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 االفتتاحية
إن الثقافة المجتمعية رافد من روافد بناء األمة ورقيها االجتماعي    

نما تقاس بمدى ثقافة  والحضاري، واألمم ال تقاس بمدى جبروتها وتكبرها وا 
الفكرية من الحصيلة كما يعرفها بعض أهل االختصاص" هي و أبنائها، فالثقافة 

عبر عن إنجاز اإلنسان في مراحل ي مما لم وفن وفلسفة وغير ذلكأدب وع
تطورية، يتداولها أو يتعلمها األفراد بشّتى الوسائل المختلفة لالتصال، فتزداد 

 . "بالتجارب الجديدة وتنحسر في فترات التدهور واالنحطاط
 ،هامستقبلناء ، ومحدد لبتهاأعظم راسم لهويالثقافة نتاج عقول األمة وهي و 

تمايز عن غيرها على  تغاير ثقافتها ، وينعكسبينها وتتمايز األمم بتمايز الثقافات
نما قيم وأخالق ومبادئ يعيشها  والثقافة وجودها بين األمم، ليست سلعة تباع وا 

 ،ومن هذا المنطلق نقول: إن الثقافة التزام أفراد المجتمع وتنعكس على أبنائه،
رجع ستند دائمًا على إطار مرجعية ثابتة، في  يفالفرد يتحرك من مبادئ ثابتة، و 
من خاللها تتميز لديه المتشابهات، و  ،رضهتجميع القضايا والمشاكل التي تع

 ويعرف الصواب من الخطأ.
بد أن تكون قراءاتهم  يصبح أبناء األمة على درجة من الثقافة فال لكيو 

لمتوافق مع التكوين الفكري األساسي ا ممنذ البداية موجهة بما يتناسب مع تكوينه
ا، فال الفكري االجتماعي، حتى يستشعر معنى وأهمية كونه مسلمًا، وكونه عربيً 

 .يتأثر بالثقافات الوافدة الغريبة على المجتمع اإلسالمي 
  هيئة التحرير                                                                      
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 سليم مفتاح العربي الصديق/ أ                                               
 / جامعة المرق الخمس - دا كلية اآل                                         

        
 مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين، خلق اإلنسان في أحسن تقويم، كرمه بالعقل، وامتن         

]الرحمن:    لبيان، قال تعالى:عليه بنعمة ا
[ أنزل على رسوله القرآن، فكان معجزته الخالدة، ولسانه المبين، تحدى به  4ـ  1

ا جهابذة البالغة والبيان، َلمَّا سمعوا آياته، تملكتهم الحيرة، وأخذهم العج ؛  ِلمَ 
السبك وجمال األسلو ، فبدد به ظلمة  ن عليه من الفصاحة والبيان، وقوةكا

الجهل والشرك، وأرسى به قواعد العلم واإليمان، صالة وسالما دائمين عليه، 
 وعلى آل بيته األطهار األبرار إلى يوم الين.

في وبعد، فإن التأمل والبحث في القرآن الكريم، والكشف عن أسراره، والنظر       
جمال تعبيره، والوقوف على بالغته، وتفرد أسلوبه، وجوامع كلمه، كل ذلك يظل 
بابه مفتوحا أمام الدارسين والباحثين، في كل زمان ومكان، يقصده طال  العلم 

 عطشى لرحيقه العذ ، فينهلون من عذ  زالله، ال يرتوون من َجَنى شرابه.
الباحثين ويشدهم إليه؛ رغبة في يظل الَفْوُت والسبق إلى نفائسه، يجتذ       

الوصول إلى بعض أسراره، والعيش تحت ظالله الرحبة، فتستريح له النفس، 
الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه َأََل ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ ويطمئن له القل ، 

 [.82]الرعد: اْلُقُلوبُ 
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يم، والبحث في أسراره، يظل من أسمى أبوا  المعرفة إن دراسة القرآن الكر 

وأجلها، وأعظمها عند اهلل ـ جل وعال ـ وكلما تأمل الباحث ودقق النظر في هذا 
يمانا أنه من ر  العالمين، كتا   ََل َيْأِتيِه اْلَباِطُل الكتا  المبين، ازداد علما وا 

 [. 48]فصلت:  ْن َحِكيٍم َحِميدٍ م   ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيل  
والتصوير البياني في القرآن الكريم، ُيعد من أعظم الوسائل الفنية، في دراسة 
النص القرآني، فهو يجسد المعنى، ويرسم الصورة، ويشخص الحدث، فيجذ  
المتلقي عقله وقلبه إلى المعنى، فيعيش معه ويؤثر فيه، فهو أداة فنية للتأثير 

 ، وهو غاية كل نص فني.واإلقناع
والنفس اإلنسانية ترتاح إلى التعبير الجميل، الذي أداته المجاز، فيخلع على 
النص حلته األدبية، فيزيد المعنى جماال وكماال، فتنجذ  إليه النفس، ويتحرك 
القل  والعقل معا، الستقبال ما فيه من معنى، ما يضفي على المتلقي إحساًسا 

 تفكير.بالمتعة والتأمل وال
والخيال هو قوام الصورة الفنية، يبث فيها الحياة والحركة، ويجعلها أكثر 

هو ثم إّنك ال َترى ِعلمًا »تأثيًرا ونفاًذا إلى القل ، قال عبد القاهر الجرجاني: 
، وَأبسُق َفرعًا، وَأحلى َجًنى، وأعذُ  ِوردًا، وأكرُم َنتاجًا، وأنوُر سراجا أرسُخ أصالً 
،  ،نِمن علِم البيا الذي لواله لم َتَر لسانًا يُحوُك الَوشَي، ويصوُغ الَحْلَي، ويلُفُظ الدُّرَّ

وُيجنيَك الحلَو اليانَع من  ،ُث السِّحَر، ويقري الشَّْهَد، وُيريَك بدائَع مَن الزَّهروينفُ 
وتصويرُه إياها، لبقيْت كامنًة  يِه بالُعلوِم، وعناَيُته بها،الثَّمر. والذي لوال تحفِّ 

رار بَأِهلَِّتها، واْسَتولى الدَّهِر ُصورًة، والستمرَّ السِّ  ا اْسَتبنْت لها يدُ ستورًة، وَلمَ م
 ُرها ـــــــــــــــــــــصاُء، ومحاسَن ال يحصُ ــــــَد ال ُيدرُكها اإلحــــــها. إلى فوائــــــالَخفاُء على ُجملتِ 
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 .(1)«االستقصاءُ 

 د وأربعة مطال .وقسم موضوع هذا البحث إلى تمهي
 فالتمهيد: يتناول مكان نزول السورة الكريمة، ووقته، وتسميتها، واشتقاق اسمها.

والمطال  األربعة تناولت الصورة التشبيهية، والصورة االستعارية، والصورة 
 الكنائية، والصورة المجازية.

 التمهيد:   

 أ ـ مكان نزولها ووقته:
وجه ألهل مكة الكفرة المشركين، سورة الحاقة مكية، والخطا  فيها م

َخَرْجُت َأَتَعرَُّض » أنه قال: المكابرين المعاندين، ُروي عن عمر بن الخطا  
 ،َفَوَجْدُتُه َقْد َسَبَقِني ِإَلى اْلَمْسِجدِ  ،َقْبَل َأْن ُأْسِلمَ ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ـ َرُسوَل اللَّهِ 
 :َفُقْلتُ  :َقالَ  ،َفَجَعْلُت َأْعَجُ  ِمْن َتْأِليِف اْلُقْرآنِ  ،َتَح ُسوَرَة اْلَحاقَّةِ َفاْسَتفْ  ،َفُقْمُت َخْلَفهُ 

ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم َوَما ُهَو ِبَقْوِل َفَقَرَأ  :َقالَ  ،َهَذا َواللَِّه َشاِعٌر َكَما َقاَلْت ُقَرْيٌش 
ا َوََل ِبَقْوِل َكاِهٍن َقِليًلا مَّ : َقالَ  ،َكاِهنٌ  :ُقْلتُ  :َقالَ  َشاِعٍر َقِليًلا َما ُتْؤِمُنونَ 

َل َعَلْيَنا َبْعَض اْْلََقاِويِل َْلََخْذَنا ِمْنُه ن رَّ َتَذكَُّروَن َتْنِزيل  م   ب  اْلَعاَلِميَن َوَلْو َتَقوَّ
 ،آِخِر السُّوَرةِ  ِإَلى اِجِزينَ ْن َأَحٍد َعْنُه حَ ِباْلَيِميِن ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن َفَما ِمنُكم م  

ْساَلُم ِفي َقْلِبي ُكلَّ َمْوِقع :َقالَ   .(2)«َفَوَقَع اإْلِ
                                                 

ـ دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تحقيق: محمد  1
 .22م، ص: 1991ـ  1التنجي، دار الكتا  العربي، بيروت ـ لبنان، ط

ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المحقق : شعي  األرنؤوط وآخرون، مؤسسة  2
 . 262:  1، م1999هـ ، 1221الثانية الرسالة، الطبعة : 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا التصوير البياني في سورة الحاقة                                            

 
-9- 

 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه اهلل: إنها نزلت في السنة الخامسة 

سالمه  ومقتضى »، إذ قال: قبل الهجرة، استنتج هذا من رواية عمر السابقة وا 
بن الخطا  أنها نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة، الخبر المذكور عن عمر 

فإن عمر أسلم قبل هجرة المهاجرين إلى الحبشة، سنة خمس قبل الهجرة إلى 
نها نزلت بعد   النزول السابعة والسبعين؛ أي: أ. وُصنفت في ترتي(1)«المدينة

 .(2)سورة تبارك وقبل سورة المعارج

 ب ـ تسميتها واشتقاق اسمها:

ة الحاقة؛ ِقيل ألن فيها َحَواقَّ األمور والثوا ؛ أو ألنها تحق لكل سميت سور 
قوم عملهم، وقيل: َتُحقُّ كل ُمحاق في دين اهلل بالباطل؛ أي: كل مجادل 

، وقال الزجاج: (3)ومخاصم، وهو من قولهم: َحقَّه كَمدَّه، َيُحّقه حقًّا غلبه وخصمه
، وقال الفراء: «(4)من خير أو شر سميت القيامة حاقة؛ ألنها َتُحقُّ كل إنسان»
 .«(5)والحاقة القيامة؛ سميت بذلك ألن فيها الثوا  والجزاء»

                                                 

 .111:  29التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون ـ تونس  ـ  1
 .111 :  29ينظر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون ـ تونس  ـ  2
ي، دار ـ ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيد 3

 الهداية ح ق ق. 
عرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكت  ط 4 ، 1ـ معاني القرآن وا 

 .  212:  1م  1911
:  2، د ت، بيروت ـ لبنان، 2ـ معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء، عالم الكت  ط  5

179 .     
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الساعة،  أو الحاقة التي َيِحقُّ »وجاء في تفسير البيضاوي: أن معناها 

وقوعها، أو التي تحق فيها األمور؛ أي: تعرف حقيقتها، أو تقع فيها خوارق 
وقال فخر الدين الرازي: إنهم أجمعوا على أن ، «(1)األمور من الحسا  والجزاء

 .(2)معناها القيامة

 توطئة: 

المراد بالتصوير البياني: هو ما تعارف عليه البالغيون والنقاد من أضر  
البيان، وهي: التشبيه، واالستعارة، والكناية، والمجاز، وهذه األنماط هي أشهر 

والنقاد قديما وحديثا، ذلك لما تنطوي أنماط الصورة البيانية، وأبلغها عند البالغيين 
تزيد الحياة حياة، كما تزيد المرآة النور نورا، فالمرآة »عليه من صور خيالية، 

 . (3)«تعكس على البصر ما يضيء عليها من الشعاع فتضاعف سطوعه
وعبد القاهر الجرجاني يرى أن جل محاسن الكالم إنما يرجع إلى علم البيان، 

من إبداع وجمال فني، إنما يرجع إلى هذه األنماط، فقال:  وأن ما في التعبير
وأول ذلك وأواله، وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصاه: القول على التشبيه، »

 رة، كان جل محاسن الكالم ـ إن لم نقل ـــــــــوالتمثيل، واالستعارة، فإن هذه أصول كثي
                                                 

ها  )عناية القاضي وكفاية الراضي( ، شها  الدين أحمد بن محمد بن عمر ـ حاشية الش 1
 . 211:  9، )د ت( بيروت ـ لبنان  1997هـ  1217، 1الخفاجي، دار الكت  العلمية ط

ه ـ 1221ـ ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغي ، فخر الدين الرازي، دار الكت  العلمية  2
 .91:  21م )د ت ( بيروت ـ لبنان  2111

ـ األصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر، عدنان حسين قاسم، المنشأة  3
   .  262اإلعالن والمطابع ليبيا، ص: الشعبية، للنشر والتوزيع و 
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تدور عليها المعاني في كلها ـ متفرعة عنها، وراجعة إليها، وكأنها أقطا  

