان كذلك، أمَّا إذا كانت

 . (13)أْن يـصابا بـالـوهـن، والـمـرض والتفكك
الحظنا مما سبق الدور احليوي اخلطري لألسرة، ِلما هلا من قدرة للتأثري يف البناء االجتماعي وقد     

اآلثار املرتتبة على اخللل الذي من خالل وظائفها اليت تنجزها للمجتمع، وهنا يتضح حجم  وطبيعة 
يصيب بناء األسرة  ووظائفها على املؤسسات البنائية األخرى انطالقًا من فكرة التكامل بني النظم 

 االجتماعية.
ويف إطار الكالم عن أمهية األسرة للفرد واجملتمع ميكن أْن نشري إىل أهم الوظائف اليت تضطلع هبا     

 اآليت:األسرة للمجتمع على النحو 
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 الوظيفة البيولوجية: -1
إنَّ األسرة تعّد اخللية األوىل املسؤولة يف اجملتمع عن تزويده باألعضاء اجلدد، وذلك عن طريق      

إجناب  ةقوم عليها تكوين اجملتمع. )فعمليوهي من أهم وظائف األسرة اليت ي ،إجناب األطفال
والعمراين، واإلنساين واستمرار بقاء اجلنس األطفال تؤدي إىل اإلسهام يف التكوين االجتماعي 

  .(14)البشري وذلك عن طريق نظام الزواج(
 الوظيفة االجتماعية: -2
تؤدي األسرة وظيفة هامة تتمثل باحملافظة على أعضاء اجملتمع وإعدادهم للعمل والتفاعل    

االجتماعي. كما تقوم بعملية التطبيع أو التنشئة االجتماعية عن طريق تنمية العواطف االجتماعية 
ألسرة هي .  فا(15)مع تنمية روح االنتماء وحمبة الوطن، واحملافظة على التقاليد والنظم واألعراف

األداة الوحيدة واملصدر األّول ملصادر التنشئة االجتماعية اليت مبوجبها يتعلم الطفل عادات اجملتمع 
 وتقاليده وأعرافه وذلك من أجل أْن يأخذ مكانه يف األسرة واجملتمع.

ا أقوى اجلماعات تأثريًا يف سلوكهم وهي املسؤ    ولة عن واألسرة تقوم بوظيفة التنشئة لألطفال، ألهنَّ
تكوين شخصياهتم وتوجيه سلوكهم، ويتم عن طريقها تنمية العادات احلسنة، واألخالق الفاضلة 
مثل: األمانة، والصدق، واإلخالص، واحملبة... وغريها من الصفات والعادات احلميدة، وتقوم األسرة 

عيد وحسن املعاملة، بإعداد أبنائها للعمل وتزويدهم بآداب السلوك مثل: تقدير الذات، واحرتام املوا
وكيفية التفاعل االجتماعي مع غريهم من أعضاء اجملتمع. وميكن تلخي  دور األسرة يف التنشئة 

 االجتماعية على النحو اآليت:
 تزويد أفرادها باخلربات املختلفة أثناء مراحل منوهم املختلفة. -أ
 تزويد أفرادها بالقيم االجتماعية واخللقية والدينية. -ب
 ر ألفرادها احملبة والشعور باالنتماء جملتمعهم.توف -ج
 تساعد أفرادها على القيام بأدوارهم االجتماعية املختلفة. -د

 الوظيفة االقتصادية: -9
كانت األسرة يف املاضي القريب وحدة إنتاجية اقتصادية تقوم بإنتاج ما حتتاج إليه وتشرف على         

ج احتياجاهتا كلها بنفسها وذلك بالتعاون مع  أعضائها كيفية توزيعه واستهالكه، حيث كانت تنت
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مجيعهم يف القيام باألنشطة اإلنتاجية كلها، إاّل أنَّ انتقال اإلنتاج  تدرجييًا من األسرة إىل مؤسسات 
أخرى أدى إىل تغري وتطور يف حجم األسرة ونوعية سكنها واألدوات اليت  تستخدمها، ومن مث 

لألسرة من إنتاجية إىل استهالكية حيث أصبحت األسرة يف اجملتمعات  حتولت الوظيفة االقتصادية
كما أصبح دخل األسرة  .(16)املعاصرة وحدة مستهلكة ينتج فيها الزوج والزوجة ويستهلك األبناء

ينفق على الكماليات واملأكوالت وامللبوسات. أّما األسر ذات الدخول العالية فقد انصب اهتمامها 
وإنفاقها على الوسائل الرتفيهية ذات االستهالك املظهري. يف حني حتول دخل على مجع األموال 

 .األثاث املنزيلاألسر الريفية حنو شراء األدوات و 
وبالرغم من هذه التحوالت يف حياة األسرة ميكن القول: إنَّ األسرة العربية مهما اختلف شكلها      

عن إعالة األبناء ورمبا بعض األقارب الذين يعيشون  سواء كانت نواة أو ممتدة تبقى املؤسسة املسؤولة
فالفرد أو  ،معها، وتستمر هذه املسؤولية حىت بعد أْن يتمكن الفرد فيها من االعتماد على نفسه

       دعم مادي أو يف حالة تعرضه االبن كثريًا ما يلجأ إىل أسرته األصلية يف حالة حاجته إىل 
 . (17) ما ألزمة

 نفسية والعاطفية:الوظيفة ال -4
تعّد الوظيفة النفسية من الوظائف اهلامة لألسرة التقليدية واملعاصرة وتتمثل هذه الوظيفة بتوفري       

احلب والعطف واألمان واالستقرار والطمأنينة، وهي حاجات حيتاجها الطفل لتكوين مساته 
ميكن أْن تتوفر هذه الشخصية، حيث تسهم األسرة يف تكوين عواطفه وعاداته وشخصيته وال 

 إالّ يف األسرة الطبيعية. واطفاملشاعر والع

فكل فرد حباجة إىل أْن يشعر أنَّ هناك من يهتم به ويعطف عليه ويسعى جاهدًا إىل راحته       
واطمئنانه، وإنَّ هناك من ميكن االعتماد عليه ليكون مالذاً للهموم واالستشارة واملؤازرة واملساندة يف 

فمشاعر احلب املتبادل والتضحية يف سبيل اآلخرين هي من أهم ما متتاز به احلياة األسرية األزمات، 
  .(18)وهذا يقوي روابطها ويساعد على محاية كياهنا من االهنيار

وقد يبدو للبعض اآلخر أنَّ الوظيفة النفسية العاطفية تكاد تقتصر على االشباعات اجلنسية؛ وإْن    
نها وينحصر نطاقه بني الزوجني فقط؛ لكنَّ االشباعات العاطفية متتد بني كان ذلك يبدو جانبًا م
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الزوجني من جهة وبينهم وبني األبناء من جهة أخرى، فهي إشباع للذات وإحساس باحملبة 
ا تّكون جواً من احلنان واألمان.  واالحرتام.  فضاًل عن أهنَّ

العاطفية يف األسرة واليت ال ميكن أْن تقوم وقد أظهرت بعض الدراسات أمهية الوظيفة النفسية       
هبا أية مجاعة أخرى أو مؤسسة أخرى، ويف ذلك تقول علياء شكري: )إنَّ الطفل يكتسب 
اإلحساس باألمان إزاء نفسه وإزاء العامل واألقران والكبار احمليطني به من خالل إحساسه باالنتماء 

حلنان والعطف واالهتمام، وإنَّ لتلك املشاعر أمهيتها املأمون إىل مجاعة صغرية تغمره مبشاعر احلب وا
وهكذا تبدو الوظيفة النفسية العاطفية مبثابة صمام أمان حيفظ  .(19)الكبرية يف منو الشخصية وتوازهنا(

لألسرة وألبنائها االتزان واالستقرار النفسي االجتماعي فضاًل عن كوهنا املدخل السليم إلقامة 
 حنو العامل اخلارجي.العالقات االنتمائية 

 وظيفة الحماية: -3
كانت األسرة الوحدة االجتماعية إىل جانب العشرية والقبيلة اليت تتحمل مسؤولية محاية         

أبنائها، وكان لزامًا على كل فرد التوحد مع قبيلته واالحتماء هبا، والدفاع عنها، وباملقابل فإنَّ القبيلة 
وحياهتم، واألسرة بدورها تعمل على توفري احلماية ألفرادها سواء كانوا مسؤولة عن أمن أفرادها 

أطفااًل أم شبابًا أم شيوخًا أم مرضى أم معاقني، وكانت تقوم بالفصل يف النزاعات واخلصومات اليت 
حتدث بينهم، إضافة إىل منحهم احلماية االقتصادية والنفسية، غري أنَّ مثل هذه الوظائف انتقل جزء  

 منها إىل املؤسسات االجتماعية اليت ظهرت يف اجملتمع.كبري 
 وظيفة منح المكانة: -9
من وظائف األسرة األساسية اليت كانت تقوم هبا األسرة تعيني املراكز االجتماعية اليت حيتلها        

أفرادها يف اجملتمع باعتبار أنَّ األسرة متثل هوية الشخ  أو بطاقة تعريفه، ومكانة الفرد مستمدة من 
لتطورات والتغريات مكانة األسرة اليت ينتمي إليها، وهذه الوظيفة تالشت إىل درجة كبرية نتيجة ل
عن طريق العمل  -السريعة اليت متر هبا اجملتمعات حيث أصبحت املكانة االجتماعية مكتسبة

 أكثر منها موروثة عن طريق األسرة. -واالجتهاد والوظيفة اليت يشغلها الفرد يف اجملتمع
 :عناية اإلسالم باألسرة 
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املثلى  رسم اإلسالم الصورةلفرد واجملتمع؛ فقد انطالقًا من األمهية العظيمة لألسرة يف حياة ا      
د األسس الشرعية لبنائها، كما حّدد خصائصها وحقوق أفرادها وواجباهتم، دّ لألسرة املسلمة، وح

ووضع الضوابط ورسم التشريعات اليت تنظم العالقات بني أفرادها، مبا يكفل استقرارها وحيقق 
ما حيصنها من االضطراب وشرع كل بنياهنا ويهدمه، كل ما مْن شأنه أْن يقوض   حاربسعادهتا، و 

 واالهنيار. ولعلَّ من أهم مظاهر ذلك االهتمام ما يأيت:
سورة كاملة يف القرآن الكرمي، ضمنها كثريًا من أحكام الزواج، وحقوق الزوجني،  أنزل اهلل  -1

مسى عقد النكاح بامليثاق الغليظ نظرًا ألمهيته، وعظم شأنه، وما  وهي سورة النساء، بْل إنَّ اهلل 
 وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإىَل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقاً َغِليظاً : يرتتب عليه، قال 

 . 21  النساء
الرضا الكامل من كل منهما أقام اإلسالم الزواج بني الزوجني على أساس الرغبة التامة، و  -2
آلخر، وذلك على خالف ما كان عليه األمر يف اجلاهلية، من إغفال لرضامها، وإهدار لرغباهتما، با

وعلى خالف ما هو األمر عليه يف بعض جمتمعاتنا احلاضرة، من إجبار الشاب على الزواج ممن ال 
ه، مما هتَدر معه إنسانية اإلنسان وكرامته يرغب فيها، وإجبار الشابَّة على الزواج ممن ال تطمع يف مثل

وحريته، وتضيع يف ثناياه سعادته، وتتولد منه املشكالت األسرية، والرزايا اليت هتدم األسر، وتشرد 
األوالد ومتزِّق أواصر اجملتمع، وتقلب األمة الواحدة إىل أمم متفرقة متناحرة، وهو ما يأباه اإلسالم 

 . 92األنبياء  َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َرّبُكْم فَاْعُبُدونِ  ِإنَّ  :ويـُنَـفِّر منه، قال 
َوالَ  :فقال  رغب اإلسالم يف الزواج بذات الدين، وحث األزواج على ُحسن االختيار -3

ٌر مِّن ّمْشرَِكةٍ  َوَلْو أَْعَجبَْتُكْم َواَل تُنِكُحواْ اْلُمِشرِِكنَي َحىتَّ  تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوأَلَمٌة ّمْؤِمَنٌة َخيـْ
ُعَو ِإىَل اجْلَنَِّة يـُْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد ّمْؤِمٌن َخيـٌْر مِّن ّمْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكْم أُْولَـِئَك يَْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َوالّلُه يَدْ 

ُ آيَاتِهِ  اإلميان هو املـوجه  ، فجـعل اهلل 221 البقرة لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  َواْلَمْغِفرَِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ
للنكاح؛ ألنَّ به تستقيم األمور وال حيدث التنازع بني خمتلفي الدين، هذا كله ضامناً لسعادة األسرة. 

: )تنكح املرأة والنيب صلى اهلل عليه وسلم حّدد الرغبات اليت تدعو الرجل للزواج من املرأة فقال 
 . (23)ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك(

 تشريع حقوق الزوجني وواجباهتما: فقد أوجب اإلسالم على الزوج لزوجته:  -4
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مِّْنُه نـَْفسًا َفُكُلوُه َهِنيئاً َوآُتوْا النََّساء َصُدقَاهِتِنَّ حِنَْلًة فَِإن ِطنْبَ َلُكْم َعن َشْيٍء  :املهر: قال  -
 .4النساء/  مَّرِيئاً 
َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوعَلى  :النفقة: قال  -

لَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف اَل ُتكَ 
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح عَ  َلْيِهَما َوِإْن لَُّه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعن تـَرَاٍض مِّنـْ

ْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتم مَّا آتـَْيُتم بِاْلَمْعُروِف َواتَـُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا أَنَّ أََردمّتْ أَن َتْستَـْرِضُعوْا أَ 
 .233 البقرة الّلَه مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

تَرِثُوْا النَِّساء َكْرهًا َوالَ  يَا أَيـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل حيَِّل َلُكْم أَن :املعاشرة باملعروف: قال اهلل  -
َمْعُروِف فَِإن  تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَن يَْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ّمبَـيـَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالْ 

 . 19 النساء َكِثرياً   َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوجَيَْعَل الّلُه ِفيِه َخرْياً 
 أوالدهم: لزوجاهتم و : فقد أوجب اإلسالم على اآلباء والزجات  تشريع حقوق األوالد والوالدين -5
َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضاّروُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ  :النفقة: قال اهلل  -

مَحٍْل فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمَتُِروا َوِإن ُكنَّ أُواَلِت 
َنُكم مبَْعُروٍف َوِإن تـََعاَسْرمُتْ َفَستُـْرِضُع َلُه أُْخَرى أجرة املرضع لنفقة  ، فقد أوجب اهلل 6 الطالق بـَيـْ

 الوليد. 
يَا أَيـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا  :الرتبية احلسنة: واألصل يف الرتبية احلسنة من القرآن قول اهلل  -

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يـَْعُصوَن اللَّ  َه َما أََمَرُهْم أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَليـْ
: )علموا أنفسكم وأهليكم قوله ،  وعن علي بن أيب طالب 6 التحرمي َما يـُْؤَمُرونَ  َويـَْفَعُلونَ 

: )كلكم راع  -رضي اهلل عنه  - . واألصل يف الرتبية احلسنة من السنة قوله(21)اخلري، وأدبوهم(
وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن 

 .(22)رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها(
يَا أَيـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ  :ومن مظاهر عناية اإلسالم باألسرة أنَّه أمر باملعاشرة باملعروف، قال  -6

َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَن يَْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة  اَل حيَِّل َلُكْم أَن تَرِثُوْا النَِّساء َكْرهًا َواَل تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوْا بِبَـْعضِ 
 فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوجَيَْعَل الّلُه ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا  َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ّمبَـيـَِّنٍة 
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ِسِهنَّ َثالَثََة قـُُرَوٍء َواَل حيَِّل هَلُنَّ أَن َيْكُتْمَن َما َخَلَق َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنفُ   :ويقول  19النساء 
ْن أَرَاُدوْا ِإْصاَلحاً الّلُه يف أَْرَحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحّق بَِردِِّهنَّ يف َذِلَك إِ 

وهذا  228البقرة  َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َوالّلُه َعزِيٌز َحُكيٌم ْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَ 
يشمل املعاشرة القولية والفعلية ككالم الطيب والصحبة اجلميلة، وكف األذى وبذل اإلحسان، 

 وحسن املعاملة، والصفح عن الزالت.
من مظاهر ِعناية اإلسالم باحلياة االجتماعية أنَّه اعتىن باألسرة، فجعل الزواج من ُسنَّته، فقال  -7
( : إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن

قاهلا وبكل خطوٍة وبني أنَّه من مشى بتزويج رجٍل بامرأٍة، كان له بكل كلمٍة  .(23)(سنيت فليس مين
خطاها، عبادة سنٍة قام ليلها وصام هنارها. وبني أنَّ النيب عليه الصالة والسالم، أنَّ أفضل شفاعٍة أْن 

 تشفع بني اثنني يف نكاح.
 عناية اإلسالم باملرأة: -8 
أخرى:  ويف روايةٍ  : ) من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله يف اجلنة( اعتىن هبا بنتاً، فقال -

  .(24)) حىت يزوجهما أو ميوت عنهما فأنا كفيله يف اجلنة(
: ) أكرموا النساء فواهلل ما أكرمهن إالَّ كرمي وال أهاهنن إالَّ لئيم، يغلنب  اعتىن باملرأة زوجًة فقال -

ها على . وحضَّ (25)كل كرمي ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أْن أكون كرمياً مغلوباً من أْن أكون لئيماً غالباً(
)انصريف أيتها املرأة وأعلمي من خلفك من النساء أنَّ حسن تبعل : أْن تكون زوجًة مثالية، فقال 

  .(26)إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، وإتباعها موافقته يعدل ذلك كله ـ أي اجلهاد يف سبيل اهلل(
رجالً  فيهما فجاهد، أمر النيباعتىن باملرأة أماً؛ فجعل العناية هبا مثل اجلهاد يف سبيل اهلل،  -

)الزمهما  :يريد أْن يذهب معه إىل اجلهاد، فحينما علم النيب أنَّ له أبوان يبكيان لفراقه قال
 وفيهما فجاهد(. 

رفع مكانة املرأة؛ بنتاً، وزوجًة، وأماً من أجل أْن يقوم اجملتمع على خليٍة صاحلة، إنَّ هذه  والنيب   
 اخللية هي األسرة.
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شرع الِعّدة بعد الطالق، وهي فرتة حيق للزوج فيها مراجعة زوجته بدون عقد جديد، فعسى أْن  -9
حتن نفسه إىل مراجعة زوجته وحتركه ذكرى األيام اخلوايل والذكريات السعيدة... وما إىل ذلك، كما 

 أنَّه قد يكتشف أسبابًا للبقاء مع زوجته تفوق تلك اليت من أجلها قطع هذه العالقة.
كما شرع التحكيم؛ وهو أْن تتدخل أسرتا الزوجني إذا توترت العالقة بينهما، فيبعثون حكًما   -13

من أهله، وحكًما من أهلها؛ لدراسة أسباب الشقاق، والبحث عن سبل لتجاوزها، إلعادة سفينة 
أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن يُرِيَدا  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمنْ األسرة إىل بر األمان، 

نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َخِبريًا  . 35  النساء ِإْصاَلًحا يـَُوفِِّق اللَُّه بـَيـْ

إىل  فإذا ما استمر اخلالف بني الزوجني، واستعصى الوفاق على احلكمني، عمد اإلسالم -11
ن لكلٍّ حقوقه ِقَبل اآلخر، وتضمن لألوالد أنسب مستوى من التفريق بني الزوجني، على أسس تضم

العي  الطيِّب، بعد ما استحال عيشهم يف كنف األسرة وحتت رعاية الوالدين مًعا، فبنيَّ أسس 
 .احلضانة، وأسس النفقة والوالية، وغري ذلك من األحكام

عاها منذ حلظة التفكري يف وبذلك يكون التشريع اإلسالمي قد رافق األسرة يف مسريهتا، ور       
إنشائها إىل حلظة إهنائها، مرورًا بأحواهلا وشؤوهنا مدة قيامها، مراعيًا يف ذلك كله قواعد العدالة، 
واألخالق، واملثل االجتماعية، وآخذًا بعني االعتبار العواطف اإلنسانية، والطاقة البشرية، والنزوات 

ها قدرها، يف إطار من املوضوعية الشاملة، مبا يؤمِّن اجلسدية، واخللجات النفسية، مقدرًا لكل من
لألسرة أقوى رباط، وأمسى إطار، يلّفها، ويقوِّيها، ويشّد من أزرها، حىت تقوم بواجبها االجتماعي 

  .(27)وشكره على نعمه واإلنساين، يف اإلجناب والرتبية واستمرار اجلنس، يف ظل عبادة اهلل 

 : التنشئة االجتماعية في ظل العولمةدور األسرة في عملية 

تعّد األسرة الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها، وبالتايل       
فهي تؤثر على النمو الشخصي يف مراحله األوىل سابقة بذلك أي مجاعة أخرى حيث تعّد املسؤولة 
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إنَّ تأثريها ينفذ إىل أعماق شخصية الفرد وميسها يف عن بناء الشخصية االجتماعية والثقافية؛ بْل 
 جمموعها.

وإذا كانت األسرة هي النواة األوىل لعملية التنشئة االجتماعية واليت تتوىل تنشئة أطفاهلا أو       
ا املؤسسة الوحيدة اليت تتوىل عملية التنشئة  ،أفرادها يف مراحلهم العمرية املختلفة فهذا ال يعين أهنَّ

فهذه العملية تتم من خالل عدة مؤسسات أخرى أيضًا مثل: املدرسة، والرفاق  ،االجتماعية
 واملسجد، ووسائل اإلعالم.

ات فاملؤسسات التعليمية تقوم بوظيفة الرتبية والصقل االجتماعي نيابة عن األسرة، واملؤسس       
االجتماعية املتنوعة هلا دوٌر كبرٌي يف عمليات الضبط االجتماعي والرقابة والتنشئة االجتماعية، 
واملؤسسات االقتصادية صناعية وزراعية وجتارية تقوم جبوانب هامة من الوظيفة االقتصادية اليت 

 .أصبحت األسرة اإلنسانية تعجز عن القيام هبا

يئات شكلت لتعرب عن إرادة اجملتمع أو اجلماعات اليت نشأت واملؤسسات االجتماعية هي ه      
فيه ملقابلة حاجاهتا، فاملؤسسة االجتماعية متثل جهود األفراد واجلماعات املنظمة ملقابلة حاجات 
اإلنسان سواء أكانت هذه احلاجات مادية أم معنوية، واليت تظهر نتيجة للظروف والعوامل 

، ويف إطار احلضارة اإلسالمية أنشئت مؤسسات للرعاية عن طريق االجتماعية املوجودة يف البيئة
الوقف ألغراض الرعاية التعليمية واالجتماعية والصحية وأنشئت اجلوامع واملدارس واملستشفيات 

 . نَّ اإلسالم جعل منظمته األوىل املسجد أو اجلامعإواملالجئ إلغاثة احملتاجني، وميكن القول: 

إذ  ،ليست هي املؤسسة االجتماعية الوحيدة املسؤولة عن التنشئة االجتماعية وإذا كانت األسرة     
ا تبقى  أصبح هناك عديد من املؤسسات االجتماعية األخرى اليت تشارك يف هذه العملية إالَّ أهنَّ
األكثر أمهية وتأثريًا السيما وهي متارسها لعدد من السنوات تبدأ منذ تكّون اجلنني ومتتد حىت هناية 

 .ن املراهقة؛ بْل متتد يف بعض جوانبها إىل هناية العمرس
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إنَّ األسرة وهي تقوم هبذه الوظيفة ليست جمرد أداة لنقل القيم والرتاث االجتماعي لألجيال      
اجلديدة؛ بْل هي عامل من عوامل وقاية الطفل ومنعه أْن يتأثر بالنماذج السيئة غري املرغوب فيها؛ 

 املنيع ضد السلوك املنحرف أو املضاد للمجتمع.   وهي بذلك متثل السياج

وبالرغم من أنَّ األسرة هي اخللية االجتماعية األوىل اليت تنهض مبهام التنشئة االجتماعية لألبناء      
وتزودهم باملهارات واخلربات الضرورية لعيشهم يف اجملتمع ومبا يتفق مع أهداف ذلك اجملتمع 

الدور مير حبالة من الضعف والتدهور يف ظل انتشار العوملة وأدواهتا؛ ولعلَّ وطموحاته؛ إالَّ أنَّ هذا 
 ذلك يعود إىل مجلة من األسباب أمهها:

 التقليدية: واألخالقية االجتماعية الضوابط انهيار -1

الطالق وتزايد آثاره وفداحة فاتورته اقتصاديًا واجتماعياً  معدالت يتجسد ذلك يف ارتفاع       
غالء املهور واملغاالة و الزواج،  معدالت وتراجع وتربويًا على املطلقني واألبناء )على األسرة(، ونفسياً 

وحتّكم التقليد واملفاخرة واجملامالت يف  ،فيها وارتفاع تكاليف األعراس وغياب تقنيات مالئمة لذلك
 املثلي بني الزواج من جديدة أشكال مراسيم الزواج وعاداته بشكل مناٍف لتعاليم اإلسالم، وانتشار

 النسل، وجناح وحتديد احلمل منع تكنولوجيا وانتعاش اخلصوبة معدالت تراجع .النوع الواحد أفراد
 يف النوويةة و التقليدي األسرة العوملة أصابت ل. إذاألطفا مسؤولية من واهلرب اإلجهاض، عمليات
 حقيقي مضمون دون الباردة يةالرمس واجملامالت لالتصاالت طقوس جمرد إىل األسرة فتحولت مقتل

 .احلميمة والتفاعالت للتواصالت

ظروف اقتصادية وأمنية  يف نَّ معظم األسر العربية تعي أوالتكوين  التنشئة مهمة صعوبةوما يزيد    
خمدرات،  تدخني، :والسلوكية الفكرية االحنرافات فيها باستمرار تكثر ة ويف أوساط اجتماعيةمتدهور 

 ، مايولفظ عنف جسدي جنسية، احنرافات ،، حمسوبية ومنسوبية، تسولإرهاب وقتلرشوة، سرقة، 
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  تنشئة يف الرتبية متارس مما أكثر التعليم متارس واملؤسسات األخرى اليت أضحت األسرة مهمة يعقد
 .اجلديدة واألجيال األبناء

 خروج المرأة للعمل خارج المنزل: -2

تزايدت يف اآلونة األخرية نسبة النساء العامالت متاشيًا مع متطلبات العصر احلديث، حيث        
إنَّ العمل أصبح من أوليات األمور اليت تفكر هبا املرأة بغرض حتقيق كثري من مطالب احلياة 

األّول هو  املستجدة، يف حني أنَّ هذا األمر مْل يكْن منتشراً من قبل بصورة كبرية، إذ كان عمل املرأة
رعايتها ألوالدها وشؤون بيتها، هذه الوظيفة الفطرية، وأمَّا عملها خارج البيت فلْم يكن إالَّ لضرورة 

أمَّا يف ظل العوملة فلْم يعد العمل قصوى تلبية الحتياجات األسرة املتزايدة أو يف ظل غياب املعيل. 
ما بعد التخرج من اجلامعة، وألنَّ هدف جمرد مسألة عول؛ بْل أصبح من أولويات حياة املرأة، السي
، ألنَّه ء العامالت أصبحن ال يستغنني عنهاخلروج للعمل والغاية منه تغريت بتغري الزمن، فإنَّ النسا

وسيلة لتحقيق الذات، وكسب املال، وتوسيع نطاق العالقات االجتماعية، هذه األخرية اليت قد تؤثر 
ع زوجها، خاصة إذا انفتحت املرأة العاملة يف عالقاهتا مع يف بعض األحايني على عالقة املرأة م

 الرجال من زمالئها يف أماكن العمل املغلقة، وما ينتج عنه من االختالط واخللوة.

حيث تدور حول عمل املرأة خارج البيت كثرٌي من املغالطات واخللل يف الكيفية اليت يسري       
على استقرار بيت الزوجية، سواء يف العالقة العاطفية بني عليها؛ األمر الذي يعود باألثر السيئ 

الزوجني أم من ناحية اهتمام األم العاملة بأوالدها والعناية هبم، وقد تزداد املشكلة تعقيداً لتصل حد 
الطالق واحنالل مؤسسة األسرة، فيضيع األوالد بني سؤال ال جيد له القضاء حاًل عملياً: من 

 عن امرأة أخرى تعطيه االستقرار املفقود.احلاضن؟ ويبحث الزوج 

إنَّ مكمن اخلطورة يف عمل املرأة خارج املنزل يف ظل العوملة يتأتى من األفكار اليت دعت       
با منذ بداية القرن العشرين واليت تعددت حماورها من و وتدعو إليها احلركة النسوية اجلديدة يف أور 
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ألجر إىل مطالب املساواة التامة مع الرجل يف كل شيء، والذي مطالبة مبساواة املرأة مع الرجل يف ا
يرتتب عليه إلغاء دور الوالدين القيادي والتوجيهي يف تنشئة األسرة، وهذا يؤدي إىل االحنطاط 

 إىل والواضحة الصرحية الدعوة ثانية ناحية ومن ناحية من هذااألخالقي والسلوكي عند األبناء، 
 ،شرعاً  هلما وضع الذي والدور الوظيفة يف والرجل املرأة بني األسرة لداخ األدوار تبادل ضرورة
الذي يشري  Genderمفهوم النوع االجتماعي  على بناء بينهما العمل تقسيم إعادة إىل والدعوة
 عدم جيب الذي هو وهذا البيولوجي، بالنوع هلا عالقة ال اليت االجتماعية والوظائف )األدوار إىل

ة االجتماعي املرأة بأدوار يقوم الرجل فبإمكان متحّدون متاماً، فهمه، في والنساء الرجال بني التمييز
بداًل من مفهوم اجلنس البيولوجي  (،استثناء دون االجتماعية مجيعها بأدوار الرجل تقوم واملرأةمجيعها 
Sex  ( متييز ميكن الذي هو النوع واألنوثة، وهذا للذكورة واملوضوعي اللغوي املعىنالذي يشري إىل 
أكثر تبسيطًا، فإنَّ بكلمات أخرى  .(28)منهما(  لكل البيولوجية اخلواص باختالف املرأة عن الرجل

اجلندر عبارة تنصرف إىل غري الذكر واألنثى بوصفهما جنسني فقط، وحنن ال نعرف وال نقر يف ديننا 
د، ويتعمق مفهوم احلرية الشخصية يف وثقافتنا إالَّ هبما، وبدوهنما تقوى النزعة األنانية لدى الفر 

العالقة االجتماعية، ويف عالقة الرجل باملرأة وعالقة الرجل واملرأة باألبناء، وهذا بدوره يؤدي إىل 
التساهل مع امليول والرغبات اجلنسـية، ومترد اإلنسان على النظم واألحكام الشرعية اليت تنظم عالقة 

شار اإلباحية، والرذائل، والتحلل اخللقي، وخدش احلياء، والكرامة، الرجل باملرأة وتضبطها، ومن مث انت
 .(29)والفطرة اإلنسانية

 :االجتماعية التنشئة مقومات تغير -9

 شخصني أو بني مباشرة عالقة عن -الغالب يف – تعربّ  قد االجتماعية التنشئة كانت إذا      
ا الفعل، على قادرة اجتماعية ذات إىل اإلنسان حتويل وعن باجملتمع، الفرد عالقة عن أو أكثر،  فإهنَّ
 وتصاعد لألطفال والشخصية التنشئة االجتماعية نسق تغري أمهها: أسباب، لعدة تغريت قد اليوم



306 
 

 تقنيات تطور خالل من لألطفال االجتماعي الضبط عملية وتراجع ،الالشخصية االجتماعية التنشئة
 اليت اجلديدة، االجتماعية التنشئة وسائل من العاملية االتصال وسائل وأصبحت اجلماهريي، االتصال
 وغريها واجملتمع... واملدرسة األمور، وأولياء مثل: األسرة األخرى التقليدية الوسائل تنافس صارت
ا. هل ومشاعر عواطف ال أشياء، مع يتفاعلون األطفال أنَّ  هذا ويعين .التنشئة االجتماعية قنوات من
 يف الدالني دور اآلخرين على تؤكد ميد( واليت هريبرت )جورج أكدها اليت الرمزية االجتماعية التنشئةو 

 )ميد( عند فاللغة ة.االجتماعية الالشخصي التنشئة لصاحل ترتاجع العاطفي والذكاء الذات تكوين
ا الوالدين، مثل لغة ليست االنرتنت لغة لكنَّ  الرمزي، التفاعل أساس هي  االفرتاضية، احلضارة لغة إهنَّ
ا فيها يقال ما وأقل والعواطف، األحاسيس فاقدة لغة  والرجولة، وال الطفولة بني املسافة تعرف ال أهنَّ
 الطفل العريب ثقافة أثره بوضوح يف وهذا ما نالحظ تستوعبهم، فهي لذلك األطفال؛ لغة تتكلم
االجتماعي  وسلوكه التواصلي وفعله الدراسي وحتصيله اللغوية، ومفرداته وعامله شخصيته وبناء

 .(33)ومالبسه... اخل

من العالقات، يقوم على فرض عالقات محيمة  جديدٍ  وجيا املتطورة أسهمت يف خلق منطٍ فالتكنول  
بدرجة ما مع إنسان كوين بعيد جغرافياً، حيمل قيمًا وعادات خمتلفة وأحيانًا متناقضة متاماً، مع ما 

الوقت ذاته أسهمت هذه الوسائط يف ختفيض درجة التآلف يف العالقات حيمله الفرد اآلخر، ويف 
األسرية بالصورة اليت ميكن وصفها بأنَّ القريب جسدًا بعيد نفسيًا وفكرياً، والبعيد جسدًا قريب 
روحيًا وسلوكيًا يف أحياٍن كثرية، فقد خلقت هذه التكنولوجيا أسرة جديدة تفتقد إىل العاطفة 

 . (31)والروح

 ضعف السلطة األبوية: -4

اليوم مْل يعّد هناك ذلك األب املسيطر واملهيمن الذي ميتلك القدرة على تسيري األسرة والتحكم      
فيها بشكل مطلق، ومْل يعّد يلعب دوره السابق نفسه اعتمادًا على التوجيه والرتبية والتنشئة 
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كان يف السابق، بالنظر إىل غيابه أو والنصيحة، كما إنَّ حضوره مْل يعّد مكثفًا وواضحًا كما  
انشغاالته أو هجرته، وبالتايل فإنَّ سلطته داخل األسرة مْل تعّد ترتبط بذلك الرأمسال الرمزي، أي 
األب بوصفه منوذج االحرتام والوقار والطاعة، يستمد شرعيته من القاعدة االجتماعية )ينبغي أْن 

عية الدينية، لكْن يف ظروف العوملة الراهنة مْل تعّد يكون مطاعاً(، كما يستمد شرعيته من املرج
املرجعية اجتماعية أو دينية فقط؛ بْل أصبحت هناك مرجعية اقتصادية، مبعىن أنَّ من ميتلك نفوذاً 
ماليًا داخل األسرة ميكْن أْن يصبح سلطة، حىت أنَّ األب أضحى جمرد ممول لألسرة واملسؤول عن 

 .(32)املالية فقط، وهكذا فقَد وظيفته الرتبوية واالجتماعية أو كاد يفقدهاتوفري حاجياهتا ومتطلباهتا 
وهذا يعين تردي عالقة اآلباء باألبناء، وانصراف األولني عن دورهم الرتبوي التارخيي ـ ما عدا الرعاية 
ناء املادية، يقابل ذلك استغناء األبناء عن احلاجة إىل أولياء األمور حتت عناوين االستقاللية وب

 الذات، ويف ذلك تفكيك لألسرة وإضعاف هلا وقطع ألواصرها.

ومع تراجع سلطة األب، ويف ضوء إيديولوجية العوملة اليت أصبحت تواجه األسرة العربية ومن       
خالهلا اجملتمع العريب انتشرت كثري من الظواهر واملشكالت االجتماعية اخلطرية، ومنها باخلصوص 

تعّد من أهم املشكالت اليت تشكل خطرًا بالغًا يهدد أمن اجملتمع ِلما يرتتب  تعاطي املخدرات اليت
عليها من أضرار بالغة ينعكس أثرها على الفرد واجملتمع، كذلك ظاهرة التسول وأطفال الشوارع ... 
وغريها من الظواهر اليت أضحت ملفتة للنظر يف جمتمعات متتلك ثروات اقتصادية هائلة ودين 

 العدل واملساواة كمنهج حيايت للمسلمني. تساحمي يقر

هذا النق  البنّي يف مراقبة األبناء وتوجيههم أسريًا ستعوضه مجاعات الرفاق أو وطبيعي أنَّ مثل   
األصدقاء بوصفها أحد وسائل التنشئة االجتماعية اليت خيتارها األبناء مبحض إرادهتم بعد عجز 
األسرة عن حتديد طبيعة رفقة أبنائها نظرًا لتحررهم من رقابتها، هذا الضعف يف قدرة األسرة على 
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ط االجتماعي جيعل من مجاعة الرفاق السيما )رفاق السوء( خطراً على األبناء خصوصاً يف سن الضب
 املراهقة ويف غياب مراقبة مستمرة ومتيقظة.

إنَّ الرتاجع الذي تعرفه اليوم املؤسسة األسرية واملنافسة اليت حتّد من دورها الرتبوي الطبيعي أمام   
ن اإلشكاالت اليت تواجه التنشئة االجتماعية السليمة وتطرح على سطوة العوملة يفتح اجملال للعديد م

 .اجملتمع العريب الراهن حبدة واليت تفرض من جهة ثانية ضرورة وضعها موضع التفكري واملساءلة

 تراجع دور المرجعيات األولية التقليدية بما فيها األب واألم وكبار السن في األسرة:  -3  

تقليدية يف ظل السلطة التقليدية تشكل املرجعية األساسية يف عملية التنشئة كانت املرجعيات ال       
االجتماعية؛ ولكْن بفعل العوملة ووسائلها االتصالية املتنوعة مثل: التلفزيون واملذياع واالنرتنت وأجهزة 
ال النقال أصبحت هذه الوسائل تأخذ دورها يف تشكيل التصورات القيمية لألبناء. فعلى سبيل املث

بعد أْن كان األبناء يعتمدون إىل حٍد بعيٍد على كبار السن السيما اجلد واجلدة  وحكاياهتم اجلميلة 
يف تعلمهم السلوك املقبول؛ أصبح هؤالء األبناء يتعلمون سلوكهم من التلفزيون بقنواته املتعددة 

رتك يف حياة معظم األسر واملتناقضة يف كثرٍي من تعاليمها، أو من االنرتنت الذي أصبح القاسم املش
العربية. واحلقيقة أحدًا ال ينكر اجلوانب اإلجيابية هلذه الوسائل كوهنا تشكل بوابات سريعة للتفاعل 
مع اآلخرين والتواصل معهم، وتعني األبناء على التعلم، وتوسع آفاقهم العلمية وتعرفهم بالعامل من 

قدم ثقافة خمتلفة ومتنوعة وبعيدة عن ثقافة حوهلم... اخل؛ ولكنَّ هذه الوسائل من جانب آخر ت
اجملتمع احمللي ما يؤدي إىل سيطرة وصايا تلك الثقافات وجتعل األبناء يف حالة من االغرتاب عن 
واقعهم وعن ذواهتم بسبب تراجع دور الكبار والقدوة يف التنشئة االجتماعية أمام سطوة هذه 

الصراعات األسرية ومزيد من التفكك األسري، الوسائل؛ والنتيجة هي ارتفاع حدة املشكالت و 
وتراجع يف العالقات احلميمة بني األبناء وكبار السن السيما اآلباء واألجداد. واحلقيقة هناك آثار  

 :(33)كبرية لوسائل العوملة على الن ء اجلديد نذكر منها
 تؤثر يف تكوين هويتهم وقيمهم. -
 لية.تؤثر يف صحتهم النفسية واجلسمية والعق -
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 تؤثر يف قدرهتم على التعلم وتضعف حتصيلهم الدراسي. -
 حتفز السلوك اإلجرامي والعدواين لديهم. -
 تؤدي إىل تدمري خياهلم وإبداعهم. -
 تؤدي يف معظم األحيان إىل إدماهنم على االنرتنت. -
 تسهم يف إشاعة روح العزلة عن أسرهم.  -

 ثقافة االستهالك والتنشئة االجتماعية: -9 
 وتقليد واحملاكاة التملك وحب اإلعالن آلية عرب االستهالك، ثقافة انتشارأسهمت العوملة يف    

 معظم على وثقافيةً  اقتصاديةً  ضغوطاً  العريب، ومثل هذا األمر خيلق الواقع يف تتجسداليت  اآلخرين
ا  ضرورية غري أو مصطنعة واحتياجات رغبات تظهر حيث منها امليسورة حىت العربية األسر إالَّ أهنَّ
 ومطالب احتياجات إىل اآلخرين تقليد يف والرغبة االستهالك قيم وتفشي اإلعالن آلية عرب تتحول
 الفهم أنَّ  إىل واإلشكالية هنا معنوياً، أو مادياً  األبوين كاهل يرهق ما األسرة داخل الصغار يرفعها

 يثري توترات يف قد الذي مستمرة، األمر اقتصادية ضغوطاً  خيلق فإنَّه وهكذا له، هناية ال االستهالكي
 الوالدان حيرص أنْ  ضرورةجند  هنا من الوالدين والصغار، بني العالقة ويف االجتماعية التنشئة عملية
 يف يرغبون اليت اخلدمة أو السلعة وجدوى اإلعالنات ومصداقيتها، جدوى بشأن األبناء مناقشة على

 على والقدرة واالكتفاء، االستهالك يف والرشد القناعة قيموالن ء  الصغار تعليم مع عليها، احلصول
 أمام حيتذى ومنوذجاً  قدوةً  االستهالكي سلوك الوالدين يكون أنْ  من ذلك واألهم االستغناء
 . (34)الصغار
 

 التنشئة االجتماعية ومخاطر ضياع الهوية: -7 
 خطراً  مثة أنَّ  جند بسبب الضعف الذي تواجهه األسرة العربية يف عملية التنشئة االجتماعية لألبناء   
 ومصدر الوطنية، شخصيتها معامل وطمس هويتها يف هتديد ويتمثل اإلسالمية، العربية بأمتنا حيدق
 واحرتام العاملية، اإلنسانية بالقيم التمسك دعاوي من له تروج وما العوملة سطوة يف يكمن اخلطر هذا

 والرتبية والقرية الكونية، املشرتك، اإلنساين واملصري اجلديد، العاملي النظام ومطالب حقوق اإلنسان،
املعاصر.  العوملة قاموس هبا ومفردات يعج مصطلحات من ذلك غري إىل .. العاملي السالم أجل من
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 اللغة، الدين، الرئيسة، أركانه من اهلوية مفهوم يفرغ مث ومن االنتماء والوالء، قيم ترتاجع أنْ  فنخشى
 االجتماعي، والتماسك احملبة أواصر وتتالشى بالفتور اجملتمع يصاب وحينئذٍ  التأري ، الرتاث، القيم،
 وتعمل تتفشى بدأت األعراض هذه وكافة واالجتماعي الثقايف النهوض على احلافزة القيم وتتبدد
 . (35)وعالجها دراستها يستدعي ما احلاضرة األجيال يف تأثريها
 ثقافية هلوية تؤسس جديدة وعادات قيم صياغة إعادةفالعوملة املعاصرة تعمل جاهدة على   

 ثقافية وهيمنة ثقايف منط فرض باجتاه احلضارية هويته مهددة للمجتمع العريب وحضارية أخرى
 على قادرة أصبحت جبارة إعالمية أداة األساسية ووسيلتها األقوياء مصاحل تنتجها معينة وحضارية
ولعلنا ال نغايل إذا قلنا أنَّ اآللية األفضل  والتقاليد بطريقة جديدة، العادات وحىت األخالق صياغة

لتحقيق هذا اهلدف هو ضرب مؤسسات التنشئة االجتماعية ويف مقدمتها األسرة واملدرسة يف ضوء 
 واجلنس العنف ثقافتا يتصدرها الواقع عليه هو كما وخمتلفة يرهمغا تنشئة األجيال لتنشئة التأسيس
 انتشار من التنشئة هذه رتبته وما العنيفة، والثقافة اجلنسية الثقافة عنواهنا جديدة تربية خالل من
 شبكة ذلك يف أسهم وقد الوقت، وقتل واإلسالمية اجملتمعات العربية يف والعنف واجلرمية للرذيلة

 الغربية اجلنسية بالثقافة مصحوبة الغربية للسلع الدعاية وبرامج الفضائية والقنوات احلديثة االتصاالت
 .اإلنسانية والكرامة واملروءة احلياء ختدش اليت

 تبني مصرية، وسيدة فتاة (1472على ) بالقاهرة الطفلو  ةاملرأ دراسات مركز أعّدها دراسة ويف      
%( 85جنسية، و) مشاهد %( منها75جنس، و) أفالم هي%( 85) تشاهد اليت األفالم أنَّ 
 نشرات %( يشاهدن6و) قدمية، عاطفية أفالم %(68ء و)فضا %( أفالم23وحرب و) عنف
ا العلمية األفالم يذكرن وملْ  الثقافية، والربامج األخبار  . (36)يذكر اهتمام أي لديهن متثل ال ألهنَّ

 تشكالن الفضائية القنوات بعض وكذلك اإلنرتنت، شبكة أنَّ  إىل الدراسات بعض أشارتو      
 هذه نشر تعرتض عقبة أكرب إزالة استطاعتا قد الوسيلتني هاتني وأنَّ  اجلنسية، للعوملة دافعة أكرب قوة
 .املسلم الن ء لدى املطلقة القيم إحدى تعدّ  كانت اليت اخلجل قيمة وهي الثقافة
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 بلْ  وحدها؛ للمدرسة وتنميتها القومية اهلوية على احلفاظ مهمة تدع أالَّ  جيب العربية واألسرة      
 باللغة واالعتزاز بتعاليم اإلسالم االلتزام يكون حبيث وبوعي بفاعلية، فيها تشارك أنْ  الضروري من
 ويتخذوا وفعالً، قوالً  اجلميع به يلتزم األسرة داخل اليومية احلياة من أصيالً  جزءاً  العريب والرتاث العربية
ذلك أنَّ  معها، والتفاعل الوافدة األجنبية الثقافات لتقييم أساسية معايري وقواعده االلتزام هذا من

 ومتغرية باستمرار متطورة بلْ  مغلقة؛ جامدة وثابتة ساكنة مكونات جمموعة ليستاهلوية الثقافية 
، مبعىن واخلارجية الداخلية والعالقات واألزمنة األوضاع لتغري نتيجة ومتحولة ومنفتحة نسبياً  ومرنة

ا خصائصها إطار يف ذاهتا خلق وتعيد تتجددآخر أنَّ اهلوية الثقافية العربية   داخلية حركة يف ألهنَّ
 تتغذى كما فيه، اإلبداعية الداخلية وبالقدرات العريقة للمجتمع، باملوروثات وتتغذى مستمرة

ذلك حتافظ على خصوصيتها بالرغم بو  تمثلوال والتحوير طريق االستيعاب عن اخلارجية باإلسهامات
ال ندعو وال ينبغي أْن ندعو هنا إىل االنغالق أمام بقية الثقافات من انفتاحها على اآلخر. وهبذا 

والتحصن ضدها، ذلك ألنَّ مثل هذا االنغالق مْل يعّد ممكنا اليوم، باإلضافة إىل أنَّ جمرد حماولة 
ت يعّد خمالفة صرحية حلقيقة االستخالف اإلنساين على األرض االنغالق واالنعزال عن بقية الثقافا

يَا أَيـَّها  :قوله  وما يتطلبه هذا االستخالف من تفاعل وتعارف وتبادل منافع بني البشر كما يف
َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتـَْقاُكْم ِإنَّ النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ 

. ولكن ينبغي أْن يرافق هذا االنفتاح وعي خبصوصية جمتمعنا العريب 13 تاحلجرا اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 
املسلم اليت يستوجب األمر احملافظة عليها. ولعلَّ أهم املبادئ والقيم اليت تشكل بعضًا من مالمح 

 :(37)ما يأيتهذه اخلصوصية الواسعة 
 العقيدة اإلسالمية الصحيحة والفهم الصحيح هلا وممارسة شعائرها. -
بغض النظر عن األدوار اليت يؤدوهنا واملراكز  اإليثار واحملبة والتآزر واالحرتام بني أفراد اجملتمع املسلم -

 اليت يشغلوهنا.
االبتعاد عن مظاهر الكرب والتكرب واخليالء والعجب والغضب واحلقد واحلسد وسوء الظن وتضييع  -

 حقوق اآلخرين.
االتصاف بالتواضع والرتاحم واحلب ولني اجلانب والتسامح وحب اخلري للناس أمجعني، وحفظ  -

 .حقوقهم وحسن الظن هبم والتعاون معهم على الرب والتقوى والعمل الصاحل
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بعد عن الظلم والغ  والرشوة و"احملسوبية" وإيذاء الناس والغيبة والنميمة والكذب والسخرية ال -
 .والسب واللعن وقذف احملصنات... وغريها من آفات اللسان

األخذ باألخالق احلسنة مثل: العدل والصدق ونصرة الضعيف املظلوم واجلرأة يف احلق، والشجاعة  -
 .هم وأعراضهمفيه، وعدم إيذاء الناس يف شرف

مراعاة حقوق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، وحقوق األبناء على اآلباء وحقوق اآلباء  -
 .على األبناء وحقوق اجلار، وحقوق احلاكم على احملكوم وحقوق احملكوم على احلاكم، وصلة الرحم

أفراحه ومواساته يف أتراحه حب اخلري للجميع ونصرة املظلوم وسرت املسلم والسالم عليه وهتنئته يف  -
وإجابة دعوته وعيادته إذا مرض والسري يف جنازته إضافة إىل آداب الطعام وآداب السري يف الطرقات 

 .وأدب اجمللس وأدب العامل واملتعلم وطالب العلم
ا لغة القرآن الكرمي وأداة التواصل بني أفراد  - اجملتمعات استخدام اللغة العربية واالعتزاز هبا، ذلك ألهنَّ

 العربية واإلسالمية.
 أهم النتائج

من التحديات الكبرية اليت تواجهها أسرتنا العربية املسلمة هو تأثري العوملة يف أسس بناء األسرة  -1
بدًء من عملية االختيار للزواج من خالل دفع األفراد إىل تغليب الصفات النفعية على الصفات 

ألبناء، وارتفاع املهور، واملبالغة يف مراسيم الزواج، وتأخري الشخصية، وإضعاف سلطة األسرة على ا
سن الزواج وكيفية إعداد بيت الزوجية... اخل مما يسهم يف بناء أسرة قائمة على أسس ضعيفة آيلة 

 إىل السقوط السريع.
وحدة إنتاجية اقتصادية تقوم تسعى العوملة إىل جعل األسرة وحدة استهالكية بداًل من كوهنا  -2

 ضغوطاً  بإنتاج ما حتتاج إليه وتشرف على كيفية توزيعه واستهالكه، وهذا األمر من شأنه أْن خيلق
 بني العالقة ويف االجتماعية التنشئة عملية يثري توترات يف قد مستمرة على األسرة، ومن مث  اقتصادية

 الوالدين واألبناء.
يف تكنولوجيا العوملة اليت خلقت أو حتاول  من أكرب التحديات اليت تواجه األسرة العربية  يتمثل -3

ما يسهم لتكنولوجيا أْن تؤسس ألسرة جديدة تفتقد إىل العاطفة والروح نتيجة النشغال األبناء هبذه ا
 يف بناء أسرة بعيدة عن عالقات الرمحة واملودة إىل عالقات باردة وهشة.
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واألم وكبار السن يف األسرة اليت كانت تراجع دور املرجعيات األولية التقليدية مبا فيها األب  -4
تشكل املرجعية األساسية يف عملية التنشئة االجتماعية أو قدوات حيتذى هبا؛ بفعل العوملة ووسائلها 
االتصالية املتنوعة، وأصبح األبناء جيدون قدوهتم اجلديدة من املسلسالت التلفزيزنية ومما تبثه وسائل 

 أفكاراً غريبة عن واقع أسرتنا وأفكارها. اإلعالم من برامج وشخصيات حتمل 

 العربية بأمتنا مهمًا حيدق خطراً  بسبب مشكالت التنشئة االجتماعية يف األسرة العربية مثة -5
 يف يكمن اخلطر هذا ومصدر القومية، شخصيتها معامل وطمس هويتها يف هتديد ويتمثل اإلسالمية،
 حقوق اإلنسان، واحرتام العاملية، اإلنسانية بالقيم التمسك دعاوي من له تروج وما العوملة سطوة
 السالم أجل من والرتبية والقرية الكونية، املشرتك، اإلنساين واملصري اجلديد، العاملي النظام ومطالب
 وغريها. .. العاملي

إْن سر قوة األسرة العربية املسلمة يكمن يف الدين اإلسالمي الذي يعّد قوامها وأساسها حيث  -6
من القرآن الكرمي كثرٌي من اآليات القرآنية اليت حتّدد كيف تتكون األسرة وممن تتكون، وطبيعة يتض

العالقات بني أفرادها منذ بداية تكوينها حىت تفككها باملوت أو الطالق، وهذه النصوص واآليات 
العوملة ما واضحة حمكمة غري قابلة للتعديل ويصعب التمرد عليها؛ لذا فهي منقذ أسرتنا من شراسة 

 إْن متسكت هبا.
 التوصيات

 يف ضوء النتائج اليت متخض عنها البحث نضع التوصيات اآلتية:  
لنا، فوفقها ننظم  دعوة األسرة العربية إىل التمسك بالشريعة اإلسالمية، اليت ارتضاها اهلل  -1

 حياتنا، ونريب أجيالنا، ونتبصر حبقائق احلياة.
املرأة واألسرة عاملياً؛ وذلك من خالل مبادرات إسالمية لعقد مؤمترات نشر موقف اإلسالم من  -2

 عاملية عن قضايا املرأة، واألسرة، وحقوق اإلنسان، من منظور شرعي.
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إعادة النظر يف مشكالتنا االجتماعية، يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية العامة، ومقاصدها،  -3
د مسؤولية األسرة، واملدرسة واجلامعة، ومعاهد التعليم، وغاياهتا احلكيمة يف احلياة أواًل؛ لتحدي

 ومؤسسات اجملتمع املدين، يف القيام بواجباهتا يف هذا اجلانب.
ضرورة العمل على تفعيل دور األبوين واألجداد واألعمام واألبناء الكبار يف عملية التنشئة  -4

ة وآثارها على قيم األبناء وسلوكهم االجتماعية، وتوعيتهم باملخاطر اليت تطرحها مصاحبات العومل
 وثقافتهم وهويتهم الوطنية.

ضرورة دعم األدوار التقليدية لألسرة بصيغ جديدة تتماشى مع متغريات العصر وحتديات العوملة  -5
بعد أْن اعرتاها الضعف والوهن يف اجملتمعات العربية احلضرية بسبب التغري االجتماعي السريع وعمل 

 نزل واختفاء دور األب القدوة.املرأة خارج امل
ضرورة العمل على إعادة الدور املفقود لألب بوصفه القدوة يف داخل أسرته ليس بوصفه احلاكم  -6

ا يف جو دميقراطي  يتناسب مع التطورات اجلديدة.  الذي ينبغي أْن يطاع وإمنَّ
وسائل االتصال  ضرورة إرشاد األبوين واألبناء الكبار إىل كيفية التعامل مع استخدام -7

والتكنولوجيا احلديثة كي يكونوا بإمكاهنم إرشاد األطفال الصغار واملراهقني إىل كيفية استخدام هذه 
 الوسائل مبا حيقق الفائدة املرجوة اليت تتجاوز مفاهيم التسلية والرتفيه وقتل وقت الفراغ.

وألعاب عربية يستخدمها األطفال دعوة املسؤولني يف الدول العربية لرعاية وتشجيع إنتاج برامج  -8
واملراهقون يف العاب الكمبيوتر عوضًا عن مثيالهتا األجنبية اليت حتفل بالعنف واجلرمية حبيث تعتمد 
هذه الربامج واأللعاب على اللغة العربية وتقدم أفكارًا ومضامني تتفق واألسس الثابتة يف الثقافة 

  .غري مباشرة االعتزاز بالذات الثقافية واالنتماء لألمة العربية وتعّلم الن ء اعتماداً على أساليب

دعوة املسؤولني يف وزارات والثقافة واإلعالم العربية واملسؤولني يف الفضائيات العربية اخلاصة  -9
للتعاون املشرتك يف إنتاج وتبادل برامج إعالمية ثقافية وترفيهية تقلل من اعتماد القنوات التلفزيونية 

رضية والفضائية على استرياد املواد والربامج اإلعالمية والرتفيهية الغربية مع إنتاج برامج العربية األ
وأعمال درامية وأفالم تعّلي قيمة التماسك األسري وتربز الوسائل واألساليب الرتبوية اليت ميكن أْن 
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ية غري مباشرة الفرص تعتمد عليها األسرة العربية يف عملية التنشئة االجتماعية كما تعاجل بأساليب فن
 .واملخاطر اليت تفرضها العوملة على األسرة العربية

ممارسة الضغوط على وسائل اإلعالم أو القنوات الفضائية اليت تروج للعوملة يف إعالناهتا اليت ال  -13
تتفق مع الثقافة العربية اإلسالمية ويف مسلسالهتا األجنبية  غري اهلادفة اليت أخذت تغزو وبقوة 

 ألجواء األسرية العربية.ا

دعم األسرة العربية اقتصاديًا من خالل رفع مداخيلها الشهرية وتوفري فرص العمل للعاطلني  -11
فيها األمر الذي يقلل من خروج األبوين لفرتات طويلة بعيدًا عن املنزل لالهتمام مبصادر املعيشة 

  يعزز سلطتهم داخل األسرة.ويكونون قريبني من الصغار وحتت رعايتهم وتوجيههم، ومن مث

إقامة املؤمترات العلمية من قبل اجلامعات العربية حول العوملة وأهدافها وتأثرياهتا يف املؤسسات  -12
االجتماعية، ودعوة الوزارات واملؤسسات واملنظمات ذات العالقة واألهايل للمشاركة فيها بغية 

 تصدي هلا.الوقوف إىل إجيابيات العوملة ومساوئها وكيفية ال
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
جملة اإلدارة  أمحد عبد العزيز... )وآخرون(، العوملة االقتصادية وتأثرياهتا على الدول العربية، -1

 . 64 (، ص2311(، السنة )86، العدد )واالقتصاد

 2339 -1 -21، مقال منشور يف حممد نبيل الشيمي، العوملة واألزمة االقتصادية العاملية -2
 على املوقع اإللكرتوين: 
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 إسهامات الفالسفة المسلمين في بناء الحضارة اإلنسانية
 النفس إنموذًجا()علم االجتماع وعلم 

 

 حممد مراد د. فوزية                                 
 قسم علم االجتماع/كلية االداب اخلمس/جامعة املرقب                                 

 
 المقدمة

احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه 
 ومن تبعهم وسار على هداهم إىل يوم الدين. وبعد:الطاهرين، 

فإن هذا البحث يندرج يف إطار ما قدمه الفالسفة املسلمون من إسهامات يف بناء احلضارة 
هنم مل يقفوا عند حد املواريث الفكرية، بل أضافوا أ(، إذ االجتماع وعلم النفس إمنوذًجا اإلنسانية)علم

وخرباهتم، واستطاعوا أن يكونوا نسًقا فكريًّا وعمليًّا متميزًا قوامه البحث إليها ما توصلوا إليه من جتارهبم 
عن احلقيقة، وأساسه العلم والعمل من أجل ترقية احلياة على األرض، استنادًا إىل مبادئ اإلسالم 

 احلنيف. 
بلغت أوجها يف مجيع أرجاء العامل وكانت من أجلِّ ارة اإلسالمية ازدهرت وانتشرت، و فاحلض

 وأروِع احلضارات اإلنسانية الهتمامها باإلنسان بالدرجة األوىل، وهي حضارة شاملة استوعبت مجيع
آداهبا، بعد أن وضحتها، وشرحت غامضها، وطورهتا، وأضافت إليها فنون األمم السابقة، وعلومها، و 
اللغة العربية  وابتكرت علوًما وفنونًا وصنائع مل تكن موجودة، وكانت»  ما رأت أنه يستحق اإلضافة

لغة العلم والثقافة العاملية يف تلك الفرتة الزاهرة الطويلة، وقد أثرت هذه احلضارة يف الشرق ويف الغرب 
ويبدو تأثريها يف الشرق يف الدين والفنون واللغة على اخلصوص، أما تأثريها يف الغرب  ،تأثريًا عظيًما

ا كانت احلضارة العربية اإلسالمية يف أوج ازدهارها فكان عظيًما، يف العلوم والفنون والصنائع، وحينم
يف القرن الرابع اهلجري)العاشر امليالدي( وكانت املدارس واملكتبات تعد باملئات يف بغداد ودمشق 
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كانت أوروبا تعي  يف أواخر عصورها املظلمة، حني كان حيكمها إقطاعيون جهالء، و والقاهرة وقرطبة، 
 . (1)«رهبان أميون أو أشباه أمينيويتوىل أمور الثقافة فيها 

وليس هناك من أدل على ما قدمته احلضارة العربية اإلسالمية للغرب األورويب من ترمجتها 
» هلذا الرتاث من اللغة العربية إىل اللغات الالتينية، وهي ما تزال تعج باملكتبات األوروبية، حيث

 عصر النهضة، كما وجد األوربيون كتب عكف األوروبيون على دراستها يف جامعاهتم الناشئة يف
الطب والفلسفة اإلغريقية مهذبة ومشروحة فيما ألفه املسلمون من كتب يف هذه العلوم فأخذوها، ما 

 .(2) «يؤكد أن كل حضارة جديدة مدينة يف هنضتها للحضارة السابقة هلا

ن هلا أن تقوم لواله، به ازدهرت، وما كابية اإلسالمية قامت على الدين، و إذًا احلضارة العر 
فكانت به كالشمس اليت متد بإشعاعها أرجاء الكون، أمدت مجيع مظاهر الفكر واحلياة هبذا اإلشعاع، 
، ويف املقابل نرى الغرب األورويب الذي قضى وقًتا طوياًل خلف أسوار الكنيسة يعي  يف ظلمة حالكة 

شاهد أوجه التقدم العلمي والثقايف » ية فـــــقد أفاق يف القرن الثالث عشر على نور احلضارة اإلسالمو 
املثرية للدهشة عند املسلمني؛ لذلك قرر البابوات، وأجهزة الكنيسة، واحلكومات الغربية، ومستشرقوها 
اختاذ خطوات يف سبيل استيعاب علوم املسلمني وحضارهتم وتطورهم العلمي، وإرساء قواعد وأسس 

 .(3)«علمية لنهضة ثقافية وحضارية  جديدة

ومما يستحق الذكر أن انتقال احلضارة العربية اإلسالمية للغرب األوريب كان عن طريق ثالثة 
احلروب الصليبية . فاملوقع اجلغرايف لألندلس ومبا أهنا جزء من رئيسية، هي: صقلية، واألندلس، و  معابر

األوربيني الذين التحقوا معامل حضارهتا عن طريق الطلبة » أوروبا كانت الطريق األسهل النتقال
مالقه وغرناطة، وملا عادوا إىل بالدهم محلوا أنواًعا من العلم رس العربية يف قرطبة وإشبيلية و باملدا

واملعرفة، وكذلك انتقلت صناعة الورق من املشرق إىل األندلس ومنها إىل أوروبا، فلوال هذه الصناعة ملا 
                                                           

 .26، ص1998رضا هادي عباس، األندلس حماضرات يف التاري  واحلضارة، منشورات إجلا، مالطا، ط: بدون، - 1
مجال هاشم الذويب، تاري  احلضارة العربية، دار املدار اإلسالمي، بريوت، ط: -بشري رمضان التليسي - 2

 . 353، ص2332األوىل،
مية لدى الغربيني، ت: حممد نور الدين عبد املنعم، املركز حممد حسن زماين، االستشراق والدراسات اإلسال - 3

 .92، ص2313القومي للرتمجة، القاهرة، ط: األوىل،
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م، ولوال الورق واملطبعة 1435وف املتحركة يف أملانيا سنة ظهرت احلاجة إىل اخرتاع املطبعة ذات احلر 
ويكون أساس حضارهتا احلديثة ومصدر قوهتا، وقبل هذا  ،ملا تيسر للعلم أن ينهض وينتشر يف أوروبا

أثرت حركة الرتمجة ونقل الرتاث العلمي العريب من اللغة العربية إىل اللغة الالتينية، وكانت مدينة طليطلة 
 . (1) «ئيسي هلذه احلركةاملركز الر 

أما صقلية فيمكننا القول بأهنا قد بلغت أوج ازدهارها يف ظل اإلمرباطور اجلرماين فردريك 
(  الذي  اهتم بالفكر اإلسالمي فاقتبس عنه الكثري من األفكار، وسعى 1253 -م1215الثاين )

لفات ابن رشد، وبذلك نشر فنقل إىل األوربيني مؤ » إىل نقل الرتاث اإلسالمي: العلمي والفلسفي 
التفكري احلر، ومهد السبيل إىل عهد اإلحياء والنهضة، وقد قيل حبق أنه لوال )فردريك الثاين( لتأخرت 

 . (2)« النهضة األوربية احلديثة مدة قرن آخر أو قرنني

وإمنا كانت  ،ومل يكتِف الغرب األوريب بنقل الرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية من صقلية
 ا النتقال الفنون واآلداب والصناعات إىل البالد األوروبية.معربً 

» وفيما خي  احلروب الصليبية فقد أثرت  كثريًا يف انتقال احلضارة اإلسالمية إىل أوروبا 
فكانوا على اتصال دائم ومستمر باحلضارة اإلسالمية املتفوقة اليت أدهشتهم، والذي ميكن أن نلمسه 

 .  (3)«وامللوك األوروبيني من خالل أحاديث الرحالة

نستنتج مما سبق أن الغرب األورويب قد اعتمد على هذه املعابر يف نقل احلضارة العربية 
اإلسالمية وما تشمله من تراث علمي جليل يف خمتلف جماالت العلوم، لتجعل منه منطلًقا لبداية 

صر الذي لعبت احلضارة اإلسالمية حضارة أوروبا اليوم إال تتمة حلضارهتا يف ذلك الع» حضارهتا؛ فما

                                                           

 .28، 27رضا هادي عباس، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .28املرجع نفسه، ص - 2
 .353مجال هاشم الذويب، مرجع سبق ذكره، ص -بشري رمضان التليسي - 3
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دورًا رئيًسا يف صريورته وأن كالًّ من األندلس، وصقلية، واحلروب الصليبية كانت من أبرز العوامل 
 . ( 1)«املساعدة اليت حتقق بفضلها ما أشرنا إليه آنًفا يف هذا اجملال من البحث

 :مشكلة البحث

ومبا أن الفرتة احلالية من عصرنا تشهد اهتماًما كبرياً بتاري  العلم، وخصوًصا فيما يتعلق بقضية 
التأصيل لنشأة العلم، فإن هذا البحث جاء ليجيب عن التساؤل اآليت: ما إسهامات الفالسفة 

  .؟يف تطور كل من: علم االجتماع وعلم النفساملسلمني 

 :أهمية البحث

 يف اآليت:تكمن أمهية البحث 
لمني يف تطور علم االجتماع وعلم النفس والرتبية، وبيان أثر هذه توضيح إسهامات الفالسفة املس-1

 اإلسهامات يف تقدم هذه العلوم يف الوقت املعاصر.
نتيجة اتصاالت  اإلسالمي بيان أن قيام النهضة األوروبية احلديثة يدين بصورة رئيسية النتقال العلم-2

 تكوين اجملتمع اإلسالمي املتوازن واقًعا وفكرًا. يف جنحت مبراكز احلضارة اإلسالمية اليتاألوروبيني 
 :أهداف البحث

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها:
بناء سامهوا إسهاًما فاعالً يف شرية عصارة أفكارهم و إبراز دور الفالسفة املسلمني الذين قدموا للب -1

اإلنسانية.                                                                       احلضارة  
رفــــع مهّة املسلمني يف تارخيهم الذي ابتعدوا عنه، وصاروا يسخرون منه ومن مـــــــــاضي أجدادهم -2

                      الذين سادوا العامل بالعلم، يف وقت كان العامل غارقاً باجلهل والظالم.          
توضيح  اإلجنازات واإلسهامات اهلائلة اليت مشلت مجيع فنون العلوم واملعرفـــــة واليت ما كانت لتكون  -3

 لوال هذا الدين العظيم)الدين اإلسالمي(.                                             

                                                           

رشيد اجلميلي، احلضارة العربية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوربية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  - 1
 .226ط:بدون، تاري : بدون ص



364 
 

حماولــــــــــــة توظيف آراء الفالسفة  -إضافة إىل ما مت سرده-ومن ضمن أهداف البحث  -4      
مية للنهوض مبستوى جودة التعليم والتعلم.ياملسلمني والعمل هبا واالستفادة منها داخل مؤسستنا التعل  

 :منهج البحث

املنهج املتبع يف البحث هو املنهج التارخيي؛ حيث سنعرض أهم ما قدمه الفالسفة املسلمون 
كتاباهتم أثرت بالفعل يف معظم علماء الغرب. اإلسالمية؛ باعتبار أن   ضارةبناء احلمن إجنازات سامهت 

 ويشتمل البحث بعد املقدمة على ثالثة مباحث وخامتة:

 فضل الفالسفة املسلمني على الفكر األورويب الغريب. يتضمن احلديث عن  المبحث األول:

 وتطور علمتأسيس  هم إسهامات الفالسفة املسلمني يفأل عرضالمبحث الثاني:
 االجتماع.

 تضمن إسهامات الفالسفة املسلمني يف الرتبية وعلم النفس. المبحث الثالث:

وينتهي البحث خبامتة تتضمن مجلة من النتائج توصل إليها البحث، وجمموعة من التوصيات 
 نرى من الضروري األخذ هبا لكي تعم الفائدة ويتحقق اهلدف املنشود. 