 .(1)«متصرفاتها، وأقطار تحيط بها من جهاتها
أكد الزمخشري على أهمية علم البيان في فهم النصوص، والوصول إلى 
مغزاها، والغوص إلى ُدررها، إذ رأى بدون فهم هذا العلم تزل القدم، وَيِضُل 

تهم بالبحث والتنقير، ون إال من قلة عنايوما ُأتي الزالّ »القاصُد السبيل، حيث قال: 
لو قدروه حق قدره  -أي: علم البيان -ِعداد العلوم الدقيقة علًما حتى يعلموا أن في

   .(2)«لما خفي عليهم، إن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه

 الصورة التشبيهية:

حظي التشبيه باهتمام األدباء والبلغاء قديما وحديثا، والتشبيه أداة بيانية 
تجسم المعنى وتشخصه، وتثير الشعور واإلحساس لدى المتلقي فيما مصورة، 

تصوره؛ ليعيش المتلقي الموقف بكل إحساسه وشعوره، بفكره ونبضات قلبه، يعيشه 
بكل أحداثه وأبعاده، بكل أوصافه وأحواله، بحركاته وسكناته، فهو أداة من أدوات 

م والتصوير يعتمد على يستمد قوته من الخيال، فكما أن الرس»التصوير الفني، 
األصباغ واألحجار، التي ُتؤلَّف وُتصقل؛ لترمز إلى طبيعة جميلة، أو فتنة 
ساحرة، أو عبقرية نادرة، نجد التشبيه يشاركهما في اإلفصاح عن الفكرة، والتعبير 

 باغ ـــــــــــــــــل تلك األصــــــــــــــــــــيال، الذي يقابــــــــر الخــــــــة؛ بما فيها من عنصـــــــعن العاطف
                                                 

 .21عة والنشر، بيروتـ لبنان، ص: ـ أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، دار المعرفة للطبا 1
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهلل محمود بن  ـ 2

  .  126:  2عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، 

 

       



 مجلة التربوي

 6لعدد ا التصوير البياني في سورة الحاقة                                            

 
-12- 

 

 .(1)«واألحجار
التشبيه وسيلة من وسائل التعبير التصويرية في القرآن الكريم، ووجه من 
وجوه إعجازه، ُيظهر المعنى ويجليه جالء تامًّا، وكأنه منظور للعيان؛ يشد انتباه 

ن المعنى أفضل المتلقي، يثير قلبه وعقله، يؤثر في نفسه أقوى تأثير وأشده، وُيَمكِّ 
يريك الهيأة التي تمأل النواظر عجًبا، وتستوقف »َتمكين في نفسه، قال الجرجاني: 

 .(2)«العيون وتستنطق القلو 
التشبيه في سورة الحاقة جاء في قوله تعالى: 

       
 [ . 2ـ  6الحاقة: 

جاء التشبيه في هذه اآلية الكريمة مرسال مجمال، مرسال ألنه ذكرت فيه أداة 
 التشبيه، ومجمال ألنه حذف منه وجه الشبه.

يحائية، إذ لم تذكر الصفة أو والتشبيه المجمل يعطي الصورة أبعادا دال لية وا 
الصفات المشتركة، بين المشبه والمشبه به؛ ألن ذكرها يكبح جماح الخيال ويحده، 
ويجعل أبعاد الداللة تنتهي عند الصفة أو الصفات المذكورة، وال تتجاوزها إلى 
 غيرها، فترك المجال في التشبيه المجمل واسًعا رحًبا للمتلقي، يقدره بما يتناس 

 والمقام والسياق.

                                                 

م ص: 1911ـ  2ـ البيان في ضوء أسالي  القرآن، عبد الفتاح الشين، دار المعارف ـ مصر ط 1
116    . 

 .     169ـ أسرار البالغة:  2
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صور هذا التشبيه إهالك قوم عاد، فبين أنهم 


سخر اهلل عليهم ريًحا صرصًرا عاتية، بردها شديد مدمر، ال تبقي وال (1)

تذر، فال تمر على شيء إال أهلكته، حسمت طغيانهم وجبروتهم، تتابعت عليهم 
ثمانية أيام، دون تمهل وال انقطاع، تركتهم صرعى متناثرين،  يخيل سبع ليال و 

 إلى من ينظر إليهم، أنهم أعجاز نخل خاوية هالكة، لطول بالئها وفسادها،
 ،رأسه نكسه على أّم رأسه فتثلغُ ثم تُ  هواء،فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في ال»

َثَلَغ َرْأَسُه ، (2)«ْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيةٍ َكَأنَُّهْم أَ  حتى تُبينه من بين جثته؛ ولهذا قال:
 قال رؤبة: ه،ُيْفَلغ رأس وقيل كَمَنَع : َشَدَخُه وَهَشَمهُ 

 .(3) كالَفْقِع إْن ُيْهَمْز ِبَوْطٍء ُيْثَلغِ      والَعْبُد َعْبُد الُخُلِق الُمَزْغَزِغ 

                                                 

ـ أعجاز: العجز: مؤخر الشيء، يؤنث ويذكر. وهو للرجل والمرأة جميعا. والجمع األعجاز.  1
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري،  والعجيزة، للمرأة خاصة. 

 ، الطبعة: الرابعة، ع ج ز. بيروت –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 
َنْخل َخاِوَية: وقال في موضع آخر يذكر هالَكهم َأيضًا كَأنهم َأعجاُز نخٍل ُمْنَقعٍر فمعنى 
الخاوية والمنقعر في اآليتين واحد، وهي الُمنقِلعة من ُأصولها حتى َخوى َمْنبُتها، ويقال 

انقَلَع من َأصله فانهدم. لسان العر ، ابن انَقَعَرِت الشجرة ِإذا انقَلعْت، وانَقَعر النبُت ِإذا 
اذلي، دار ــــــشمنظور، تحقيق: عبد اهلل علي الكبير، ومحمد أحمد حس  اهلل، وهاشم محمد ال

 .رش المعارف،  القاهرة. ع
:  سامي ، تحقيقأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق، ـ تفسير القرآن العظيم 2

 .      221:  2 م1999 -هـ 1221 2ط ،ر طيبة للنشر والتوزيعدا، بن محمد سالمة
   اج العرس: ث ل غ.ـ ت 3
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عليه من طول  القيمة البالغية في تشبيههم بأعجاز النخل، اإلشارة إلى ما كانوا

القامة، والقوة والتمكين، كانوا أقوياء أشداء، نحتوا الجبال وقطعوا الصخور، شيدوا 
المساكن، وبنوا القصور، وُأترفوا في حياتهم الدنيا، طغوا وبغوا، وعصوا رسولهم، 
وجاءهم أمر اهلل، فلم تغن عنهم قوتهم، وال جبروتهم من اهلل شيئا، صاروا مثل 

ي تآكلت أجوافها فخويت، فارتمت ساقطة على األرض هامدة ال أعجاز النخل الت
 قيمة لها.

ومما زاد الصورة غناء وعمقا وشموال، جملة االستفهام المعطوفة بالفاء على 
الصورة التشبيهية، وهي جملة إنشائية في اللفظ، خبرية في المعنى؛ أي: ال تحس 

بقية" زاد المعنى المنفي قوة منهم من أحد فيه بقية من حياة، ولفظ "من" وتنكير "
 وتأكيدا.

مما يلقاه من قومه،   والغاية من تصوير هذا الموقف: تسلية الرسول 
]النمل: حيث صرح في موضع آخر فقال: 

مصير من كان قبلهم من  ال تحزن من كفرهم وعنادهم، فإنهم سيلقون[ ؛ أي: 07
 األمم الظالمة، ممن كفروا وكذبوا رسلهم.

وَعرَّضت الصورة البيانية بكفار قريش وَتوعدتهم، فكأنَّ الوحي الكريم يقول 
لهم: هاهم األقوام المكذبون الذين كانوا قبلكم، اَلَقْوا جزاء تكذيبهم وكفرهم وعنادهم، 

وهو آت ال محالة لكم، إن لم تَْتركوا فهلكوا جميًعا، والمصير األليم ينتظركم، 
 كفركم وعنادكم.

 الصورة اَلستعارية:

 االستعارة ميدان رح  فسيح، ومجال ِخْص  أمام الخيال، في تصوير المعاني،   
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وتشخيص المشاعر واألحاسيس، واألفكار والخواطر، ُتجسد لحظات من 

مام المنشئ المبدع؛ اإلحساس، وُتعمق المواقف في نفس القارئ، تُفسح المجال أ
تصور جديد »ليعبر عن أدق المعاني وأعمقها، وألطف الدالالت وأرقها، فهي 

 .(1)«لألشياء تكتس  فيها وجوًدا جديًدا غير وجودها في الواقع
تنتج أنواًعا من االستعماالت اللغوية التي تدعو »فهي طاقة تعبيرية إيحائية 

، ُيحمِّلها المنشئ فكره (2)«فكار وتداعيهاالقارئ الكتشاف أنواع معينة من ترابط األ
وعواطفه، سابحة في فضاء خياله، يهمس بها في وجدان المتلقي، فتثير لديه 
إحساسات وانفعاالت، تمتزج بخياله، فيصير القارئ شريكا للمبدع في إحساسه، بل 
ربما أكثر إحساًسا بالموقف من المبدع نفسه، فاالستعارة هي الركن الركين، 

 حجر األساس في خلق الصورة البيانية، وبنائها بناًء مؤثًرا.وال
وهي مبنية على التشبيه، أو تعتبر نمًطا راقًيا منه، فهي أرقى من التشبيه 

أما االستعارة فهي ضر  من التشبيه، ونمط »البليغ، قال عبد القاهر الجرجاني: 
، وتدركه العقول، من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلو 

 .( 3)«وُتْستَْفَتى فيه األفهام واألذهان، ال األسماع واآلذان
 بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف »وعرفها الخطي  القزويني بقوله:   

                                                 

ـ االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبد القادر القط، مكتبة الشبا  ـ القاهرة  1
 .    216م، ص:  1971

ة للنشر والتوزيع ـ المملكة ـ االستعارة في النقد األدبي الحديث، يوسف أبو العدوس، الدار األهلي 2
 . 7م، ص: 1997األردنية 

 .11ـ أسرار البالغة:  3
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الكلمة من »؛ أي: ُتستعار(1)«اآلخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به
؛ لعالقة المشابهة، بين المعنى (2) «شيء معروف بها، إلى شيء لم يعرف بها

األصلي للكلمة، والمعنى الذي ُنقلت إليه، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
 األصلي.

ومن التصوير باالستعارة في سورة الحاقة، قوله تعالى: 

 :وتمادى به  ،باغٍ  طاغٍ  فالنٌ جاء في أساس البالغة:  [. 4] الحاقة
وجاء في لسان العر : الطاغية: هو  .(3)وهو طاغية جبار ،الطغيان والطغوى

 .(4)الجبار العنيد، األحمق المستكبر الظالم، الذي ال يبالي ما أتى
للصاعقة، لعالقة المشابهة  استعير لفظ الطاغية ـ وهو وصف لإلنسان ـ 

ى اآلخرين، متجاوز الحد المتعارف بينهما، فكل منهما عات عنيد، مستعل عل
عليه، وهي استعارة مكنية، كست األسلو  براعة وجمااًل، شخصت الموقف 

 وعمقت المعنى، فبينت شدة هولها وُعنفها، وخروجها عن العادة المألوفة.
                                                 

ـ اإليضاح في علوم البالغة، جالل الدين القزويني، تحقيق: الشيخ بهيج  1
 . 292:  1، 1991، 2غزاوي، دار إحياء العلوم، ط

: محمد ـ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي، تحقيق 2
 .222:  2م 1917 ،1، طإحياء الكت  العربيةأبو الفضل إبراهيم، دار 

ـ ينظر: أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر  3
 م، طغى.  1979هـ 1299الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر ـ 

 ـ ينظر: لسان العر ، محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: علي الكبير وآخرين، 4
 ى. غ دار المعارف ـ القاهرة، ط
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صورت االستعارة الصاعقة أو الصواعق، بطغيان الطاغي من الناس، الذي ال 

وه وبغيه، وهو تصوير لتقري  المشهد، وجعله في يقف عند حد في طغيانه وسط
متناول خيال المتلقي، إذ شدة الصواعق أعنف وأقوى من طغيان الطاغي، لكنَّ 

 طغيان الطاغي من الناس أمر مشاهد محسوس في كل زمان ومكان.
ووردت االستعارة في قوله تعالى: 

 :[.18ـ  11]الحاقة 
، وهي ، وجاوز حدهوارتفعأي: عظم  ؛(1)المجاز طغى البحر والسيلمن 

استعارة مكنية، دقيقة لطيفة، فالطغيان واالستعالء، والتجبر والحمق، من صفات 
من الجبال  ،فوق كل شيء واستعالئه اإلنسان، ُشبه ارتفاع الماء في كثرته

بطغيان الطاغي على الناس، تشبيه » ،على الحد بإذن اهلل تهاديز و  ،وغيرها
، فأعطت الصورة (2)«تقري ، فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي

االستعارية أبعاًدا نفسية للقارئ، وذلك بمقارنة بين األمر المشاهد المحسوس أمامه 
طغيان اإلنسان على أخيه اإلنسان وما يترت  ـ والذي ال تخلو في الحياة، وهو 