 المبحث األول:

 فضل الفالسفة المسلمين على الفكر األوروبي الغربي 

تعترب الفلسفة العربية من أكثر العلوم اليت أثارت اهتمام األوروبيني يف بداية عصر النهضة، 
بل ميكن القول بأن اجلامعات األوروبية استمدت مناهجها من اآلراء والنظريات اليت أخذهتا عن 

حت املادة األوىل واملفضلة عن غريها من العلوم يف تعليمهم ويف الفلسفة العربية اإلسالمية، إذ أصب
جامعة خاصة تأخذ على عاتقها تدريس املصنفات » حياهتم وال أدل على ذلك من أن تؤسس أوروبا

الفلسفية ألشهر فالسفة العرب بني صفوف طلبتها. مث العمل على نشر تلك املصنفات يف مناطق 
األخرى على االقتداء هبا والسري على منواهلا يف هذا اجملال، وهذا يف  أخرى من القارة، وحث اجلامعات
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. (1)«جوهره هو قيمة ذلك األثر الذي تركته الفلسفة العربية اإلسالمية يف الفلسفة والثقافة األوروبية
 والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما دور الفالسفة المسلمون في بناء الحضارة اإلنسانية؟ 

يكمن دور الفالسفة املسلمني يف ركنيني أساسني مها: نقلهم للفلسفة اليونانية وشرحها، و 
واستيعاهبا، وتشرهبم روحها، وحماولتهم تقريب بعض أفكارها للدين اإلسالمي، مفسرين الكثري من 

مثل يف مبادئها تفسريًا مل يسبقهم إليه أحد من املفكرين من قبلهم، أما الركن الثاين وهو األهم فيت
نه بقي إىل أتعريفهم للغرب األورويب يف العصور الوسطى بأهم جوانب الفكر الفلسفي اليوناين، إذ 

حوايل القرن احلادي عشر للميالد معزواًل عزلة تامة عن الرتاث اليوناين فيما يتعلق بالفلسفة، واألدب، 
تيجة اتصاهلم باملسلمني يف والعلوم، وما كان هذا الرتاث ليصل إال عن طريق احلروب الصليبية ن

إذا مل يكن التأثري األول الفعَّال عربيًّا، فكيف نفسر » األندلس، وصقلية. هلذا يتساءل األستاذ جيوم
 .(2)«اختالط اسم أرسطو بالتعاليم املنسوبة إىل ابن رشد أجياالً طويلة

تينية، وعندما ازداد من العربية إىل الال» خذ األوربيون يرتمجون هذا الرتاثأومن هذه النقطة 
اهتمام الغرب األوريب بالرتاث اليوناين يف عصر النهضة، اكتشفوا أن كثريًا من أصول هذا الرتاث قد 
ضاعت وفقدت ومل يبق له أثر إال يف الرتمجات العربية اليت وضعها علماء املسلمني يف عصور 

 . (3)«سابقة

 وصلت إليه أن يتعرف على أشهر فاستطاع الغرب األوريب عن طريق هذه الرتمجات اليت
ابن رشد، وابن باجة وغريهم؛ فارايب، وابن سينا، وابن طفيل، و الفالسفة العرب من أمثال الكندي، وال

 وأصبحت مؤلفات هؤالء الفالسفة تدرس يف أشهر جامعاهتم آنذاك.

                                                           

 . 162، 161رشيد اجلميلي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
جنلو املصرية، القاهرة،  ط: سعيد عبد الفتاح عاشور، املدنية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوروبية، مكتبة األ - 2

 .84، ص2339األوىل،
سعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء على جوانب من حضارة اإلسالم، معهد الدراسات اإلسالمية، القاهرة،   - 3

 . 122، ص2339 ط:الثالثة،
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ا أبعد ضربوا الرقم القياسي يف حرية الفكر، وتركو » وميكن القول بأن فالسفة املغرب قد 
 (  .1) «با أكثر منه يف العامل اإلسالميو األثر يف الفكر األورويب، ... وكان تأثريهم يف غرب أور 

يف الفكر الغريب أن مؤلفاته بقيت تدرس يف  ابن رشدومن أمهية الفيلسوف املغريب 
ئمة وضع ابن رشد يف قا» اجلامعات األوروبية حىت القرن السادس عشر. ويكفينا قوال أن دانيت 

با والفكر الغريب و ينتسب إىل أور »  قال جيوم عنه إنه. و  (2)«الفالسفة العظام الذين يفخر هبم التاري 
 .  (3)«أكثر من انتسابه إىل الشرق والفكر اإلسالمي

ومن  إذا ما انتقلنا إىل الفلسفة الصوفية فإننا سنجد تأثريها يف الفكر األورويب واضًحا أشد الوضوح،و 
أبرز أعالمها املسلمني )ابن عريب( الذي بدأ متكلًما وانتهى به األمر إىل التصوف، ونلحظ أن أفكار 
ابن عريب الصوفية فيما يتعلق بوحدة الوجود واألديان هي بعينها أفكار الفيلسوف اهلولندي )اسبينوزا( 

ا من آراء دانيت الدينية ال جانًبا مهمًّ » . يقول املستشرق األسباين )بلكيوس( يف هذا اخلصوص إن 
وإذا كان جوهان األملاين  ،الدين بن عريب ياة األخرى مستمدة من كتابات حميسيما ما يتعلق باحل

يب، فإن التشابه الشديد بني آراء اكهارت يف احلقيقة و يعترب أول الفالسفة الصوفيني يف الغرب األور 
ريب، يف هذه املوضوعات جيعلنا ندرك يف غري صعوبة أن الدين بن ع وآراء حمي اإلهلية وصلة الروح باهلل

الفيلسوف األملاين أخذ عن ابن عريب، ال سيما وأن جوهان اكهارت درس يف جامعة باريس يف القرن 
التايل لوفاة ابن عريب مباشرة، وكانت جامعة باريس بالذات مركزًا لكثري من املؤمترات العلمية العربية اليت 

 .( 4)«األندلسانتقلت إليها من 
ومن مجلة ما قام به الفالسفة املسلمني وكانوا به السابقني على الفكر األورويب الغريب اجلهد 

نازعُت الُشكَّاك » الذي اختذ مبدأ الشك بداية لكل معرفة؛ فقال إبراهيم بن سيار النظامالذي قام به 
، وقال: الشاك أقرب إليك من وامللحدين، فوجدُت الشكاك أبصر جبواهر الكالم من أصحاب اجلحود

اجلاحد، ومل يكن قط حىت صار فيه شك؛ ومل ينتقل أحد عن اعتقاد إىل اعتقاد غريه، حىت يكون 
                                                           

 . 84عبد الفتاح عاشور، املدنية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوروبية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .86املرجع نفسه، ص - 2
 .86املرجع نفسه، ص - 3
 .88املرجع نفسه ، ص - 4
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وأكد هذا املبدأ، وبذلك يكون الفالسفة العرب  أبو حامد الغزالي، مث جاء  (1)«بينهما حاُل شك
صاحب مذهب الشك  رينه ديكارتوليس الفيلسوف الفرنسي  ،هم السابقني للقول هبذا املبدأ

للقياس األرسطي وبالتحديد الشكل األول  جون ستورات ملاملشهور يف الفلسفة احلديثة؛ وإن نقد 
 إال أنه صاغه يف صورة جديدة. أبي بكر الرازيمن القياس مل يكن يف حقيقة األمر إال نقد 

يقوم على أساس التجربة  وإذا كان املفكرون املسلمون قد جعلوا من املنهج التجرييب الذي
بأن » يرى جابر بن حيانواملالحظة هو أساس العلم وهو املوصل إىل احلقيقة، فهذا العامل العريب 

املعرفة ال حتصل إال بالعمل وإجراء التجارب، وإن ما كشفه البريوين عما يسميه زمن االنفعال، وما  
ني واضحني عن تطبيق هذا املنهج كشفه الكندي يف تناسب احلس مع الدافع، ليقدمان لنا مثل

هو مؤسس هذا املذهب، يقول الباحث  روجر بيكون.هلذا مل يكن  (2) «التجرييب على علم النفس
روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العريب والعلوم العربية يف جامعة أكسفورد على » إن:بريفولت 

)فرانسيس بيكون(  ال لسميه الذي جاء بعدهون و تالميذ أساتذته العرب يف األندلس وليس روجر بيك
احلق يف أن ينسب إليهما الفضل يف ابتكار املنهج التجرييب، إذ مل يكن روجر بيكون إال رسواًل من 
رسل العلم ملنهج اإلسالميني يف أوروبا املسيحية، وهو مل ميل قط من التصريح بأن لعلم معاصريه للغة 

  (3)«ةوحيد للمعرفة احلقالعربية وعلوم العرب هو الطريق ال

خالصة القول: لقد أثر الفالسفة املسلمون يف الفكر األورويب أشد تأثري، فقد أنشأ البطريرك 
كلية للدراسات الالهوتية، وكان من أهم ما يدرس هبذه الكلية كتب الفلسفة والعلم اليت كتبها » رميوند

ما كتبه الفارايب وابن سينا وابن رشد،  املسلمون، وخباصة شروح املسلمني على كتب أرسطو وخالصة
كتابا )الشفاء( » يف كتابه قصة احلضارة إن: ول ديورانت. و يقول (4)«وقد ترمجت هذه إىل الالتينية

                                                           

حممد عبد اهلادي أبو ريدة، إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكالمية الفلسفية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  - 1
 .  54، ص2313القاهرة، ت: فيصل عون، ط:بدون،

 . 91، 93وأثرها يف احلضارة األوروبية، مرجع سبق ذكره، ص عبد الفتاح عاشور، املدنية اإلسالمية - 2
 .91املرجع نفسه، ص - 3
 .159رشيد اجلميلي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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و)القانون( البن سينا مها أرقى ما وصل إليه التفكري الفلسفي يف العصور الوسطى، ومها من أعظم 
 . (1)«البحوث يف تاري  العقل اإلنساين

 المبحث الثاني: 
 إسهامات الفالسفة المسلمين في علم االجتماع

زدهاره، وخري ممثل هلذا للعلماء العرب واملسلمني دوٌر كبري يف تطور علم االجتماع و اكان 
ُعرف فيما  علم العمران البشري والذي الذي أسس (2)االزدهار العامل العريب )ابن خلدون(التطور و 

 بعد بعلم االجتماع.
أول من أسهم بالفكر االجتماعي يف » جُيمع أهل الشرق والغرب على أن ابن خلدونو  

اجتماعية ونفسية، ومل يقتصر دلّل من خالهلا بأدلة تارخيية و  صياغة فلسفة التاري  صياغة كلية متكاملة
جمتمعات دون  ابن خلدون وهو ينظر إىل صياغة فلسفة التاري  بأن التطور االجتماعي يقتصر على

 .(3) «خرى، بل جاءت من مجيع اجملتمعات املعروفة لديه وغري املعروفة القدمية منها واملعاصرة لهأ

ومن املعروف لدينا أن اجملتمع األورويب قد بدأت هنضته يف القرن الرابع عشر امليالدي وهذه   
فرتة على أي كتاب أو الفرتة تتزامن مع الفرتة اليت ظهر فيها ابن خلدون؛ إال أننا مل نعثر خالل هذه ال

مؤلف أو دراسة هتتم بدراسة الواقع اإلنساين بشكل علمي ومنهجي منظم عند العلماء والباحثني 
الغربيني، إىل أن كتب ابن خلدون مؤلفه املشهور املسمى بــــ)العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب 

دويًّا هائاًل وصدى  تث مقدمتهلذي أحدهم من ذوي السلطان األكرب(،اوالعجم والرببر ومن عاصر 
 يف التاري  اإلنساين. اوتأثرياً ال حدود هل

                                                           

 . 235(، ص1999) عاطف العراقي، الفلسفة العربية والطريق إىل املستقبل، القاهرة، دار الرشاد، ط:الثانية، -1
أول من تكلم يف علم االجتماع، ويُعد املؤسس احلقيقي هلذا العلم، حيث تتلمذ عليه العديد من » ابن خلدون - 2

االجتماعني، والرتبويني، والسياسيني، ودون أفكاره يف كتابه الشهري )املقدمة(، ليسبق هبا عصره، ولتصبح مرجًعا لكل 
ه، عظماء ومشاهري صنعوا التاري ، مكتبة النافذة، القاهرة، ملعرفة املزيد ينظر: خالد عبد الال«. الدارسني بعده
 .  33، ص2313ط:األوىل،

 . 231، ص2338إلسكندرية، ط:األوىل،حممد عباس إبراهيم، نشأة الفكر االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، ا- 3
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فكرته لدراسة "االجتماع اإلنساين" » وقد حاول ابن خلدون يف مؤلفه هذا أن يوضح لنا
ونظريته يف فلسفة التاري  والتمهيد لقيام علم جديد يدرس اجملتمع هو"علم االجتماع اإلنساين" فكان 

ياة هاديًا لكل الباحثني والعلماء واملفكرين يف شئون احلياة اإلنسانية بصفة عامة، واحلالكتاب 
أكثر من ذلك أن عبد الرمحن بن خلدون قد سبق كل معاصريه من االجتماعية بصفة خاصة، بل و 

دة، العرب واملسلمني واألوروبيني يف وضع أساس هذا العلم اجلديد، فاستفاد منه علماء أوروبا أبلغ إفا
 . (1)«الريادة يف جمال دراسة اجملتمعنصفون منهم حبق الرجل يف السبق و وأشاد امل

دافع » ومن أبرز احلقائق اليت أكدها من خالل دراساته أن اإلنسان مدين بطبعه، له
اجتماعي، فهو اجتماعي بذاته، يبحث دائًما عن اجلماعة... فهو ال يستطيع أن يفعل كل شيء 

 .( 2)«د من تكاثف األيدي لتصنع ما ال تصنعه اليد الواحدةمبفرده، لذلك فالب

الذي أسهم بنصيب وافر يف جمال علم االجتماع،  (3)كما أكد تلك احلقيقة )ابن مسكويه(
أن احلياة  جنسه؛ و واعترب أن األخالق خاصية اجتماعية؛ أي أن اإلنسان مييل إىل االجتماع ببين

االجتماعية تتطلب األنس، وتقوم على احملبة، فاإلنسان ال ميكنه أن يعي  وحده دون جمتمع يأويه 
ويألفه، فاحلياة االجتماعية يف نظره تتطلب التعاون، واالنسجام، واحملبة بني أفراد اجملتمع الواحد، هلذا 

ضيلة الرئيسية على سائر الفضائل يرى ضرورة تنمية فضيلة احلب للجنس البشري، اليت يعتربها الف
 األخرى. 

ويبني يف كتابه )هتذيب األخالق( األسس اليت جيب أن تقوم عليها العالقات االجتماعية 
أوجبت على الناس أن جيتمعوا يف مساجدهم كل يوم » بني أفراد اجملتمع الواحد، قائاًل: إن الشريعة

                                                           

 . 199، صاملرجع نفسه - 1

 .33خالد عبد الاله، مرجع سبق ذكره، ص - 2

ه: أبو علي أمحد بن حممد، من أوائل من برزوا يف علم األخالق الفلسفية، فهو فيلسوف أخالقي ابن مسكوي - 3
هـ( من أشهر مؤلفاته: "هتذيب األخالق"، و"كتاب السعادة"، و"جتارب األمم". ملعرفة املزيد ينظر: 421ومؤرخ )ت

 .596،ص1997وت،  ط: األوىل،  ، معهد اإلمناء العريب، بري 1معن زيادة، املوسوعة الفلسفية العربية، مج:
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ليحصل هلم هذا األنس الطبيعي الذي هو مخس مرات، وفضلت صالة اجلماعة على صالة اآلحاد 
فيهم بالقوة حىت خيرج إىل الفعل، مث تتأكد باالعتقادات الصحيحة اليت جتمعهم، وهذا االجتماع يف  

 . (1) «كل يوم ليس يتعذر على أهل كل حملة وسكة

وقد تناول ابن مسكويه موضوع احملبة بشكل شامل حيث ضم عالقة احملبة بني األفراد فيما 
مشلت عالقة احملبة احلاكم واحملكوم. ء، وبني أفراد األسرة الواحدة؛ و هم، وعالقة احملبة بني األصدقابين

وقد بنّي لنا أن األديان بصفة عامة هتدف إىل بث احملبة واألنس بني الناس؛ فالدين اإلسالمي وما 
م، وغريها من الشعائر حيويه من شعائر كصالة اجلمعة وصالة العيدين، وصالة اجلماعة، واحلج، والصو 

 إمنا هتدف إىل  تأكيد احملبة وغرس الفضائل االجتماعية يف نفوس الناس.

آراء علماء االجتماع احملدثني عن الغرض من » ويتفق حبثه يف الفكر االجتماعي مع 
ة األعياد، سواء كانت وطنية أو دينية أو قومية، وكيف أن الغرض منها تأكيد الصلة بني األفراد وإثار 

ما كان هلذه األحداث من ضية احلامسة يف تاري  اجملتمع، و احلماس يف نفوسهم وذكريات األحداث املا
 .( 2)«آثار يف حياهتم االجتماعية

ومن ضمن العلماء الذين أسهموا بنصيب وافر يف تطور علم االجتماع )ابن طفيل(، الذي 
وصف فيها حياة اإلنسان املعزول عن  أسهم بقصته )حي بن يقظان( يف تطور الفكر االجتماعي اليت

اجملتمع، وكيف انعكس هذا االنعزال على حياته االجتماعية، وهو يهدف من خالل عرض هذه 
اجملتمع الكبري على الفرد، وكيف أن اجملتمع ميد الفرد باألمناط املعيشية، كما بني  » القصة توضيح أثر
تكن ضرورية للفرد املنعزل، وهذا موضوع مهم من  مل -وهي أداة االتصال يف اجملتمع -كيف أن اللغة 

املوضوعات اليت تبحثها األنثروبولوجيا واالجتماع يف القرنني التاسع عشر والعشرين، ال سيما بعد أن مت 
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اكتشاف أفراد منعزلني يف اهلند وأفريقيا وغريها من البالد األخرى يعيشون بعيداً عن اجملتمع وهم الذين 
 .    Wolf man  »(1)إلنسان الذئب يطلق عليهم اسم ا

كما يثري ابن طفيل يف قصته عدة مسائل، منها: أنه ال يستطيع أي إنسان أن يعي  مبفرده   
دون وجود جمتمع يأويه وأفراد يألفهم؛ ويبني أيًضا أنه ال ميكن لفرد واحد أن يغري أفكار جمموعة أو 

ت إليه املدرسة الفرنسية وعلماء االجتماع الغربيون جمتمع إال بعد جهٍد مضٍن، وهذا بالتحديد ما أشار 
الفرد ال يستطيع أن يغري من النظم االجتماعية إال إذا  » فيما بعد، فقد ذهب العلماء الغربيون إىل أن 

كان عند اجملتمع استعداد وهتيؤ لقبول التغريات، وهو يف هذه احلالة إذ يعتمد إىل هذا التغيري إمنا يكون 
 .(2)«عقل اجلماعي. ويبدو هنا أن ابن طفيل قد سبق هبذه الفكرة علماء االجتماع احملدثنيمعرباً عن ال

يرى إن اإلنسان مدين بالطبع؛ أي أنه مييل على االجتماع ببين جنسه لكي حيقق حاجاته و 
تاج كل واحد من الناس مفطور على أنه حم» املادية واملعنوية، فيقول يف كتابه آراء أهل املدينة الفاضلة

يف قوامه ويف أن يبلغ أفضل كماالته إىل أشياء كثرية ال ميكنه أن يقوم هبا كلها هو وحده، بل حيتاج إىل 
 .(3)«قوم يقوم  له كل واحد منهم بشيء مما حيتاج إليه، وكل واحد من كل واحد هبذه احلال

فال ميكننا صفوة القول: إن إسهامات الفالسفة املسلمني يف علم االجتماع واضحة وجلية؛ و 
جتاهل أو إغفال دور ابن مسكويه الذي كان له السبق على العلماء الغربيني أصحاب املدرسة 

توتري يف حبثه جتماعية من أمثال: ليفى بريل، ودوركامي، و االجتماعية اليت تناولت موضوع العالقات اال
يف العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع . ودوره البارز هو ومعاصره ابن سينا فيما يتعلق بنظرية 
النشوء واالرتقاء، فقد شرحا وطورا هذه النظرية اليت قال هبا قبلهما إخوان الصفا، وجاء ابن خلدون 

رية هو بعينه ما ورد يف نظرية داروين بعده وزادها شرًحا وإيضاًحا ؛ وما قاله ابن مسكويه يف هذه النظ
يف أصول النظم » تطور الفكر االجتماعي الذي حبث بتسعة قرون. كذلك دور الفارايب يف 
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االجتماعية، كما بني أن النظم والظواهر االجتماعية ال تسري بطريقة عشوائية، بل ختضع لقواعد 
 . (1)«وقوانني حمددة

 المبحث الثالث: 

 سفة في التربية وعلم النفسإسهامات الفال

الكثري والكثري يف ميدان الرتبية وعلم النفس، حىت أن كتاباهتم أثرت  ونقدم الفالسفة املسلم
يف معظم علماء الغرب، ويف ما يلي نبذة عما قدمه الفالسفة املسلمون من أحباث ودراسات أفادت  

 كثرياً يف جمال الرتبية وعلم النفس: 

باجلانب الرتبوي مؤكًدا على ضرورة االقتداء مبجموعة من القواعد يف جمال اهتم ابن سينا 
يزن أرحيته، ار الصناعة، أن يزن طبع الصيب، و ينبغي لويل األمر، إذا رام اختي» التعليم أو التدريس قائاًل:

 إىل اختبار وخيترب ذكاءه، فيختار له الصناعـــــــــــة، حبسب ذلك، حىت ال يضيع اجلهد. وابن سينا يشري
 . (2)«الذكاء، واختبار القرحية، فيسبق هبذا الرأي علماء الرتبية الغربيني 

لفروق الفردية بني وقد بني لنا الطرق اليت جيب أن تتبع يف التعليم، حيث حتَّ على مراعاة ا
ه أشار إىل ضرورة توجيه الطالب، كلٌّ حسب رغبتطالب العلم، وأشاد بأمهية التعليم اجلماعي، و 

وميوله، وركز على ضرورة وجود مبدأي الثواب والعقاب املعنوي وليس املادي يف التعليم، فالعقاب من 
وجهة نظره يتمثل يف اإلرشاد والنصح والتوجيه والرفق، وشدد على أال يكون الدافع من وراء العقاب 

 االنتقام.

على مؤدِّب »ائاًل: وقد حرص ابن سينا على ضرورة توافر جمموعة من الصفات يف املعلم ق
الصيب أن يكون بصريًا برياضة األخالق، حاذقًا بتخريج الصبيان" حيث جيب على املعلم أن يكون 
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ا بتعليم نفس األمور بسن الطفولة واملراهقة، وأن يكون وقوراً ورزيًنا وذلك ملا له من أثر مباشر على 
ً
عامل

 . (1)«الطالب، حيث إنه سيالزمه، وهذا أول ما يستقر بطباعه

وميكن القول بأن آراءه الرتبوية ضمت تربية الطفل من ميالده إىل زواجه واخنراطه يف احلياة 
االجتماعية، وبالتايل مل يهمل أي جانب من جوانب الرتبية، بل منهجه يف الرتبية مشل شخصية 

 اإلنسان بأكملها اجلسدية والعقلية واالنفعالية.

فأمل مبسائله املختلفة إملاًما واسًعا، » فس اهتماًما بالًغاوقد اهتم ابن سينا بدراسة علم الن
. كما أدرك (2)«واستقصى مشاكله وتعمق فيها تعمًقا كبرياً، وأكثر من التأليف فيه إىل درجة ملحوظة 

العالقة املوجودة بني األمراض اجلسمية وعالقتها باحلالة النفسية، وهذا ما يعرف اليوم باسم الطب 
 ، وهو فرع من فروع علم النفس املعاصر.اجلسمي النفسي

ما جعله بارزاً يرجع إىل بوي كان بارزاً وفعااًل جدًّا، و ن دور ابن سينا يف اجملال النفسي والرت إ
ينس االهتمام بالطفل منذ حلظة والدته، حيث ركز على االسم اجليد » امتهانه مهنة الطب فلم 

ل، كما ركز على دور الرضاعة من األم، أما مرحلة ما للمولود ملا له من انعكاسات على شخصية الطف
قبل املدرسة، فقد اعتربها ابن سينا مرحلة ذهنية خنطط فيها شخصية الطفل املستقبلية، باعتبارها 

 . (3)«مرحلة  قابلة الكتساب مجيع العادات والطباع السيئة والصاحلة منها على حدِّ سواء

تربويًّا قويًّا استمد أسسه من الدين اإلسالمي، ومن  هكذا يكون ابن سينا قد وضع منهًجاو  
واقع اجملتمع الذي يعي  فيه؛ ليساعد جمتمعه على النهوض والتقدم، وقد كانت آراءه الرتبوية شاملة 
ضمت العديد من اجلوانب: األخالقية، الدينية، املهنية، وهبذا يعترب ابن سينا من أصحاب املذاهب 

 مام والدراسة.  الرتبوية اجلديرة باالهت
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تناول )الفارايب( يف كتابة )آراء أهل املدينة الفاضلة( موضوع املخيلة ودورها املهم الذي و 
متينة الصلة بامليول والعواطف، وذات دخل يف األعمال العقلية واحلركات اإلرادية،  »تقوم به، مبيًنا أهنا

والشوق مبا يؤججهما ويدفعهما  متد القوى النزوعية مبا يستثريها ويوجهها حنو غرض ما، وتغذي الرغبة
ي املنقولة إىل على السري يف الطريق حىت النهاية. هذا إىل أهنا حتتفظ باآلثار احلسية وصور العامل اخلارج

الذهن عن طريق احلواس، وقد ال يقف عملها عند ادخار الصور الذهنية واالحتفاظ هبا، بل ختلق منها 
 Imaginationقدراً مبتكراً ال حتاكي فيه األشياء احلسية، وهبذا يشري الفارايب إىل املخيلة املبدعة )

Oreatriceب املخيلة احلافظة)علماء النفس احملدثون، جبان  ( اليت تنبه إليهاImagination 
Conservatratrice(1)«( ومن الصور اجلديدة اليت خترتعها املخيلة تنتج األحالم والرؤى.          

يتضح من هذا الن  الدور الكبري الذي تلعبه املخيلة يف التأثري على األحالم، فالفارايب 
بعض الصور الذهنية املرتسبة يف الذهن يرى أنه مىت ختلصت املخيلة من أعمال اليقظة اجتهت إىل 

هنا هلا قدرة عجيبة على اإلجياد أجديدة؛ إذ  ومزجت بعضها ببعض فأنَتَجْت منها صورًا وأشكاالً 
والتشكيل والتصوير، وهذه األفكار املتعلقة باملخيلة  تشبه إىل حد كبري التجارب اليت قام هبا علماء 

   وموري.النفس احملدثون من أمثال فرويد  وهاريف

مراعاة استعداد املتعلم وميوله، ويرى أن أحسن اخللق، » وقد أكد الفارايب على ضرورة 
إمنا يكون مبراقبة النفس، حىت خيضع اهلوى لداعي العقل، وأن نقد سلوك الناس، واالتعاظ هبم، خري 

 . (2)«األوجه لسياسة النفس

جيب توافرها يف رئيس الدولة أو واهتم أيًضا بدراسة الصفات أو السمات الشخصية اليت 
على حد تعبريه )رئيس املدينة الفاضلة( كما تناول يف كتابه أيًضا األسس النفسية لتماسك اجلماعة، 

 وهذا يف احلقيقة جوهر علم النفس االجتماعي املعاصر .
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 أكرب مفكري اإلسالم، ولعله أقرهبم إىل االبتكار؛ فآراؤه يف» ويعترب أبو حامد الغزايل من
 .( 1)«الرتبية والتعليم وحدها ميكن أن تعترب جتديداً مهمًّا يف وضع قواعد سلوكية للمريدين وطلبه العلم

أن كل سلوك له نواح ثالث: إدراك، » فقد اهتم بالبحث يف أسباب السلوك واعترب 
ن ووجدان، ونزوع، ويتحدث عن الدوافع فطرية ومكتسبة، وعن االنفعاالت والفروق الفردية، وع

 . (2)«السلوك املكتسب، وطريقة التعليم، وكسب العادات الصاحلة، والتخل  من العادات الضارة
 الخاتمة

حتدثنا فيما سبق عن أهم اإلسهامات اليت قدمها الفالسفة املسلمون يف بناء احلضارة 
اإلنسانية، وإذا مل يكن يف إمكاننا أن نتحدث بشيء من التحليل والتفصيل عن إسهامات كل 
فيلسوف على حدة، فإننا اكتفينا باإلشارة  إىل شخصيات معينة رأينا أهنم قد تركوا األثر الواضح يف 

خالل هذا البحث إىل العديد من النتائج، هذه العلوم، مع اإلشارة إىل أهم مؤلفاهتم، وتوصلنا من 
 نعرضها على النحو اآليت:

اإلجيابية والبناءة يف بناء احلضارة اإلنسانية فقد وضعوا إن الفالسفة املسلمني كانت هلم إسهاماهتم  -1
بصماهتم البارزة فيها، وكانوا معربين من خالل اهتمامهم بالعلوم اإلنسانية عن عقلياهتم العلمية 
الدقيقة، مبينني لنا أن احلضارة اإلسالمية تستند يف جانب من جوانبها على مجيع العلوم مبختلف 

 يصني على إعطاء كل علم حقه وبيان أمهيته ومنفعته  بني العلوم األخرى .فروعها، وكيف كانوا حر 

إن احلضارة اإلسالمية كان هلا الفضل فيما وصلت إليه احلضارة األوروبية واليت ال تزال شاهدة  -2
لقد كانت الكتب والرسائل اليت قدمها لنا » على ذلك حىت يومنا هذا، يقول الدكتور عاطف العراقي 

فكر أو ذاك من مفكري اإلسالم ... متثل املنارة اليت اهتدى هبا املفكرون الذين عاشوا بعدهم، هذا امل
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أي مفكرو الغرب، وقد آن لنا أن ندرك هذا متاًما، ندرك أمهية اجملهودات اخلالقة واملبدعة اليت قام هبا 
 . (1)«نفر من مفكري العرب

كل معىن الكلمة تسعى خلري وسعادة اإلنسان يف حضارتنا العربية اإلسالمية)حضارة إنسانية( ب -3
الدنيا واآلخرة، وللنهوض مبستواه فكريًّا وروحيًّا وجسديًّا واجتماعيًّا ومعيشيًّا واقتصاديًّا، واحملافظة على  
كرامته من االمتهان، هلذا كان من الطبيعي أن حتتل العلوم اإلنسانية جانًبا مهمًّا يف النشاط الفكري 

ذي متيزت به احلضارة العربية اإلسالمية، ويأيت يف مقدمة هذه العلوم كلٌّ من: علم والعلمي ال
 أم العلوم)الفلسفة(.وعلم اجلغرافيا، وعلم التاري ، و االجتماع، وعلم النفس، 

احلق يقال إنه من واجبنا أن نفتخر هبؤالء الفالسفة واملفكرين الذين عاشوا يف ظل احلضارة العربية  -4
، فإذا ما درسنا أي علم من العلوم اليت تركوها، ليست العلوم اإلنسانية فحسب وإمنا العلوم اإلسالمية

يف جمملها، فإننا سنجد يف هذا الرتاث العظيم بصمات واضحة على كل فرع من فروع العلوم، وعلى  
 ل جمال من جماالت األدب والفكر. ك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 136عاطف العراقي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 توصيات البحث
ترى الباحثة أنه لكي تعم الفائدة وتتقدم اجملتمعات أما عن توصيات البحث فمن أهمها: 

نه من الضروري األخذ هبا، ندرجها على أوتزهو احلضارات البد من مراعاة جمموعة من النقاط ترى 
 النحو اآليت:

اب االختالف من إزالة أسبال جيب علينا الوقوف موقف العداء من احلضارات األخرى، بل البد  -1
 القضاء على التعصب. بيننا وبث روح الشراكة للوصول للحقيقة و 

البحث عن القواسم املشرتكة بني احلضارات الذي هو الطريق الوحيد لفتح باب التعارف والتبادل  -2
 التطور املستمر من أجل الركب احلضاري.و يف والثقايف ملواكبة التغيريات والوصول للرقي املعر 
تأكيد التواصل بني القراء  باحلضارة العربية اإلسالمية، و ن تشجيع ودعم الباحثني واملهتمنيالبد م -3

 واملهتمني بتاري  العلوم من أجل تصحح صورة العلماء العرب واملسلمني أمام  الغرب.
إجنازات العلماء املسلمني لتوضيح أثرهم العلماء غري املسلمني يف إنصاف و ضرورة توثيق شهادات  -4
  تقدم احلضارات يف اجلوانب العلمية.                                        يف
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 قائمة المصادر والمراجع
، اجلزء: األول، املكتب املصري للطباعة اإلسالمية منهج وتطبيق الفلسفة إبراهيم مدكور، يف-1

 والنشر، القاهرة،  الطبعة: بدون، التاري : بدون.
ابن مسكويه، هتذيب األخالق، حتقيق: عبد احلميد محدان، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة:  -2

 .2335األوىل، 
رة العربية، دار املدار اإلسالمي، مجال هاشم الذويب، تاري  احلضا-بشري رمضان التليسي - 3

 . 2332بريوت، الطبعة: األوىل،
  .2313خالد عبد الاله، عظماء ومشاهري صنعوا التاري ، مكتبة النافذة، القاهرة، الطبعة:األوىل،-4

رشيد اجلميلي، احلضارة العربية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوربية، منشورات جامعة قاريونس،  -5
 الطبعة: بدون، التاري : بدون.بنغازي، 

رضا هادي عباس، األندلس حماضرات يف التاري  واحلضارة، منشورات إجلا، مالطا، الطبعة:  -6
 .1998بدون،

سعيد عبد الفتاح عاشور، املدنية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوروبية، مكتبة األجنلو املصرية،  - 7
 .2339القاهرة،  الطبعة: األوىل،

سعيد عبد الفتاح عاشور، أضواء على جوانب من حضارة اإلسالم، معهد الدراسات اإلسالمية،  - 8
 .2339القاهرة،  الطبعة:الثالثة،

 1999دار الرشاد، الطبعة:الثانية،عاطف العراقي، الفلسفة العربية والطريق إىل املستقبل، القاهرة،  -9
 1973كتاب، القاهرة، الطبعة:بدون،، دار عامل العلي عبد الواحد وايف، املدينة الفاضلة للفارايب-13
حممد أمحد جاد صبح، الرتبية اإلسالمية، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،  الطبعة: بدون،  -11

 .التاري : بدون
حممد حسن زماين، االستشراق والدراسات اإلسالمية لدى الغربيني، ت: حممد نور الدين عبد  - 12

 . 2313 ومي للرتمجة، القاهرة، الطبعة: األوىل،املنعم، املركز الق
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حممد عباس إبراهيم، علماء املسلمني والفكر االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   -13
 .2313الطبعة: بدون،

 حممد عباس إبراهيم، نشأة الفكر االجتماعي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -14
2338 . 

حممد عبد اهلادي أبو ريدة، إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكالمية الفلسفية، اهليئة املصرية  -15
 .       2313العامة للكتاب، القاهرة، ترمجة: فيصل عون، الطبعة:بدون،

، : األوىلالطبعة، معهد اإلمناء العريب، بريوت،  1معن زيادة، املوسوعة الفلسفية العربية، اجمللد: -16
1997. 
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  األخالق من منظور القانون الوضعي 
 

 أ. سامل علي سامل الشلباق                                
 مسالتة/كلية اآلداب والعلوم/قسم الفلسفة وعلم االجتماع                        

 جامعــة املرقـب                               
 المقدمة :

هـــي جمموعـــة التعـــاليم الـــيت يعـــدها احلكمـــاء قواعـــد للســـلوك ، يتعـــني علـــى كـــل فـــرد األخـــالق   
احرتامها خشـية سـخط اآلخـرين ، فـإذا كانـت األخـالق قابلـة للتغيـري والتعـديل فهـذا يعـين أن األخـالق 
تعتــرب يف جمموعهــا أمــور مكتســبة ، وأهنــا تتــأثر بعوامــل الزمــان واملكــان وظــروف اجملتمــع ، وتلعــب نظريــة 

انون األخالقــي دوراً مهمــاً يف الــوعي الــذي يرســم الســلوك اإلنســاين وحيــدد ســريه حتديــداً مباشــراً، يف القــ
حني أن هذا الوعي ال يعد إال تعبرياً عن القانون الطبيعي، أي تعبري عن القوانني األخالقية اليت فطـرت 

 عليها الطبيعة اإلنسانية نفسها.
ن جمموعة القواعد اليت تظهر يف صورة أوامر ونواهي ، أما القانون الوضعي الذي هو عبارة ع  

فإذا كانت واجبة دون تشريع صـريح مسيـت عرفـاً أو عـادة، وإذا كانـت مفروضـة بتشـريع صـريح تصـنفها 
 السلطات االجتماعية حلماية الصاحل العام مسيت قوانني وضعية .

هـو مـا يطلـق عليـه اسـم القـانون ، فعملية الضبط االجتماعي حلماية املصاحل عرب وجود قواعـد وأحكـام 
 وغايتها هي التنظيم االجتماعي األخالقي .

فالقانون من وسائل الضبط االجتماعي ، بل هو الوسيلة األساسية الـيت يعتمـد عليهـا اجملتمـع يف ضـبط 
 سلوك األفراد األخالقية.
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 تمهيد في معنى كلمة األخالق :
من فعل معنـاه يشـكل أو يكـون أو يبـين، وقـد  كلمة أخالق أو خلق معناها األصلي مأخوذ   

كانــت تســتعمل يف عصــر مبكــر للداللــة بنــوع خــاص علــى العمــل الــذي يقــوم بــه صــانع الفخــار، أثنــاء 
 .(1) تشكيل األواين الصلصالية فوق عجلته

ومعىن كلمة أخالق، الطبع الذي يرتكه اخلتم املنقوش فـوق الطـني الطـري، أو الطـابع الـذي يكـون فـوق 
 .  (2)ن يف صك النقوداملعد
ـــه هـــي هيئـــة الـــنفس راســـخة تصـــدر عنهـــا األفعـــال  أمـــا اجلرجـــاين   فقـــد عـــرف األخـــالق بقول

بسهولة ويسر من غرب حاجة إىل فكر وروية، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة عقاًل 
هليئـة األفعـال القبيحـة مسيـت وشرعاً بسهولة مسيت اهليئة خلقاً حسناً ، وإن كان الصـادر منهـا أي مـن ا

اهليئة اليت هي املصدر خلقاً سيئاً، وإمنا قلنا أنه هيئة راسخة ألن من يصدر منه بذل املال على النذور، 
أي أحيانـاً قليلـة للغايـة حبالـة عارضـة ، ال يقـال خلقـه السـخاء مـا مل يثبـت ذلـك يف نفسـه، كـذلك مــن 

خلقــه احللــم، ولــيس اخللــق عبــارة عــن الفعــل، فرمبــا تكلــف الســكون عنــد الغضــب جبهــد أو رويــة يقــال 
الشخ  خلقه السخاء وال يبذل، أما لفقد املال أو املانع، ورمبا يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعـث 

 .(3)أو رياء
 المعنى اللغوي لألخالق : 
عـىن آن الكـرمي جمـازاً مبجاءت كلمة اخللق يف أساس البالغة مبعىن التقـدير، واسـتعلمت يف القـر   

بتقــدير وحكمــة ، يقــال رجــل خمتلــق أي حســن اخللقــة ويقــال : رجــل لــه خلــق حســن ، وخليقــة اإلجيــاد 
لق عليه من طبيعته وختلق بكذا وهو خليق لكذا، كأمنا خلق وطبـع عليـه ويقـال امـرأة خليقـة خوهي ما 

 أي ذات خلق .

                                                           
 . 3، دار الثقافة العربية ، ص 0999/  3ل بدير عونر، دراسات يف الفلسفة اخللقية، طد. فيص - 1
 . 464ج . هـ برستد ، فجر الضمري، ترمجة سليم حسن ، مكتبة األجنلو ، القاهرة ، ص  - 2
 -  " م " ولـــد يف مرجانـــة، اســـرتا بـــاز مـــن فـــارس مـــتكلم وفيلســـوف لقبـــه 0339هــــ/ 740اجلرجـــاين ،علـــي بـــن حممـــد 

 السيد الشريف.
 م .  0938، مكتبة جمد صبيع،  09اجلرجاين ، التعريفات ، ص  - 3
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واملـروءة والـدين، واخللقـة مبعـىن وجاءت كلمة اخللـق يف القـاموس احملـيط مبعـىن السـجية والطبـع   
 .(1)الفطرة ، واخللق مبعىن التقدير

ويف لســان العــرب اخللــق الطبيعــة ومجعهــا أخــالق، واخللــق الســجية ، وقــال اخللــق هــو الــدين   
والطبع والسخية وحقيقته أنـه وصـف لصـورة اإلنسـان الباطنـة، وهـي نفسـه وأوصـافها ومعانيهـا املختصـة 

 .(2)ته الظاهرة ومعانيها وهلا أوصاف حسنة وقبيحة هبا، مبنزل اخللق لصور 
أمــا يف املعجــم الوســيط فتجــد األخــالق علــم موضــوعه أحكــام تتعلــق باألعمــال الــيت توصــف   

باحلســن أو القبــيح، واألخالقــي هــو مــا يتفــق وقواعــد األخــالق أو الســلوك املقــررة يف اجملتمــع، أمــا اخللــق 
 .(3). رويه ر من غري حاجة إىلشري أو حالة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال خ

 المعنى االصطالحي لألخالق :
ة منهــا ومــن هــذه التعريفــات مــا اختلفــت وجهــات النظــر يف التعريــف االصــطالحي لألخــالق تبعــاً للغايــ

 :يلي
 علم األخالق هو علم العادات. -1
إنســانية يف ضــوء مثــل علــم األخــالق هــو القواعــد الــيت ينبغــي أن يســري عليهــا اإلنســان لبلــوغ كامــل  -2

 .(4)أعلى يصبو إليه
 
 .(5)علم األخالق هو علم اخلري والشر -3
 .(6)علم األخالق هو علم الواجبات  -4
 .(7)األخالق هي طريقة معينة للنظر إىل جمهود التعبري عن اإلنسان يف العامل -5

                                                           
 .  34، مكتبة القاهرة ، ص 0993،  0مقداد يلجن ، االجتاه األخالقي يف اإلسالم ، ط - 1
 .  8، ص 0م ، ط 0975عبد الرمحن بدوي، األخالق النظرية ، وكالة املطبوعات بالكويت ،  - 2
 .  656، جممع اللغة العربية ، ص  6، ط 0املعجم الوسيط ، ج - 3
 .  3م، ص 0948حممد يوسف موسى، مباحث يف فلسفة األخالق، دار الكتاب العريب  - 4
 . 5حممد غالب، العقيدة النظرية، املطبعة املصرية األهلية احلديثة، ص - 5
 . 60، الزقازيق، ص 6008،  6ألخالق طالسيد حممد عبد احلميد عبد اهلل ، دراسات يف علم ا - 6
 .  08م الكويت ، ص  0986حممد عبد الستار نصار، دراسات يف فلسفة األخالق ، دار القلم ،  - 7
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رذائـل وكيفيـة توقيهـا ليتخلـى األخالق هو العلم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلـى هبـا إلنسـان، وبال -6
 . (1)عنها

 القانون الوضعي :
 أصل كلمة قانون ومعناها في اللغة :

اآلراء حــول أصــل كلمــة القــانون ، فــذهب رأي أول إىل القــول بــأن الكلمــة ليســت  اختلفــت  
الـيت تعـين  (2)( الالتينية Kanonعربية األصل ، وأهنا دخيلة على العربية وهي مستخرجة من كلمة ) 

( ليطلقوهـــا علـــى قـــرارات اجملـــامع Canonاملســـطرة أو القاعـــدة، وقـــد اقتـــبس منهـــا الفرنســـيون كلمـــة )
( وقــد Canon lawالكنسـية، مث أخــذها االجنليــز عـنهم وأطلقوهــا بــدورهم علــى القـانون الكنســي )

نيــــني وإمكانيــــة احــــتج هــــذا الــــرأي بوجــــود تشــــابه صــــويت بــــني الكلمتــــني العربيــــة والالتينيــــة، وتقــــارب املع
اســتخدام الكلمـــة األجنبيـــة ضــمن مـــا اســـتند بــه العـــرب ، أثنـــاء احتكــاك الثقـــافتني اإلســـالمية والغربيـــة، 
وذهب رأي ثاين إىل القـول أيضـاً باسـتعراب الكلمـة األجنبيـة لكنـه أرجعهـا إىل الروميـة أو الفارسـية. أو 

  (3)السريانية أو العربية
يعين تتبع أخبار الشيء لإلمعان يف معرفته ، وأما من حيث شكلها فأصل كلمة قانون ) قن ( واألخري 

فهـي صـيغة عربيـة علـى وزن فــاعول، وهـي تـدل علـى الكمـال وبــذل اجلهـد والقـول بوجـود تشـابه صــويت 
 بني الكلمتني العربية واألجنبية.

 ومعىن كلمة قانون يف اللغة فهو املقياس لكل شيء ، وكان الفالسفة املسلـمون يقصـدون 
بالقــانون القاعــدة املطــردة، أي الــيت تســتمر وتســتقر وفقــاً لنظــام ثابــت وهبــذا املعــىن يطلــق القــانون علــى 

 .(4)النظم اليت هلا طابع االستمرار واالستقرار يف اجملاالت كافة 
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 معنى القانون اصطالحاً وتعريفه : 
إذا كانــت كلمــة القــانون تعتــرب لغــة القاعــدة املطــردة أو النظــام املســتمر واملســتقر يف اجملــاالت   

 معــاٍن اصــطالحية والعلــوم كافــة ، إال أن هلــا يف جمــال العلــوم االجتماعيــة وخصوصــاً الدراســات القانونيــة 
 أحدمها أوسع واآلخر ضيق.

نيــة امللزمــة الــيت حتكــم ســلوك األفــراد وعالقــتهم يف فالقــانون بــاملعىن الواســع يفيــد جمموعــة القواعــد القانو 
 .(1)جمتمع معني وهذا املعىن مشابه ملعناه اللغوي 

أما القانون باملعىن الضيق فرياد به جمموعة من القواعد التشريعية املدونـة اخلاصـة بـأمر معـني ،   
احملامـاة وقـانون السـري، والقـانون بـاملعىن فيقال مثااًل قانون املوظفني ويقال أيضاً قانون اجلامعات وقانون 

الضيق ينصرف فقط إىل اليقـني املكتـوب الصـادر عـن السـلطة التشـريعية فالقـانون الوضـعي هـو جمموعـة 
مــن القواعــد تــنظم ســلوك األفــراد اخلــارجي يف اجملتمــع بصــورة عامــة جمــردة وتوقــع الدولــة جــزاء علــى مــن 

 .(2)خيالفها
 ضرورة القانون في المجتمع :

تشري الدراسات التارخييـة إىل أن هنـاك قـوتني اجتمـاعيتني هيمنتـا علـى تصـرفات البشـر وظلتـا   
عنصــرين متكــاملني يالزمــا الطبيعــة البشــرية، ومهــا غريــزة حــب التملــك واحملافظــة علــى كيــان الفــرد ورفــع 

ه والتواجـد مـع مستوى معيشته، وغريزة العي  املشرتك اليت ترفع اإلنسـان إىل االسـتئناس مـع أفـراد جنسـ
أقرانـــه للعـــي ، ولغـــرض التوفيـــق بـــني هـــاتني الغريـــزتني البـــد مـــن وجـــود ضـــوابط للســـلوك يف اجملتمـــع وإال 

 .(3)سادت الفوضى وانعدام األمن واالستقرار
وحيتــاج إىل بــين جنســه لكـــي  ،فاإلنســان كــائن اجتمــاعي الطبــع كمــا يقـــول أرســطو والفــارايب  

ن كل شخ  إوحيث  ،ية مبا ال يتعارض وحاجات وغرائز اآلخرينيشعر باألمن ويوفر حاجاته األساس
يــدخل يف عالقــات متعــددة مــع اآلخــرين فــإن املــنظم هلــذه العالقــات هــو القــانون، فالقــانون هــو ضــرورة 
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 د. عبد املنعم فرج الصده، نفس املرجع . - 2
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اجتماعية وله وظيفة اجتماعية واقتصـادية وسياسـية وال ميكـن أن تتصـور وجـود جمتمـع إنسـاين خيلـو مـن 
تمع بدون قـانون وال قـانون دون وجـود الدولـة باعتبارهـا السـلطة العامـة املنظمـة التنظيم بالقانون، فال جم
 .(1)لعالقة الناس يف اجملتمع

 عالقة القانون باألخالق:
القواعـد األخالقيــة هـي املبــادئ الــيت حتـدد مــا هـو خــري ومــا هـو شــر يف جمتمـع معــني ويف زمــن 

وتتفق هذه القواعـد مـع القـانون يف كوهنـا هتـدف إىل عني، وجتد أساسها يف املثل األعلى للخلق القومي م
إجياد جمتمع سليم، وإقامـة العالقـة االجتماعيـة علـى أسـاس مـن العـدل، لـذلك جنـد العديـد مـن املسـائل 
املستهجنة خلقاً جمرمًة قانوناً كاالعتداء على اآلخرين والسب والسرقة والزنا واالستيالء على أموال الغري 

 . 2)) األفعال املمنوعة يف أغلب القواننيبالباطل وغريها من 
وبالرغم من اتفاق القـانون واألخـالق يف هـذه األمـور إال أن هنـاك فروقـاً بـارزة بينهمـا، يظهـر 

 أمهها يف اجلزاء ومقياس احلكم واهلدف.
 أ( الجزاء :)

يتميز القانون جبزاء مادي توقعه السلطة العامة على املخالف، وقد يأخذ هـذا اجلـزاء القـانوين 
أديب يتمثـل يف اجلـزاء علـى املخالفـات األخالقيـة صورة البطالن أو التعويض أو احلبس والغرامة، بينهمـا 

فمـن يسـرق جـاره  تأنيب الضمري واحتقار الناس ورفضهم ملسلك املخالف، وقـد جيتمـع اجلـزاءان أحيانـاً 
 .3)) يتعرض لسخط الناس، وقد خياجله شعور بالندم، باإلضافة إىل العقاب الذي توقعه عليه السلطة

 ب( مقياس الحكم :
مقياس احلكم يف األخالق باطين يتوغل إىل السرائر وينقب عن النوايا، بينما القانون ال ميتـد 

دون البحـــث يف النوايـــا، مـــع مالحظـــة أن االهتمـــام إال بالســـلوك اخلـــارجي، وال يهـــتم إال بظـــاهر احلـــال 
بالنوايا يف جمال القانون، قد يعول عليه بعد وقوع الفعل، للكشف عن مدى توافر النية اإلجرامية، فمن 
يفكر يف السرقة أو االغتصاب يكـون أمثـاً مـن الناحيـة األخالقيـة، ولكـن هـذا التفكـري ال يشـكل خمالفـة 
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، فالقـانون يهـتم بظـاهر 1)) مـل خـارجي أي الشـروع يف السـرقة أو االغتصـابللقانون مـا مل يتبلـور يف ع
 .2))احلال، بينما األخالق كالدين تقرر )) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى(( 

 ج( الهدف األسمى :
يهـدف القــانون إىل حتقيـق النظــام يف اجملتمــع وتنظـيم معــامالت أفــراده بشـكل يكفــل الثقــة يف 
املعامالت، وإقرار العدل بني مجيع الناس، بينما تسعى القواعـد األخالقيـة إىل غايـة مثاليـة سـامية، تنـزع 

 .3))بالفرد حنو الكمال، فهي تنهي عن الشر وتأمر باخلري، وحتض على التحلي بالفضائل 
وبالرغم من هذه الفوارق بني القانون واألخالق، فإن الصلة بينهمـا كبـرية، وأثـر قواعـد األخـالق واضـح 
يف خلـق القــوانني، ولكنهـا ليســت مالزمـة لــه وجــوداً وعـدماً إىل درجــة ميكـن التســليم فيهـا بوجهــة النظــر 

 .4))خالقية(( ))إن مجيع القواعد القانونية جتد أساسها امللزم يف املبادئ األ:القائلة
 العالقة بين قواعد القانون وقواعد األخالق:

لو كان القانون ينفرد حبكم السلوك االجتماعي لإلنسان ملا كانت بنـا حاجـة إىل البحـث يف  
كيفيـــة متييـــز القواعـــد القانونيـــة عـــن غريهـــا ولكـــن الواقـــع االجتمـــاعي يؤكـــد علـــى حقيقـــة ثابتـــة وهـــى أنـــه 

ائل أخـرى لتحقيـق التنظـيم االجتمـاعي، منهـا العـادات والتقاليـد وأيضـاً باإلضافة إىل القانون توجـد وسـ
 .5))األخالق والدين وكذلك الرأي العام، وشيوخ القبائل

ويف هـــذا الصـــدد نكتفـــي مبعاجلـــة العالقـــة بـــني القاعـــدة القانونيـــة واألخالقيـــة، فلـــيس مـــن الســـهل حتديـــد 
لــيت تــدور حــول حتديــد معــىن اخلــري ومعــىن الشــر، املقصــود مــن األخــالق، فيقــال أهنــا املبــادئ واألفكــار ا

فتعتــرب األخــالق كــل مــا حيمــل اخلــري وخيــرج عــن نطــاق مــا يتضــمن معــىن الشــر، إال أن الســؤال الصــعب 
 .6))يكمن يف حتديد ما هو خري وما هو شر، ما هو املعيار
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ولعل أحـد أسـباب ذلـك االخـتالف حـول مصـدر األخـالق نفسـها هـل العقـل  ،تتباين اآلراء
، مما يرتتـب علـى ذلـك أن النظـرة إىل قواعـد األخـالق، ومـا إذا كانـت عامـة أي ال ؟أو الدين أو اجملتمع

حســب الزمــان واملكــان، مــن األمــور املتفــق عليهــا  لتــداو تأي ،تتــأثر بعــاملي الزمــان واملكــان، أو نســبية 
اه الســائد، فاالجتــاه الفلســفي مييــل إىل القــول بــأن مــدلول الطيــب واخلبيــث أو اخلــري والشــر حبســب االجتــ

 . 1))واحد، يف حني ينقض علماء االجتماع على القول بأنه خيتلف باختالف احلضارات
وأمــام هــذه الصــعوبات ال يطــرح الــبعض حــىت الســؤال علــى أســاس أنــه مــن املســلم بــه وجــود 

خالقية، كمـا يقـول الـبعض أن األخـالق هـي جمموعـة أفكـار عـن اخلـري والشـر قواعد تسمى بالقواعد األ
 .2))اليت تعرب عن ضمري اجلماعة يف عصر من العصور

 للكمال وينحاز فريق أخر من الفقه إىل التحليل الفردي لألخالق اليت ال تعدو أن تكون قواعد فردية
، لكــن الســؤال الــذي يطــرح 3)) كماليــةتنبــع مــن ضــمري الشــخ  إىل نفســه بغيــة حتقيــق قــيم شخصــية   

 نفسه، هل من املالئم قبول هذا املسلك يف تعريف األخالق؟
يبــدو أن هــذا الســؤال لــه أمهيــة خاصــة يف ســائر الــبالد العربيــة الــيت تتخــذ مــن القــرآن منهجــاً 

ها يف امليـزان، يعتـرب، علـى ضـعوشريعة، الن قبول مثل هذه التعريفات املستوحاة من الفقه الغـريب دون و 
أقــل تقــدير تعســفاً يف الرخصــة الــيت جيــب أن يتمتــع هبــا كــل باحــث يف أن يســتفيد مــن الفكــر اإلنســاين 

 .4))بالقدر الذي يناسب ظروف جمتمعه وطموحاته 
 الفصل بين القاعدة األخالقية والقانونية :

ها فإن الفقه التقليدي يف مجلته على الرغم من بعض أوجه الشبه اليت مل يكن من سبيل إىل إنكار 
 ذهب إىل الفصل بينهما نظراً لوجود عوامل لألخالق أساسية يف نظره.

أوجه االلتقاء: لعل من أهم أوجه الشبه بني القاعدة القانونية واألخالقية انصرافها إىل تنظيم السـلوك،  -1
النشاط البشري، وكذلك  جمموعة من املبادئ هتدف إىل تنظيم ضعفاألخالق كالقانون، علم جوهره و 
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صــفة اإللــزام تتــوفر يف كــل منهمــا، وأن كانــت طبيعــة اخلــرباء خمتلفــة، إال أنــه توجــد باإلضــافة إىل ذلــك 
 عوامل جتعل التفرقة بينهما ضرورية. 

أوجه االختالف: يقيم الفقه التقليدي التفرقة بني القانون واألخـالق علـى أسـاس االخـتالف يف اجملـال  -2
 .1)) اجلزاءيف الغاية و ويف 

 اختالف مجال القانون عن األخالق:
ن الغايـــة ليســـت واحـــدة، إال أن هـــذا ذلـــك أل ،نطـــاق القـــانون خيتلـــف عـــن نطـــاق األخـــالق

االخـــتالف ال يصـــل إىل حـــد الفصـــل املطلـــق، فوفقـــاً لكرســـيتان توماســـيوس األب الروحـــي للفصـــل بـــني 
بالبعد الداخلي لإلنسان، يف حني يهتم و األخالق والقانون، أن االختالف يهتم فقط بالنوايا واملقاصد 

 .2)) عث الداخليةالقانون بالبعد اخلارجي فقط دون االهتمام بالبوا
فاملطابقــــة بــــني جمــــال القــــانون واألخــــالق ليســــت صــــحيحة، بــــل مــــن املؤكــــد أن جماليهمــــا ال 
يتطابقان إال بشكل غري كامل، ففي حال القانون ال يكتنف حبال جمال األخالق بشكل تام ويتجاوزه 

 .3)) فضاًل ذلك
ومن مث يقسم أنصار الفصل بني القاعدتني فيما يتعلق باجملال هذا األخري إىل ثالث مناطق: 
منطقــة تطــابق ومنطقــة حمفوظــة لألخــالق وثالثــة هتــم القــانون، األوىل تشــمل أوجــه النشــاط االجتمــاعي 

لغــري بالضــرب املتصــل بــالغري ســلباً أو إجيابــاً، فالقــانون واألخــالق جيرمــان القتــل، االعتــداء علــى ســالمة ا
واجلرح، تبديد أموال الغري وانتهاك حرمة بيته، فكل القواعد القانونية اليت أصلها أخالقي تدخل يف هذا 

 .4)) القطاع املشرتك 
ولكـــن األخـــالق تنفـــرد حبكـــم بعـــض أوجـــه الســـلوك اخلـــارجي الـــذي ال ميتـــد تـــأثريه إىل الغـــري 
باإلضــافة إىل انفرادهــا حبكــم الســلوك البــاطن للشــخ ، فالقواعــد الــيت حتكــم ســلوك الفــرد قبــل نفســه 
عــد ونوايــاه الــيت تظــل يف مرحلــة مــا قبــل التنفيــذ  )) اشــتهاء مــال الغــري أو عرضــه مــثاًل((، تعتــرب مــن قوا

                                                           
 .57، ص0993الكوين علي اعبدوه، أساسيات القانون الوصفي، منشورات جامعة ناصر،  - 1
 .674، ص0953جورج ديل فكيو، فلسفة القانون، تقدمي ويبري والوز، باريس،  - 2
 .85، ص0933واألخالق، مطبعة باريس، ديلوس، مشكلة عالقة القانون  - 3
 .56، ص0993الكوين علي اعبدوه، أساسيات القانون الوضعي، منشورات جامعة ناصر،  - 4



349 
 

لكنـه يبقـى خـارج دائـرة القـانون إىل أن يقـرتن دية متيزاً هلـا مـن قواعـد األخـالق، األخالق الشخصية الفر 
 .1)) بظروف معينة جتعله حمل اعتبار املشروع بسبب نتائجه الوخيمة كشهادة الزور مثالً 

مـا يــدخل  نأل ،باملقابـل يبـدو أن القـانون ينفـرد مبنطقـة ثالثـة رمبــا ترفـع االخـتالف عنهـا يـدها
فيها من مسائل ال تفرض واجبات أخالقية حمددة واألمثلة التقليدية يف هذا السـياق تـدور حـول تنظـيم 

ن يف األحكـــام. فهـــذه جمـــرد وســـائل عـــاملشـــروع للســـري علـــى الطرقـــات، كيفيـــة رفـــع الـــدعوى ومواعيـــد الط
 -الذي يقودنا إىل:. األمر 2)) هتدف لتحقيق غايات هتم أساساً االستقرار والنظام يف  اجملتمع

 االختالف في الغاية:
إذا كانــت غايــة القــانون هــي إمجــااًل حتقيــق االســتقرار واألمــن والنظــام، فــإن غايــة األخــالق يف 
نظــــر الفقــــه هــــي الكمــــال الشخصــــي للفــــرد، فالقاعــــدة األخالقيــــة كمــــا يقــــول روبييــــه تســــتهدف خــــري 

اجملتمع، فغاية األوىل فرديـة، بعكـس الثانيـة الـيت الشخ ، يف حني أن القاعدة القانونية تستهدف خري 
رض فـتوصف بأهنا مجاعية، وهلذا يؤكد الفقه أيضاً أن األخالق أكثر تطلباً وصرامة من القانون، ألهنـا ت

مــن الواجبــات مــا يصـــعب علــى القــانون واجبـــاً يســتحيل عليــه تنظيمــه ومعاجلتـــه، " حــب اجلــار والغـــري 
عــن احلقــد واحلســد، العرفــان باجلميــل " . وبــالنظر إىل هــذه الغايــة فــإن  عمومــاً، الرمحــة والعطــف، البعــد

القاعــدتني البــد أن تتمتعــا بــاإللزام، وإال كــان مضــموهنما جمــرد نصــيحة أو دعــوة تتوقــف أمهيتهــا الواقعيــة 
 . 3)) على املخاطب

 االختالف في الجزاء:
ن كــان الـــبعض يــرفض االجتـــاه الفقــه يف جمموعــه يؤكـــد علــى أمهيـــة اجلــزاء للقاعــدة القانونيـــة وإ

الســائد الــذي يقــول بــأن اجلــزاء ركــن جــوهري يف القاعــدة القانونيــة تنعــدم بانعدامــه صــفة القانونيــة الــيت 
توصف هبا القاعدة اليت تدخل يف نطاق القانون، باملقابل فإن القاعدة األخالقية وإن كانت ملزمة هي 

لقاعدة القانونيـة، إذ ينحصـر جزاؤهـا يف صـوت الضـمري أو األخرى، إال أهنا ال تتمتع جبزاء مماثل جلزاء ا
يف اســتهجان اجلماعــة للســلوك املنــايف ملضــمون األخــالق ونفورهــا مــن فاعــل ذلــك الســلوك، فقــد يلتقــي 
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، فاخلالصــة أن اخــتالف اجلــزاء يعتــرب مــن 1)) األمــران، الــواعز الــداخلي للشــخ  واالســتهجان اجلمــاعي
عن األخالق، كما يتأكد أيضاً بأن التميز بينهما ال يعين القطيعـة والتنـاقض بني املعايري املميزة للقانون 

 .2)) يف أسوء الفروض يوجد حد أدِن من األخالق يف كل نظام قانوين
 القانون والرأي العام :

لكــل مــن القــانون والــرأي العــام أثــر كــرب يف اجملتمــع، فهمــا مينعــان النــاس مــن تعــدي احلــدود،  
ويلـزمهم بعمـل مـا حيفـظ كيـان اجملتمـع، والنـاس يعملـون علـى وفقهمـا أواًل خوفـاً  واجلري حسب اهلـوى،

مــن عقوبتهمــا، مث ينقلــب مــا كــان يعمــل عــن خــوف إىل عــادة، ومــن عــادة إىل أن يعمــل للشــعور بأنــه 
 .(3)خري

وهى تنفذ أوامرها ونواهيها طوعاً  ،فالقوانني وضعت للمجتمع لتساعد على حتقيق العدل فيه
، وهـذه القـوانني قليلـة العنـاء إذا كـان مـن وضـعت هلـم متوحشـني ال حيرتمـون قانونـاً، وال خيـافون أو كرهاً 

عقوبته، كذلك إذا بلغ الناس يف أمة درجة كبرية من الرقي واحلكمة، مل يكونوا يف حاجة إىل قانون، ومل 
 تصل أمة ما إىل هذه الدرجة من الرقي.

والقــوانني الوضــعية تتــابع حالــة النــاس، وهــى مظهــر مــن مظــاهرهم، فــإذا جــد شــئ يف النــاس 
يســتدعي قانونــاً جديــداً وجــب أن يوضــع، وإذا تغــريوا عمــا كــانوا عليــه وقــت وضــع القــانون، وجــب أن 
، يتغري القانون، أي أن القوانني جيب أن تتيح تغريات األحوال االجتماعية وما يطرأ على الناس من رقي

 .(4)أي أنه ال ميكن ألي حكومة أن نضع قانون صاحلًا للعصور املختلفة 
كــان قبــل القــانون حــر أن   هفقــد يظــن أن القــانون أنشــئ أوضــع لتقييــد حريــة الفــرد، ذلــك ألنــ

يفعل أو ال يفعل، أما بعد وضع القانون فإذا مل يطعه عوقب وهذا سلب للحرية، لكن إذا دققنا النظر 
 .(5)لة من وسائل نيل احلرية ال من وسائل سلبها رأينا القانون وسي
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 القانون األخالقي والقوانين األخرى:
اإلنســان يف هــذه احليــاة حمــاط بقــوانني كثــرية، ملــزم باخلضــوع هلــا مجيعــاً، فــأول هــذه القــوانني" 

ذب العــام القـوانني الطبيعيــة"، وهــى القــوانني الــيت تشـرح لنــا طبــائع األشــياء، مثــل قـوانني املــد واجلــزر واجلــ
 والكهرباء وحنو ذلك.

هذه القوانني ثابتة ال تتغري وال ميكن خمالفتها، عرفها الناس أو جهلوها، وقد يتغـري علمنـا هبـا 
ورأينــا فيهــا، أمــا القــانون نفســه ال يتغــري، فالنــاس مــثاًل كــانوا يعتقــدون أن األرض ثابتــة والشــمس تــدور 

تــدور حــول الشــمس، فالــذي تغــري هــو رأي النــاس، أمــا حوهلــا، مث تغــري رأيهــم، وأثبــت العلــم أن األرض 
 .(1)األرض فمن قدمي الزمان كانت تدور حول الشمس 

والكهرباء كانـت تـوثر تـأثرياً بالغـاً يف الكـون، ولـو مل يعرفهـا النـاس إال حـديثاً، وال تـزال هنـاك 
نها أكثر مما نعلـم، هـذه قوانني طبيعية تعمل عملها فيما بيننا ومل نكتشفها بعد، وسيعلم الذين بعدنا م

أعمالنــا  ئالقـوانني الطبيعيــة نافــذة حتمــاً فيمــا مضــى ويف احلـال ويف املســتقبل، ولوثوقنــا هبــا وبنظامهــا هنيــ
على وفقها، فنبين بيوتنا مثاًل ألن واثقون بأن قانون اجلذب سيعمل يف السنني اآلتية مـا كـان يعملـه يف 

 املاضي وهكذا.
فتــه بــالقوانني الطبيعيــة، وعــرف كيــف يســتخدمها يف مصــلحته  وكلمــا أكثــر اإلنســان مــن معر 

كانت حياته أسعد، وهذا هو السبب الذي مـن أجلـه يهـتم بالبحـث عـن القـوانني الطبيعيـة، مبـا نـدرس 
 . (2)من طبيعة وكيمياء وعلم نبات وعلم وظائف األعضاء 

اليوميـة،  ايف شـؤونن فالباحث األول على دراسة هذه العلوم هو معرفـة قوانينهـا مث اسـتخدامها
فاإلنسان هبذا املعىن خاضع لقوانني طبيعية كثرية ختت  لكل طائفة منها علم خاص، فعلم يبحث فيـه 
مــن حيــث هــو كــائن عاقــل، وهــو علــم" الــنفس" فهــو يبحــث يف القــوانني الطبيعيــة الــيت ختضــع هلــا قــواه 

مـاع" فهـو يبحـث يف اجلماعـة العاقلة، وعلم يبحث فيه من حيث هو كائن اجتمـاعي وهـو" علـم االجت
البشــرية، أي مــن حيــث عالقتــه بــاجملتمع الــذي ولــد ويعــي  فيــه، وكــذلك ملعاملــة النــاس بعضــهم بعــض 
قـــوانني تبـــني خريهـــا وشـــرها، وتبـــني مـــا يوصـــل منهـــا إىل الســـعادة ومـــا يبعـــد عنهـــا. كـــالقوانني الـــيت تـــأمر 
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بياهنــا هــو " علــم األخــالق". وهــذه بالصــدق والعــدل وتنهــي عــن الكــذب والظلــم، والعلــم الــذي يهــتم ب
القوانني شأهنا شأن سائر القوانني الطبيعية يف أهنا ثابتة ال تتغري، وإمنا الذي يتغري رأينا فيها ونظرنا إليها 

(1). 
وهناك نوع أخر من القوانني اليت ختضع هلا اإلنسان يسمى القوانني الوضعية، وهى جمموعة 

كومة، وهى ال تكافئ املطيع، لكن تعاقب العاصي بعقوبات خمتلفة، األوامر والنواهي اليت تضعها احل
وقد اهتمت احلكومات هبذه القوانني، فأحاطتها بشرطة حلمايتها وقضاة إليقاع  ،باختالف اجلرمية

العقاب على من خيالفها، فإذا ارتكب إنسان جرمية القتل مثالً، فيقبض عليه رجال الشرطة وحياكم 
 .(2)القتل نه خرق حرمة القانون الذي ينهاه عن ذلك ألو  ،أمام القاضي

 -وتوجد بني القوانني األخالقية والوضعية فروق عدة أمهها:
أن القوانني الوضعية قابلة للتغري، وضعت لقوم يف أحوال خاصـة، فـإذا تغـريت تلـك األحـوال تغـري  -1

 الناس اقتضت ذلك.احلكومة من حني ألخر تعمد إىل القوانني ألن أحوال لذلك نرى القانون، و 
 أما القوانني األخالقية فثابتة ال تتغري، وإمنا يتغري رأي الناس فيها.