منه الحياة ـ وبين األمر الغائ  على نظره، وهو طغيان الماء على قوم نوح 
هالكهم، فالصورة تجسد الموقف وتشخصه، وتجعله حاضًرا أمام خيال القارئ،  وا 

حده، وأفرط  الذي جاوز ،صور لك الماء إذا كثر وفار واضطر  بالطاغيةإنها تُ »
 ع على الماء صفات ـــــــــــر الذي يخلــــــ  من هذا التصويــــــه. أرأيت أعجـــــفي استعالئ

                                                 

 ى.   غ ـ ينظر: أساس البالغة: ط 1
 . 122:  29ـ التحرير والتنوير  2
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 (1)«اإلنسان اآلدمي

وجاءت الصورة االستعارية في قوله تعالى: 

 :ِتًيا إذا استكبر، فهو عات، والملك الجبار [. ُيقال عتا ُعُتوًّا وعِ 6]الحاقة
 عات، وجبابرة عتاة، وَتَعتَّى فالن وَتَعتَّت ُفالنة إذا لم ُتطع، قال العجاج: 

 بأمره األرض فما َتَعتَّتْ 
أصل الُعُتو والِعِتيِّ شدة التكبر، فاستعير »وقال ابن عاشور:  .(2)أي: فما َعَصتْ  

بيًها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري للشيء المتجاوز الحد المعتاد، تش
 . (3)«على المعتاد

فهذه الريح العاصفة المدمرة لكل شيء، ُيشِبه خروجها عن حدها الُعُتو 
والجبروت واالستكبار، وأسلو  القرآن الكريم َجّسم المعنى، وأعطى الجماد صفة 

 .(4)قريبه للذهناألحياء العقالء، زيادة في تصوير المعنى، وتمثيله للنفس، وت
ولفظ "العاتية" يمكن استعارته لمعنيين يفهمان من سياق اآلية الكريمة: 
األول: ِشدَّة العصف وهيجان الريح وخروجها عن المألوف. الثاني: استئصال قوم 

والخالص منها بحيلة من استتر ببناء، أو لياذ »عاد، وعدم قدرتهم على ردها 
 .(5) «كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم بجبل، أو اختفاء في حفرة، فإنها

                                                 

 .    227ـ اإلعجاز اللغوي والبياني، علي بن نايف الشحود، ص:  1
ـ ينظر: كتا  العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي،  2

براهيم السا  و.   ت ه ع 1211 2مرائي، دار: الهالل طوا 
 .    116:  29ـ التحرير والتنوير  3
 .292ـ ينظر: اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم،  4
   . 11 :29محمود األلوسي،دار الفكر، بيروتـ لبنانأبو الفضل شها  الدين السيد ـ روح المعاني، 5
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ما أنزل اهلل ـ تعالى ـ من :» قال: قال رسول اهلل  وعن ابن عباس 

السماء كفًّا من الماء إال بمكيال، وال سف اهلل كفًّا من الريح إال بوزن ومكيال، إال 
ن يوم نوح ويوم عاد، فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه بأمر اهلل، فلم يك

وأما يوم عاد، فإن   لهم عليه من سبيل، ثم قرأ:
الريح عتت على خزانها بأمر اهلل، فلم يكن لهم عليها من سبيل، ثم قرأ ابن 

 .(1)«عباس: 
ووردت الصورة االستعارية في قوله تعالى: 

. 
استئصال الشيء قطًعا، ثم كثر ذلك حتى قالوا: َحَسمَت »الحسم في اللغة: 

الداء إذا كويته فاستأصلته، وسمي السيف حساًما؛ ألنه يحسم الدم؛ أي: يسبقه 
إذ يكوى وُيتابع الكي  ،بالمكواةْسم الداِء قيل: مشتق من حَ ، و (2)«فكأنه قد كواه

 .(3)، فيكون إطالقه استعارةاأّيامً 
حسوًما تصوير استعاري، شبه فيه تتابع  -سبحانه وجلت حكمته-فقوله  

الريح العاتية؛ إلهالك واستئصال أولئك القوم الجبارين، العتاة المستكبرين، عقاًبا 
 طلبا للشفاء والقضاء على ع الكي المستأصل للمرض؛ ـلهم على كفرهم، شبهه بتتاب

                                                 

أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، دار الكتا  العربي، ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء،  1
 .    61:  6بيروت ـ لبنان، 

ـ جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، دار العلم للماليين، تحقيق: رمزي منير،  2
 م.   س ، ح1917بيروت ـ لبنان، 

 .  117:  29ـ ينظر التحرير والتنوير 3
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 .(1)حتى يبرأ العلة

المستعار منه محسوس مشاهد لدى المتلقي، يراه بل ربما يعيشونه وهو كي 
المريض، والمستعار له وهو تتابع الريح العقيم، وما يتخللها من الصواعق غائبة 
 عن المشاهدة، التي َأهلك اهلل بها قوم عاد، فاستعار الحاضر المشاهد للغائ 
غير المشاهد، ومن ثم صوره بصورة حية محسوسة، توضح المعنى وتقويه، وتُثَبُِّته 

 في النفس.
َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمن َقْبَلُه وجاء التصوير االستعاري في قوله تعالى: 

 .اِبَيةا َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِباْلَخاِطَئِة َفَعَصْوا َرُسوَل َرب ِهْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذةا رَّ 
األخذ: حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول، مثل قول يوسف إلخوته، 

ْأُخَذ َقاَل َمَعاَذ اللَِّه َأن نَّ عند ما سألوه أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم الصغير، قال: 
 [ وتارة بالقهر والغلبة، 07]يوسف: َظاِلُمونَ ِإالَّ َمْن َوَجْدَنا َمتَاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّا ِإًذا لَّ 

 مثل قول اهلل ـ تعالى ـ في وصف الذات العلية:
 اللَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ََل

 . (2)[، وقول القائل: أخذته الحمى822]البقرة: تَْأُخُذُه ِسَنة  َوََل َنْوم  
بمعنى العقا ، واألخذ يستعمل في أنواع كثيرة من المجازات، فيكون 

  ،(4)اآلية كما في هذه،ويستعار لإلهالك (3)ونحو ذلك من التنكيلوالتعذي  والقتل،
                                                 

 .   212:  9ها  ـ ينظر: حاشية الش 1
ـ ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر،  2

 .  22بيروت ـ دمشق، ص: 
 . 11:  22ـ ينظر: التحرير والتنوير  3
 . 166:  12ـ ينظر: التحرير والتنوير  4
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  ابِيَةفَأََخَذهُْم أَْخَذةً ر  ، ُأمسكوا ؛ أيوشدته إشعاًرا بسرعة اإلهالك باألخذ  عبرو :

 .  لُمالقاة َما ُأِعدَّ لهم من العقا  ؛َوُقبض عليهم
 ، والقضاء عليهممشبه إهالك القوم الظالمين، والتمكن منهم، واإلحاطة به

 بإغارة قوم على حي، فأخذوا أهله وما بحوزتهم، وحذف المشبه به، ورمز له
 بشيء من لوازمه، وهو "األخذ" على سبيل االستعارة المكنية.

هذه الصورة البيانية تبين للقارئ في شكل محسوس، إهالك فرعون وأتباعه، 
اهلل أخذة قوية مقتدرة  ومن على شاكلتهم من القوم الضالين المضلين، فيأخذهم

 متمكنة، فتنالهم جميعا، وال يفلت منهم أحد.
 تعريٌض » وفي هذا التصوير البياني لعاقبة قوم فرعون ومن على شاكلتهم،

َما ُيمتَّعون قلياًل ثّم ُيؤخذوَن َأْخَذًة أنهم إنَّ  َأو ،شركين بأنَّ عاقبتهم كعاقبة أولئكملل
 .(1)«َراِبَية

 [. 12]الحاقة:َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن ََل َتْخَفى ِمنُكْم َخاِفَية  ى:وجاءت في قوله تعال

عرضت الجند عرض العين، إذا أمررتهم عليك ونظرت ما »قال الجوهري: 

عرضت الجيش عرض عين، إذا أمررتهم على ». وقال الزمخشري: (2)«حالهم
ن إظهار الشيء لم»وقيل: إن أصله ، (3)«بصرك؛ لتعرف من غا  ومن حضر

 ، (4)«صول عليه، ومنه عرض البائع سلعته على المشتريــــــيريد التأمل فيه، أو الح
                                                 

 .  222:  11ـ التحرير والتنوير 1
اح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للماليين، بيروت ـ الصحاح تاج اللغة وصح 2

 ـ لبنان، ع ر ض.  
 ـ أساس البالغة: ع ر ض.   3
 ـ أساس البالغة: ع ر ض.   4
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ليتفحصها وينظر شأنها، ويسأل عن أحوالها، فالسؤال والكشف عن األحوال يأتي 

 أوال، ومن بعده المحاسبة والجزاء؛ أي: تعرضون وتكشفون للحسا  ثم الجزاء.
ار كمال القسط، والعدل واإلنصاف اإللهي، إظه»واهلل أعلم ـوالغاية من العرـ 

، وليس (1)«بالنسبة لعموم العباد، وحتى يظهر عندهم، أن الحجة البالغة الغالبة هلل
فلفظ [  47]الكهف:  ألحد سواه، فهو العادل المنصف لعباده 

لك، تشبيها له تسألون وتحاسبون، وعبر عن ذ»العرض مستعار للحسا ؛ أي: 
بعرض األمير الجند لينظر في أمرهم؛ فيختار منهم المصلح للتقري  واإلكرام، 

وهي صورة حسية مشاهدة، لصورة معنوية معقولة، ، (2)«والمفسد لإلبعاد والتعذي 
جسدت الموقف المعنوي، وجعلته مشاهًدا محسوًسا، ما يثير الخيال، ويوقظ الفكر، 

 لمتلقي يستشعر الموقف، ويحس برهبته وعظمته.ويدعو إلى النظر، فتجعل ا
هذه االستعارة صورت جزًءا من البعث يوم القيامة، وما يحدث فيه من 
أهوال، وعرض ما أخفاه الناس من حالهم، وكشف ما دار في خاطرهم، وكمن في 
صدورهم، فيومئذ يكون باطنهم كظاهرهم، فتسقط عنهم جميع األستار، التي كانت 

 . (3)تحج  أسرارهم
مكشوف »هذه الصورة تدعو إلى تأمل ذلك الموقف! حيث يكون كل فرد 

الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير، مكشوف العمل، مكشوف المصير .. 
 هود، ويتجرد اإلنسان منــــــــيو  بروز الشـــتتعرى النفوس تعري األجساد، وتبرز الغ

                                                 

 ـ أساس البالغة: ع ر ض.   1
 .  77:  11ـ التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر،  2
 .  171:  2الكريم الخطي ، دار الفكر العربي، القاهرة، ـ التفسير القرآني للقرآن، عبد  3
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ان حريًصا على أن يستره، حتى مكره، ومن تدبيره، ومن شعوره، ويفتضح منه ما ك

عن نفسه! وما أقسى الفضيحة على المأل! وما أخزاها على عيون الجموع! أما 
 .(1)«عين اهلل، فكل خافية مكشوفة لها في كل آن

 الصورة الكنائية:
أن يريد المتكلم » عرف إمام البالغيين عبد القاهر الجرجاني الكناية فقال:

يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إثبات معنى من المعاني، فال 
، (2)«ويجعله دليال عليه إلى معنى، هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه،

من أبدع وأجمل فنون األد ، وال » ويعدها بعض الدارسين في العصر الحديث
يستطيع تصيُّد الجميل النادر منها، ووضعه في الموضع المالئم لمقتضى الحال 
إالَّ أذكياء البلغاء وفطناؤهم، وممارسو التعبير عّما يريدون التعبير عنه بُطُرٍق 

 .(3)«جميلة بديعة غير مباشرة
إذن التعبير الكنائي ضر  من التصوير، ُيؤدَّى فيه المعنى المراد أداًء غير 
مباشر، لعالقة بين المعنى األول الموضوع له اللفظ، والمعنى المراد، هذه العالقة 
هي عالقة اللزوم، كقول القائل: فالن طويل النجاد، وفالنة نؤوم الضحى، 
فالجملتان تحمالن معنيين، معنى بارز مصرح به، يفهم من داللة اللفظ، وظاهر 
الكالم، ومعنى خفي، يكمن وراء المعنى الظاهر، يفهمه المتلقي من داللة اللزوم، 

 الزم إلى الملزوم، ينتقل من ــــقي من الـــــلمتلقل ذهن اـــــالم، وذلك بأن ينتــــوسياق الك
                                                 

  ان، م، بيروت ـ لبن1971ه 1291ـ في ظالل القرآن، سيد قط ، دار إحياء التراث العربي  1
1 :212  . 