أن القانون الوضعي قد يكون صاحلاً وقد يكون غري صاحل، كما إذا أخطـأ واضـع القـانون، فوضـع  -2
يف الوضـع، ولكـن القــانون األخالقـي مــىت ثبـت أنــه أبنـاء العصــر مـا ال يتفـق مــع مصـلحة األمــة أو 

 القي ال يكون إال صاحلاً. أخ
القــانون الوضــعي ال ينظــر يف حكمــه إال إىل األعمــال اخلارجيــة، أمــا القــانون األخالقــي فينظــر إىل  -3

األعمـــال والباعـــث عليهـــا، بـــل قـــد حيكـــم علـــى العمـــل بأنـــه شـــر، وإن كانـــت نتائجـــه حســـنة ألن 
 الباعث عليه سيئ.

ة وجنود ورجال نيابة وسجون وإصالحيات القانون الوضعي تقوم بتنفيذه سلطة خارجية، من قضا -4
 .(3)أحداث، أما القانون األخالقي فتنفذه قوة داخلية، قوة النفس وهى الوجدان

                                                           
 .090أمحد أمني، األخالق، مرجع سابق، ص - 1
 .606وليم ليلى، املدخل إىل علم األخالق، ترمجة علي عبد املعطى حممد، مرجع سابق، ص - 2
 .002أمحد أمني، األخالق، مرجع سابق، ص - 3
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القــانون الوضــعي ال يكلــف األشــخاص إال بالواجبــات الــيت عليهــا يتوقــف بقــاء اجملتمــع غالبــاً، مــن  -5
 احرتام النفس واملال: أي ال يكلفهم إال بالضروريات.

األخالقي فيكلفهم بالضروريات والكماليات معاً، فهو يكلف الناس أن يكونوا أخياراً  أما القانون
وأن يصلوا إىل أقصى درجة من الرقي ميكنهم الوصول إليها، فالقانون الوضعي ينهـي عـن التعـدي علـى 
ينفــع مــال الغــري بالســرقة وحنوهــا، ولكــن ال يكلــف األفــراد أن يتصــرفوا يف أمــواهلم أنفســهم مبــا يــنفعهم و 

أمــتهم، أمـــا األخـــالق فإهنــا تـــأمر األفـــراد أن حيســنوا التصـــرف يف أمـــواهلم وأن يتربعــوا لألعمـــال النافعـــة،  
 كاملستشفيات واجلمعيات اخلريية.

والبـد لسـعادة اإلنسـان يف هـذه (.1)ويعد أمثا من كان يف استطاعته أن يوصل اخلـري إىل النـاس ومل يفعـل 
حــارب القــوانني الطبيعيــة هلــزم أمامهــا، ولــو خــالف القــوانني الوضــعية احليــاة مــن خضــوعه للقــوانني، فلــو 

واألخالقيــة لعــاش عيشــة ســيئة، ألن هــذه القــوانني أمنــا وضــعت إلســعاده، وذلــك ألن اإلنســان يف هــذه 
احليــاة مضــطر إىل االجتمــاع وال ميكنــه العــي  لوحــده، والبــد أن تكــون لــه عالقــات مبجتمعــات كثــرية، 

ىل قوانني تبني هلم حقوقهم وواجبـاهتم، وتوقـف كـاًل عنـد حـده، وهـذا هـو عمـل فكل الناس يف حاجة إ
 . (2)القانون الوضعي واألخالقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .660، ص0934األخالق، ترمجة لطفي السيد، دار الكتاب الوطنية،  أرسطو، كتاب - 1
 .666أرسطو، كتاب األخالق، مرجع سابق، ص - 2
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 الخاتم  ة
حبمـــد مـــن اهلل وتوفيقـــه نـــأيت إىل خامتـــة هـــذه الدراســـة البســـيطة، وقـــد حاولـــت قـــدر املســـتطاع  

جانب األخالق من نظرة قانونية، فبعد تلمس جانباً من جوانب البحث يف حياتنا، له أمهية كبرية وهو 
 تتبع البحث وفق خطة معينة توصلت إىل التايل:

األخالق تعين يف الواقع االرتباط الوثيق بالسلوك اإلنساين بصفة عامة، وهى عبارة حتمـل يف مضـموهنا  -1
هــي مجــع   عــادات وقيمــاً وأفعــااًل معينــة ينبغــي علــى اإلنســان التحلــي وااللتــزام هبــا يف حياتــه، فــاألخالق

كلمــة اخللــق الــيت تعــين الســعادة والتكــرار، فالفعــل احلســن أو القبــيح هــو الــذي حيــدد أخــالق اإلنســان 
 وجيعله مسئول عنها.

أمــا مـــن حيــث مفهـــوم القـــانون الوضــعي، فهـــو ينشــأ يف اجلماعـــة وينظمهـــا وحيكمهــا، ويتطـــور القـــانون  -2
 األخالق فهي حتكم حياهتم الداخلية.بتطور هذه اجلماعة، وهو ينظم عالقات البشر اخلارجية، أما 

فالقانون يتطلـب خضـوعاً مطلقـاً لقواعـده وأحكامـه، أمـا األخـالق تتطلـب االقتنـاع الـداخلي، أمـا عـن 
العالقة بني األخالق والقانون فهي نتيجة تطور وتغري، كمـا أن القـانون يهـتم بالبواعـث والنوايـا كشـرط 

غـض الطـرف كليـة عـن األفعـال، كمـا أن اجلـزاء يف القاعـدة للجزاء أما األخالق فإهنا على العكـس ال ت
القانونية جزاء مادي يلحق املخـالف وجيـربه علـى احـرتام القـانون، أمـا يف األخـالق فالقاعـدة األخالقيـة 

 قاصرة على تأنيب الضمري وحتقري الناس للمخالف. 
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 هداف الدراسة :أ 
العريب  الرياضي إن اهلدف من هذه الدراسة يف غاية البساطة ، هو حماولة حتليل مضمون العلم        

مع دراسة  ،حتليال علميا ، يقوم علي الفهم املتكامل لصياغة العلم الرياضي العريب يف تلك الفرتة
إجنازات أخري متوافقة معه زمنيا ومنطقيا ومقارنته حبالة العلم السابق عليه ،كما أن االهتمام باألصالة 
العربية من أولويات الباحث خوفا عليها من الضياع ، وتغريب الرتاث ، واستعاب الرتاث السابق 

 لسابقة.يف صورة منهج حيمل منجزات احلضارات ابه ألجيال احلاضرة وتعريف ا
 إشكالية الدراسة:

إن موضوع العلوم عند العرب حيتوي علي العديد من املوضوعات الشائكة واملعقدة الرتباطها        
بعدة أفكار وجماالت ذات حساسية عالية ،كذلك االهتامات واألسئلة العديدة اليت واجهت للعلم 

ديد مسار البحث العلمي الرياضي عند العريب ،كانت حمور اإلشكالية وطرح العديد من األسئلة من حت
 االصالة العربية. العرب يف صورة حتديد مفهوم األرقام الرياضية وانتساهبا إىل

        -المقدمة: 
إن الفكرة األساسية هلذا البحث، هي بيان أمهية استخدام الرياضيات ، ودورها يف بناء تاري         

الرياضي العريب من تاري  العلم واعتباره احلقبة عربية فرتة خواء هلا الرياضيات العام، أي إخراج الفكر 
أثر فيها لعلم، أو لفكر وهو أمر كان قد حدث بالنسبة للفكر الرياضي الشرقي القدمي إزاء اليونان، 
فاليونان هم أو من وضعوا العلم من ال شيء، مث جاءت عصور النهضة األوروبية اليت تابعت أعمال 

د إغفاءة أثناء احلقبة العربية، فبدأ عملها وكأنه إحياء للرتاث اليوناين، الذي يتميز يف نظر اليونان بع
بأنه العلم احلقيقي والصحيح، ألن العلم الشرقي القدمي جمرد وصفات نفعية عملية ال  هذه العصور

وفيها الكثري  ،ترقى إىل مستوى العلم، وكذلك يصفون الفكر الرياضي العريب بأنه جمرد متابعة قاصرة
وهلذا مت جتاهله. ويبدو أن الذي ساعد على ترسي  هذا التجاهل  ،من التقصري قياسًا بالفكر اليوناين

واإلعراض عن الفكر الشرقي القدمي والفكر العريب ندرة الدراسات يف هذه اجملاالت، وفقدان الكثري من 
موجود فعاًل، خصوصًا وأن الكثري من املؤلفات واملصنفات والوثائق، مع صعوبة احلصول على ما هو 

املخطوطات واملصنفات العربية واإلسالمية مركونة يف خمتلف مكتبات العامل دون العناية أو االهتمام 
القليل املتوفر يدل داللة قاطعة وواضحة على قيمة وأمهية الفكر و   يبق إال القليل منها معروفاً،هبا، ومل
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ليل القرآين دالت دوين االرقام وطرق العد، كما أشار البحث إىلمنها طرق تو  ،الرياضي بصفة عامة
بالعديد من اآليات حيث وجد أن الفكر الرياضي العريب استطاع بكل اقتدار أن يطبع الفكر الرياضي 
والرياضيات الالحقة بطابعه اخلاص توضح تأكيدهم يف استعمال العقل وفق ما جاء به دينهم احلنيف، 

املصنفني مؤخرًا من إعالن اعرتافهم، بأنه لوال جهود العلماء العرب ملا وجدت أغلب مما جعل بعض 
ابتكارات أوروبا، إن مل تكن تلك االبتكارات من نصيب العرب أنفسهم. وإلثبات أمهية الفكر 

وابن خلدون مع توضيح  ،العلوم العددية لبعض علماء العرب الرياضي عند العرب أشار الباحث إىل
 فاهيم لنظرية العلم النظريبعض امل

 الفصل األول
 األرقام والترقيم العربية

 أوال  األرقام والترقيم العربية

لقد استخدم العرب عدة طرائق للتعبري عن األعداد يف الفرتة اليت سـبقت قيـام الدولـة اإلسـالمية،       
ذيب األرقـام، واسـتخدامها يف وخالل العهود األوىل وقبل أن يقوموا بدورهم العلمي املهم يف توحيد وهت

 أعماهلم الرياضية ومن تلك الطرائق ما يأيت: 

 -أ( طريقة تدوين األرقام باأللفاظ :

كانـت تسـتخدم يف التعبـري عـن األعـداد، حيـث يـتم عـن   فقـدهي مـن أقـدم الطرائـق الـيت وصـلتنا،       
طريقها استخدام الصيغ اللفظية يف متثيـل مجيـع األرقـام، حـىت الكبـرية منهـا )كـاأللوف وألـوف األلـوف( 

 وغريمها، فقد كانت تكتب تلك األعداد اللفظية مثل واحد، اثنان، ثالثة ...

لتجارية وأمور حياهتم األخرى قبل اإلسالم وبعده، استعمل العرب هذه الطريقة يف معامالهتم ا وقد    
فقـد وردت يف عـدد مـن اآلثـار إشـارات تؤكـد ذلــك، منهـا )حجـر النمـارة الـذي عثـر عليـه يف )حــودان( 

األثريـة الـيت أجريـت هنالـك، فقـد كـان ذلـك )احلجـر( يف األصـل يوضـع علـى قـرب )امـرئ  التنقيباتبعد 
ىل أوائل القرن الرابع املـيالدي، وقـد نقـ  عليـه بـاخلط النبطـي، القيس بن عمرو(، والذي يرجع تارخيه إ

مــا ترمجتــه يف الوقــت احلاضــر )هــذا قــرب امــرئ القــيس بــن عمــرو بــن ملــك العــرب كلهــم الــذي نــال التــاج 
مدينــة مســر وملــك يف وملــك األســدين ونــزاراً وملــوكهم وهــزم مزحجــاً بقوتــه وقــاد الظفــر إىل أســود جنــران 
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ئه على القبائل ووكلهم فرساناً للروم فلم يبلغ ملك مبلغه يف القـوة، هلـك عـام ثالثـة معداً واستعان بأبنا
 وعشرين ومائتني يوم سبعة أيلول ليسعد الذي ولده(. 

( قـــد دونـــا علـــى وفـــق الطريقـــة اللفظيـــة 7( والعـــدد )223فمـــن ذلـــك الـــن ، نالحـــظ أن العـــدد )     
ملة يف التعبـري عـن األعـداد إىل مـا بعـد قيـام العـرب للتعبري عـن األعـداد، وقـد بقيـت هـذه الطريقـة مسـتع

استعمال نظامهم الرتقيمي اجلديد، وتكمن أمهية هذه الطريقة يف كوهنا متكننا أن نعرب عن األعداد كافة 
 (1)مهما زادت كميتها. 

 ب( طريقة حساب العقود )القبضة(:

وإمكانية تغيري هيئاهتا وأوضاعها يف  تقوم هذه الطريقة على االستفادة من اختالف أصابع اليدين،     
التعبري عن األعداد، فقد وضع العرب بإزاء تلك األوضاع أعدادًا خمصوصة ورتبوا ألوضاعها املختلفة 

 )آحاد وعشرات ومئات وألوف(

يكون أسهل، وال  بهوذلك لكون العمل  ،اهتم العرب بعلم حساب العقود، ملا له من أمهية فقد     
د خاصة به، إضافة إىل كون حساب العقود يعد وسيلة حسابية سهلة للتفاهم يف إجراء حيتاج إىل موا

األعمال الرياضية بني الناس، على الرغم من اختالف اللغات بينهم ألنه يعتمد على أسلوب اإلشارة 
 اليت تتخذ من أصابع اليدين أساساً هلا.

عشرة آالف بتسع صور مأخوذة من هيئات صبح باإلمكان أن نعرب عن األعداد من واحد إىل فأ      
أصابع اليدين، فقد عينوا لعقود اآلحاد التسعة، )اخلنصر، والبنصر والوسطى( من أصابع اليد اليمىن، 
ولعقود العشرات التسعة )اإلهبام والبنصر( من اليد اليمىن، أيضًا ولعقود املئات التسعة )البنصر 

األلوف، )اخلنصر والبنصر والوسطى( من اليد اليسرى وكانت واإلهبام( من اليد اليسرى ولعقود آحاد 
تلك الطريقة تعد من الوسائل املهمة للتفاهم يف معرفة رموز األعداد بني الناس على الرغم من اختالف 

 أسلوب اإلشارة. منلغاهتم أو بني الذين ال يتمكنون من النطق ألهنا تعتمد 
                                                           

 .115،ص 1988تاري  علم الرياضيات عند العرب ،خضر عباس املنشراوي،  منشورات جامعة قاريونس ، ط   -1
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 ج( طريقة حساب الجمل :

ة حساب اجلمل على استخدام احلروف األجبدية يف التعبري عن األعداد وقيمتها، وأن تقوم فكر         
تلك الطريقة تعد من الوسائل اليت فكر هبا العرب منذ قدمي الزمان، حيث ميكن أن جند مالمح هلذه 
الطريقة ضمن اخلط املعروف )باملسند(، الذي استعمله العرب اجلنوبيون يف حدود األلف األول قبل 

( 5مليالد، فقد استعملوا اجلمل األوىل من أمساء بعض األرقام عوضاً عن األرقام نفسها، فمثاًل الرقم )ا
( وضعوا 6رموزا له باحلرف )خ( الذي هو أول حرف من كلمة )مخس( وإذا أرادوا اإلشارة إىل رقم )

  (1)خطاً عمودياً على اجلانب األيسر حلرف )خ( الذي يرمز للرقم مخسة. 

 ( رمزوا له باحلرف األول من كلمة )مائة( أي حبرف )م( وهكذا.133والرقم )

(، فإنه ملا كان حرفه األول يشابه احلرف األول للرقم مخسة، فقد وجدوا 53أما بالنسبة للرقم )       
أنه ملا كان نصف الرقم )مائة( وأم حرف )م( كان يرمز على شكل )خط عمودي(، يرتكز عليه مثلثان 

هتما ملتصقة بذلك العمود فإهنم رمزوا للرقم مخسني ذينك املثلثني. أما األعداد اليت تلي العشرة، قاعد
( 11فيبدأون أواًل بكتابة حرف العني، مث تليه بقية زيادة ذلك العدد على العشرة، فإذا أرادوا رقم )

 ني مرتني وهكذا.وضعوا بعد العني خطاً عمودياً مبعىن واحد، ولكتابة العشرين كرروا حرف الع

/م(، بان العرب مل يأخذوا تلك الصور كما 1353-972ه/-442-362وقد أكد البريوين )      
هي أو أهنم اختذوا سلسلة معينة ، حيث قال ).....وكما أن صـور احلـروف ختتلـف يف بقـاعهم كـذلك 

فائـدة يف الصـور أرقام احلساب وتسمي )أنك( والذي تستعمله حنـن مـأخوذ مـن أحسـن مـا عنـدهم وال 
 . (2) إذا عرف ما وراءها من املعاين(

وا عن اهلنود فكرة االرقـام ولـيس أشـكال األرقـام ، كمـا ذكذلك أكد عدد من الباحثني كون العرب أخ
هم شكل تلك األرقام ذذي ذكر )أن العرب بعد أخلذكرها اهلنود ومن أولئك الشي  حممد أل ياسني ا

لتشــذيب ومنحوهــا مــن الــذوق واالنســيابية واللمســة الفنيــة مــا جعــل هلــا قــد أجــروا عليهــا مــن التعــديل وا

                                                           
 118املرجع السابق ، ص - 1

 136/م ص1925البريوين)حتقيق ما للهند من مقولة يف العقل أو مرذولة ( ليبزج  - 2
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صــورة متميــزة وشــكال وطريقــة معينــة يف الكتابــة ، ورمبــا يســتهدفون هبــذا التحــوير أن جيعلــوا تلــك األرقــام 
 (1)أيضا يف الشكل والرسم(. ،حروف أجبديتهم ذات القيمة العددية إىل باأكثر شبها وقر 

.  (2)أما قدري حافظ طوقان ، فقال )وكان لدي اهلنود أشكال عديدة لألرقام هذب العـرب بعضـها(  

)إن العــرب : كــذلك أوضــح الــدكتور أمحــد مطلــوب اخــتالف أشــكال األرقــام العربيــة عــن اهلنــود بقولــه
 .(3) وا عن اهلنود فكرة األرقام ومل يأخذوا أشكاهلا وصورها(ذأخ

 
 الفصل الثاني   

 التاريخي لألرقام والترقيم السياق
 

 السياق التاريخي لألرقام والترقيم:

وميكن أن توضح ذلك بالنموذج اآليت الذي ميثـل صـور األعـداد ومـا يقابلهـا باألرقـام احلاليـة وهـي علـى 
 النحو اآليت :

 الرقم احلايل الرمز الرقم احلايل الرمز الرقم احلايل الرمز

| 1  15  29 

|| 2  16  33 

||| 3  17  43 

|||| 4  18  53 

                                                           
 .137/م ،ص1982األرقام العربية ،مولدها، نشأهتا ، تطورها ، ال ياسني ، مطبعة اجملمع العلمي العراقي ، بغداد ، - 1

  46/،ص1971وت ، تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك ، قدري طوقان، دار الشروق ، بري   - 2

 .243، ص 1975، اجلزء الرابع ، 31األرقام العربية )جملة اجملتمع العلمي العراقي(، أمحد مطلوب ، اجمللد  - 3
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 5  19  63 

 6  23  73 

 7 | 21  83 

 8 || 22  93 

 9 ||| 23  133 

 13 |||| 24  233 
 (1)صور االعداد وما يقابلها

 : أوأل: األرقام والترقيم في العصر الجاهلي
ُتشري الدراسات واألحباث يف تاري  العلوم أن العرب يف اجلاهلية، مل تكن لديهم علوم باملعىن 
الصحيح، وإن كانت لديهم بعض املعلومات واملعارف الضرورية اليت تساعدهم يف أمور حياهتم اليومية 

م اخلاصة يف من معامالت وبيع وشراء وتقسيم الغنائم وقياس األرض واملكاييل. وكانت هلم مصطلحاهت
هذا الشأن )كالشرب( و)الذراع( و)القدم( و)القامة( و)حبات الشعري(، وبعض هذه املكاييل الزال 

يظن البعض خطًأ أن العرب قبل اإلسالم هم أهل مكة و مستعماًل يف بعض املناطق الريفية إىل اآلن 
ومرد هذا الظن أن"  ،واألنشطةواملدينة )يثرب( الذين كانوا يعيشون حياة متواضعة يف خمتلف امليادين 

 وهذا احمليط العريب الذي أطلق عليه خطاً)العصر اجلاهلي(. (2)اإلسالم نشأ وترعرع يف هاتني املدينتني 

فاجلاهلية اصطالح أطلق على مجاعة العرب الذين جهلوا الوحدانية، وجهلوا اهلل الواحد 
 القهار.

إن العرب يف نطاق )مكة واملدينة( كانوا يتميزون حبضارة منرية، وميتلكون علومًا متطورة، وكانوا رواد 
احلضارة األوىل يف منطقة الشرق القدمي، ويف العامل، وأكرب شاهد على هذا القول انطالق احلضارات 

                                                           
 .31/م ص1988الرياضيات يف احلضارة اإلسالمية موريس شربل "،  بريوت لبنان ط  - 1

 6،ص1998تاري  العلوم عند العرب ، عباس سليمان وحسان حالق ، دار املعارف اجلامعية ،بريوت ،  -2
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من مث ، فكثري من هذه الشعوب  الرائدة يف املنطقة منها )البابلية والسومرية، واألكادية، واألشورية(، و 
 ميكن إرجاع هذا االستخدام األول إىل الفينيقيني.و كانت تستخدم احلروف اهلجائية استخدماً رقمياً، 

لذا فاإلجنازات والنشاطات اليت قام هبا الفينيقيون البد وأن يكون وراءها معلومات واسعة، فقد صنعوا 
املصريني وغريهم، وهذا يتطلب فكرًا هندسيًا وعلمياً هلم شكاًل خاصًا يف السفن خيتلف عن صناعة 

معيناً، كما أن سيطرهتم التامة على البحر ووصوهلم حىت رأس الرجاء الصاحل، فإن هذه األعمال 
التجارية البد أن يكون وراءها علم بالرياضيات يسهل هذه املعامالت الواسعة يف التجارة، وأهم مدينة 

جبيل( اليت تعترب نفسها أقدم مدن العامل املتحضر، وقد أنشاءها اإلله )إيل( تذكر يف القدمي )بيبلوس( )
يف بداية الزمان، كان الربدي من أهم سلعها التجارية، فاشتق من امسها اسم الكتاب عند اليونانيني 

(Bibles( يف اللغة الالتينية )( ومنها كان اسم الكتاب املقدس )العصر القدميBible وكذلك ،)
 كل من املدن الفينيقية )صيدا، صور، أوغاريت، بريوت(.  ازدهرت

وضع العرب أول حروف هجائية عرفت معىن التجريد احلقيقي لألصوات بعد احلروف 
اهلريوغليفية املصرية واحلروف املسمارية السومرية، لكنهم مل يستطيعوا اكتشاف الرقم العددي. فأعطوا 

يسهل على أي إنسان فهمه، حىت جمزًأ غري مكتمل،  هذه احلروف قيمًا عددية حسب نظام العشري
 (1)إمنا ينقصه مفهوم القيمة املوضعية وهي على النحو اآليت : و 

 
 ك ي ط ح ز و هـ د ج ب أ

١١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  ش ر ق ص  ف ع س ن م ٢١

  ٣١١ ٢١١ ١١١ ٩١ ٨١ ٧١ ٦١ ٥١ ٤١ ت

 فإنه يكتب على النحو اآليت :( أربعة ومخسون، ٥٤فإذا أردنا كتابة العدد )

                                                           

 .131، ص1987تاري   العلوم عند العرب ،حسني محادة "، دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة ، بريوت، ط 1 - 
 



325 
 

(، فـــــإن نظـــــام الكتابـــــة ونظـــــام األعـــــداد عنـــــد اإلغريـــــق والعـــــرب يف 342( و)ب م ش = 54)د ن = 
اجلاهلية يعود إىل الفينيقيني وتعتمد يف الكثري منها على رموز متشاهبة مع بعـض التطـورات واإلضـافات 

 املستخدمة عند هذه الشعوب.

 اإلسالمثانيا :األرقام والترقيم قبل 

قبــل جمــيء اإلســالم امتــدت احلضــارة العربيــة جــذورها إىل فــرتة طويلــة، ســامهت يف بنــاء تلــك 
احلضـارة العربيــة الزاهيــة، بنــاء املـدن املزدهــرة حضــارياً يف مشــال اجلزيــرة العربيـة وجنوهبــا، وتركــوا لنــا شــواهد  

وإمنـا مـن األمـور األخـرى،  كثرية تدل على تفوقهم احلضاري الواضح، ليس فقط يف جمال اللغـة والشـعر
الصــرفة مــن نبــات وفلــك ورياضــيات باإلضــافة إىل علــم الريــازة )بنــاء احلجـــر(  (1)ومنهــا جوانــب العلــوم

ــــر(، والفراســــة )معرفــــة الصــــفات النفســــية مــــن الشــــكل  والرياقــــة )اســــتنباط املــــاء(، والقيافــــة )اقتفــــاء األث
 اخلارجي(.

ة باحلسـاب واهلندسـة سـاعدت يف تبلـور وازدهـار تلــك فقـد كانـت لـدى العـرب قبـل اإلسـالم معرفــة أوليـ
املعـــارف النشـــاط التجـــاري هلـــم، وبصـــورة خاصـــة بـــني مـــدن الشـــمال واجلنـــوب يف داخـــل اجلزيـــرة العربيـــة 

قد ساعد ذلك التوسع التجاري إىل تنمية و إضافة إىل رحالهتم التجارية إىل بالد الشام وبالد الرافدين، 
احيــة تبــادل املعرفــة وانتقاهلــا، أو طبيعــة تلــك األعمــال وحاجتهــا املاســة إىل املعرفــة الرياضــية، ســواء مــن ن

متيزت معارف العرب قبل اإلسـالم و  ، (2) املعرفة باألعداد والعمليات احلسابية من )مجع وطرح وقسمة(
بكوهنا بُنيت على املالحظة والتجربة املباشرة، كما أهنا مل تكن ذات مستوى علمي مهم بكوهنا تقتصر 

 على الدقة، أي أهنا كانت تتجه حنو التطبيق العلمي حسب احلاجة إليها.

اسـتخدم العـرب يف حســاباهتم التجاريـة يف عصـر اجلاهليــة األعـداد املعـرب عنهــا بـاألحرف، فقـد أكملــوا و 
 السلم الفينيقي وأضافوا إليه حروفهم العربية مع إعطائهم قيماً عددية كما يدل اجلدول اآليت:

 

                                                           

 .47"، ص  أنظر املرجع السابق" الرياضيات يف احلضارة اإلسالمية موريس شربل  - 1
 .131، ص1987تاري  العلوم عند العرب ،حسني محادة "، دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة ، بريوت، ط  -2
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 ط ح ز و ه  د ج ب أ اآلحاد

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

          
 ص  ف ع س ن م ل ك ي العشرات

 ٩٩ ٨١ ٧١ ٦١ ٥١ ٤١ ٣١ ٢١ ١١ 
          

 ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق المئات
 ٩٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ ٠٩٩ 

 
 

 فألو 
 طغ حغ زغ وغ صغ دغ جع بغ غ

٩١١١ ٨١١١ ٧١١١ ٦١١١ ٥١١١ ٤١١١ ٣١١١ ٢١١١ ١١١١ 
          

عشرات 
 األلوف

 صغ  فغ عغ سغ نغ مع لغ كغ يغ

٩١١١١ ٨١١١١ ٧١١١١ ٦١١١١ ٥١١١١ ٤١١١١ ٣١١١١ ٢١١١١ ١١١١١ 
          

مئات 
 األلوف

 ظغ ضغ ذغ خغ ثغ تغ شغ رغ قغ

٩١١١١١ ٨١١١١١ ٧١١١١١ ٦١١١١١ ٥١١١١١ ٤١١١١١ ٣١١١١١ ٢١١١١١ ١١١١١١ 
(1) 

 كتابة العملية احلسابية فهي على النحو اآليت :فإذا أردنا مثاًل  

                                                           
، 2337قراءة جديدة للعلوم عند العرب ،عيسي عبداهلل الفقيه، منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية، طرابلس ط  -1
 .229ص
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 (٢١١وألن )ر( = ) ( ١١١ألن )ق( = ) ٣١١=  ٢١١+  ١١١ق ر = 

 ٢١١و ر =  ٨( و ج = 2ألن )ن ب( = ) ٢١١=  ٢١١+  ٨+  ٢ب ح ر = 

 ٩١١١( وألن )ضغ( = ١١١١١١ألن )قغ( = ) ١١١٩١١١=  ٩١١١+  ١١١١١١قغ طغ = 

 وهكذا يف بقية األمثلة.

العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم اهتدوا إىل األفكار ذاتياً دون أية تأثريات خارجية يف هذا اجملال، إن 
ألن التــأثريات اخلارجيــة كانــت نــادرة احلــدوث عنــدهم، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه 

ظـام العشـري، األفكار شهدت دفعات قوية من القرآن الكرمي، حيث توجد فيه إشارات واضحة إىل الن
وإىل فكــــرة اخلانــــة أو املرتبــــة، فقــــد ذكــــر لنــــا القــــرآن الكــــرمي مــــن خــــالل ســــرده لــــبعض املعلومــــات عــــن 

ذكــــر لنــــا معــــرفتهم بأمســـاء األعــــداد مــــن )اآلحــــاد(، و)العشــــرات(،  فقـــد اجملتمعـــات، أمــــا قبــــل اإلســــالم
 الرياضية. (1)و)املئات( و)األلوف(، وبعض العمليات واملصطلحات

 األرقام والترقيم في القرآن الكريم:ثالثاً : 

لقد ساهم القرآن الكرمي يف بلورة الفكر العريب وتكوين العقلية العربية يف حثـه علـى اسـتعمال العقـل يف 
، فقــد دعــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف أول آيــات القــرآن الكــرمي إىل ضــرورة العلــم، وحــث  (2)طلــب املعرفــة

ــرَ علــى طلبــه، فقــد قــال جــلَّ شــأنه  ــَرْأ َوَربّــَك اقْـ ــٍق، اقْـ ــَق اأِلْنَســاَن ِمــْن َعَل ْأ بِاْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخَلــَق، َخَل
 .  (3) اأَلْكَرُم، الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم، َعلََّم اأِلْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ 

اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا وقوله تعاىل 
 (4). 

َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلماً وقوله تعاىل 
 (5.) 

                                                           

 .233املرجع السابق،ص - 1
 .83املرجع السابق، تاري  علم الرياضيات عند العرب، خضر عباس حممد املنشراوي ، ص - 2
 .5إىل  1سورة العلق، اآلية من  - 3
 .11سورة اجملادلة، اآلية  - 4
 .14سورة طه، اآلية  -5
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 هي على النحو اآليت :األعداد وقد وردت األعداد يف القرآن الكرمي بطريقة ، التدوين اللغوي لتلك 

َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَّيِن أشارات اآليات إىل رقم واحد بقوله تعاىل  بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكونَ ُقْل ِإمنَّ
 (1). 

َسيَـُقوُلوَن َثالثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلـبُـُهْم ، فقد قال تعاىل ثالثة وأربعة ومخسة وستة وسبعة ومثانيةأما لألرقام 
َعٌة َوثَاِمنُـُهْم َكْلبُـُهمْ  َويـَُقوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُـُهْم َرمْجاً بِاْلَغْيِب َويـَُقوُلوَن َسبـْ

(2). 

أشارت اآليات إىل األرقام الطبيعية يف صورة العشـرات أو األرقـام الـيت تتكـون مـن رقمـني أو أكثـر وهـي 
 على النحو اآليت :

ُعوَن ِذرَاعاً فَاْسُلُكوهُ قوله تعاىل  مُثَّ يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
 (3). 

ِسِننَي َواْزَداُدوا ِتْسعاً َولَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة وقوله تعاىل 
 (4). 

َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبرِينَ وقوله تعاىل 
 (5). 

َزِلنيَ ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدَُّكْم َرّبُكْم بَِثالثَِة وقوله تعاىل  آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمنـْ
 (6). 

كذلك ورد يف القرآن الكـرمي ذكـر خمتلـف للكسـور )كالنصـف والثلـث والربـع واخلمـس والسـدس( وهـي 
 على النحو اآليت :

ِإنَّ َربََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم أَْدَِن ِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُُلَثهُ كقوله تعاىل 
 (7). 

 

                                                           

 .19سورة األنعام، اآلية  -1
 .22سورة الكهف، اآلية  -2
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َوْيٌل ِلُكـلِّ مُهَـَزٍة ُلَمـَزٍة، واملضاعف كقوله تعاىل  طرحكما جاءت األعمال الرياضية كاجلمع والقسمة وال
َدهُ     (1) الَِّذي مَجََع َمااًل َوَعدَّ

هــذه اآليــات البينــات جنــد فيهــا إشــارات واضــحة إىل األرقــام الطبيعيــة، وتركيــب األعــداد ممــا يــدل داللــة 
قـد كـان دور العـرب يف فقاطعة على معرفة العـرب يف اجلاهليـة، وصـدر اإلسـالم بنظـام األرقـام والرتقـيم، 
على العلم واالهتمام به تقدم الرياضيات العربية وخاصة يف األرقام بصورة غري مباشرة، عن طريق احلث 

 بصـورة مباشـرة، مـن خـالل ذكـره جملموعـة مـن املعــارف الرياضـية مـن خـالل آياتـه الكرميـة، فكـان للعــرب
الفضــل يف خلــق املنــاخ املالئــم لتطــور الفكــر الرياضــي )األرقــام( بصــورة صــحيحة وبإطــار علمــي دقيــق، 
حيث كان له الدور الفعال يف تطور وتقدم الرياضيات العربيـة واالنتقـال هبـا مـن مرحلتهـا البدائيـة نسـبياً 

رى، بالعمـــل علـــى علمـــاء الرياضـــيات العـــرب يف خمتلـــف العلـــوم األخـــ(2)إىل مرحلـــة التقـــدم، وقـــد عمـــل 
البحــث العلمــي الــدقيق وانطلقــوا إىل دفــع مســرية الفكــر البشــري حنــو املعرفــة العلميــة الصــحيحة، الــيت ال 

 عله صفة من صفات املسلم احلقيقي.تتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي بل ج

 الفصل الثالث
 العلوم العددية 

 تمهيد:
 تاري  الفكر الرياضي يفالعلوم العددية ، هي إحدى فروع الرياضيات  اليت قامت بدور حاسم 

العريب ، كما هو الشأن يف كل احلضارات املتطورة ، وقد أبدي علماء الرياضيات العرب اهتماما بالغا 
تكن هذه العلوم  هبذه العلوم ، حينما أدركوا وكانوا علي صواب يف هذا قيمة هذه العلوم وأمهيتها .ومل

هنا نالت قسطا واسع اجملال واهتماما وافرا عند بعض العلماء إعلماء الرياضيات فقط ، بل  ىحكرا عل
 وميكن توضيح بعض التعريفات للعلوم العددية: ،العرب أمثال الفارايب وابن خلدون وغريهم من العلماء

 

                                                           

 134سورة اهلمزة ، اآلية  -1
، 1998تراث اإلسالم شخت وبوزورت " ترمجة حسني يونس وإحسان صدقي، عامل املعرفة، الكويت،  - 2
3/168. 
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 تعريف الفارابي: -1
:)أما علم العدد فهو علمان : أحدمها علم العدد العلمي : يعرف الفارايب العلوم العددية بقوله 

أن  فالعلمي يفح  األعداد من حيث هي أعداد ملعدودات ، حتتاج إىل ،واألخر علم العدد النظري
 .غري ذلك من األشياء ذوات األعداددنانري أو  ،أفراس ،يضبط عددها من األجسام وغريها مثل: رجال

أهنا جمردة يف الذهن عن األجسام وعن كل  ى، عل مطلقاً فح  األعداد نه يإأما علم العدد النظري ف
احملسوسات ، وهذا الذي يدخل  من عن كل ما ميكن أن يعد به إليها جمردةوإمنا ينظر  ،معدود منها
 .(1) يف مجلة العلوم

 : تعريف ابن خلدون -2
  األول أسم ىفيطلق عليعرف ابن خلدون العلوم العددية ، بني العدد وبني علم احلساب ،   

هو ما أمساه )علم  أي العلم الذي يتناول األعداد من حيث هي كذلك ، والنوع الثاين ()األرمثاطيقي
عن العلوم العددية : )أوهلا :األرمثاطيقي : وهي معرفة خواص  (2)صناعة احلساب ( فيقول ابن خلدون

األعداد من حيث هي كذلك (، أما النوع الثاين ، وهو علم صناعة احلساب فيقول )هي معرفة 
فإن مجع الطرفني  ،التوايل أي بالتضعيف مثل األعداد إذا توالت متفاضله بعدد واحد ىاألعداد إما عل

 تواليها . ىد واحد ، واالزواج علإذا توالت متفاضله بعد منها مساو جلمع كل عددين
 نسبة واحدة يكون أوهلا نصف ثانيها أو ثانيها نصف ثالثهما ، وهكذا . لىاألعداد إذا توالت عمثل 

عترب األرمثاطيقي هو البحث يف او  ،علم العلميالعلم النظري وبني الهنا نالحظ ابن خلدون مييز بني 
 تلف عن صناعة احلساب ، أي الفرق بينهما هو الفرق بني الفن وبني الصناعة . األعداد اجملردة ، خي

 أوال   علم العدد النظري:
، ال من حيث عالقته باملعدودات  مطلقاً  هو العلم الذي يبحث يف الرقم عموما ، أي الرقم

وال احملسوسات أو ما يلحق به من عمليات إضافية أو تقسيم ونقصان . إمنا هو نظر يف الرقم اجملرد  

                                                           
 76/م .ص1949حتقيق د. عثمان أمني ، دار الفكر املصري ، ،الثانيةط ، الفارايب ،إحصاء العلوم 1
 .1225ص  ،ابن خلدون ،املقدمة - 2
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ذلك فقال "كثري من الفالسفة يف ( 1)الحظ رسل ، وقدكتجريد الذهن خال  ، ال عالقة له باملادة
رف الكثرة وهو أمر خمتلف . فالعدد )الرقم( هو حماولتهم تعريف العدد أي الرقم، إمنا يشتغلون بتع

مثل اإلنسان فهو خاصية اليت متيز الناس ، فالكثرة ليست حالة من  ،اخلاصية اليت متيز األعداد متاما
( حالة من 3( والعدد )3رجال ( مثال حالة لعدد )تة حاالت الرقم ، إمنا هي حالة لعدد خاص )فثال

حالة .فمثال حينما كتب )اخلوارزمي( يف كتابه اجلرب واملقابلة وقال  ليس تةولكن الثال ،حاالت الرقم
موضحا )إين ملا نظرت فيما حيتاج إليه الناس من احلساب وجدت ذلك عددا( ،أي أدرك اخلوارزمي 

علم العدد ، أي شغل الباعة يف السوق والذي  بني ما حيتاجون إليه من معامالت وجتارة فأنه يرجع إىل
سم )اللوجستيك(، ومن املالحظ أن العرب مل يغريوا املصطلح اليوناين . إال أهنم ايونان يطلق عليه ال

عدلوا مضمون العلم ، فأصبح اللوجستيك عندهم يتناول بالدراسة العمليات احلسابية ، وعندما 
العمليات احلسابية املتقدمة  ىل علدصبحت اللوجستيك تأاملنطق الرياضي  رجعت الرياضيات إىل

 .(2) وليست البدائية
 ثانيا: العدد واحد:

يعرف العاملي العدد واحد بقوله :)والعدد قيل :كمية تطلق علي الواحد وما تألف من 
  .لق ألدراجه بشمول احلاشية الكسرفيدخل يف الواحد ، وقيل نصف جمموع حاشيته فيخرج ، وقد يتع

اعتبار الواحد  ىواحلق أنه ليس بعدد وإمنا تألفت منه األعداد ( من هذا التعريف يعرتض العاملي عل
عددا . فالعدد )واحد( ليس بكمية ال ميكن أن ميكن أن يكون مساويا أو غري مساو . فالواحد إذا ال 
ميكن أن يكون عددا فهو هبذا االعتبار خارج االعداد ، وإن كان يؤلف األعداد ، فالواحد هنا مثله 

ف اجلسم ، كذلك الواحد ،وقد مثل اجلوهر الفرد عند القائلني به فهو ليس جسما ، وإن كان يؤل
أنه ركن للعدد ، وهذا يعين أننا نستطيع تعريف االعداد عن طريقه ، فمثال العدد  ىعرفه العاملي عل

 ( ،2+1( أو )1+ 1+1( فهو مركب من )3( وكذلك العدد)1+1( هو العدد املركب من )2)

                                                           

/م، 1983مقدمة للفلسفة الرياضية )برتاند راسل( ،ترمجة د. حممد مرسي ،مؤسسة سجل العرب ،القاهرة ،  - 1
 .16ص

 /م ، 1938كتاب اجلرب واملقابلة ، ) اخلوارزمي ( ، تقدمي وتعليق ، د. علي مصطفى مشرقة . مطبعة بول بأربية ، القاهرة   - 2
 .22ص
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 ىق عليه الواحد ، أما ما يطلق عل، فاهلل هو ما يطل عترب أن الواحد احلق هو اهلل سبحانه وتعاىلاو 
 سواه فإمنا يكون ذلك باشتباه االسم ال بالطبع.

أن العدد واحد ينطلق من نصف حاشيتيه ، الن الواحد ال سابق  ىكما يعرتض العاملي عل
ليس هو الواحد كعدد قابل للعد أو القسمة أو الزيادة أو النقصان ، ليس هو  ،فالواحد املقصود ،له

هو  ،العدد ، فالواحد املراد تعريفه (1)أو الواحد باشتباه االسم ، وإمنا املقصود بالواحدركن العدد 
 ألنه إن كان فردا فهو يقبل االنقسام إىل ،اخلايل من كل فرد أو زوج )الكندي(الواحد الذي يقول عنه 

 قابل قسمني غري متماثلي الوحداثيات فيكون كل قسم واحد. هلذا قيل أن الواحد الرياضي غري
فهو خالف الواحد احلسايب ، الذي يدخل يف العدد  ،للقسمة أو املساواة أو الزيادة أو النقصان

نوعني :  ىالعملي وصناعة احلساب، أما عند علماء العرب ، فإن الواحد موجود إال أنه يكون عل
لتمييز فإنه كان يف الواحد احلق : هو اهلل ، والواحد باشتباه االسم : وهو الذي نعد به . ورغم هذا ا

 إمكان علماء العرب توسيع وتطوير مفهوم الواحد .
 .(2)نقول بكثري من املوضوعية :إن علماء العرب ال ميثلون تيارا واحدا ميكننا أنولكن 

وهناك من تابعهم ببعض  ،بل جندهم ميثلون عدة تيارات ، فهناك من تابع اليونان متابعة كاملة
مل يقدموا ردا واحدا  رفضا كامال ، وإمنا علماء العرب التصحيحات، وهناك من رفض الفكر اليوناين

 .للعلم ، وإمنا عدة ردود خمتلفة ومتنوعة يف سبيل خدمة الرتاث العريب 
 ثالثا :األعداد التامة:

نظرية األعداد التامة اليت تعترب فرعا من   من النظريات واألفكار الرياضية  اليت قام العرب بدراستها
فروع علم العدد النظري ، وهي تشمل األعداد التامة واألعداد الزائدة واألعداد الناقصة ، وهي معروفة 
 يف احلضارات القدمية ، إال أن االختالف يدور حول مصدرها األول ، فهناك من يري أهنا ترجع إىل

علم هبا قبل اإلغريق (، بينما يرجع البعض  ىل أن اهلنود كانوا علمن يقو  وهناكاحلضارات الشرقية )
                                                           

 .33/م ، ص1981خالصة احلساب، هباء الدين العاملي ، حتقيق د. جالل شوقي، دار الشروق، بريوت، ط  - 1

 /م ،1964قيق أمحد فؤاد األهواين ، املؤسسة املصرية العامة ، طالكندي فيلسوف العرب ،  حت ،أعالم العرب - 2
 125ص
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يد  ىاحلضارة اليونانية ، وهناك من يري أن األعداد التامة ظهرت يف القرن الثاين امليالدي عل االخر إىل
 .(1)ق.م( ومل توضع صياغة عامة لتلك النظرية  336-383)إقليدس(، )

علي معرفة جيدة باألعداد التامة ، وإمنا مل يقدموا عرضا نظريا لنظرية أما عند علماء العرب فإهنم كانوا 
 األعداد التامة ، وإمنا قدموا معلومات حول هذه االعداد ، وميكن توضيح ومعرفة ما هو العدد التام :

( هو العدد تام وقوامسه هي 6العدد التام : هو العدد الذي يساوي جمموع قوامسه ، فمثال العدد )
 .(2) ( يعترب عددا تاما6( هلذا فإن العدد )6فإذا مجعناها وجدناها تساوي ) 1،2،3

 رابعا : العدد الناقص:
( جمموع قوامسه 12هو الذي يكون أصغر من جمموع قوامسه ، فمثال العدد ) ،العدد الناق         
 .(3) ( عدد ناق  ، أي ينق  عن جمموع قوامسه12. هلذا يعترب العدد )16،=1،2،3،4هي :

 خامسا :العدد الزائد:
( وجمموعها يساوي 1،2،4( قوامسه هي )8هو الذي يكون أكرب من جمموع قوامسه . فمثال العدد )  
( حيث إن 13( عددا زائدا ،أي يزيد عن جمموع قوامسه ، كذلك العدد )8( هلذا يعترب العدد )7)

عداد التامة والناقصة والزائدة ( وهناك العديد من اال8( وجمموعها يساوي )1،2،5قوامسه هي : )
موجودة يف العلم الرياضي ، ولكن العامل العريب هباء الدين العاملي وضع عدة خطوات لكي يكون 

 العدد التام صحيحا وهي علي النحو االيت:
 جيب أن يكون جمموع قواسم عددا أوليا.-1
 .(4) جيب أن يكون زوجيا غري مفردا-2
 ( .8( ،)6ينتهي األحاد فيها إما بالعدد )األعداد التامة البد أن -3

                                                           

 .135/م ص1981دار الشروق بريوت  ،االعمال الرياضية، جالل شوقي - 1

 .331/م ،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، ، 1تاري  الرياضيات العربية ، رشدي راشد ، ج - 2

 .253للعلوم ،عيسي عبداهلل ،صاملرجع السابق ،قراءة جديدة  - 3

 .134/م ،ص1983العلوم الرياضية يف احلضارة العربية ، علي الدفاع ، مؤسسة الرسالة ،ط  - 4
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 سادسا :األعداد المتحابة:

إن تاري  األعداد املتحابة قدمي جدا ، إال أنه خالفا لكثري من األفكار ـــــ له بداية حمددة ال تتجاوزها . 
حيث هذا التاري  من املدرسة اليونانية )الفيثاغورية( ، وقد وضع عددين متحابني ، عرفا بامسه . 

وحتليل كل عدد منهما فإن قوامسه تساوي العدد األخر ، فمثال ، ( 284ـــ223وهذان العددان مها )
 . 284+=113+44+22+11+13+5+4+2+1( جند أن قوامسه هي: )223حتليل العدد )

 (.223=142+71+4+2+1( جند أن قوامسه هي: )284كذلك بتحليل العدد )
لألعداد املتحابة عن طريق  الذي استطاع وضع نظرية ء العرب جند العامل ثابت ابن قرةـــ أما عند علما

املليون  ميكن أن تصل إىلو تطبيق القاعدة اليت تقول ) ميكن معرفة أزواج كثرية من األعداد املتحابة ، 
،  ب  1( ن ــــ 3/2إذا استخدمت األلة احلاسبة ( ، وقاعدة هي: إذا كانت األعداد :  )أ = )،زوج 
 . (1) (1( ن ـــــــ3/2،  ح= ) 1( ن ـــــــ 3/2= )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .65/، ص1978الثرات العلمي يف احلضارة العربية ، أمحد فؤاد باشا ، دار املعارف ، مصر ط - 1
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 الخاتمة
لعله قد تبني جبالء تام صورة مبسطة ، من خالل هذه الدراسة أمهية الفكر الرياضي العريب 

مظاهر احلياة االجتماعية  شىتأنه ال ميكن فصل دراسة الفكر الرياضي عن و  ،يف جمال األرقام والرتقيم
إنساين وفعالية عقلية ومنهج التفكري قبل كل ن أمهية دراسة الفكر الرياضي هي نشاط أل ،والثقافية
 شيء.
اليت  العهود األوىل استخدام طرائق التعبري عن األعداد يف فرتة ترجع إىل كما أشار الباحث، إىل     

كطريقة تدوين األرقام باأللفاظ واستخدامها يف معامالهتم   ،قدموها من خالل حياهتم العلمية البسيطة
تغيري  ام طريقة العد باختالف أصابع اليدين ، وتغيري هيئاهتا مما يؤدي إىلاليومية عن طريق استخد

 األرقام . ىالرقمي، مع أدخال احلروف العربية داللة عل املعىن
السياق التارخيي باإلشارة لبعض الرسومات وصور لألعداد ، وما يقابلها  كما أشار الباحث إىل    

الصحيح ، وإمنا كانت   يكن عند العرب اجلاهلية علوم باملعىن، كذلك مل من أرقام دالة عليها باملعىن
لديهم بعض املعلومات الضرورية اليت تساعدهم يف حياهتم ، كاستخدام مصطلحات الشرب والدراع، 

سلم الفنيقي وإعطائهم قيما عددية ، كاألحاد والعشرات واملئات واأللوف استخدام  وغريها بإشارة إىل
 وغريها . 

اسهامات القران الكرمي يف بلورة الفكر العريب يف ذكر العديد من  الباحث إىلكما أشار 
االرقام العربية. كذلك مل يقف  الدرجات والكسور، وفيها إشارة واضحة إىل ىاآليات اليت تدل عل

 ىالباحث يف توضيح إحدى فروع الرياضيات كالعلوم العددية ،كعلم العدد النظري الذي حيتوي عل
يم واملصطلحات ، كالوجستيك ، األرمثاطيقي ، والواحد الرياضي ، واألعداد التامة ، بعض املفاه
 .واملتحابة، وغريها ،والناقصة

نأخذ من خالل هذا البحث املبسط أمهية دراسة الرياضيات ، إذ تعد هي جوهر احلضارة اإلنسانية ، و 
ر الرياضي ، لتأكيد االصالة وال يفوت الباحث أن يوصي بأن تتكامل اجلهود يف دراسة هذا الفك

العربية وأن نكرس كل الوسائل التعليمية واإلعالمية خلدمة هذا اهلدف األمسى نظريا وعلميا ، حيت نبين 
 قادرًا على، لكي يكون إنسانا كامال واالجتماعية ،اإلنسان املتكامل من النواحي الفكرية ، والنفسية

 العي  مع األخرين.    
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 -والمراجع:قائمة المصادر 

 القران الكرمي -1

 . /م1925البريوين ،حتقيق ما للهند من مقولة ومرذوله ،ليبزج ،-2

 ./م 1953املقدمة، طبعة موسعة ، دار املعارف ،مصر ، ، ساطع احلضري ،ابن خلدون  -3

قــاريونس جامعــة  منشــورات خضــر عبــاس حممــد املنشــراوي ــــــ تــاري  علــم الرياضــيات عنــد العــرب ــــــ -4
  ./م1983قا ــــساب

أل ياسني ، األرقام العربية، مولدها ، ونشأهتا ، وتطورها ، مطبعة اجملتمع العلمي العراق ، بغداد ، -5
 ./م1982

 ./م1971بريوت ، دار النشر ، قدري طوقان، تراث العلمي يف الرياضيات والفلك ،-6

 ./م1998ـبريوت  عارف اجلامعيةالعرب ـــ دار امل عباس سليمان وحسان حالق ــتاري  العلوم عند-7

 .م 1971الثرات العريب العلمي ـــــ دار الشرق بريوت ــــ  قدري حافظ ـــــ-8

حســـن محـــادة ـــــــ تـــاري  العلـــوم عنـــد العـــرب ـــــــ دار الكتـــاب اللبنـــاين ـــــــ مكتبـــة املدرســـة بــــريوت ط  -9
 ./م1987

ـــــة-13  ـــــوب، األرقـــــام العربي ـــــي ، اجمللـــــد  ،أمحـــــد مطل ـــــع31جملـــــة اجملتمـــــع العلمـــــي العراق  ،، اجلـــــزء الراب
 ./م1975

 ./م2332ـ ـطــ ELCAعيسي عبد اهلل الفقي ــــ قراءة جديدة للعلوم عند العرب ـــ منشورات  -11

راث اإلسالمي ـــــ ترمجة حسني يونس وإحسان صدقي ــــعامل املعرفـة ـــــ الكويـت ث شخت وبوزورت-12
 ./م1998

 ./م1987موريس شربل ، الرياضيات يف احلضارة اإلسالمية ، بريوت ،لبنان ،-13

 ./م1949الطبعة الثانية ، دار الفكر املصري ،  ،أحصاء علوم الفارايب ،عثمان أمني-14
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، ة سـجل العـرب ، القـاهرةبرتاند راسل ، مقدمة الفلسفة الرياضية ، ترمجة حممد موسي ، مؤسسـ-15
 ./م1983

، كتــاب اجلــرب واملقابلــة ، تقــدمي علــي مصــطفي مشــرقة ، مطبعــة بــول بأربيــة  القــاهرة ، اخلــوارزمي -16
 ./م1938

ـــــــــــدين العـــــــــــاملي ، خالصـــــــــــة احلســـــــــــاب ، حتقيـــــــــــق جـــــــــــالل شـــــــــــوي ، دار الشـــــــــــروق،  -17 هبـــــــــــاء ال
 ./م1981بريوت،

 ./م1964الطبعة  ،املؤسسة املصرية العامة ،أمحد فؤاد األهواين ،أعالم العرب للكندي-18

 ./م1981بريوت ، ،االعمال الرياضية ، دار الشروق ،ل شوقيجال-19

 ./م1989 ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت 1تاري  الرياضيات العربية ،ج ،رشدي راشد-23

 ./م1983ط  ،علي الدفاع ، العلوم الرياضية يف احلضارة العربية ، مؤسسة الرسالة-21

 ./م 1978أمحد فؤاد باشا ، الرتاث العلمي يف احلضارة العربية ، دار املعارف ، ط-22
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 م2114بين الواقع والمأمول عام الخدمات التعليمية للتعليم المتوسط 
 

 أ. هيام أبو القاسم أبوذينة                                     د. بشير عمران أبوناجي
 .محاضر مساعد بكلية اآلداب الخمس             داب الخمس. الجغرافيا بكلية اآلمحاضر بقسم 

 
 مق                  دمة

فبعد أن كان ينظر إليه على أنه  ،لقد تغريت النظرة إىل التعليم يف العصر احلديث تغريًا جوهرياً      
جمرد خدمة استهالكية تقدم للفرد الذي له احلق فيه أصبح ينظر إليه على أنه استثمار اقتصادي 

، لذلك يلعب دورًا فعااًل يف إعداد (1)واجتماعي يعود على كل من الفرد واجملتمع بالنفع والفائدة
املستويني اإلقليمي والقومي، كما ال ننسى أن عملية  الكوادر املهنية اليت تساهم يف عملية التنمية على

التعليم تنمي ثقافة األم، ألهنا تضع الضوابط اليت تعمل على التقليل من عملية النمو املتسارعة بتنظيم 
، كما أن هذه اخلدمة هي املقياس لتقدم الدول وختلفها، ولذا فإن فشل أي دولة مرتبط (2)عملية النسل
فهي مسة التحضر، وهي املرآة اليت تعكس صورة اجملتمع، ومن مت فهي بتقدمي هذه اخلدمة، ارتباطاً وثيقاً 

العمود الفقري الذي تستمد منه الشعوب منبع التطور يف أي جمال، وهذا التطور يتمثل يف إنشاء 
 املؤسسات التعليمية،  وما يتوافر بداخل هذه املؤسسات من عدد للفصول، واملرافق التابعة هلا.

تعد اخلدمات التعليمية من أهم االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا التطبيقية واليت تطورت مع التقدم   
االقتصادي واالجتماعي، حيث هتتم اخلدمة التعليمية بدراسة أنواع اخلدمات التعليمية من حيث 

نفوذها، وإمكانية مستويات كفاءهتا، وتوزيعها، وكثافتها، وكفايتها والعوامل املؤثرة فيها، من حيث 
احلصول عليها، وقد عّرف البعض اخلدمات اليت خ  منها التعليمية، بأهنا الدراسة اليت تليب حاجات 

                                                           
فاطمة حممد عبد الصـمد، اخلـدمات التعليميـة يف حمافظـة القـاهرة، رسـالة دكتـواره غـري منشـورة، كليـة اآلداب، جامعـة  -1

 .  163،ص 1997القاهرة،
م،  2337، 2فتحي حممد مصيلحي، جغرافية اخلدمات اإلطار النظري وجتارب عربية، دار املاجد للنشر، القاهرة، ط  -2
 . 311ص
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 السكان يف املراكز احلضرية أو املناطق الريفية احمليطة هبا على السواء.

ينبغي أن يتسلح هبا وقد أعطت الدولة الليبية اهتماما هبذا القطاع باعتباره أحد األدوات األساسية اليت 
سرتاتيجية التعليم من حيث حتسني نوعية ااجملتمع للوصول إىل ما ينشده من تقدم ورقي، فقد ركزت على 

التعليم ورفع كفاءته دون االقتصار على منوه الكمي فقط، مع االهتمام يف نفس الوقت بتوصيل اخلدمات 
 . (1)دالة توزيعها بشكل متكافئاحلضر والريف والعمل على ع يفالتعليمية إىل مستحقيها 

تتوزع فيها املؤسسات التعليمية اليت ختدم مرحلة  -وهي موضوع البحث -لقد أخذت مدينة اخلمس 
حنو أحد  عشر مؤسسة  2314عددها هبذه املرحلة على مستوى املدينة عام  غالتعليم املتوسط، فقد بل

تعليمية موزعة على أربعة حمالت للمدينة، وقد جاء هذا البحث ليشمل دراسة التعليم املتوسط مبدينة 
اخلمس، ودراسة التوزيع اجلغرايف للمدارس، وكذلك كفاءة هذه اخلدمة وذلك ملعرفة أوجه القصور هبا 

 هذه اخلدمة خالل السنوات املقبلة.   ومستقبل
 مشكلة الدراسة: 

 تتمثل مشكلة الدراسة يف اآليت:  
 هل عدد املدارس متوافق مع عدد السكان يف مرحلة التعليم املتوسط؟ -1
 هل تعاين املؤسسات التعليمية من نق  يف أعداد املدرسني؟ -2
 بداخلها؟هل تعاين املدارس من سوء كفاءة اخلدمة التعليمية  -3

 أهمي    ة الدراس  ة: 
ترجع أمهية هذه الدراسة يف إظهار وتطور املدينة عمرانًيا وانعكاس ذلك على املؤسسات  

التعليمية، وكذلك معرفة أعداد الطالب، وعدد املدارس، والتوزيع املكاين ملواقع املدارس داخل املدينة 
 إلقبال على مرحلة التعليم املتوسط.وإجياد كثافة الفصول للداللة على حجم الزيادة يف ا

 الفرضي       ات: 
 تتمثل فرضيات الدراسة في اآلتي:

                                                           

، 1891، ، الجيءء الثياني1891-1891الشعبية العامة للتخطييط، خطية التحيوال اصاتصيادال واصجتمياعي، اللجنة   -0

 .141ص 
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 هناك عالقة عكسية بني ازدياد عدد الطلبة وبني كفاءة اخلدمة التعليمية. -1

 هناك عالقة عكسية بني ازدياد عدد الطلبة يف بعض املدارس وبني عدد املدرسني. -2

 د السكان واملؤسسات التعليمية باملدينة. هناك عالقة عكسية بني عد -3

 األه          داف:

 هتدف الدراسة إىل اآليت: 

 التعرف على التوزيع اجلغرايف للمؤسسات التعليمية مبختلف مستوياهتا. -1

 التعرف على اخلصائ  اجلغرافية للمدينة. -2

 معرفة كفاءة اخلدمة التعليمية باملدينة. -3

 املستقبلية للخدمات التعليمية.وضع اخلطط  -4

 مجاالت الدراسة: 

 أواًل: المجال المكاني:

اقتصر البحث على خمطط مدينة اخلمس اليت تقع يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا، حيث حيدها     
من الشمال البحر املتوسط ومن الشرق مدينة لبده األثرية ومن اجلنوب خط السكك احلديدية املقرتح 

  41ًَ   58( و) ً 32ًْ   25ًَ   42ومن الغرب وادي تلة، وأما فلكيًا فهي تقع بني دائريت عرض )ً 
( شرقاً، كما هو موضح 14ًْ   16ًَ    3ً( و )14ًْ  15َ  36ً( مشااًل، وبني خطي طول )32ْ

 (. 1باخلريطة رقم )
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 اخلمس( املوقع اجلغرايف والفلكي ملدينة 1خريطة )

 
إبراهيم مفتاح الدقداق، أثـر العوامـل الطبيعيـة والبشـرية يف قيـام الصـناعات الغذائيـة املصدر: استنادا إىل 

مدينـــة اخلمـــس وضـــواحيها، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة، كليـــة اآلداب والعلـــوم اخلمـــس، جامعـــة يف 
 .14، ص 2334املرقب، 

 ثانياً: المجال الزمني:

يتمثل هذا اجملال اخلدمات التعليمية للتعليم املتوسط مبدينة اخلمس حىت إجراء هذه الدراسة عام 
 م.2314

 * المناهج واألساليب واألدوات:

 المنهج الموضوعي: -1

تباع هذا املنهج كموضوع يتمثل يف دراسة اخلدمات التعليمية باعتبارها احليز املكاين حيث ا  
 تشغله الدراسة.
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 المنهج اإلقليمي:-2

خمطط املدينة وحدة إدارية جزء من مدينة اخلمس وأصغرها إداريًا ما يسمى باحملالت وكلها إقليما 
 من اخلصائ . متجانًسا متميزًا يف العديد

 : تكمن أمهية هذا املنهج لفهم وحتليل العوامل املؤثرة يف توزيع املدارس.المنهج األصولي -3

 * األساليب وتتمثل في:

بتحليل البيانات الرقمية واجلداول اليت مت مجعها من املصادر  انقام الباحث األسلوب الكمي: -أ
ومت تطبيق املعادالت الرياضية اليت خت  الدراسة ، Excelبربنامج  اناملختلفة، كما استعان الباحث
 للوصول إىل أدق النتائج.

باستخدام اخلرائط واألشكال البيانية اليت ال غىن عنها يف  انقام الباحثاألسلوب الكرتوجرافي:  -ب
 الدراسات اجلغرافية.

 أدوات الدراسة: -ج 

 وهي:مت استخدام األدوات الالزمة اليت خت  املوضوع املدروس 

 املصادر واملراجع املكتوبة يف املكتبات العامة واجلامعية اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة. -1

واليت هلا عالقة باملوضوع  ،البيانات املتحصل عليها من خالل وزارة الرتبية التعليم باخلمس -2
 املبحوث.

 اإلحصائيات الصادرة عن أجهزة الدولة اليت خت  البحث. -3

 السابقة: * الدراسات
(  ركـزت هـذه الدراسـة علـى العالقـة بـني عـدد الطلبـة والسـكان، وذلـك 2338دراسة التـري ) .1

ملعرفــة نســبة االلتحــاق والتســرب للطلبــة، كمــا تطرقــت الدراســة إىل معرفــة كفــاءة اخلدمــة التعليميــة، 
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 .     (1)وفق جمموعة من املؤشرات التخطيطية
دراسـة التعلـيم العـام مـن حيـث مراحلـه  الدراسـة إىل( تطرقت هذه 2336هلل )دراسة خلف ا .2

 . (2)وتطوره وتوزيعه اجلغرايف
( هــــدفت الدراســــة إىل التوزيــــع املكــــاين للخــــدمات التعليميــــة للتعلــــيم 2336دراســــة حممــــد ) .3

 . (3)األساسي، مع إبراز مدى كفاءة وكفاية اخلدمة التعليمية
يـــة هـــذه الوظيفـــة ومـــدى احتيـــاج (  حيـــث تناولـــت هـــذه الدراســـة أمه2335دراســـة الثابـــت ) .4

 .(4)السكان هلا
( أبرزت هذه الدراسة تطور التعليم العام جبميع أشكاله وأمناطه خالل 2335دراسة العتييب ) .5

فــرتات تارخييــة، كمــا اهتمــت الدراســة مبــدى كفــاءة وكفايــة اخلــدمات التعليميــة، وتوضــيح العالقــات 
 .(5)املكانية بكل مرحلة

ناولــت هــذه الدراســة التوزيــع اجلغــرايف للخــدمات التعليميــة علــى ( ت2334دراســة الربعصــي) .6
خمتلف أحيـاء املدينـة،كما استعرضـت هـذه الدراسـة مسـتوى كفـاءة وكفايـة هـذه اخلدمـة باسـتخدام 

 .(6)األساليب اإلحصائية
( تطرقت هذه الدراسة إىل تطور هذه اخلدمة وعددها ومراكز 2331دراسة الشركسي ) .7

                                                           
علي محمد التير، التعليم والصحة في منطقة ءليتن دراسة في جغرافية الخدمات، رسيالة دكتيوراغ ريير منشيورة،  - 1

 .8009معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدوال العربية، 

منشييورة، كلييية اآلداب، جامعيية  رييير رسييالة ماجسييتير، الوظيفيية التعليمييية لشييعبية الءاوييية، ،مصييطفى خلييف ه - 2

 . 6002،السابع من إبريال
هيياني حسييني محمييد  التحليييال المكيياني لتوءيييع مييدارم مرحليية التعليييم األساسييي بحييي المنتييءغ باسييتخدام نظييم  - 3

 . 6002،رير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندريةالمعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير، 
، رسييالة ماجسييتير، رييير منشييورة، كلييية 6003-0990وداد الثابييت الوظيفيية التعليمييية فييي منطقيية العجيييالت للمييدة - 4

 .6005، اآلداب، جامعة السابع من إبريال
خييدمات، رسييالة ماجسييتير، رييير التعليييم العييام بحاضييرة اإلحسيياء دراسيية فييي جغرافييية ال ،سيييف محمييد العتيبييي - 5

 .6005 منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمم،
المييرا الجديييدة، رسييالة ماجسييتير، رييير  بمدينييةالتبيياين المكيياني للخييدمات الصييحية والتعليمييية ، يالبرعصييأسييامة  - 6

 . 6004، منشورة، كلية اآلداب، جامعة ااريونم
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 .(1)اجلغرايف حسب القطاعني اخلاص والعامانتشارها وتوزيعها 
 أواًل:الخصائص البشرية:

تعترب دراسة السكان من أهم الدراسات احليوية، فهي ذات أمهية بالغة يف عمليات التخطيط،      
وخاصة ختطيط اخلدمات التعليمية، حيث تعتمد هذه اخلدمة على معدالت النمو السكاين اليت تزداد 

ة الوفيات، وهذان املتغريان يؤديان إىل تغيري حجم السكان بصفة أساسية مما يؤثر بعدد املواليد، وقل
هذا على عدد امللتحقني باملدارس، ولكل دولة منط خاص للنمو السكاين، وذلك حسب الظروف 

( يتضح أن معدل النمو السكاين من 1. ومن اجلدول رقم )(2)اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية
% على مستوى حمالت املدينة، فأعلى معدل منو نالت به حملة 1.2يتجاوز  مل 1995-2313

%، واجلدول التايل يتتبع 1.3%، وأدِن معدل منو سجل يف حملة بن جحا حنو 1.5املرقب حنو 
-1995أعداد السكان ومعدالت منوهم على مستوى حمالت املدينة خالل فرتات زمنية متعاقبة من 

 م.2313

 (  1جدول )                                              
 م.2119-1113أعداد السكان وتوزيعهم حسب محالت المدينة من عام  

-1113معدالت النمو  ***2119 **2119 *1113 المحالت
2119 

 1.3 7723 5794 5129 البلدية
 1.0 15913 13621 11571 بن جحا
 1.5 7312 6434 4391 املرقب
 1.2 15539 13334 13644 لبده
 1.2 46151 38853 31735 اجملموع

                                                           
، ريير منشيورة، كليية اآلداب، دكتيوراغ، رسيالة ةفيي بلديية مصيرات التعلييم والصيحة ،كسيشرال عبد القادر ونيم - 1

 .6000 جامعة القاهرة،

، ص 6000، 5، اإلسيكندرية، طالجامعيية فتحي محمد أبوعيانة، جغرافية السكان أسم وتطبيقيات، دار المعرفية -6

067. 
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 املصدر: استناداً إىل:
، طـــــرابلس، 1995* اهليئــــة الوطنيـــــة للمعلومــــات والتوثيـــــق، النتـــــائج النهائيــــة للتعـــــداد العــــام للســـــكان 

 . 73-72، منطقة النقازة، ص 1996
، طرابلس، شعبية 2336للتعداد العام للسكان، ** اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية 

 ص .، ب.2336املرقب، 
 .2313السجل املدين اخلمس، بيانات غري منشورة ، اخلمس  -***

(1*) 

عدد السكان  Poو  عدد السكان يف العام األخرية Pnلوغرمت، و Logمعدل النمو،    R=حيث
 الفارق الزمين  Nوىل ويف العام األ

 الجغرافي للسكان في مدينة الخمس:التوزيع  -2
مما ال ريب فيه أن السكان ال يتوزعون توزيعًا عاداًل فاخلصائ  اجلغرافية تؤثر يف خريطة  

توزيع السكان بشكل إجيايب على مستوى احملالت، وقد اكتسبت العديد من احملالت أمهية متزايدة عما  
اليت متثل يف توزيع اخلدمات بكافة مستوياهتا، كانت عليه يف السابق، كما أن اخلصائ  االجتماعية 

، وكلما توافقت التوزيعات كلما دعا (2)خاصة التعليمية منها واليت هلا دورها األساسي يف توزيع السكان
 .(3)األمر لتمكن املواطنني من الوصول إىل أماكن خدماهتم بسهولة ويسر

أن هذا التوزيع خيتلف من حملة إىل  وإذا تتبعنا التوزيع اجلغرايف لسكان املدينة، يالحظ 
 46151م حنو 2313أخرى، وذلك حسب ظروف وإمكانيات املكان، وقد بلغ سكان املدينة عام 

 ( يوضح دراسة التوزيع اجلغرايف للسكان على مستوى احملالت.2نسمة، واجلدول رقم )

                                                           
1- Barclay. Georges .Techniques of Population  Analysis. John Wiley and  Sons. New York. 