 .  12ـ دالئل اإلعجاز ص:  2
 .  172 ص: ـ البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، 3
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طول النجاد إلى طول القامة، ومن نؤوم الضحى إلى أنها مخدومة مرفهة، 
والمعنيان المفهومان من طريق اللزوم، لم تعبر عنهما اللفظتان تعبيًرا مباشًرا، ال 

نما َفَتحت عالقة اللزوم الطريق نحوهما، وأوم أت إليهما مفصال وال مجمال، وا 
 إيماًء.

اْلَحاقَّةُ َما وجاء التصوير الكنائي في سورة الحاقة في قوله تعالى: 

 [. 8ـ  1]الحاقة: ةُ اْلَحاقَّ 

واالستفهام بها مكنى به عن تعذر إحاطة علم الناس »"ما" اسم استفهام، 
فمن شأنه  ،ال يتصور بسهولة ،ألن الشيء الخارج عن الحد المألوف ،بكنه الحاقة

  .(1)«ن يتساءل عن فهمهأ
 وهذا األسلو  له معنيان: 

أصلي يفهم من داللة اللفظ، ومن ظاهر الكالم، وهو االستفسار عن أمر 
الحاقة، وهو معنى غير مقصود، ومعنى كنائي يكمن وراء المعنى الظاهر، وهو 

يء المعنى المراد، وهو إفادة التعظيم ألمر الحاقة؛ لما فيها من أهوال؛ أي: أيُّ ش
هي الحاقة، على معنى التعظيم واإلبهام؛ ليتخيل المتلقي إلى أقصى جهده حقيقة 

 ،وتكوير الشمس ،كانشقاق السموات وأقطارها»، وما يقع فيها من أهوال (2)الحاقة
 .(3)«الجبال ونسفها، وطي األرض كِّ وانتثار الكواك ، ودَ 

                                                 

 .  112:  29ـ التحرير والتنوير  1
 .  216:  1ـ ينظر: المحرر الوجيز  2
ـ اللبا  في علوم الكتا ، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ  3

   عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكت  العلمية، بيروت لبنان،
 .  271:  21م،  1991-هـ  1219، 1ط 
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وعالقة اللزوم بين المعنى األول والمعنى الثاني، هو السؤال عن َأْمر ذي شأن 

ألن فيها من الشدائد عظيم وخطير، يقع يوم القيامة، وهي صورة مرعبة فظيعة؛ 
ا مورتها وكيفصَ تَ نهها الفكر، فمهما كُ ما ال يبلغه دراية أحد، وال يصل لِ » ،واألهوال

 . (1)«مثلتها فهي أكبر وأعظم من ذلك
فالكناية عبرت بهذا االستفهام التعظيمي، الذي أثار الخيال وأعطاه مجاال 
 واسًعا، لرسم صور كثيرة لهذا الموقف الرهي ، الذي يخشاه كل ذي ل  وعقل.  

. فـ"ما" الثانية في [3]الحاقة: َوَما َأْدَراَك َما اْلَحاقَّةُ وكذلك قوله تعالى: 
مكنى بها عن التعظيم والتهويل كـــ"ما" في اآلية  اآلية الكريمة اسم استفهام، وهي

 السابقة.
َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَاِبَيْه ِإن ي وقال اهلل تعالى: 

وُفَها َداِنَية  اِضَيٍة ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ُقطُ َفُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّ  ُت َأن ي ُمًَلٍق ِحَساِبَيهْ نَظنَ 
 .[ 84ـ  17]الحاقة: ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئاا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْْلَيَّاِم اْلَخاِلَيةِ 

تصوير كنائي، يفهم منه  ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنهِ  َفَأمَّا َمنْ  فقوله تعالى: 
خذه باليمين، قال األول: ظاهر يفهم من داللة اللفظ، وهو تناول الكتا  وأ معنيان:

 الشماخ بن ضرار:
 تلقاها عرابةُ  باليمينِ       إذا ما راية   رِفعْت لمجدٍ 

والثاني: معنى غير مباشر، يفهم عن طريق اللزوم، وهو البشارة واإلعزاز  
 عون من شأن اليمين، ويكنون بها عن الخيرــــــوذ؛ ألن العر  يرفـــــوالتشريف بالمأخ

                                                 

 .211:  2حويش آل غازي عبد القادر، مطبعة الترقي، دمشق،  ـ بيان المعاني، مال 1
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والسرور، وقد مدح اهلل ـ تعالى ـ أصحا  اليمين، ونوه بهم في والبركة، والفرح 

َوَأْصَحاُب مواضع من كتابه، وذكر ما أعد لهم من مقام كريم، قال تعالى: 
ْمُدوٍد َوَماٍء نُضوٍد َوِظلٍّ مَّ ْخُضوٍد َوَطْلٍح مَّ اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن ِفي ِسْدٍر مَّ 

ْرُفوَعٍة ِإنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ َمْقُطوَعٍة َوََل َمْمُنوَعٍة َوُفُرٍش مَّ  ِثيَرٍة َلَّ ْسُكوٍب َوَفاِكَهٍة كَ مَّ 
[، وفي 32ـ  80]الواقعة: ْصَحاِب اْلَيِمينِ ْلَ  ِإنَشاءا َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاراا ُعُرباا َأْتَراباا

 هذا المعنى قال اإلمام الشافعي:
 تي      وهــُم  إليـــــه   وسيلتيآُل   النبي   ذريع               

 .(1)أرجو بأن أعطى غدا     بيدي اليمين صحيفتي
 فاليمين كناية عن التشريف واإلعزاز.

والنص القرآني جعل إيتاء الكتا  لصاحبه باليمين؛ إشعارا بالبشارة والتشريف 
حتى  ارتكز في النفوس أن البركة في الجان  األيمن،»والتكريم والرضا، بسب  ما 

 .(2)«سموا البركة يمنا، وسموا ضدها شؤما
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَمالِِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت وكذلك قوله تعالى:  َوأَمَّ

نِّي َما أَْغنَى َعنِّي َمالِيَه َهلََك عَ  لَْيتََها َكانَِت اْلقَاِضيَةِكتَابِيَْه َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَْه يَا 

 . [ 87ـ  82]الحاقة:  ُسْلطَانِيَهْ 
تصور اآلية شقاوة وتعاسة من يعطى كتابه بشماله، ويقال في إجراء الكناية 
ما قيل في الكناية السابقة، مع فارق في مدلول الكناية، إذ إعطاء الكتا  بالشمال 

ظـــــر واإلهانــــــعاسة، والتحقيــــــيلزمه الشؤم والت    وعدم الرضا، فهو ــــالغض هارـــــة، وا 
                                                 

م، 2111ـ ديوان اإلمام الشافعي، تصحيح: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة ـ بيروت،  1
 .21ص: 

 .222:  21التحرير والتنوير ـ  2
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يَّة أعماله، وسوء مآله،  ، إذ (1)«حيث ال ينظر مناوله كتابه إلى وجهه»عالمة ِشرِّ

من عادة العر  وعرفهم أن الشمال يعبرون بها عن الشؤم والخسارة، كما يعبرون 
 باليمين عن اليمن والرضا.

، والحظوة والتكريم، فالكناية األولى: صورت بهجة وفرحة اآلخذ كتابه باليمين
َهاُؤُم اْقَرُءوا   في ذلك الموقف العصي ، فيهتف من أعماقه فرحا مسرورا قائال:

، يقولها وهو يكاد يطير فرًحا وسروًرا بنيله ِكتَاِبَيْه ِإن ي َظَنْنُت َأن ي ُمًَلٍق ِحَساِبَيهْ 
 .(2)هذا الجزاء؛ ألنه كان في دنياه على يقين بلقاء ربه

كناية الثانية: شؤم وخزي اآلخذ كتابه بالشمال، وحيرته وتعاسته، وصورت ال
فيقول بصوت خافت، يملؤه الرع  والخوف، متحسًرا على ما قدمت يداه في حياته 

 لَْيتََها َكانَِت اْلقَاِضيَةيَا لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِيَْه َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَْه يَا الدنيا، يقول: 

، وأن هذا التفجع وهذا التحسر، وهذا نَى َعنِّي َمالِيَْه َهلََك َعنِّي ُسْلَطانِيَهْ َما أَغْ 
الندم الطويل، سيمضي بال فائدة وبال غاية؛ بل هو زيادة في األلم والتحسر 

 .(3)والعذا  
 ومن التصوير بالكناية قوله تعالى: 

 :ـ  [ 44]الحاقة . 
 ألنهن يجترحن له الخير أو الشر؛ »اليمين أحد جوارح اإلنسان، وسميت جوارح    

                                                 

 .222:  21التحرير والتنوير ـ  1
 .216:  1في ظالل القرآن ـ  2
 .217:  1قرآن في ظالل الينظر: ـ  3
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عن االهتمام بالتمكن من المأخوذ؛ ألن »، وقد كنى بها (1)«أي: يكتسبه بهن

، (2)«يرةاليمين أقوى عمال من الشمال، لكثرة استخدامها؛ فنسبة التصرف إليها شه
قّوة فالمعنى الظاهر والمباشر لهذا اللفظ، ألمسكناه باليمين مسكة قوية متمكنة، و 

 . كل شيء في ميامنه
والمعنى الثاني الكامن وراء هذا اللفظ، وهو األخذ بشدة وتمكن وقهر، وفيه 
إيحاء بقدرة اهلل العظيمة، وعجز المخلوق البشري أمامها وضعفه، وتومئ إلى 

ل على  جدية األمر، التي ال تحتمل تسامًحا وال مجاملة ألحد، كائنا من كان، َتقوَّ
الذات اإللهية، ولو كان ذلك من أشرف الخلق وأكرمهم محمد 

(3). 
ومن التصوير بالكناية قوله تعالى:

 :[40ـ  46]الحاقة. 
قال الجوهري: الوتين عرق بالقل ، إذا انقطع مات صاحبه، وقد وتنته إذا 

، وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر وهو النخاع، وقال الكلبي: (4)أصبت وتينه
 قوم، وقيل: عرق غليظ تصادفهـــــــنق والحلــــوهي عص  الع (5)هو عرق بين العلباء

                                                 

 .222:  21التحرير والتنوير ـ  1
 .126: 29التحرير والتنوير ـ  2
 . 261:  1ظالل القرآن في  ينظر: ـ 3
 .ـ الصحاح: و ت ن 4
ـ  الِعْلَباُء يذكر ويؤنث، وهي َعَصبة َصْفراء في َصْفحة العنق، ومن أنث َذَه  إليها، وقال أبو  5

ـ البن سيده، تحقيق : خليل إبراهم جفال، دار إحياء المخصص  .حاتم : هو مذكر ال غير
 . 129:  1م 1996هـ 1217التراث العربي، بيروت، الطبعة : األولى، 
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في مدح عرابة األوسي، داعًيا على ناقته  ، قال الشماخ بن ضرار(1)شفرة الناحر

 بأن َتْشرق بدم الوتين:
 .(2)إذا َبلَّْغِتِني وَحَطْطِت َرْحِلي      َعَراَبة فاْشَرقي ِبَدِم اْلَوِتين

كنى بقوله: " فاشرقي بدم الوتين" عن جزر الناقة وفرثها، حيث لم يعد محتاجا 
، إذ عطاء عرابة يكفيه، ولم يعد إليها لتحمله إلى كريم آخر يمدحه ويطل  نواله
 بحاجة لطل  سواه، وهذا من المبالغة في المدح.

صورت الكناية في هذه اآلية جزاء من يتقول على اهلل، ويفتري عليه،  
بانقطاع الِعرق أو الحبل الذي به الحياة، وقد كنى به عن الموت، إذ بينهما سب  

ولم يرد أنا َنْقطُعه بعينه؛ بل »ن قتيبة:  وتالزم، فكنى بالالزم وأراد الملزوم، قال اب
 .(3)«المراد أنه لو كذ  ألمتناه

يماءات، فيها حركة قطع الوتين، وهي  حركة »في هذه الكناية إيحاءات وا 
عنيفة هائلة مروعة .. ووراءها اإليحاء بقدرة اهلل العظيمة، وعجز المخلوق البشري 

ل تسامًحا وال مجاملة ألحد، ولو كان أمامها .. ووراءها جدية األمر التي ال تحتم
 .(4)«هو محمد الكريم عند اهلل األثير الحبي 

 الصورة المجازية  
هو الذي تظل فيه المعاني ثابتة أللفاظها، وعلى  أوَل المجاز المرسل:

 ها في ــــــــــــأحوالها وصفاتها، ال تفارقها، وال يحدث تغيير فيها، فهي ليست كاستخدام
                                                 

 .ـ الصحاح: و ت ن 1
 . 69ـ ينظر: ديوانه:  2
 .111:  21ـ التفسير الكبير أو مفاتيح الغي   3
 .261:  1ـ في ظالل القرآن  4
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نقل اللفظ عن الشيء إلى شيء، بسب  اختصاص »ة، التي يتم فيهااالستعار 

 .(1)«وضر  من المالبسة بينهما، وخلط أحدهما باآلخر
فالعالقة في المجاز المرسل ـ بين المعنى األصلي والمعنى الذي استعمل فيه 

 اللفظ ـ هي عالقة المالبسة والمجاورة، وهي التي تجيز هذا االنتقال.
المرسل في سورة الحاقة جاء في قوله تعالى:  التصوير بالمجاز

 :[18]الحاقة . 
والحاسة المعروفة، التي عن طريقها يلتقط الكالم،  (2)اأُلُذن بالضم الجارحة

ر تطو »ويصل إلى الدماغ، ومنه إلى العقل والقل ، كما قال "راديشيف: إن 
النشاط النفسي عند اإلنسان، بالمثيرات التي تستقبلها أعضاء الحس، من العالم 

، ويؤكد أحد علماء النفس "تيشر نيشفسك" هذا (3)«الخارجي، وترسلها إلى الدماغ
الدماغ هو عضو الوعي، وجهاز التفكير والمعرفة، وبفضل »المعنى فيقول: إن 

ان بقدراته العقلية والمعرفية، إلى مستوى بنيته المعقدة، وآليات عمله، ارتقى اإلنس
 .(4)«ليس بمقدور أي كائن حي آخر أن يبلغه

ووْصُف اأُلُذن بأنها واعية، هو من قبيل المجاز، جاء في تفسير روح المعاني: 
  ل إنماـــــــــــــــــوز، والفاعـــــــرة، ونحو ذلك تجــــــظة ومتذكــــــجعل اأُلُذن واعية، وكذا حاف»

                                                 

 .221ـ أسرار البالغة  1
 .27التوقيف على مهمات التعاريف ص: ظر: ينـ  2
م،  2112ـ علم النفس في القرن العشرين، بدر الدين عامود، منشورات: اتحاد الكتا  العر   3

 .11:  1دمشق، مكتبة األسد 
 .22 2ـ علم النفس في القرن العشرين  4
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 .(1)«صاحبها، وال ينس  لها حقيقة إال السمع

فالمجاز هنا عالقته السببية، حيث َعَدَلت العبارة عن الُمَسبَّ  إلى السب ، 
وفي هذا التصوير نوع من اإليحاء الممتع الطريف، يجعل المتلقي يحلق بخياله 
في فضاء الدالالت؛ ليصل إلى المعنى المراد، وهذا العدول  ضر  من قوة 

ألسلو ، وبالغته وتأثيره؛ ألن قيمة األسالي ، تقدر بمقدار ما توقظ وتثير، ا
وتحرك من المشاعر اإلنسانية، حتى أن أقواها ما ينقلنا إلى حالة نحس فيها 
أحاسيس جديدة، ونعيش بها أجواء جديدة، فإذا عظم سلطان هذه األجواء، وهذه 

 الغة الكالم.األحوال على نفوسنا، كانت المرتبة العالية في ب
إسناد الفعل أو معناه إلى »عرفه الخطي  القزويني بقوله:  المجاز العقلي:

، أي: يقع المجاز العقلي في إسناد أمر (2)«مالبس له غير ما هو له بتأويل
ألمر؛ لعالقة المالبسة، وهو من اإلبداع الفني المصور، حيث يجسد كوامن 

  .النفس، وما يختلج فيها من مشاعر وأحاسيس
إِنِّي َظنَنُت ورد التصوير بالمجاز العقلي في سورة الحاقة، قي قوله تعالى: 

 .[81ـ  87]الحاقة: اِضَيةٍ َفُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّ أَنِّي ُمََلٍق ِحَسابِيَْه 
فراضية اسم فاعل من الفعل المبني للمعلوم رضي، وقد ُأسند الرضا إلى 

نــــــقة ليست راضــــــالعيشة، وهي في الحقي  ية، فأسند لها "الرضا" ـــما هي مرضـــــية، وا 
                                                 

 .12:  29ـ روح المعاني  1
 ، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم،ـ اإليضاح في علوم البالغة، الخطي  القزويني 2

 .21:  1 م،1991هـ 1219 ،بيروت
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، فأسند الرضا (1)«صافية عن الشوائ ، مقرونة بالتعظيم»مجاًزا؛ وذلك لكونها 

إلى العيشة لتلبس "الرضا" بها، من حيث وقوعه عليها، ويفيد هذا اإلسناد أن 
نما العيشة أ يًضا راضية، العيشة ليست مرضية فحس ، كما هو حقيقة التعبير، وا 

النعم التي يتقل  فيها أهل الجنة، ورضا المعيشة؛ أي: النعمة، يعني أنها »وهي 
 .(2)«دائمة باقية، تألف صاحبها ويألفها وتحبه ويحبها

ة ألم المؤمنين السيد هذا الخيال المجازي، يوضح لنا قول الرسول الكريم 
َت، َفَرَأى ِكْسَرةا ُمْلَقاةا، َفَأَخَذَها اْلَبيْ  َدَخَل النَِّبيُّ »عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ قالت:

ماا، َفِإنََّها َما َنَفَرْت َعْن َقْوٍم ــــــَأْكِرِمي َكِري ،، َوَقاَل : َيا َعاِئَشةُ َفَمَسَحَها، ثُمَّ َأَكَلَها
 .(3)«َقطُّ ، َفَعاَدْت ِإَلْيِهمْ 

س المتلقي بها، هذا التصوير للعيشة الكريمة الخالدة في الجنة، يقر  إحسا
فيصورها بحياة محيطة بصاحبها، ال تنفك عنه، يرى ما حوله وقد عمته البهجة 
والرضا، والسعادة والهناءة، يرفل صاحبها في نعيم مقيم، له فيها ما تشتهيه نفسه، 

 وتلذ عينه، جزاًء له من كريم حميد.
 الخاتمة:

، وتنبه القلو ، تنوعت الصورة البيانية في سورة الحاقة؛ لتفتح األبصار
وتوقظ الوعي الغافل عن عظمة اهلل سبحانه، وكمال قدرته، واإليمان به َجلَّ وعال، 

 وتصديق رسله الكرام، وتنبه إلى ما يترت  على ذلك، في الدنيا واآلخرة.
                                                 

 .211:  9ـ حاشية الشها   1
 .76ـ  71ـ دالالت التراكي ، محمد حسنين أبو موسى، منشورات جامعة بنغازي، ص:  2
قي، دار ـ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد البا 3

 الفكر ـ بيروت، با  النهي عن إلقاء الطعام.
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اشتمل التصوير البياني في السورة الكريمة على: التشبيه، واالستعارة، 

 مجاز العقلي. والكناية، والمجاز المرسل، وال
 تناول التصوير الموضوعات اآلتية:

تعظيم يوم القيامة، وتفخيم شأنه، وحتمية وقوعه، وتصوير ما يحدث فيه من 
 أهوال عظام.

جسدت الصورة ما حل باألقوام المكذبين لرسلهم من عذا  دنيوي، فصورت 
هالك قوم عاد بريح صرصر عاتية، أفقدتهم ق وتهم إهالك قوم ثمود بالطاغية، وا 

 وجبروتهم، وتركتهم جثثا هامدة. 
صورت إعطاء الصحف للعباد يوم القيامة، فجاء التصوير عن طريق 
الكناية، فالمؤمن الصادق أعطي كتابه بيمينه، وهو كناية عن االهتمام بالمأخوذ، 
وتشريفه وتكريمه، والكافر العاصي ُأعطي إليه كتابه بشماله، وهو كناية عن 

 الخسران والهالك.
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  .م1720، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكت  العربية  ط

 محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ،تاج العروس من جواهر القاموسـ  7
بيدي ، تحقيق مجموعة من المحققين، أبو الفيض ، الملّق  بمرتضى ، الزَّ

 ، دون تاريخ.الناشر دار الهداية
ـ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، دون تاريخ ـ 17

 تونس.
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لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دون  التسهيل ـ11

 م. 1723تحقيق، دار الكتا  العربي، بيروت ـ لبنان، 
 التعبير البياني رؤية بالغية نقدية، شفيع السيد، دار غري ، دون تاريخ .  ـ18
ي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق، تفسير القرآن العظيم ـ13

 -هـ 1487 8ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع، :  سامي بن محمد سالمةتحقيق
 م 1777

ـ التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطي ، دار الفكر العربي، دون تاريخ ـ 14
 القاهرة.

ـ التفسير الكبير أو مفاتيح الغي ، فخر الدين الرازي، دون تحقيق، دار الكت  12
 م. 8777 العلمية، بيروت ـ لبنان،

 م. 1770، 1ـ التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، ط16
ـ التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رمضان 10

 ه.1417داية، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ دمشق، 
ـ الجدول في إعرا  القرآن، محمود عبد الرحيم صافي، دار الرشيد مؤسسة 12

 ه. 1412، 4اإليمان، دمشق، ط
ـ جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: رمزي منير، دار  17

 م. 1720العلم للماليين، بيروت ـ لبنان، 
ـ حاشية الشها  على تفسير البيضاوي، شها  الدين أحمد بن محمد بن  87

، 1ان، طعمر الخفاجي، دون تحقيق، دار الكت  العلمية، بيروت ـ لبن
 م. 1770
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ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني،  81

 ه.1472، 4دون تحقيق، دار الكتا  العربي، بيروت، لبنان، ط
ـ دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: التونجي، دار الكتا   88

 م.1772العربي، بيروت ـ لبنان، 
التراكي ، محمد حسنين أبو موسى، منشورات جامعة قار يونس، ـ دالالت  83

 م. 1707، 1ط
ـ ديوان اإلمام الشافعي، تصحيح: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة،  84

 م. 8772بيروت، 
ـ روح المعاني، أبو الفضل شها  الدين السيد محمود األلوسي، دون تحقيق،  82

 م. 1723دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 
ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق:  86

 م.1720، 4أحمد عبد العزيز عطار، دار العلم للماليين، بيروت ـ لبنان، ط
ـ علم النفس في القرن العشرين، بدر الدين عامود، اتحاد الكتا  العر ،  80

 م. 8778مكتبة األسد، دمشق، 
لمفاتح الغيبية، نعمة اهلل بن محمود نعمة اهلل النخجواني، ـ الفواتح اإللهية وا 82

 م. 1777دون تحقيق، دار ركابي، مصر، 
، 0ـ في ظالل القرآن، سيد قط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط 87

 م.1701
ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم  37

د بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق جار اهلل محمو 
 المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، دون تاريخ.
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ـ لسان العر ، محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: علي الكبير وآخرون، دار  31

 المعارف ـ القاهرة.
 ـ المحرر الوجيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غال  بن عطية 38

األندلسي، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكت  العلمية، 
 م. 8771، 1بيروت، لبنان، ط

ـ المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن بن إسماعيل بن سيده المرسي،  33
 .م8777، بيروت ـ لبنان، دار الكت  العلمية، عبد الحميد هنداوي :تحقيق

اعيل المعروف بابن سيده، تحقيق: ـ المخصص، أبو الحسن علي بن إسم 34
 م.1776، 1خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ـ مسند اإلمام أحمد، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: سعيد  32
 م.1777، 8األرنؤوطي وآخرون، دار مؤسسة الرسالة، ط

فراء، دون تحقيق، دار عالم الكت  ـ معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى بن زياد ال 36
 1727 8بيروت ط

عرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شابي،  -30 معاني القرآن وا 
 م. 1722، 1دار عالم الكت ، ط

براهيم  -32 معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي مخزومي، وا 
 .السامرائي، دار مكتبة الهالل، دون تاريخ
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 د/مصطفى أحمد صقر                                            
 جامعة المرقب/  . الخمسكلية اآلداب                                    

 

 مقدمة

شكلت التجارة بشكل عام، وتجارة القوافل بشكل خاص، واحدًا من أهم 
عبر العصور  األنشطة االقتصادية التي مارسها سكان والية طرابلس الغرب

تزايدت أهمية هذا النشاط بشكل خاص خالل النصف  التاريخية المختلفة، وقد
الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بالتزامن مع التطورات الهامة 
التي شهدتها المنطقة، والمتمثلة في التوجه االستعماري المتزايد نحو أفريقيا، 

وتزايد أهمية البحر المتوسط كممر مائي دولي، واعتبار وتطورات التجارة الدولية، 
منطقة شمال أفريقيا ومنها والية طرابلس الغرب ذات أهمية إستراتيجية كبيرة 

 لكونها المدخل األقرب ألوروبا للنفاذ إلى الدواخل األفريقية آنذاك.
أهمية هذا النشاط االقتصادي )تجارة القوافل( ال تكمن في كونه أحد أهم 

ل العيش والحياة للسكان، وأحد أهم مصادر الدخل للوالية فحسب، بل كان سب
أيضًا عاماًل مهمًا من عوامل االستقرار السكاني والترابط االجتماعي بين سكان 
الوالية على الصعيد الداخلي، وأحد أهم عوامل التواصل مع المجتمعات المجاورة، 

ودوليًا، فقد كان هذا النشاط على  وأحد دعائم عالقات الوالية الخارجية إقليمياً 
 رها ــــــــق التي تمر عبــــرى والمناطــــالمستوى المحلي عامل استقرار لسكان المدن والق



 مجلة التربوي

عوامل انحسار تجارة القوافل بوالية طرابلس الغرب واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 6لعدد ا      م "مدن وقرى الجبل الغربي أنموذجا"   9199 -9191المترتبة على ذلك 