1970. P28.  
2
ييرال، دار ءمنصور محمد الكيخيا، السكان، الجماهيريية دراسية فيي الجغرافييا، تحريير الهيادال أبيو لقمية، سيعد الق -

 .199، ص1881الجماهيرية، سرت،
 .11ونيم عبد القادر الشركسي، التعليم والصحة في بلدية مصراته، مرجع سابق، ص -3
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 (2جدول )

 م2119التوزيع الجغرافي للسكان على مستوى محالت المدينة عام 

 % عدد السكان المحالت
 16.7 7723 البلدية
 34.5 15913 بن جحا
 15.2 7312 املرقب
 33.6 15539 لبده

 111 49131 المجم   وع
 .2313السجل املدين اخلمس، بيانات غري منشورة ، اخلمس  -1 

من خالل اجلدول يتضح أن حملة بن جحا أعلى عددًا للسكان، فقد وصل عدد السكان هبذه      
م، يرد ذلك إىل التوسع العمراين، وكذلك 2313% يف عام 34.5نسمة بنسبة  15913احمللة 

توافر اخلدمات بكافة مستوياهتا التعليمية، والصحية واألمنية، وغريها من اخلدمات األخرى وتأيت يف 
%، بينما سجلت 33.6نسمة بنسبة  15539املرتبة الثانية حملة لبده فقد وصل عدد السكان هبا 
 %.15.2نسمة بنسبة  7312حملة املرقب أدِن عدد للسكان حيث بلغ عددهم 

ويقصد به دراسة اخلصائ  املختلفة للمجموعات السكانية، ويقتصر  التركيب السكاني: -2
البحث على الرتكيب العمري والنوعي والذي يعد من أهم الرتكيبات السكانية اليت ميكن من خالله 

حقني والذين سوف يلتحقون خالل السنوات القادمة، كما تأيت أمهية دراسة معرفة أعداد الطلبة امللت
هذا النوع من الرتكيب لتوضيح التباين السكاين بني حمالت املدينة، وكذلك فإن بياناته تساهم يف 

 .(1)معرفة العمالة ودورها يف تقدمي عدد من السكان لتأدية اخلدمات التعليمية والصحية

 

 

                                                           

 .397ة، جغرافية السكان، مرجع سابق، ص( فتحي حممد أبو عيان1)
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 العمري والنوعي:التركيب  -أ

       ر( بلغت نسبة الذكو 14-3ية من )( يتضح أن الفئات العمر 3من خالل اجلدول رقم )       
%( وإذا نظرنا إىل هذه الفئة يالحظ اخنفاض أعداد هذه الفئة، ويرجع 15.9% واإلناث 16.5) 

القتصادية ألسر السبب يف ذلك إىل اخنفاض معدالت املواليد وذلك بسبب الظروف االجتماعية وا
(، ويرجع السبب يف ارتفاع نسبة 64-15املدينة، يف حني يالحظ ارتفاع أعداد الفئة العمرية من )

الفئة العمرية إىل تأثر هذه الفئة بعامل اهلجرة حيث متثل هذه الفئة العاملني واملنتجني يف خمتلف 
%، 31.7% واإلناث 32.3ر األنشطة فهي الفئة اليت تركز عليها الدولة فقد بلغت نسبة الذكو 

نتجة وهي األكثر املفما فوق وتعترب هذه الفئة غري  65ويالحظ اخنفاض الفئة العمرية أكثر من 
 ( يوضح ذلك.3% لكال الفئتني، واجلدول رقم )1.8عرضة للوفاة فقد بلغت نسبة الذكور واإلناث 

 ( 9جدول )
 2119الفئات العمرية للمدينة عام 

فئــات  
 السن   

3 -14 % 
15 -
64 

% 
65 
 فأكثر

% 
مجلة 
 املدينة

% 

 %53.6 19653 %1.8 739 %32.3 12542 %16.5 6399 الذكور

 49.4 19234 %1.8 713 31.7 12332 %15.9 6159 إناث

 %133 38854 %3.7 1422 %64.3 24874 32.3 12558 جمموع

-55، ص ص، 2336العـــام للســـكان )اهليئـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والتوثيـــق، النتـــائج النهائيـــة للتعـــداد  -1
66.) 

 التركيب التعليمي: -ب
تعترب دراسة الرتكيب التعليمي من أهم الدراسات السكانية،  اليت على أساسها ميكن معرفة  

تقدم اجملتمعات ورقيها، فهو يعد مقياساً ذا أمهية ملعرفة مستوى األمية املنتشرة يف املدينة، ووضع احللول 
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حنو التعليم، حىت تستمر عجلة التنمية حنو األفضل، وقد وضعت الدراسات مؤشرات للنهوض باجملتمع 
للمستوى التعليمي، وتشمل التعدادات السكانية هذا النوع من الرتكيب الذي يوضح املستويات 

  ضح احلالة التعليمية للمدينة. ( يو 4التعليمية املتدرجة من األمية حىت التعليم العايل، واجلدول رقم )

 2119( الحالة التعليمية للمدينة عام 4جدول )
 % اجملموع % اإلناث % ذكور احلالة التعليمّية
 12.2 3296 18.6 2533 7.1 763 أمي

 9.8 2657 9.9 1353 12.2 1334 دون االبتدائية
 18.1 4914 17.6 2393 23.6 2521 الشهادة االبتدائية

التعليم األساسي املستوى 
 األول

2678 25.3 2368 17.4 5346 18.6 

التعليم األساسي املستوى 
 الثاين

1392 13.3 1281 9.4 2673 9.9 

 19.9 5379 26.3 3591 16.7 1788 الثانوي واملعاهد
 13.2 2765 9.2 1249 14 1516 التعليم اجلامعي
 1.4 368 3.8 114 2.4 254 فوق اجلامعي
 100.0 27098 100 14882 100 12216 اجملموع

، ص 2336اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان )املصدر: استناداً إىل 
   (.66-55ص، 

% أي أن نسـبة األميـة مازالـت مرتفعـة 12.2من خالل اجلدول السابق يتضـح أن نسـبة األميـة بلغـت 
مـن الـذكور ويرجـع السـبب يف ذلـك  على مستوى املدينـة، ويالحـظ أن نسـبة األميـة لـدى اإلنـاث أكثـر

للزواج املبكر لدى اإلنـاث أو لرمبـا نتيجـة للعـادات االجتماعيـة لـبعض األسـر، كمـا أن التعلـيم اجلـامعي 
%، ويالحظ على هذا النوع من التعليم  أن أعـداد اإلنـاث أكثـر مـن 13.2لسكان املدينة مل يتجاوز 

الـذكور يتجهـون بعـد املرحلـة اإلعداديـة أو الثانويـة أعداد الذكور ويرجـع السـبب يف ذلـك إىل أن معظـم 
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حنو سوق العمل باألنشطة االقتصادية، وبالتايل يالحظ أن نسبة احلالة التعليمية باملرحلـة اإلعداديـة أن 
 نسبة الذكور أعلى من اإلناث. 

 ثانيًا: التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية للتعليم المتوسط:
 والنسبي لعدد الطلبة:التوزيع العددي  -1

تتباين أعداد الطلبة يف مرحلة التعليم املتوسط حسب حمالت مدينة اخلمس، يتَّضح من  
( طالباً على مستوى حمالت املدينة، ويتواجد 3167( أن أعداد الطلبة وصلت إىل )5خالل اجلدول )

%(، وحتتل حملة 33.78( طالبًا بنسبة )975أكرب عدد من هؤالء الطلبة يف حملة بن جحا بنحو )
%(، بينما سجل أدِن عدد للطلبة 28.1( طالباً،بنسبة )893لبده املرتبة الثانية إذ بلغ عدد الطلبة )

%(، ويالحظ أن حمليت املرقب والبلدية أقل عدداً 15.7( طالبًا بنسبة )533يف حملة املرقب بنحو )
( يوضحان عدد 2( واخلريطة رقم )5للطالب وذلك لتواجد بكل منهما ثانوية واحدة، واجلدول رقم )

 م.2314الطلبة مبرحلة التعليم املتوسط عام 
 (5جدول )

 م2314التوزيع اجلغرايف لعدد الطلبة مبرحلة التعليم املتوسط عام 
 % جمموع % إناث % ذكور احملالت
 25.3 799 33 33 44.4 799 البلدية
 15.7 533 36.5 533 0.0 33 املرقب
 33.7 975 34.8 476 27.8 499 بن جحا
 28.3 893 28.7 393 27.8 533 لبده
 133 3167 100 1369 100.0 1798 اجملموع

اخلمــس، بيانــات  مكتــب الدراســة واالمتحانــات، مكتــب التقــومي والقيــاس مبدينــة اســتناداً إىلالمص  در: 
 .م2314غري منشورة 
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 (2خريطة )
 م2314اخلمس عام التوزيع العددي لطلبة التعليم املتوسط مبدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (5استناداً إىل بيانات اجلدول رقم ) املصدر:

يالحظ من خالل اجلدول والشكل كذلك أن أعداد الطلبة اإلناث أكثر من الذكور، ويرد ذلك إىل 
حتول أعداد كبرية خاصة من الطلبة الذكور إىل أنواع التعليم األخرى، وهو التعليم الصناعي، والدراسة 

النفط اليت تتمركز يف العاصمة طرابلس، إضافة إىل الدورات األمنية كالشرطة واجلي  وغريها  يف معاهد
من اجملاالت اليت يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز مرحلة التعليم األساسي، أما عن الطالبات فال يوجد 

 هلنَّ إالَّ االلتحاق هبذه املرحلة من التعليم املتوسط.

 المدارس:التوزيع العددي والنسبي لعدد  -2

يتضح من اجلدول أن عدد املدارس بالنسبة للتعليم املتوسط على مستوى احملالت، بلغ عدد  
م، يصل أعلى عدد هلذه املدارس يف حمليت بن جحا ولبده بنحو 2314لعام  مدارس( 13املدارس )

هذه املدارس يف حمليت البلدية  %( يف حني بلغ أقل عدد من43( مدارس لكل حملة، بنسبة )4)
 ( يوضحان ذلك.3( واخلريطة رقم )6واملرقب بعدد مدرسة واحدة لكل منهما واجلدول رقم )
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(التوزيع العددي والنسبي لعدد المدارس والفصول والمدرسين بمرحلة التعليم 9جدول )
 م2114المتوسط عام 

 % عدد املدرسني % عدد الفصول % عدد املدارس احمللة
 18.3 83 21.7 25 13 1 البلدية
 25.6 116 16.5 19 13 1 املرقب
 41.9 193 36.5 42 43 4 بن جحا
 14.1 64 25.2 29 43 4 لبده
 133 453 133 115 133 13 اجملموع

 .2314اخلمس، بيانات غري منشورة، استناداً إىل بيانات مكتب التقومي والقياس مبدينة المصدر:  
 (3خريطة )

 م2314النسيب لعدد املدارس مبدينة اخلمس عام التوزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )المصدر:                               

 :التوزيع العددي والنسبي لعدد الفصول -9

فصاًل، موزعة على  115م، وصلت إىل 2314يتَّضح من اجلدول أن عدد الفصول لعام  
%(، من مجلة عدد 36.5( فصاًل، بنسبة)42أربع حمالت، نالت املرتبة األوىل حملة بن جحا منها)
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%(، بينما سجل أدِن 25.2( فصاًل، بنسبة)29الفصول، وسجلت حملة لبده املرتبة الثانية بنحو)
 %(.16.5( فصالً مبحلة املرقب، بنسبة)19لفصول بنحو)عدد من هذه ا

 المدرسين:التوزيع العددي والنسبي لعدد -4
م، نالت 2314( مدرًسا يف عام 453بلغ اإلمجايل لعدد املدرسني على مستوى احملالت ) 

%(، ويرجع السبب يف ذلك 41.9( مدرًسا، بنسبة )193حملة بن جحا أكرب عدد للمدرسني بنحو)
دون غريها، مث تليها حملة املرقب يف الرتاتبية،  هبافاع عدد الطلبة هبذه احمللة وارتفاع عدد املدارس إىل ارت

%( ويرجع السبب إىل ارتفاع عدد الطلبة 25.6( مدرساً، بنسبة)116فقد بلغ عــــــــــــــــــدد املدرسني )
( مدرًسا، بنسبة 83لبلدية بنحو)مع ارتفاع عدد الفصول هبذه احمللة، وبلغ عدد املدرسني مبحلة ا

 %(.14.1( مدرًسا، بنسبة )64%( وسجل أدِن عدد للمدرسني يف حملة لبده بنحو)18.3)
 ثالثًا: كفاءة الخدمات التعليمية للتعليم المتوسط:

تتـــأثر كفـــاءة اخلـــدمات التعليميـــة ملرحلـــة التعلـــيم املتوســـط بعـــدد مـــن املؤشـــرات الـــيت ختـــدمها منهـــا:      
د الفصول يف املدرسة، ومتوسـط عـدد الطـالب يف املدرسـة، ومعـدل الطـالب لكـل مـدرس، متوسط عد

 ومعدل مدرس لكل فصل، وسوف يتم دراسة كفاءة هذه اخلدمة وفق هذه املؤشرات.

 متوسط عدد الفصول في المدرسة: -1

عـــام ( يالحـــظ أن عـــدد الفصـــول باملدرســـة علـــى مســـتوى احملـــالت خـــالل 7بـــالنظر إىل اجلـــدول رقـــم ) 
( فصول/ مدرسة، وبالتايل يالحظ أهنا ارتفعت عن املعدل العام الذي 13.2م بلغ متوسطها )2314
 ( يوضحان ذلك.4( واخلريطة رقم )7( فصول لكل مدرسة، واجلدول رقم )8.6بلغ )
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 (  7جدول ) 
 م2114متوسط أعداد الفصول في المدرسة على مستوى المحالت عام 

 فصل/مدرسة املدارس عدد عدد الفصول احملالت
 25 1 25 البلدية
 13.5 4 42 بن جحا
 19 1 19 املرقب
 7.3 4 29 لبده
 11.5 13 115 اجملموع

 (.6املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )

م إىل 2314( يالحظ أن حملة البلدية يرتفع متوسط عدد الفصول باملدرسة خالل عام 7من اجلدول )
وعلى الرغم من اخنفاض الكثافة السكانية هبذه احمللة، إال أن الطلبة املتمركزين فصاًل/مدرسة،  25

باحملالت األخرى يدرسون هبذه الثانوية، وتليها حملة املرقب يف الرتاتبية  فهذه الثانوية تضم الطالبات 
توافر اإلناث فقط، مما يلجأ اآلباء لتدريس اإلناث يف هذه الثانوية، إما إلمكانياهتا من حيث 

املدرسني، أو املعامل املدرسية، أو أن اآلباء يفضلون أن تدرس بناهتم يف ثانوية غري خمتلطة بالذكور، 
( فصول لكل مدرسة وهي احمللة الوحيدة اليت بلغ معدله أدِن من 7.3بينما بلغ معدل حملة لبده حنو )

م وهذا يدل على كفاءة اخلدمة أما باقي احملالت األخرى جتاوزت املعدل العا املعدل العام بقليل،
 التعليمية .

 متوسط أعداد الطالب في المدرسة: -2

يوضح هذا املؤشر مدى استيعاب املدارس ألعداد الطلبة، وتوافقهم مع حاجة احملالت اليت تضمهم 
( يوضح متوسط عدد الطالب يف املدرسة 8من مباين مدرسية لتلبية حاجة السكان، واجلدول رقم )

 م.2314احملالت لعام على مستوى 
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 (4خريطة )
 متوسط عدد الفصول بمدارس التعليم المتوسط )فصل/مدرسة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (7املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )                      

 (8جدول)
 (2114متوسط أعداد الطلبة في المدرسة على مستوى المحالت لعام )

 طالب/ مدرسة املدارسعدد  عدد الطلبة احملالت
 799 1 799 البلدية
 533 1 533 املرقب
 243.8 4 975 بن جحا
 223.3 4 893 لبده
 316.7 13 3167 اجملموع

 (.6املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )

 316.7( أن متوسط الطالب لكل مدرسة على مستوى احملالت بلغ 8يتضح من خالل اجلدول)
م، ومن مث يالحظ ارتفاع متوسط أعداد الطالب يف املدارس عن املتوسط 2314طالبا/مدرسة عام 
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طالباً وتليها  799( طالباً/ مدرسة، ففي حملة البلدية وصل عدد الطلبة إىل 232.6العام الذي بلغ )
ت يالحظ طالباً/ مدرسة، وعلى مستوى احملال 533حملة املرقب فقد بلغ عدد الطلبة هبذه املدرسة 

ارتفاع أعداد الطلبة لكل مدرسة عن املتوسط العام باستثناء حملة لبده الذي بلغ معدل الطلبة باملدرسة 
( طالبا/ مدرسة، ويرجع السبب إىل اخنفاض كثافة السكان مقارنة بسكان حملة بن جحا، 223.3)

 والسبب األخر هو وجود أربع ثانويات هبذه احمللة.

 كثافة الفصول:   -9
هذا املؤشر من املؤشرات املهمة لقياس متوسط كفاءة اخلدمة التعليمية، فمن خالله يتم إجياد  يعد

العالقة بني الطالب وعدد الفصول املوجودة باملدارس، ليتم فهم وتوضيح كثافة هذه الفصول، وكيفية 
ول على مستوى ( أن كثافة الفص9توفري املدرسني ملواكبة سري العملية التعليمية، ويتضح من اجلدول)

( يوضحان  5( واخلريطة رقم )9م، واجلدول رقم)2314( طالًبا/فصل عام 27.5املدينة بلغت )
 .2314كثافة الفصول على مستوى احملالت عام 

 (1جدول )
 م2114كثافة الفصول على مستوى المحالت لعام

 طالب/ فصل عدد الفصول عدد الطلبة احملالت
 32 25 799 البلدية
 26.3 19 533 املرقب
  23.2 42 975 بن جحا
 33.7 29 893 لبده
 27.5 115 3167 اجملموع

 (.6املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )

م أعلى من املعدل 2314من اجلدول السابق يتضح أن معدل الكثافة الطالبية للمحالت بلغت عام 
( طالباً/فصل، 33.7( طالب/فصل، والثانية )32العام حملليت البلدية ولبده اليت بلغ متوسط األوىل )

جحا بينما يالحظ على احملالت األخرى أقل من املعدل العام،  فقد بلغت الكثافة مبحلة بن 
 ( طالًبا لكل فصل، وهي أدِن كثافة وبالتايل يتضح كفاءة اخلدمة التعليمية هبذه احملالت. 23.2)
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 متوسط ما يخدمه المدرس من الطالب )طالب/ مدرس(:-4
يعد هذا املؤشر من املؤشرات اهلامة اليت يعتىن هبا يف دراسة كفاءة اخلدمة التعليمية، فمن خالل 

طالب لكل مدرس،  7الب لكل مدرس على مستوى حمالت املدينة بلغ اجلدول يتضح أن معدل الط
 ( يوضح ذلك.13واجلدول رقم) 

 2114(متوسط ما يخدمه المدرس من الطالب على مستوى المحالت عام  11جدول) 
 طالب/ مدرس عدد املدرسني عدد الطلبة احملالت
 9.6 83 799 البلدية
 4.3 116 533 املرقب
 5.1 193 975 بن جحا
 14.3 64 893 لبده
 7.3 453 3167 اجملموع

 (.6املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )
 متوسط كثافة الطلبة يف الفصول )طالب/فصل( (5خريطة )

 

 

 

 

 

  

 (9املصدر:  استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )
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جحا اليت بلغ فيها املعدل من خالل اجلدول يتضح ارتفع املعدل عن املعدل العام باستثناء حملة بن 
( طالب/مدرس، بينما يالحظ ارتفاع املعدل كثريًا عن املعدل العام مبحلة لبده اليت بلغ معدهلا 5.1)
( طالباً/مدرس ويرجع السبب إىل نق  املدرسني هبذه احمللة بصفة خاصة واحملالت األخرى 14.3)

 درس.( طالب/ م9.6بصفة عامة، ففي حملة البلدية بلغ معدهلا )

 متوسط ما يخدمه المدرس من الفصول)مدرس/فصل(: -3

تأيت أمهية دراسة هذا املعدل لقياس معدل مدرس لكل فصل، وهو أحد املؤشرات اليت يقاس هبا كفاءة 
اخلدمة التعليمية، فتأيت أمهية قياس هذا املعدل يف توفر املدرسني، ومدى اكتفاء هذه املدارس من 

عليه العملية التعليمية، وكذلك تأيت أمهية هذا  موالعمود الفقري الذي تقو  املدرسني الذين هم األساس
املعدل لقياس عدد املدرسني املطلوبني للمدارس، ومدى احتياج املدارس من هؤالء املدرسني، وقد بلغ 

( مدرسني لكل فصل، وهذا املعدل أقل من املعدل العام، 4.3املعدل على مستوى حمالت املدينة )
ل على نق  عدد املدرسني على مستوى حمالت املدينة، باستثناء حملة املرقب اليت بلغ معدهلا وهذا يد

 ( يوضح ذلك.11( مدرسني/فصل واجلدول رقم )6.1)

 (11جدول)
 2314متوسط ما خيدمه املدرس من الفصول على مستوى احملالت لعام 

 مدرس/فصل عدد الفصول عدد املدرسني احملالت
 3.3 25 83 البلدية
 6.1 19 116 املرقب
 4.5 42 193 بن جحا
 2.2 29 64 لبده
 4.3 115 453 اجملموع

 (.6املصدر: استناداً إىل بيانات اجلدول رقم )

( مدرس/فصل يف حملة لبده، 2.2يتضح من اجلدول أن أقل معدل ما خيدمه املدرس من الفصول )    
 ( مدرسني/فصل. 4.5( مدرسني/فصل، وبن جحا )3.3والبلدية )
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 .متوسط ما تخدمه المدرسة من السكان -6

ميكـن أن ختدمـه يوضـح مـا  إن هذا التوزيع يبني معدل ما ختدمه املدرسة مـن السـكان، فهـذا مؤشـر     
املدرســة مــن الســكان، ويعــرب عنــه نســمة/ مدرســة، فهــذا املؤشــر يوضــح مــدى التــوازن بــني كثافــة اخلــدمات 

، هـذا وتعتــرب البيانــات الســكانية هــي القاعــدة الرئيســة (1)التعليميـة وتوزيعهــا، وبــني كثافــة الســكان وتــوزيعهم
دمة التعليمية، وذلك لدراسة عدد السـكان واألساسية اليت تنطلق منها باقي الدراسات األخرى خاصة اخل
، ويوضـح هـذا املؤشـر أنـه كلمـا ازدادت  (2)امللتحقـني بالدراسـة الـيت يـتم اسـتخراجها مـن البيانـات السـكانية

كثافة السكان يف منطقة ما ازداد الضغط على املدارس املوجودة بتلك املنطقة، ويذكر الدليمي أن العالقة 
أن تكــون طرديــة، أي كلمــا ازداد عــدد الســكان ازداد عــدد املــدارس، وتكــون  بــني الســكان واملــدارس البــد

ولكـن مـا مت ذكـره هنـا ميكـن قولـه يف الـدول املتقدمـة، أمـا عـن دول  ،( 3)تلك الزيادة يف كل مراحـل التعلـيم
وجــودة العـامل الثالــث ومنهــا ليبيــا، فيتغــري معـدل النمــو الســكاين للدولــة بصــفة عامـة، ممــا يــؤثر علــى املــدن امل

هبا، واليت منهـا مدينـة اخلمـس، ممـا يعكـس هـذا التغيـري علـى مسـتوى كفـاءة اخلـدمات التعليميـة مـن حيـث 
ارتفاع كثافة الفصل، وزيادة الضغط على املدرس بسبب السياسـة الـيت تتبعهـا الدولـة، ممـا يـؤدي يف النهايـة 

ضـع التعلـيم، وبشـكل عـام يتضـح أن إىل التخبط يف األداء التعليمي بسبب القرارات غـري املدروسـة علـى و 
نسمة/مدرسة وبذلك يرتفع عن املعدل  4196معدل ما ختدمه املدرسة من السكان على مستوى املدينة 

 ( يوضح ذلك.12نسمة/ مدرسة واجلدول رقم ) 3684العام للبالد والذي يبلغ 

 

 

 

 

 

                                                           

  .077علي محمد التير، التعليم والصحة في منطقة ءليتن، مرجع سابق، ص  -1

  .667سيف محمد العتيبي، التعليم العام في محافظة اإلحساء، مرجع سابق، ص  -2

  .98ص ،6009دار الصفاء للنشر، عمان، خلف حسين الدليمي، تخطيط الخدمات،  -3
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 (12جدول)
 م2114عام  متوسط ما تخدمه المدرسة من السكان على مستوى محالت المدينة

 معدل ما ختدمه املدرسة من السكان عدد السكان عدد املدارس احملالت
 7723 7723 1 البلدية

 15910 15913 1 املرقب

 1753 7312 4 بن جحا

 3877 15539 4 لبده

 4615 46151 13 اجملموع
 م.  2314املصدر :استناداً إىل بيانات مكتب الدراسة واالمتحانات باخلمس، بيانات غري منشورة 

من اجلدول السـابق يتضـح أن مـا ختدمـه املدرسـة مـن السـكان علـى مسـتوى احملـالت مرتفـع عـن املعـدل 
فهـي  نسمة لكل مدرسـة وبـذلك 1753العام باستثناء حملة بن جحا الذي بلغ ما ختدمه املدرسة حنو 

أقـــل مـــن املعـــدل العـــام، ويرجـــع الســـبب يف ذلـــك إىل ارتفـــاع عـــدد املـــدارس هبـــذه احمللـــة كمـــا أن معظـــم 
السـكان يفضــلون تـدريس بنــاهتم يف املدرسـة الواقعــة مبحلــة املرقـب والــيت ارتفـع معــدل مـا ختدمــه املدرســة 

سـبب يف ذلـك إىل نسمة/ مدرسة وهذا االرتفاع يزيد عن املعدل العام ويرجع ال 15913من السكان 
 أن احمللة تفتقد لعدد املدارس حيث ال توجد هبذه احمللة إال ثانوية واحدة.

 رابعًا: االحتياجات المستقبلية للخدمات التعليمية للتعليم المتوسط.     

تعد دراسة االحتياجات املستقبلية للخدمات التعليمية من أهم املصادر اليت يعتمد عليها   
 وحتقيق عدالته إن جناح التخطيط التعليمي ،(1)عند ختطيط برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

مة يتطلب كفاية من عدد املدارس والفصول اليت يتم تقديرها حسب احتياجات السكان من هذه اخلد

                                                           
1
 - Jones, Ho.0995.”Social Welfare In Third World Development” First Edition, 

Macmillan Education LTD, London. 167-188   
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ومن مث فإن حتقيق مبدأ التوازن يف ختطيط اخلدمة التعليمية جيب أن يأخذ يف عني  ،(1)يف املستقبل
وسيتم دراسة التوقعات للتخطيط التعليمي بشكل مبدئي  ،(2) االعتبار توزيع اخلدمة مع توزيع السكان

التوقعات ولكن قد ختتلف هذه  ،2325ينة اخلمس، وذلك حسب تقديري  على مستوى حمالت مد
مستقباًل نتيجة للتغريات اليت طرأت على ليبيا بصفة عامة واملدينة بصفة خاصة من خالل الزيادة 
الطبيعية وغري الطبيعية، وكذلك مدى تنفيذ خمططات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد اعتمد 

( يوضح 13. واجلدول رقم )2010البحث تقدير حجم الزيادة املتوقعة للسكان على عام األساس 
 التقديرات املستقبلية لعدد الطلبة وما يلزمهم من عدد للمدارس والفصول 

 (19الجدول )
 التقديرات المستقبلية لعدد الطلبة  والفصول

عدد الطلبة عام  احمللة
2314 

عدد الطلبة املتوقع 
 عام 2025

عدد الفصول املتوقعة عام 
2325 

 267 7211 799 البلدية
 193 5219 533 املرقب
 40 1073 975 بن جحا
 99 2683 893 لبده
 599 16186 3167 اجملموع   

 املصدر: استناداً إىل بيانات اجلداول السابقة.
ويلـزم  اً طالبـ 16186تصـل بنحـو  2325يتضح من اجلدول السابق أن تقديرات عـدد الطـالب لعـام 

مدرســة خــالل  70فصــاًل أي يلــزم هـؤالء الطلبــة حسـب املعــايري احملليــة حنـو 599هـؤالء الطلبــة حـوايل 
م هذا على مستوى املدينة وتتبني أعداد الفصول واملدارس حسب حمالت املدينة كما هو 2325العام 

 مبني من اجلدول السابق.  
                                                           

1
جهاد محمد أبو طويلة، وااع خدمات التعليم العام واصحتياجيات المسيتقبلية فيي الضيفة الغربيية، المجلية الجغرافيية  - 

 .  85ص ،6000، الجءء األوال، الجمعية الجغرافية المصرية، القاهرة، العربية، العدد السابع والثالثون
2
ناصر مرشد سعد الءير، التعلييم المتوسيط الحكيومي فيي مدينية الرييال، رسيالة دكتيوراغ ريير منشيورة، جامعية  - 

 .  640، ص6000اإلسكندرية، كلية اآلداب، اسم الجغرافيا، 
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 النتائج والتوصيات:

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:

 . (1منو السكان من حملة ألخرى كما هو موضح من اجلدول رقم )ختتلف معدالت  -1
تتوزع أعداد السكان على حمالت املدينة فقد بلغ أعلى عدد للسكان مبحلة بن جحا وتليها  -2

 حملة لبده.
% كمــا هــو مبــني مــن 12.2لــوحظ أن املدينــة مازالــت ترتفــع فيهــا نســبة األميــة الــيت بلغــت  -3

 (.4اجلدول رقم )
لطلبــة مــن حملــة ألخــرى وذلــك تبعــاً لعــدد الســكان املقيمــني يف تلــك احملــالت تتفــاوت أعــداد ا -4

 فأعلى عدد للطلبة نالت به حملة بن جحا وتليها حملة لبده.
تتباين أعداد الفصول واملدارس واملدرسني كذلك من حملـة ألخـرى فـأعلى نسـبة احتلتهـا حملـة  -5

 بن جحا.
ءت متوافقة مع املعايري احمللية وهـذا يـدل لوحظ أن متوسط أعداد الفصول مبدارس املدينة جا -6

علــى كفــاءة اخلدمــة باســتثناء حملــة لبــده الــيت جــاء معــدهلا أدِن مــن املتوســط العــام وهــذا يــدل علــى 
 نق  عدد الفصول باملدارس.

 .جتاوز أعداد الطالب يف الفصول لبعض حمالت املدينة واليت جتاوزت املتوسط العام  -7
حمللــيت البلديــة واملرقــب عـن املعــدل العــام وهـذا يــدل علــى ســوء  ارتفـاع عــدد الطــالب باملـدارس  -8

 كفاءة هذا املعدل.
 7ســـوء كفـــاءة مـــا خيدمـــه املـــدرس مـــن الطـــالب حيـــث بلـــغ مـــا خيدمـــه املـــدرس مـــن الطـــالب  -9

 طالب لكل مدرس. 5طالب لكل مدارس وبذلك يتجاوز املعيار احمللي البالغ 
مدرســني لكــل  2املعــدل العــام  ســوء كفــاءة مــا خيدمــه املــدرس مــن الفصــول حيــث يصــل -13

 مدرسني لكل فصل. 4.3فصل وبالتايل أقل من املعدل العام البالغ 
ســوء كفــاءة معــدل مــا ختدمــه املدرســة مــن الســكان فقــد جتــاوز املعــدل يف بعــض احملــالت  -11

 . نسمة لكل مدرسة 15913
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 توصيات البحث:

 للرفع من مستوى كفاءهتا.حتتاج املنطقة إىل ختطيط متوازن يف أعداد املدارس وذلك  -1
 حتتاج املؤسسات التعليمية إىل زيادة يف أعداد املدرسني. -2
ـــــك تبعـــــاً للمتغـــــريات  -3 ـــــالتخطيط القـــــومي وذل جيـــــب أن يكـــــون التخطـــــيط التعليمـــــي مـــــرتبط ب

 االقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا الدولة.
ملفـرتض أن تـأيت وفـق خطـط حتتاج املدينة إىل زيادة أعداد من املؤسسات التعليمية واليت من ا -4

 تنموية للسنوات املقبلة. 
 المصادر والمراجع:

لربعصــــي، أســــامة، التبــــاين املكــــاين للخــــدمات الصــــحية والتعليميــــة مبدينــــة املــــرج اجلديــــدة، رســــالة ا -1
 .2335ماجستري، غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة قاريونس، 

زليــنت، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، معهــد البحــوث التــري، علــي حممــد، التعلــيم والصــحة يف منطقــة  -2
 .2338والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

، رسـالة ماجسـتري، 2333-1993الوظيفة التعليمية يف منطقة العجـيالت للمـدة  ،الثابت، وداد -3
 . 2334 -2335غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة السابع من إبريل، 

الزير، ناصر مرشد سعد ، التعليم املتوسط احلكومي يف مدينة الرياض، رسالة دكتوراه غري   -4 
 . 241، ص2333منشورة، جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم اجلغرافيا، 

الشركســي، ونــيس عبــد القــادر ، التعلــيم والصــحة يف بلديــة مصــراتة، رســالة دكتــوراه، غــري منشــورة،   -5
  .2331جامعة القاهرة، كلية اآلداب، 

العتييب، سيف حممد، التعليم العام حباضرة اإلحساء، دراسة يف جغرافية اخلدمات، رسالة ماجستري  -6
  .2335غري منشورة، كلية البنات، جامعة عني مشس، 

أبو طويلـة، جهـاد حممـد ، واقـع خـدمات التعلـيم العـام واالحتياجـات املسـتقبلية يف الضـفة الغربيـة،  -7
ــــة املصــــرية، القــــاهرة، اجمل ــــة، العــــدد الســــابع والثالثــــون، اجلــــزء األول، اجلمعيــــة اجلغرافي لــــة اجلغرافيــــة العربي

2331. 