 
-40- 

 
القوافل التجارية من خالل مشاركتهم في هذا النشاط، سواء بشكل مباشر كمنتجين 

 سهيالت،للسلع والمواد المتاجر بها، أو بشكل غير مباشر كمقدمي خدمات وت
دالء، فضاًل عما يفرضه بعضهم من أتاوات، وأداءات ا  و ومؤجري وسائل نقل، 

 1مرور على القوافل التجارية المارة بأراضيهم.
لقد جعلت حركة القوافل التجارية من المدن والقرى والبوادي التي تمر بها، 

ستقرار همت في انتعاشها اقتصاديًا، كما دعمت اسأأسواقًا في حالة رواج دائم، و 
سكانها وازدياد أعدادهم، فضاًل عما رافق ذلك من اتساع في العمران وتطور في 

 مستوى الحياة في تلك المدن والقرى خالل القرن التاسع عشر.
لقد ارتبطت والية طرابلس الغرب بالمراكز التجارية جنوب الصحراء )واداي، 

لرئيسية، التي تكاد تمر بشبكة من الطرق التجارية ا 2(كانو، كانم، برنو، تمبكتو
بأغلب المدن والقرى والبوادي بالوالية، األمر الذي جعل من سكان الوالية وسطاء 
تجاريون ذوو أهمية خاصة في حركة التجارة العالمية، وقد انعكس ذلك  بشكل 

 .3يجابي على حياة السكان في المدن والقرى والبوادي الطرابلسيةإ

                                                 
، )طرابلس: منشورات المركز التجارة بأفريقية في العهد أألغلبيقرضاب، أسماء على عمر،  -1

 .002،002(، ص. 0202الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، 
2-Boahen, A. Adu, The Caravan Trade in the Nineteenth Century, The 
Journal of African History, Vol. 3, No. 2, Third Conference on African 
History and Archaeology: School of Oriental and African Studies, 
University of London, 3-7 July 1961, pp. 353. 

 طرابلس:  ) صادي،ــــــمدخل إلى تاريخ طرابلس االجتماعي واالقتعام محمد، ــــشرف الدين، إن - 3
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ارتبطت بها والية طرابلس الغرب، الطريق ولعل من أهم تلك الطرق التي 
عبر "غريان، يفرن، نالوت، طرابلس وغات التجاري الرابط بين مركز الوالية مدينة 

: "غات، كانو، األولسيناون، غدامس، غات" والذي يتفرع من غات إلى طريقان، 
: "غات، مرزق، القطرون، كوار"، ثم تتفرع من واحات كوار والثانيتمبكتو"، 

: "كوار،كاوكا، الثالث: "كوار، كانم" ووالثاني: "كوار، وادي"، األول طرق، ثالث
 والذي سيمثل المجال الجغرافي لهذه الدراسة. 1برنو"

طرق القوافل التجارية التي تربط والية طرابلس الغرب بالمراكز التجارية 
 2المجاورة

 

                                                                                                              

 .63(، ص.0991منشورات المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، = 
0- Johnson, Marion, Calico Caravans: The Tripoli-Kano Trade after 
1880,The Journal of African History,  Volume 17 , Issue 01, January 
1976, P. 98. س الغرب األوضاع االقتصادية في والية طرابلأيضًا الموصلي، ياسين شهاب، 

اريخية، ، )طرابلس: منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات الت5155-5381بنغازي ومتصرفية
                                                           .021،021(، ص. 0222

* تم رسم الخرائط الخاصة بطرق القوافل التجارية بناًء على المعلومات الواردة بالمصادر -0
 والمراجع التاريخية والتي تتحدث بوضوح عن األماكن والمسافات ونقاط االنطالق والتوقف.

 
 
 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AFH
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ري الرابط بين مركز فبالرغم من األهمية الخاصة التي كان يكتسيها الطريق التجا

 مدينة طرابلس وغات عبر "غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس"الوالية 
خالل القرن التاسع عشر إال أن هذا الطريق لم يعد يكتسي نفس األهمية ويؤدي 
نفس الدور االقتصادي واالجتماعي في مطلع القرن العشرين بسبب انحسار 

م، األمر الذي 0902/0900ا تمامًا في سنوات القوافل التجارية المارة به ثم توقفه
دفع سكان المدن والقرى والبوادي الواقعة على هذا الطريق للهجرة بسبب تردي 
األوضاع االقتصادية، وبالتالي خلو تلك من المناطق من ساكنيها، ما يدفع إلى 

 إثارة السؤال اإلشكالي التالي:
ين والية طرابلس الغرب والمراكز ما هي أسباب انحسار ثم توقف تجارة القوافل ب

التجارية جنوب الصحراء؟ وما أثر ذلك االنحسار والتوقف للتجارة على سكان 
 المدن والقرى التي تمر بها طرق القوافل التجارية وتركيبتها الديموغرافية؟

 فرضية الدراسة
 بين  ها للحدودــــــــلعل احتالل فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وترسيم
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تونس الخاضعة لسيطرتها، ووالية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين، ومحاولة 
فرنسا نقل طرق التجارة من طرابلس إلى "تونس والجزائر" كان السبب الرئيس في 

م، األمر 0900/ 0902انحسار تجارة القوافل الطرابلسية ثم توقفها تمامًا سنوات 
ادية بالمناطق التي كانت تمر بها القوافل الذي أدى إلى تردي األوضاع االقتص

التجارية، وبالتالي إلى تغّير تركيبتها الديموغرافية، بمعنى أن ازدهار الحركة 
"طرابلس، التجارية للقوافل في القرن التاسع عشر عبر الطريق التجاري الرابط بين 

يمر  أدى بالنتيجة إلى انتعاش الوضع االقتصادي بالمناطق التي غدامس، غات"
عبرها هذا الطريق، وبالتالي إلى استقرار الوضع السكاني بها، وعندما انحسرت 

م تأثرت التركيبة السكانية لتلك 0900/ 0902تجارة القوافل وتوقفت في سنوات 
 المناطق وتغيرت تركيبتها الديموغرافية.

 انحسار تجارة القوافل 
 :احتالل فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء 

م من حالة االزدهار والتطور التي شهدتها الحركة التجارية بشكل عام، بالرغ
وتجارة القوافل على وجه الخصوص في والية طرابلس الغرب خالل القرن التاسع 
عشر، إال أن المتغيرات الدولية واإلقليمية بدأت تفعل فعلها المعاكس في أواخر 

لوالية تفقد أهمية موقعها ، إذ بدأت اعشر ومطلع القرن العشرينالقرن التاسع 
بالنسبة لتجارة الترانزيت بعد تحول طرق التجارة القادمة من الدواخل نحو الغرب 
األفريقي، نتيجة للجهود األوروبية، وخاصة البريطانية منها نحو استخدام دلتا نهر 
النيجر لنقل السلع والبضائع بعد امتداد نفوذها إليه، والذي أدى إلى اختصار 

 ة ـــــــــئ البريطانية واألوروبيــــل األفريقية والموانــــوتقليل كلفة النقل بين الدواخ المسافة
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، أما السبب األبرز واألهم فيتمثل في سعي فرنسا الحثيث لتهميش 1بشكل عام

طرق القوافل التجارية المارة غرب الوالية عن طريق تحويل مساراتها نحو مناطق 
 تي صارت تحت سيطرتها، وزاد من ذلك توجهها للسيطرةغرب أفريقيا والجزائر ال

على مناطق وسط القارة في أواخر القرن التاسع عشر كالنيجر وتشاد بدعوى 
محاربة تجارة الرقيق والقضاء على التجار العرب العاملين في هذه التجارة بتلك 

 . 2المناطق
نصف قرن تقريبًا لقد كان الحتالل فرنسا لغرب القارة األفريقية وزحفها خالل 

للسيطرة على كل األقاليم الممتدة من حوض نهر السنغال، حتى المجرى األعلى 
، دور كبير في 3لنهر فولتا، مرورًا بالحوض األوسط لنهر النيجر، ونهر غامبيا

انحسار تجارة القوافل الطرابلسية، وخاصة بعد سيطرة فرنسا على المراكز التجارية 
 م، وتحويل طرق تجارتها إلى 0192سنة  ، كانو، تمبكتو(في تلك األقاليم )سكوتو

                                                 
 .21-22) القاهرة: دار النهضة العربية، د.ت(، ص.، أفريقيا الحديثةحامد، رؤوف عباس،  -1
اهتمامات الفرنسيين في جنوب الصحراء من خالل ما كتبوه ومن ى، يعزيز، يح بو -2

، مجلة البحوث التاريخية، العدد الثاني، السنة الثالثة، استفادتهم من طرق القوافل في غزوها
 .310,310(، ص.0910ليو )طرابلس: مركز جهاد الليبيين ضد الغزو االيطالي، يو 

العمالت والسلع المتداولة في تجارة القوافل بين طرابلس الغرب وبالد التكيتك، جميلة محمد، -3
، مجلة كلية اآلداب، جامعة الفاتح، العدد الثالث السودان الغربي في العهد العثماني الثاني

 .021(، ص. 0200عشر،)طرابلس: 
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وعلى الرغم من تأثير هذه  ،1"تونس، والجزائر، والمغرب" وموانئ غرب أفريقيا

السيطرة النسبي على تجارة القوافل مع مراكز غرب أفريقيا، إال أنها لم تؤد إلى 
جارية الواقعة في وسط توقف تجارة القوافل الطرابلسية آنذاك الرتباطها بالمراكز الت

جنوب الصحراء "واحات كوار، كانم، وبرنو" التي لم تسيطر عليها فرنسا بعد، 
ولذلك لم تتمكن فرنسا من تحويل طرق القوافل التجارية كليًا من أراضي والية 
طرابلس الغرب إلى األراضي الخاضعة لسلطتها، واحتكار التجارة مع أفريقيا 

نقطة التقاء القوافل القادمة  –احتالل واحات كوار جنوب الصحراء، فعملت على 
خضاعها لسلطتها أوائل سنة –من الشمال والقوافل القادمة من الجنوب  2م0902وا 

 ة ـــــــــومنعت بذلك القوافل الطرابلسية من ارتيادها بالقوة، وهو ما توضحه بجال رسال
                                                 

1 -Lydon, Ghislaine, Contracting caravans: partnership and profit in 
nineteenth and early twentieth-century trans-Saharan trade ,Journal  

of Global History ( London;2008) , P.90.  ،تهديدات أيضًا التكيتك، جميلة محمد
ثاني من خالل السلب والنهب في تراجع      تجارة القوافل الطرابلسية في العهد العثماني ال

، مجلة كلية اآلداب، جامعة الفاتح، العدد السابع عشر، )طرابلس: الوثائق التاريخية كنموذج
                           .                                                                     022(،ص.0200

جمع وترجمة الحاج عبد  م،5155-5335وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية،  -0
(، رسالة من متصرف فزان 022السالم أدهم، ترتيب وتقديم أحمد صدقي الدجاني، الوثيقة رقم )

(،رسالة 19، وكذلك الوثيقة رقم )013إلى الوالية يحث فيها على احتالل برنو وتيبسيتي، ص. 
ر الكائنة في وسط أفريقيا ة كواكمن متصرف فزان إلى الوالية يعرض فيها السيطرة على ممل

 .022،022الشمالية، ص. 
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ن " المفرزة الفرنسية قتلت أهالي فزان إلى نائب فزان في استانبول التي تشير إلى أ

حمالة القافلة الذاهبة إلى كوار، ... القتلى اثنان وعشرون،.. ومن القطرون أربعة 
 .1مجاريح،.. البضائع والجمال نهبت،.. سد الطريق،.. ضاعت أموالنا وتجارتنا(

كوار، باستخدام القوة،  –وقد قامت فرنسا في بادئ األمر بسد طريق القطرون 
القريبة من الجزائر مباشرة، لكن  2ديد يربط واحات كوار بغاتوفتح طريق ج

القاطنين بغات والصحارى  –العداء المستحكم في ذلك الوقت بين قبائل الطوارق 
 –المقيمين بمرزق والقطرون وصحراء شمال كوار –وقبائل التبو   -القريبة منها

فزان رفضوا  حال دون استخدام ذلك الطريق، يضاف إلى ذلك أن أهالي وتجار
ألن ذلك يعني القضاء نهائيًا على تجارتهم،  ؛بشكل قاطع استخدام هذا الطريق

األمر الذي أجبر حكام الوالية على عدم التعاون مع الفرنسيين ورفض مشروع 
 –، ومع ذلك فقد استمر الفرنسيون في إغالق طريق )القطرون 3الطريق الجديد

 كوار(.

                                                 
أهالي فزان إلى نائب فزان في استانبول، ص.  رسالة من(511رقم )المصدر نفسه، وثيقة  -1

022. 
كان إقليم غات الواقع جنوب غرب والية طرابلس الغرب ذا أهمية إستراتيجية، واقتصادية  -2

ب من مراكز التجارة جنوب الصحراء )تشاد بموقعه المحاذي للحدود الجزائرية، والقري
م. ضياف، نجمي 0112والنيجر(، وقد تم ضمه إلى اإلدارة المباشرة في طرابلس الغرب سنة

،) طرابلس: مركز مدينة غات وتجارة القوافل الصحراوية خالل القرن التاسع عشررجب، 
 .002م(، ص. 0999جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 

 ةــــــــرسال (511رقم )وثيقة م،5155-5335يخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية، وثائق تار  -3
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 ل وغرب أفريقيا وجنوب الصحراء*طرق القوافل التجارية بين شما

 
 

كانو  –واحات كوار، ومن قبله طريق غدامس  –لقد كان إغالق طريق القطرون 
الذي كان يعتمد على التجارة بشكل  –يمثل ضربة قوية القتصاد والية طرابلس 
األمر الذي دفع األهالي والتجار في  –عام وتجارة القوافل على وجه الخصوص 

ر بها القوافل التجارية، وبمساعدة متصرفية فزان، إلى فتح طريق المناطق التي تم
تيبسيتي، واداي" –وادي" وذلك عبر "القطرون اجديد للوصول إلى "كانم، برنو، و 

  –ي: "واداي ــــــــــو"، والثانــــــم، برنــــــقان، األول: "واداي، كانـــــــرع طريـــــــوالتي منها يتف
                                                                                                              

 .022،020من وكيل متصرف فزان إلى الوالية، ص. 
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 .1دارفور"

رنسا بدأت تعد العدة الحتالل ما تبقى من المراكز جنوب الصحراء لكن ف
"برنو،  تيبسيتي، واداي" األمر الذي دفع متصرف فزان إلى مخاطبة الوالية مطالبًا 
العثمانيين بضرورة اإلسراع باالستيالء على برنو وتيبسيتي قبل الفرنسيين لضمان 

أفريقيا جنوب الصحراء، وموضحًا تدفق القوافل التجارية والتعامل االقتصادي مع 
األخطار السياسية واالقتصادية التي قد تنجم عن استيالء الفرنسيين على تلك 
المناطق، حيث كتب متصرف فزان يقول " إن فرنسا تعد العدة لالستيالء على 
برنو وتيبسيتي، لزامًا غير مفارق، إلمبراطوريتها األفريقية، إن هذين اإلقليمين 

ا لفرنسا من البديهي أنهما ألزم لنا،... إن فرنسا ترى نفسها ملزمة بقدر لزومهم
باالستيالء على هذه األنحاء لتبديل مجرى ينابيع ثروة دلتا بحيرة تشاد إلى تونس، 
أما نحن فإننا بها منذ عصور أصحاب هذه الطرق فيجب علينا انتهاز الفرصة 

ذا ضاعت برنو فإن جهو  دنا المبذولة في تيبسيتي والمبادرة قبل الفرنسيين، وا 
ستذهب هباء، وتصاب مساعينا القتطاف ثمرتها بالعقم، إن فرنسا تريد االستيالء 

ألن فرنسا ال يمكن بقاءها في أفريقيا  ؛على برنو وتيبسيتي الستكمال إمبراطوريتها
الوسطى ما لم تحتل هذه األرجاء، وذلك يعني الموت لنا، إن تلك المناطق هي 

د للعالم اإلسالمي والتجارة مع أفريقيا الوسطى، إن عدم المبادرة الطريق الوحي
احتالل فرنسا لبورنو  -معاذ اهلل -لالستفادة من هذا الطريق تعني االنتحار... إن 

 ه سيزداد ــــــنا على بورنو فإنـــــــس وبنغازي، إننا إذا استوليـــــزان وطرابلــــــني محو فــــــيع
                                                 

 .013رسالة من متصرف فزان للوالية، ص.  (511رقم )، وثيقة المصدر نفسه -1
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قيا الوسطى، وسيكون لذلك تأثير كبير على سياستنا الخارجية، إن اختالطنا بأفري

فرنسا ستضطر لمسايرتنا من أجل الحفاظ على ممتلكاتها في الجنوب، وربما 
ستحجم عن العسف والظلم الذي تعامل به مسلمي تونس والجزائر وكاوار، ودلتا 

على هذه األقاليم  بحيرة التشاد، وتمنحهم حقوقهم المشروعة، أما إذا استولت فرنسا
التي هي طريق االتصال الوحيد للعالم اإلسالمي بأفريقيا الوسطى فإننا نحن  –

العثمانيون سنصاب من الوجهة السياسية واالقتصادية، بضربة مميتة ال يمكن 
أن فرنسا تحضر لمناجزة واداي  –تالفي أضرارها... وبما أن الفرصة مواتية لنا 

لنستقر في بورنو، إن العلم العثماني الذي سيرفع فإن من الضروري أن نتقدم 
هناك سيبعث القوة في نفوس الواداويين، وربما يسبب إلى رجوع الفرنسيين عن 

 1ي أيضًا لنا"انواياهم وتصبح واد
مدى أهمية المراكز التجارية جنوب الصحراء  ءتوضح الوثيقة السابقة بجال

قد تنجم عن استيالء الفرنسيين عليها، القتصاد والية طرابلس الغرب، واآلثار التي 
فاحتالل فرنسا لتلك المراكز، ومنع القوافل التجارية الطرابلسية من ارتيادها، 
وتغيير طرق التجارة الصحراوية التي تمر بمدن وقرى الوالية بأخرى بديلة تربط 
الشمال بالجنوب عبر األراضي التي تسيطر عليها فرنسا "كوار، أغاديس، 

تونس" يعني توقف تجارة القوافل الطرابلسية، وتدهور الحياة االقتصادية  الجزائر،
بالمناطق التي كانت تمر طرق القوافل عبرها، وبالتالي تدهور اقتصاد الوالية 

 زان وطرابلس ـــــــــــح بـ"محو فــــــة بشكل صريـــــــرت عنه الوثيقـــــــل عام وهو ما عبــــــبشك
                                                 

 .013والية، ص. رسالة من متصرف فزان لل (511رقم )المصدر نفسه، وثيقة  -1
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 وبنغازي".
لواضح أن السلطات العثمانية في والية طرابلس الغرب بل وفي األستانة من ا

ذاتها لم تعر تلك المراسلة االهتمام التي تستحق، أو أنها في وضع ال يسمح لها 
، 1تحول دون وقوع التحذيرات التي أبلغ عنها متصرف فزان ةئيباتخاذ خطوات جر 

دون  2ليم وتنفيذ مخططها كامالً وبالتالي استطاعت فرنسا االستيالء على تلك األقا
أية عراقيل عبر طريقين متوازيين متزامنين لضرب تجارة القوافل الطرابلسية، 

كما سبقت اإلشارة، والثاني:  -األول: احتالل المراكز التجارية جنوب الصحراء 
ترسيم الحدود بين والية طرابلس الغرب الخاضعة للعثمانيين، ووالية تونس التي 

 النفوذ الفرنسي لتُنهي ما بدأته من سيطرة على طرق التجارة. أصبحت تحت
 :ترسيم الحدود الطرابلسية التونسية 

م إال أن ترسيم 0110احتالل فرنسا لتونس كان منذ العام أن بالرغم من 
 رب ــــــــــس الغــــــالتي كانت تسيطر على والية طرابل -الحدود مع السلطات العثمانية 

                                                 
بدأ التراجع العثماني أمام القوى األوروبية منذ مطلع القرن التاسع عشر عندما بدأت تلك  -1

القوى استغالل قضايا حقوق األقليات العرقية والدينية كوسيلة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية 
ح العثماني أمام االمتيازات والضغط عليها تجاه تبني النظم األوروبية، تال ذلك سياسة االنفتا

 األجنبية ، لينتهي األمر بتقاسم الدول األوروبية لممتلكات ما صار يعرف بالرجل المريض.
2 -Harmann, ,Ulrich ‘The dead ostrich: life and trade in Ghadames 
(Libya) in the nineteenth century’, Die Welt des Islams, international 
Journal for the Study of Modern Islam.Vol.38,Issue. 1, March,1998, p. 
11. 
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لم يتم إال الحقًا، وبعد أن أكملت فرنسا سيطرتها على كل  -م 0220منذ عام 

المراكز التجارية جنوب الصحراء، واستكملت ما كانت تطمح إليه من السيطرة 
على طرق القوافل بين الشمال والجنوب، وبالتالي احتكار تجارة السودان األوسط 

طرق القوافل  والغربي الذي صار تحت سيطرتها من جهة، وربط مستعمراتها عبر
 .1التجارية دون أن تمر تلك القوافل بأراض ال تخضع لسيطرتها من جهة ثانية

م تم ترسيم الحدود بين والية طرابلس الغرب وتونس 0902مايو  09في 
بموجب اتفاقية بين العثمانيين والفرنسيين، وقد تكونت هذه االتفاقية من أربع مواد 

ت للنظر في هذه االتفاقية ما تضمنته المادة رئيسية ومادة إضافية، إال أن الملف
األولى منها والتي نصت على " أن الحدود بين إمارة تونس ووالية طرابلس 
الغرب، تبدأ من نقطة رأس أجدير الكائنة على ساحل البحر األبيض، وتتجه من 

 .2الشمال إلى الجنوب تاركة كافة المياه الكائنة غربيها لتونس"
المادة األولى من اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تنص ن هذه الفقرة من إ

بشكل صريح على حرمان المدن والقرى الطرابلسية الواقعة بالقرب من هذه الحدود 
 ة ـــــــة االقتصاديـــــالمفترضة من مصادر المياه، ما يعني بالنتيجة ضرب كل األنشط

                                                 
1 -  Newbury ,C. W, North African and Western Sudan Trade in the 
Nineteenth Century: A Re-Evaluation, The Journal of African History, 
Vol. 7, No. 2 (1966), p. 234. 

االتفاقية ( 515رقم )م، الوثيقة 0900-0110الحديث، الوثائق العثمانية، وثائق تاريخ ليبيا  -2
م بطرابلس 0902مايو  09الخاصة بترسيم الحدود بين تونس وطرابلس الغرب والموقعة في 

 .019،012الغرب، ص.
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أقفلت طرقها، وربما كان الهدف  بها "الزراعة، الرعي" باإلضافة إلى التجارة التي

جبارهم  من ذلك العمل على تفريغها من السكان بإغالق سبل العيش أمامهم، وا 
على النزوح باتجاه األراضي التونسية، التي أضحت أكثر جدبًا للسكان وأكثر 
أهمية من الناحية االقتصادية، فطرق القوافل التجارية قد تحولت إلى تونس، ألن 

بار آوالتي ٌتَحدد معالمها من خالل -التي تسلكها القوافل التجارية -الطرق البرية 
المياه في أغلب األحيان، أصبحت بموجب هذه االتفاقية داخل األراضي التونسية 
الخاضعة للفرنسيين، وتم تأكيد ذلك بموجب الفقرة األخيرة من المادة األولى من 

ق العسكري الممتد من ذهيبة االتفاقية والتي تنص صراحة على " أن تترك الطري
، األمر الذي يعني أن الطريق الممهد، والذي يعرف 1إلى جنين في تونس"

بالطريق العسكري منذ زمن االحتالل الروماني لهذه األقاليم قد أصبح ضمن 
األراضي الخاضعة للفرنسيين، وهو الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية من 

 نالوت حتى غدامس.
بح الطريق التجاري األهم للقوافل الطرابلسية، بموجب هذه االتفاقية لقد أص

ضمن األراضي التونسية الخاضعة لسيطرة الفرنسيين، وبالتالي حرمت المدن 
 .2والقرى الطرابلسية من مداخيله االقتصادية، لتخرج بذلك من دائرة التجارة العالمية

                                                 
االتفاقية (،515رقم )، الوثيقة م 0900-0110وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية،  -1

م بطرابلس 0902مايو  09صة بترسيم الحدود بين تونس وطرابلس الغرب والموقعة في الخا
 .020الغرب، ص.