403 
 

أبوعيانــة، فتحــي حممــد ، جغرافيــة الســكان أســس وتطبيقــات، دار املعرفــة اجلامعيــة، اإلســكندرية،  -8
 .2333، 5ط
لة ماجستري، غري منشورة، كلية اآلداب، خلف اهلل مصطفى، الوظيفة التعليمية لشعبية الزاوية، رسا -9

 . 2336جامعة السابع من إبريل،
سليمان، أمال حلمي ، جغرافية املرافق واخلدمات يف شعبية سبها، اجمللة اجلغرافية العربية، العدد  -13

 .2339الرابع واخلمسون، اجلزء الثاين، اجلمعية اجلغرافية املصرية، القاهرة،
ي ، جغرافيــة اخلــدمات يف حمافظــة البحــرية، رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، ســليمان، علــي زكــي علــ -11

 .1994جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم اجلغرافيا، 
فاطمة حممد عبد الصمد، اخلدمات التعليمية يف حمافظة القاهرة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية -12

 م.1997 اآلداب، جامعة القاهرة،
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 األهمية البيئية واالقتصادية لنبات الشماري بمنطقة الجبل األخضر في ليبيا
 عادل ضو مصباح الورفلي .د                               

 جامعة املرقب/وم مسالتهكلية اآلداب والعل/قسم األحياء                          

Abstract: Green Mountain is distinctive on the southern coast 
of the Mediterranean Sea regions either side of the plant, or 
climate, where were identified ten areas of biodiversity in the 
Mediterranean basin, including Green Mountain Region. This 
study is based on field study, which was the field trip sites study, 
which is to Lamluda, Sousse and Ras Al-Hilal of Green 
mountain area of Libya. The plant Shamari from natural plants 
that grow in the Green Mountain, and exposed to burning and 
cutting and grazing, to be cast attention commensurate with its 
importance, as well as a great economic benefit from this plant 
Given the importance of the plant Shamari from the 
environmental and economic sense; it has been in this research 
to monitor the natural growth of a process, in some growing 
areas, the most important associated species, and the nature of 
the conditions for the growth of environmental conditions, as 
well as a comparison between the fruit and strawberries, owing 
to rapprochement in shape and taste and, in many virtual 
qualities. And it will be in this research show the necessary 
recommendations to preserve and maintain the plant for future 
generations regions                                                                                                 
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يعد اجلبل األخضر من األقاليم املتميزة على الساحل اجلنويب للبحر املتوسط سواء من  الملخص:
الناحية النباتية أو املناخية، حيث مت حتديد عشرة مناطق للتنوع احليوي يف حوض البحر املتوسط، من 

   ضمنها أقليم اجلبل األخضر.
زيارة احلقلية ملواقع الدراسة، واليت تتمثل يف على الدراسة امليدانية اليت متثلت يف ال هذا البحث اعتمدو 

 منطقة مللودة وسوسة ورأس اهلالل باجلبل األخضر بليبيا. 

ويعد نبات الشماري من النباتات الطبيعية اليت تنمو يف اجلبل األخضر، وتتعرض للحرق والتقطيع 
 ادية من هذا النبات.والرعي، وال يلقى اهتمام يتناسب مع أمهيته، وكذلك عظيم االستفادة االقتص

ونظرًا ألمهية نبات الشماري من الناحية البيئية واالقتصادية؛ فقد مت يف هذا البحث رصد 
عملية النمو الطبيعي له، يف بعض املناطق اليت ينمو فيها، وأهم األنواع  املرافقة، وطبيعة الظروف البيئية 

راولة، نظرًا لتقارهبما يف الشكل والطعم، ويف املالئمة لنموه، وكذلك عمل مقارنة بني مثاره ومثار الف
 العديد من الصفات الظاهرية. 

 وصون هذا النبات لألجيال القادمة. حلفظوسوف يتم يف هذا البحث عرض التوصيات الالزمة 

 Introduction  :                                      المقدمة 

طق املناخية حيث توجد نباتات بيئة البحر املتوسط يف يرتبط التنوع النبايت يف ليبيا بتنوع املنا
منطقة اجلبل األخضر، والنباتات اجلفافية وشبه اجلفافية يف سهل اجلفارة والبيئة الصحراوية، كما توجد 
نباتات جفافية ال تتحمل جفاف الرتبة يف بيئة الواحات. ويكون هذه التنوع من األغطية النباتية حنو 

فصيلة نباتية،  147جنساً، وأكثر من  745نباتيًا موزعة على أكثر من  نوعاً  1773أكثر من 
% 85% من هذه األنواع  النباتية يف اجلزء الساحلي، ومن هذه األنواع  النباتية حنو 75ويوجد حنو 

 (.2331)عبدالرمحن،   Endemicنوعاً نباتياً متوطن

% من 53توي على أكثر من ويعد اجلبل األخضر مركز التوطن األول يف ليبيا، حيث حي
 (2337وعبداخلالق،  2331جمموع األنواع  املتوطنة يف ليبيا )املقصيب، 
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حد األنواع  املتوطنة أويف هذه الدراسة ميثل نبات الشماري الذي ينمو ضمن غابات اجلبل األخضر 
 ذات االمهية البيئية واالقتصادية.

Arbutus pavarii على النبات املسمى علميًا  Shmariويطلق اسم مشاري 
Pamp  والذي يتبع الفصيلة اخللنجيةEricaceae (Gadi 1978,1981-Jafri & EL )

وتنتشر هذه الفصيلة يف منطقة حوض البحر املتوسط، وجزر الكناري، وغرب آسيا، وبعض مناطق 
 أمريكا.

 Cainواالجنليزية  Arbousierوالفرنسية  Corbezzoloويسمى باإليطالية 
apple  ومن أهم األنواع  األخرىArbutus unedo الذي ينمو يف جنوب أوروبا وتركيا. 

ويف ليبيا يرتكز انتشار الشماري يف األجزاء الشمالية، والوسطى من اجلبل األخضر، وخاصة 
         ملناخ املناسب يف منطقة مللودة حيث غزارة األمطار والرطوبة النسبية املرتفعة والرتبة الكلسية وا

 (Keith, 1965& Zunni, 1977 وأيضا يف املناطق اجملاورة ملدينة البيضاء واملرج ووادي )
ويبدو أن انتشار  ،الكوف وشحات ووادي املهبول ورأس اهلالل خاصة وادي القلعة ومنطقة مرق 
م يطلق اآلن على النبات كان على مدى أوسع منه اآلن، حيث يسمى حمليا )القيقب( وهذا االس

بلدة جنوب شحات، ويبدو أن تسمية املدينة اشتقت من النبات حيث كان ينتشر يف مدى يتجاوز 
 موقع مدينة القيقب. 

 : Material and Methodsطرق ومواد البحث 

يف هذه الدراسة متت زيارة ثالثة مواقع حقلية ينمو فيها الشماري باجلبل األخضر وهي: 
اهلالل. ومتت دراسة خصائ  منو نبات الشماري مثل: كثافة النبات، والتغطية مللودة وسوسة ورأس 

 النسبية للتاج، ومتوسط مساحة التاج، وارتفاع النبات، وكذلك قطر الساق يف مواقع الدراسة:

 الكثافة = عدد األفراد التابعة للشماري/عدد مجيع املربعات املدروسة
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سقطية لشجرة الشماري يف كل املربعات/ جمموع مساحة % التغطية التاجية = جمموع املساحة امل
 . x 133املربعات املدروسة 

ويتم ذلك بقياس القطر األكرب والقطر األصغر لتاج الشجرة أو الشجرة. ومن مث حساب 
القطر املتوسط وحتويل الشكل العام ملسقط التاج إىل دائرة ميكن تقدير مساحتها باستخدام قانون 

 (.2335احلداد، مساحة الدائرة )

 2مساحة الدائرة = ط نق

ومت جتميع املادة العلمية من املكتبة العلمية جبامعة عمر املختار، ومركز البحوث الزراعية، والعالقات 
 الشخصية، واالنرتنت.

 واعتمدت الدراسة على املعطيات املأخوذة من حمطات االرصاد اجلوية يف مدينة شحات ودرنه.

 : The study siteموقع الدراسة 

يقع اجلبل األخضر على طول ساحل ليبيا الشمايل الشرقي بني هضبة البطنان من ناحية 
الشرق وبني سهل بنغازي من ناحية الغرب، وحيده من الشمال البحر املتوسط، ومن اجلنوب 

كم شرق مدينة البيضاء على ساحل البحر   33تقع مدينة سوسة باجلبل األخضر على بعد و الصحراء. 
وتقع منطقة مللودة باجلبل األخضر  32o.9 N 21o.966667Eبيض املتوسط على احداثيات األ

هكتار على احداثيات  133كم شرق مدينة البيضاء، وتبلغ مساحتها أكثر من   53على بعد 
32o.7788890N 22o.1430560E  كم شرق مدينة   63بينما تقع رأس هالل على مسافة

 (  1شكل ) 32o.8830470N 22o.1802810Eالبيضاء على احداثيات 

 Jabal Akhdar terrainتضاريس الجبل األخضر 

يقسم اجلبل األخضر من حيث املظاهر الطبوغرافية إىل ثالثة مدرجات تبدأ مباشرة من و 
 353بيار وهي على ارتفاع يرتاوح بني اليت تقع عليها مدينة املرج، واألسهل بنغازي وهي احلافة األوىل 

مرت تقريبا مث تظهر  633، مث احلافة الثانية وتقع عليها مدينة البيضاء وهي على ارتفاع مرت 433 –
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مرت وهي أكثر مناطق اجلبل األخضر ارتفاعاً  883احلافة الثالثة وعليها قرية اسلنطة وهي على ارتفاع 
 لغ يف منطقة سيدي احلمري دروهتا.وتب

 :Results and Discussion النتائج والمناقشة 

تعد دراسة املناخ على جانب كبري من األمهية خاصة عند دراسة النباتات الطبيعية اليت تنمو 
يف أي منطقة، فهي تعكس صور لعدة عوامل طبيعية يبدو من أمهها عناصر املناخ املختلفة اليت يعم 

لنباتات اليت تأثريها يف معظم أجزاء املنطقة، فالنباتات اليت تنمو يف السهل الساحلي ختتلف عن تلك ا
 تنمو فوق اهلضاب.

وأهم عناصر املناخ اليت تكون هلا أمهية واضحة يف توزيع الغطاء النبايت هي: درجة احلرارة، والرطوبة 
 (1النسبية، والرياح واألمطار. جدول )

( الذي يوضح املعدل الشهري لكميات األمطار يف شحات ودرنه 1وبالنظر يف اجلدول )
(، كما تتميز 2ار تتساقط يف فصل الشتاء خاصة يف شهر يناير شكل )نستنتج أن معظم األمط

مم يف 533األمطار بأهنا فصلية وتتبع مناخ البحر املتوسط، ويزداد املعدل السنوي لألمطار عن 
املناطق اليت ينمو فيها الشماري، وتتأثر احلرارة يف منطقة اجلبل األخضر باالرتفاع واالخنفاض عن 

يكون شهر يناير أقل درجة احلرارة من مكان إىل آخر و  ( حيث ختتلف1995سطح البحر )شرف، 
يف درجة احلرارة. وبعد ذلك ترتفع درجة احلرارة ارتفاعًا منتظما حىت تصل إىل أعلى درجة يف شهر 

 أغسطس.

 : Plant Description of Shmariالوصف النباتي للشماري: 

شجر صغري أو شجرية كبرية مستدمية  Pamp Arbutus pavariiنبات الشماري 
عريضة،  Ellipticمرت، ذات أوراق بسيطة جلدية أهليجية  5-2اخلضرة، يرتاوح ارتفاعها من 

حافتها مسننة أعناقها تعادل نصف طول الورقة، وأوراقها ذات لون أخضر المع، وهي متبادلة الوضع 
عناقها مغطاه قليال بالشعريات، والزهرة هلا أ( وازهارها نورات عنقودية متدلية وشبه معنقة، و 3شكل )
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مخسة بتالت، ولون تويج الزهرة أبيض مشعي مصفر قليال، أو وردي باهت، ومن املالحظ بأن األزهار 
تتواجد مع الثمار الناضجة يف الوقت نفسه تقريبا، وقد يتأخر تكون األزهار قلياًل عن بدء نضج 

ة كاملة لكي تصل ملرحلة النضج، وهلذا جند أن هناك تزامن الثمار، علمًا بأن الثمار قد تستغرق سن
 بني نضج الثمار وتكون األزهار اجلديدة، ولكن ليس إىل النهاية يف مرحلة التزهري.

 يبدأ نضج الثمار يف شهر نوفمرب، وال تنضج مجيع الثمار يف الوقت نفسه، بل على فرتات متتالية و 
 حىت شهر فرباير.

اية يكون أخضر إىل اللون األصفر املخضر، مث األصفر أو الربتقايل، مث لون الثمار يف البدو 
يصبح أمحر عند اكتمال النضج، ولكن لون بعض الثمار الناضجة يكون برتقالياً، والبذور قابلة 

 (.4لإلنبات حىت قبل اكتمال نضج الثمار بفرتة وجيزة شكل ) 

ثمار مكورة، وبعضها مفصصة وهناك اختالفات واضحة يف شكل الثمار حيث إن بعض ال
وهناك تغاير يف النورات بشكل عناقيد كثيفة، ويتميز نوع الشماري باجلبل األخضر بأن مثاره ذات 
مذاق لذيذ بعكس مذاق بقية األنواع  األخرى للشماري بالعامل اليت ال طعم هلا رغم أهنا قابلة لألكل 

 .(2331ولكنها ليست مستساغة بالدرجة نفسها ) الزين، 

مثرة الشماري ظاهريًا تشبه مثرة الفراولة، وهي مثرة لبية أو عنبية ذات بذور كثرية بداخلها، و 
بأن عدد البذور بداخل  2313 – 2312وقد وجد من خالل الدراسة اليت متت خالل املوسم 

مثرة  133بذرة بالثمرة ) كمتوسط لعدد  13.53ومبتوسط حسايب  33و 2الثمرة يرتاوح بني 
عشوائيا( وكانت هذه النتيجة للثمار اليت مجعت من موقع جبنوب رأس اهلالل باجلبل اختريت 

وقد حيدث اشتباه بأن الكتل  ،Pyreneاألخضر، وهذه البذور توجد منغرسة يف املادة اللبية للثمرة 
الصغرية املنتشرة بداخل الثمرة هي بذور أيضا بينما البذور احلقيقية هلا شكل بيضاوي وذات طرف 

 (. 2331امق )الزين، غ
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 : Environmental conditions of Shmariالظروف البيئية للشماري 

ختتلف أنواع الشماري عن بعضها يف متطلباهتا البيئية مثل خواص الرتبة، كدرجة احلموضة 
وقوامها ورطوبتها وعوامل املناخ كمعدالت تساقط األمطار والثلوج ودرجات احلرارة والرطوبة اجلوية 

 333حيتاج إىل معدل أمطار سنوية أكثر من و  ،A.pavariiوغريها. ونوع الشماري احمللي 
رت/سنة، وقد تعرض يف السنوات الثالثة املاضية إىل اجلفاف الخنفاض معدل سقوط األمطار مما مليم

أدى إىل ظهور أعراض غري طبيعية، كتغري لون األوراق من األخضر إىل اللون البين لكثري من 
، وهذا النوع يف الغالب ينمو على ترب 2313الشجريات، وقد بدأت هذه األعراض يف صيف عام 

ومن  Terra rossaضحلة وصخرية وهي ترب ثقيلة طينية محراء  Calcareous soils جرييه
املالحظ أن تأثري شجريات الشماري على الرتبة اليت تنمو عليها واضحًا بتكوين طبقة عضوية سوداء 

duff  على سطح الرتبة بسبب سقوط األوراق واألغصان وحتللها جزئيا، وهي تساعد على حتسني
بإضافة املادة العضوية إليها ويظهر ذلك بوضوح بتغري لون الرتبة من اللون البين احملمر إىل خواص الرتبة 

 اللون البين الغامق.

وحتديد  ،هناك حاجة لدراسة وجود فطريات املايكوريزا على جذور شجريات الشماريو 
دها أنواعها وهي فطريات متعايشة مع النبات، أي أن هناك تبادل منفعة بينهما فهو يزو 

بالكربوهيدرات اليت حتتاجها هذه الفطريات وباملقابل فهي تزود النبات ببعض العناصر الغذائية وزيادة 
 امتصاص الرطوبة ورمبا حتمية من األمراض بالرتبة.

ونبات الشماري ينمو يف املواقع اجلبلية املرتفعة نسبيا عن سطح البحر، حيث يكثر انتشاره 
 مرتا فوق سطح البحر. 675لودة على ارتفاع حوايل )وبشكل كثيف( مبنطقة غرب مل

 Juniperusاألنواع  اليت تنمو مرافقة للشماري املتوطنة باجلبل األخضر هي، العرعر الفينيقي و 
phoenicea L والبطوم العدسي ،Pistacia lentiscus L والرببس بأنواعه، ومنها ،

Cistus salvifolius L  والشربقSarcopoterium spinosum L  والزهرية
Phlomis floccosa D.Don   والبلوطQuercus coccifera L  والسلوف

Rhamnus spp  والقندولCalycotome spp  واخلروبCeratonia siliqua L 
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وغريها من نباتات أقليم  Phillayrea spوالسخاب  Olea europaea Lوالزيتون الربي 
 البحر املتوسط بنسب خمتلفة.

وقد لوحظ أن الشماري له مقاومة شديدة لبعض الظروف البيئية الصعبة كالرتبة الضحلة 
صبح يتعرض للقطع من قبل اإلنسان أكثر  من أوالصخرية واجلفاف والرعي املعتدل. ولكنه اآلن 

السابق الستعماله حطباً للوقود وتصنيع الفحم، ويف بعض املناطق لوحظ إزالة كاملة للشماري، وحتويل 
 األرض اليت ينمو هبا إىل أرض زراعية.

ويتميز الشماري احمللي عن األنواع  األخرى بتحمله الشديد ألشعة الشمس، وحيتاج إىل 
التظليل فقط يف املراحل األوىل من عمره أثناء االنبات، وتكوين الباذرات، وهلذا فإن كثافة الغابات اليت 

 للتجديد الطبيعي هلذا النوع.ينمو هبا الشماري تعد من العوامل اهلامة 

خالف جديدة من اجملموع اجلدري بعد احلرائق، وتدمري األجزاء أوأيضا هلذا النبات القدرة على تكوين 
 اخلضرية.

 : Shmari growth characteristicsخصائص نمو الشماري 

نطقة ( أن كثافة منو الشماري كانت أعلى مما ميكن يف م2أظهرت نتائج الدراسة يف جدول )
نبات يف اهلكتار، وكانت أقل ما ميكن يف املنطقة  1122إىل  698مللودة حيث تراوحت بني 

 نبات /هكتار. 33الساحلية سوسة 

بينما كانت التغطية التاجية أعلى ما ميكن يف منطقة مللودة حيث كانت متناسبة مع كثافة 
% كما سجلت أقل  17.34% إىل  13.13أفراد نبات الشماري، وتراوحت نسبة التغطية بني 

 %(.2.11نسبة تغطية يف املنطقة الساحلية يف سوسة )

( وكذلك رأس 2م 1.83ما مساحة التاج فكانت مرتفعة يف املنطقة الساحلية بسوسة )أ
 (.2م 1.33 – 3.59( عن املناطق الداخلية لنمو الشماري يف منطقة مللودة )2م1.48هالل )
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الشماري يف منطقة اجلبل األخضر اعتمد على تتدخل ( أن ارتفاع  2يبني اجلدول ) و 
اإلنسان الناتج عن قطعه الشجريات واحلرائق يف بعض املناطق، والذي نتج عنه تقارب يف االرتفاع يف 

مرت وأقل ارتفاع مت تسجيله يف  1.71مناطق الدراسة، وكان أكثر  النباتات ارتفاعا يف منطقة مللودة 
 مرت. 3.85منطقة سوسة 

قطر الساق فيعترب من العوامل اهلامة اليت تدل على جودة املوقع، وظهر ذلك من خالل أما 
سم، وأقل قيمة لقطر الساق كانت يف سوسة  4.7على قيمة لقطر الساق يف منطقة مللودة أتسجيل 
 (.5سم شكل ) 2.1

 The natural qualities of the fruitsالصفات الطبيعية لثمار نبات الشماري 
of the Shmari  : 

 بفح  الصفات الطبيعية اخلارجية لثمار الشماري؛ ميكن أن نقدم هلا الوصف اآليت:

، ذات Succulentمم، عصريية  23 – 15قطرها يرتاوح ما بني  Globoseمثرة كروية الشكل 
عند متام نضجها، مقسمة  Scarlet redأو قرمزي حممر  deep crimsonلون قرمزي غامق 

ومكسوة بثآليل غري منتظمة  Loculusوعليها جتاويف صغرية  berryإىل فصوص عديدة 
Irregular verrucose   يف صورة حلماتWarty papillose  يوجد العديد من البذور

مم( ذات خطوط بنية حمززة  2x3.5الصلبة يف التجاويف اخلارجية، وهذه البذور طويلة كمثريه )
Striate. 

( مت االشارة إىل Zunni, 1977الناحية النباتية )ويف وصف سابق لثمار الشماري من 
معظم هذه الصفات، ومبقارنة هذه الصفات اخلارجية الدقيقة لثمرة الشماري مع مثار الفراولة، فإنه ال 

يف حني أن شكل مثار الفراولة من  Globoseيوجد خالف بينهما، سوى أن مثار الشماري كروية 
 Pyriformاخلارج قلبية كمثريه 

 Comparison between Shmari andمقارنة بين الشماري والفراولة 
strawberrie : 



403 
 

( أهم أوجه التشابه واالختالف بني الشماري والفراولة، سواء من الناحية 3يبني اجلدول )
حيث نالحظ أنه رغم اختالف الشكل النبايت لكل منهما إال أن نبات الشماري الثمرية النباتية أو 

ات صغرية احلجم، مستدمية اخلضرة، وأن الفراولة نباتات عشبية حولية، إال أهنما عبارة عن شجري 
يتفقان يف الظروف املناخية املناسبة للنمو، وموعد نضج الثمار يف كل منهما ) من أكتوبر إىل أبريل ( 

( هذا واللون اخلارجي، ووجود البذور احلجرية على السطح اخلارجي ) أكثر  صالبة يف مثار الشماري 
إىل تشابه الرائحة والطعم حلد كبري، وإن كانت أقوى يف الفراولة من الشماري. وبالنسبة للطعم جنده 
مييل للحموضة عند بداية تذوق مثار الفراولة، ومييل للمرارة اخلفيفة عند هناية تذوق مثار الشماري. 

 ويتفقان أيضا يف أن كل من مثارمها تؤكل كاملة.

ونبات الفراولة،  ت ومثار الشماري، مقارنة مع مثارلوجية لكل من نباومن الصفات املورفو 
ميكن استخالص التقارب الكبري بينهما، وأن مثرة الشماري هلا قبول وطعم ال يقل عن مثار الفراولة، 

 (.1995)الفرجاين وسامل، 

 Chemical characteristics of the fruitsالصفات الكيميائية لثمار الشماري 
Shmari : 

( الرتكيب الكيميائي لثمار الشماري، مقارنة بثمار الفراولة، ومنه نرى أن 4يوضح اجلدول )
% وأن معظم هذا 33نسبة املواد الصلبة يف مثار الشماري أعلى منها يف مثار الفراولة، بفارق يصل إىل 

ى يف حمتواها الفرق عبارة عن مواد صلبة ذائبة، أغلبها سكريات، حيث جند أن مثار الشماري أعل
 السكري من مثار الفراولة.

واحلامض أفضل يف مثار الشماري منها يف مثار الفراولة، ويرجع ذلك يف اخنفاض محوضة 
الشماري، وزيادة السكريات الكلية به، والعكس يف مثار الفراولة. وبالتايل من املفروض أن يكون طعم 

عند تذوق كليهما جند أن مثار الفراولة أكثر  قليال  مثار الشماري أكثر  حالوة من مثار الفراولة، ولكن
حالوة من الشماري، ونعتقد أن ذلك راجع إىل ارتفاع املواد التانينية املسئولة عن الطعم القابض واملر 

% يف مثار الشماري، مقارنة باملوجود 43يف مثار الشماري حيث تصل نسبة الزيادة منها إىل حوايل 
، وقد يكون هذا أيضا هو املسئول عن الطعم املر اخلفيف الذي حيس به عند منها يف مثار الفراولة
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حساسه باستمرار التذوق الرتفاع نسبة السكريات يف مثار إوال يستمر  ،بداية وهناية تناول هذه الثمار
الشماري، ويالحظ أيضا من اجلدول نفسه أن ارتفاع نسبة البكتني يف مثار الشماري عنها يف مثار 

لة بفارق كبري، وكذلك احملتوى املعدين الكلي، يعترب عامال مشجعا على استخدام مثار الشماري الفراو 
بدرجة أفضل من الفراولة يف بعض عمليات التصنيع الغذائي اليت تتطلب وجود نسبة عالية من البكتني 

توى البكتيين يف الثمار، مثل صناعة املربات واحللوى واجليلي واليت ال تنجح مع الثمار منخفضة احمل
(Breverman, 1963.) 

وعلى اجلانب األخر، جند أن بقية الزيادة يف نسبة املواد الصلبة يف مثار الشماري مقارنة 
بثمار الفراولة هي مواد صلبة غري ذائبة، تشكل األلياف معظمها، حيث نالحظ أن نسبة االلياف 

د أن ارتفاع نسبة املواد الصلبة الكلية واأللياف أعلى يف مثار الشماري مقارنة بثمار الفراولة. وعموما جن
يف مثار الفاكهة يساعد كثريًا يف جناح استخدام هذه الثمار يف صناعة جتفيف الفاكهة 

(Breverman, 1963 وعلى هذا ميكن أن نتوقع احلصول على منتوج جيد جمفف من مثار )
ع على إجراء حماولة لتجفيف هذه الشماري خاصة وأن نسبة السكريات العالية هبذه الثمار تشج

 الثمار.

 وبذلك ميكن القول أن مثار الشماري تقارب مثار الفراولة يف الرتكيب الكيميائي.

 : Economic importance of Shmari األهمية االقتصادية للشماري 

إنتاج العسل، حيث يعتمد مربو النحل على أزهار الشماري يف احلصول على يساهم يف 
إنتاج وفري من العسل الذي مييل طعمه إىل املرارة يسمى حمليا )عسل احلنون(، والذي له فوائد طبية 
متعددة، مثل: عالج احلروق واجلروح والتهاب املسالك البولية، وأمراض اجلهاز التنفسي، ولكن ال 

ن ذلك يشكل خطرًا دامهاً إج مرضى السكري، كما ذكرت خطأ بعض املصادر، حيث ينصح لعال
 على صحة املصابني هبذا املرض.

للشماري استخدامات طبية أخرى كعالج التهاب املفاصل، واالكزميا، والنقرس، و 
 أو مستخل  منوات األغصان الغضة لعالج هذه األمراض. tinctureوالروماتيزم. وتستخدم صبغة 
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ستخل  اخلشب بالغليان فائدة طبية يف ختفيض ضغط الدم املرتفع، والثمار حتتوي على ومل
 (.1983مادة قابضة ختفف من زيادة االفراز، والنزف )بولس، 

الشماري باجلبل األخضر هو النوع الوحيد بالعامل الذي مثاره ذات طعم جيد مستساغ، 
 مثار الشماري تصلح لصناعة املرىب اجليد.. و اليت ليست مستساغةبعكس مثار األنواع  األخرى 

( 2332خشب الشماري يصلح لصناعة األثاث والكراسي وأعمدة السياج )الكللي، 
ويستعمل خشب الشماري حمليا يف صناعة الفحم النبايت اجليد، وكحطب للوقود، وقد مت حديثا فصل 

وتستخل  من قشرة اجلذور ( Said et al., 2000العديد من املركبات الكيميائية من الشماري )
مواد تانينية تستعمل يف الدباغة، أما األوراق فتستعمل علفا للحيوانات كما ميكن االستفادة من الثمار 

 الناضجة يف احلصول على الكحل واخلل.

وتعترب شجريات نبات الشماري من أمجل نباتات الزينة، جلمال أوراقها اخلضراء الالزمة، 
 سوقها البنية احملمرة امللساء ذات القشرة املنسلخة املتساقطة.ونورات أزهارها، ولون 

 :The environmental importance of Shmariاألهمية البيئية للشماري 

شجار وشجريات الغابات األخرى للشماري فوائد غري مباشرة، أي فوائد بيئية أكبقية 
هذه الفوائد على سبيل املثال ال احلصر:  متعددة، وهذه الفوائد ال تقل أمهية عن الفوائد املباشرة من

حفظ الرتبة من االجنراف مبا هلذه الشجريات من جمموع جذري قوي، وقدرة عالية على تكوين 
االخالف اجلذرية، وحتسني اخلواص الكيميائية، والفيزيائية للرتبة مبا تضيفه هذه الشجريات من مواد 

صان املتساقطة على سطح الرتبة وحتللها، وكذلك تساعد عضوية إىل الرتبة الناجتة عن األوراق، واألغ
جذورها القوية على تشقق وتفتيت الصخور، وتساعد هذه الشجريات على زيادة امتصاص الرتبة مبياه 
األمطار وحتويل جزء من املياه السطحية اجلارية إىل مياه جوفية، وبذلك فهي تقلل من شدة ضوء 

ياح اجملفف فضاًل عن الطبقة العضوية من األوراق، واألغصان الشمس املباشر، وختفيض تأثري الر 
 املتحللة جزئيني، واملرتاكمة فوق سطح الرتبة على زيادة رطوبة الرتبة، وحتسينها.
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وشجريات الشماري من أهم شجريات الغابات اليت توفر الغداء، وامللجأ للحيوانات الربية املستأنسة، 
نتاج الثمار إحلماية من ظروف الطقس غري املالئمة، وعادة يف موسم فهي توفر هلا الثمار واألوراق وا

 يتوافد على غابات الشماري كثري من املواطنني يتسلون جبمع مثارها، والنزهة بغابتها.

 : Recommendationsالتوصيات 

ت الشماري، والعمل على محاية غاباجيب االستمرار يف الدراسات والبحوث املتعلقة ب -1
 التقطيع واإلزالة واحلرائق.الشماري من 

 زراعة الشماري من البذور ومن العقل، وعن طريق تقنيات زراعة األنسجة. -2
 منع التوسع الزراعي يف غابات الشماري. -3
 االهتمام بالدراسات اخلاصة بأمراض الشماري. -4
 التوعية البيئية للسكان احملليني. -5

حات ودرنه يف الفرتة يف ش( mm( متوسط املعدل الشهري لكمية األمطار )1جدول )   
 (.1995-1945)  نم

 درنه شحات الشهر درنه شحات الشهر

 3.31 3.89 يوليو 55.56 172.33 يناير
 3.31 2.24 أغسطس 38.15 87.89 فبراير

 6.67 13.39 سبتمبر 22.71 63.63 مارس
 42.49 58.38 اكتوبر 8.84 23.65 ابريل

 27.13 73.26 نوفمبر 5.79 8.25 مايو
 47.76 114.25 ديسمبر 2.63 9.93 يونيو
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( يوضح بعض خصائ  النمو لنبات الشماري يف بعض املناطق توزيع النبات الطبيعي يف 2جدول )
( التغطية التاجية )%( 2اجلبل األخضر مثل الكثافة )العدد/هكتار( االرتفاع )مرت( مساحة التاج )م

 وقطر الساق )سم(.

 الموقع
الكثافة 

 )عدد/هكتار(
التغطية التاجية 

)%( 
 2متوسط التاج )م

 /للفرد(
 االرتفاع )م(

قطر الساق 
 )سم(

 3.34 1.44 3.84 17.34 1335 1لملودة 

 2.91 3.98 1.33 21.53 1122 2لملودة 

 4.73 1.71 3.59 13.13 689 9لملودة 

 2.73 3.92 1.48 6.19 455 رأس هالل

 2.1 3.85 1.83 2.11 33 سوسة

 

 مقارنة الصفات النباتية والتمرية لكل من الشماري والفراولة( 3جدول )   

 ثمار الفراولة ثمار الشماري أوجه المقارنة
 Arbutus pavarii Fragaria االسم الالتيين

grandiffora 
 Strawberry tree Strawberry االسم االجنليزي

 Shmari Farawla االسم احمللي الشائع

شجريات صغرية مستدمية اخلضرة تندرج  الوصف النبايت
 شجار الفاكهةأحتت 

أعشاب صغرية حولية 
 تندرج حتت نباتات اخلضر
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تنمو طبيعيا يف مناطق البحر املتوسط  ظروف النمو
 ومشال افريقيا

تنمو يف زراعات منتظمة 
يف املناطق حتت االستوائية، 

 واملعتدلة املناخ
 أكتوبر إىل ابريلمن  من أكتوبر إىل ابريل موعد النضج

 قرمزي حممر أمحر إىل برتقايل، وقرمزي غامق لون الثمرة اخلارجي

 أصفر حممر أصفر حممر لون اللب الداخلي
الطبقة اخلارجية، والثمرة غنية بالعديد  اخلاليا احلجرية

 من البذور احلجرية
الطبقة اخلارجية من الثمرة 

 غنية بالبذور 
قليب أو كمثري الشكل مع  وحلمات مثأللةكروي مع فصوص  شكل الثمرة

 حلمات مثأللة 
 غنية بالرائحة املميزة هلا مثل رائحة مثار الفراولة، ولكن خفيف رائحة الثمرة
مثل طعم مثار الفراولة مع ظهور مرارة  طعم الثمار

خفيفة عند بداية تذوقها، ومقبولة 
 الطعم

مميزة، ومعروفة مع وجود 
طعم محضي يف بداية 

 التذوق
 الثمرة ككل الثمرة ككل اجلزء املأكول

 ( الرتكيب الكيميائي لثمار الشماري، مقارنة بثمار الفراولة4اجلدول )

 ثمار الفراولة ثمار الشماري المكونات
 86.91 82.86 نسبة الرطوبة %

 13.39 17.14 نسبة املواد الصلبة الكلية %
 11.33 13.25 نسبة املواد الصلبة الذائبة %

 2.39 3.89 % غري الذائبةنسبة املواد الصلبة 
 1.41 1.35 نسبة احلموضة )كحامض ماليك( %

 Ph 4.47 4.33االس اهليدروجيين للعصري 
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 13.32 11.72 نسبة الكريات الكلية %
 1 :8.3 1 :7.2 ( ratioنسبة السكر: احلامض )
 3.11 3.13 ( %TNنسبة النيرتوجني الكلي )

 3.69 3.63 ( TN x 6.25%الربوتني )نسبة 
 3.38 3.52 نسبة الزيوت %

 3.23 3.32 نسبة املعادن الكلية )الرماد( %
 1.81 2.31 نسبة األلياف اخلام %
 3.28 3.98 نسبة البكتني %

نسبة التانينات الكلية % )حمسوبة على أساس 
 حامض جالوتانني(

3.28 3.17 

 الدراسة( خريطة تبني مواقع 1شكل )
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بعض خصائ  النمو لنبات الشماري وتوزيع النبات الطبيعي يف بعض املناطق يف ( يوضح 5شكل )
( التغطية التاجية )%( 2اجلبل األخضر مثل الكثافة )العدد/هكتار( االرتفاع )مرت( مساحة التاج )م

 وقطر الساق )سم(.
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