 .20شرف الدين، إنعام محمد، المرجع السابق، ص.  -2
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ت فرنسا إلى ـونس التي سعوت -س الغرب ـإن عملية ترسيم الحدود بين طرابل

إجرائها بموافقة العثمانيين لم تكن تهدف إلى إقصاء الطرابلسيين من ممارسة 
النشاط التجاري فحسب، بل ومنع األهالي أيضًا من ممارسة النشاط الزراعي 

، والتي 1والرعوي، من خالل حرمانهم من أراضيهم الصالحة للزراعة والرعي
لحدود خارج إطار حدود الوالية وتحت سيطرة صارت بموجب اتفاقية ترسيم ا

الفرنسيين، األمر الذي دفع األهالي إلى التقدم بشكوى لدى السلطات العثمانية 
لتبيان حجم الضرر واإلجحاف الذي لحق بهم، والمخاطر االقتصادية واالجتماعية 

الملحق بلواء الجبل الغربي، -التي ستنجم عن ذلك، فقد بعث سكان قضاء نالوت 
نحن " بشكوى إلى السلطات العثمانية جاء فيها: -التابع لوالية طرابلس الغرب 

أهالي قضاء نالوت قد لحقنا إجحاف كبير بسبب تحديد الحدود الجاري بين الدولة 
العثمانية وبين إمارة تونس، إذ أن أرضنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا والبالغ 

حديد إلى تونس، بينما نجد قضاءنا بتونس طولها عشرين ساعة، ضمتها لجنة الت
وادي العشوش، والرمادي، والبرقة، وحوض الشب والرمل، فإن تجاوز الحدود 

 نا ـــــــــــــة ال تجوز، فإذا جوزت دولتـــــــورة وضم أراضي قضاءنا إلى تونس عمليـــــالمذك
                                                 

تقع منطقة الجبل الغربي إلى الجنوب من سهل جفارة، ضمن امتداد جبال أطلس الممتدة من  -1
والية( من الحدود التونسية الجزائرية غربًا حتى حدود المحيط األطلسي، وتمتد المنطقة )في ال

كلم تتخللها بعض الوديان والعيون المائية،كما تمتاز  022غريان الشرقية بمسافة تقدر بنحو 
تربتها بالخصوبة والتماسك، وهي صالحة للرعي والزراعة وغرس مختلف أنواع األشجار وخاصة 

، ترجمة: أكمل الين محمد إحسان، ابلس الغربطر أشجار الزيتون. محمد ناجي محمد نوري، 
 .31م(، ص.0913)طرابلس: دار مكتبة الفكر، 
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من وراء أرضنا  السنية إجراء اللجنة المجحف، فإننا سنضطر للمهاجرة إلى تونس

 .1لتأمين معيشتنا، وسنقلب نالوت إلى خرابة"
قضاء نالوت بشكل جلي ما ترتب على ترسيم الحدود  يتوضح شكوى أهال

من ضرر اقتصادي لهم، وانعدام أي سبل أخرى للعيش أمامهم سوى النزوح إلى 
أراضيهم الصالحة لالستغالل الزراعي والرعوي، والتي صارت اآلن خارج إطار 

  دود الوالية.ح
كما بعث أهالي قضاء غدامس أيضًا بشكوى أخرى تندرج ضمن نفس 
السياق، وتوضح حجم اإلضرار االقتصادية الناجمة عن ترسيم الحدود مع 

المستدعين  "السلطات الفرنسية بالجزائر على سكان تلك المناطق، جاء فيها:
ين اآلبار الكائنة أهالي قضاء غدامس نفيدكم أن األراضي التي بين قضاءنا وب

على الحدود القبلية المسماة )السواقة( في الجزائر، والتي على بعد ستة أيام من 
مركز القضاء، تتألف من أراضي خالية وغير صالحة للزراعة، لم يسبق للسواقة 
قطعيًا أن تجاوزوا الحدود إلى هذا الجانب، إن الحدود التي عرضت اليوم على 

مركز القضاء، وبما أن هذا الحال سبب لضياع حقوقنا مسافة ثالثين دقيقة من 
 المشروعة بادرنا لعرض حالنا:

 إن الرتم وغيره من النباتات واألشجار البرية الكائنة في األراضي والرمال التي   .0
                                                 

( نسخة من ترجمة 021، الوثيقة رقم )وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية -1
المضبطة الواردة من السكان المحليين لقضاء نالوت الملحق إلى لواء الجبل الغربي التابع لوالية 

 .019،012س الغرب، ص.طرابل
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بلنا، وبما أن هذه األراضي  بين قبيلة السواقة وغدامس هي مراعي لحيواناتنا وا 

 فإن ذلك سيؤدي إلى إخفاء حيواناتنا.المذكورة ألحقت بجمعة السواقة 
لما كان الحصول على الحطب والفحم الذي من الضروريات الحياتية الذي ال   .0

يتوفر إال في األراضي المذكورة، وأصبح بعد اآلن ال يمكن الحصول عليه فقد 
 غدا له تأثير بالغ الضرر على شؤون حياتنا.

توجب ضياع حقوقنا، ... أن الحدود الموضوعة على مسافة نصف ساعة  .3
 1وباألحرى تسبب خراب قضاءنا."

تبين هذه الشكاوى بوضوح حجم األضرار االقتصادية الناجمة عن عملية 
التي قامت بها السلطات الفرنسية ووافق عليها العثمانيون بين  –ترسيم الحدود 

ليس على سكان تلك المناطق  -والية طرابلس الغرب وكل من تونس والجزائر
وعلى اقتصاد الوالية بشكل عام، وانعدام سبل الحياة في تلك المناطق  فحسب بل

مع توقف األنشطة االقتصادية التي كان يعتمد عليها األهالي نتيجة للسياسات 
االستعمارية الفرنسية والتي عبر عنها األهالي بكل وضوح بأنها تعني )الخراب(، 

 ئاتمام الذي يستحق ولم تفعل شياالهإال أن السلطات العثمانية لم تعر ذلك األمر 
التي رسمتها فرنسا بما يتناسب وأهدافها وسياساتها  –حيال تلك الحدود 

دون إدراك لحجم المخاطر واألضرار االقتصادية واالجتماعية التي –االستعمارية 
 راف على ـــــم الحدود واإلشــــــن تهدف لترسيـــــياسات فرنسا لم تكــــــــــــها، فســـــستؤول عن

                                                 
(، ترجمة نسخة من مضبطة واردة من أهالي غدامس، 021المصدر نفسه، الوثيقة رقم ) -1

 .002ص. 
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تحديدها على األرض فقط، بل انتهت بإغالق كل الطرق التجارية المارة عبر تلك 

التي صارت بموجب  -الحدود، ومصادرة أراضي األهالي الزراعية والرعوية 
ومنحها للسكان  -اتفاقيات ترسيم الحدود خارج إطار حدود والية طرابلس الغرب 

والجزائرية، ما يعني بالنتيجة تدهور  1ونسيةالذين أصبحوا داخل إطار الحدود الت
الوضع االقتصادي في تلك المناطق بشكل خاص، وتأثر اقتصاد الوالية بشكل 

 عام.
التي تقدم بها أحد نواب الجبل لحل مشكلة  -وحتى المقترحات الخجولة 

سكان الجبل، الذين فقدوا تجارتهم وأراضيهم الزراعية والرعوية، وفقدوا سيطرتهم 
طرق التجارة وأسواقها، والتي تقضي بتعويض أولئك السكان وحفر آبار  على

لألهالي الذين أجبروا على التنازل على  2جديدة داخل حدود والية طرابلس الغرب
حتى تلك المقترحات لم تكن محل اهتمام  -آبارهم التي صارت خارج حدود الوالية

كة األهالي وحدهم يواجهون ما السلطات العثمانية ولم تقم حيالها بأي إجراء، تار 
 ترتب على تلك األنشطة السياسية من نتائج اقتصادية واجتماعية بالغة الضرر. 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
لقد كانت السياسات التي اتبعتها فرنسا في مستعمراتها جنوب الصحراء، وفي 

 ل ثم توقفها، وفي ــــــــــــر تجارة القوافرًا في انحساــــــر سببًا رئيسيًا ومباشــــــتونس والجزائ
                                                 

(، رسالة من سليمان الباروني إلى نائب الجبل الغربي إلى 021المصدر نفسه، الوثيقة رقم ) -1
 .011الصدر األعظم ، ص. 

راسات التاريخية، )دار المحفوظات التاريخية سابقًا(، ملفات المركز الوطني للمحفوظات والد -2
 (، ملف الوثائق االقتصادية.03وثيقة رقم )
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لغربي بوالية تدهور النشاط االقتصادي الرعوي والزراعي في مدن وقرى الجبل ا

م في تدهور األوضاع االقتصادية بشكل شبه كامل في ثَ طرابلس الغرب، ومن 
ة تلك األرجاء، األمر الذي كان له تأثيراته المباشرة وانعكاساته ليس على الحيا

بل على اقتصاد الوالية  ؛االقتصادية واالجتماعية في مناطق الجبل الغربي فحسب
والتي هي عبارة عن برقية  -بشكل كامل، حيث توضح الوثيقة التاريخية التالية 
الوضع  -م 0900مارس  09من وكيل متصرف الجبل إلى الوالية بتاريخ 

عيشية الصعبة التي صار المأسوي الذي آل إليه اقتصاد المنطقة، والظروف الم
يعيشها األهالي جراء تلك التطورات حيث يقول " يفهم من األخبار التي تردنا من 
توابع اللواء عن حالة األهالي أنها مؤثرة وتبكي كل من له حمية، نسمع هذه األيام 
بمن يموت من الجوع في كل األنحاء، وهذا الحال غير خاف عن األنظار، إن 
بلدة مركز اللواء )يقصد يفرن( بالرغم من كونها بلدة صغيرة تتكون من عشرين أو 
ثالثين منزل، فقد أصبحت في حالة ال يمكن التنقل داخل البلدة من كثرة 
المتسولين، إن تجمع ثالثة أو خمسة منهم أمام أحد األبواب، وأنين المتألم الذي 

ت، والمتسوالت الالتي يحملن يصدر عنهم، وبخاصة النساء المسلمات العاريا
مؤلم ومؤثر، باألمس تعرض  في حالة النزع يشكلون منظرًا جدأطفالهن وهم 

م الآي المزبلة وأكله الفضالت لتسكين أحدهم لخطر الموت من جراء تنقيبه ف
جوعه، واليوم فإن أحدهم في حالة النزع بسبب أكله لفضالت الكناسة، إننا ال 

ة دون هذه النكبة العمومية، ومع ذلك فقد شكلنا جمعية من نملك أية وسيلة للحيلول
موظفي اللواء واألعيان لجمع اإلعانات، إن هذه العملية التي ال تجدي النفع 

 ع ـــــــل شيء بأضعاف ثمنه، ,إن جمـــــط الذي يباع فيه كــــــالمرجو لها في هذا المحي



 مجلة التربوي

عوامل انحسار تجارة القوافل بوالية طرابلس الغرب واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 6لعدد ا      م "مدن وقرى الجبل الغربي أنموذجا"   9199 -9191المترتبة على ذلك 

 
-58- 

 
ألنه  ؛ يسبب إال في زيادة ضائقتهماإلعانة من الموظفين الذين ال يكفيهم راتبهم ال

ذا ما داع في القرى  ،بعد يوم واحد من توزيع المساعدة يزيد عدد السائلين وا 
المجاورة نبأ توزيع اإلعانة يسبب إلى هجوم الجائعين على بلدة المركز، ويسبب 

 في عدم جدوى المساعدة الواقعة. 
لتي ماتت بسبب الجفاف أما األعيان المحليين فإنهم بسبب فقدهم لألنعام ا

بل  ؛المستمر منذ أعوام، فقد أصبحوا ليس غير قادرين على اإلسعاف فحسب
غير قادرين على إعاشة أنفسهم، وبما أنه ليس ممكنًا تجاهل الحال الحاضرة التي 
يالحظ أنا قد تؤدي للكثير من المساوئ والمحاذير فإني أسترحم جدًا من مقامكم 

أن تتخذوا إجراًء عاجاًل لتخليص الفقراء والعجزة من الكريم المتصف بالرحمة 
 . 1الموت"

وبالرغم من أن  إدارة الوالية عملت، بناًء على هذه البرقية، على إيجاد حل 
مؤقت لسد حاجة السكان للطعام، فصرفت لهم مبالغ مالية لشراء الدقيق والخبز 

االقتصادي الذي وتوزيعها على الجياع، إال أن هذا اإلجراء لم يحل المشكل 
جهه السكان، ويوقف حالة الفقر والجوع التي بدأت تتزايد بشكل مطرد مع ايو 

توقف حركة التجارة البرية ومصادرة األراضي الزراعية والرعوية، اللتان كانتا 
 ة، باإلضافة إلى موجة الجفافــــــــتمثالن المصدر الرئيسي لحياة السكان االقتصادي

                                                 
(، رسالة من وكيل متصرف 020، الوثيقة رقم)وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية  -1

 .012،012م إلى الوالية، ص. 0900مارس  09الجبل بتاريخ 
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 .1في تلك السنوات التي أصابت الوالية

عاماًل رئيسيًا في  -لألسباب سالفة الذكر –لقد كان تردي الوضع االقتصادي
بروز ظاهرة الهجرة والنزوح الجماعي التي شهدتها المنطقة بحثًا عن سبل أخرى 
للحياة بعد توقف أسباب الحياة هناك، والتي يقدم لها وكيل متصرف الجبل وصفًا 

م والتي يقول فيها 0900مارس  32سلها إلى الوالية بتاريخ دقيقًا في برقيته التي أر 
" الغيث لم ينزل في وقته، وما هطل منه كان قلياًل، لم ينبت العشب، فضعفت 

ألن شجرة الزيتون  ؛األنعام، ونفق أكثرها، ولم يبق أمل في االستفادة من األراضي
ًا ال يوجد ثمائة قرشالتي كانت من قبل )زمن القوافل التجارية( تساوي مائتان وثال

ن )أربعون قرشًا(، إنهم يموتون بعادية الجوع الذي يقاسوه لها مشتري حتى بمجيدي
ن الرجال يهيمون إيرحلون إلى جهات أخرى، حتى قيل  في قبائلهم، ولذا فإنهم

على وجوههم تاركين زوجاتهم وأطفالهم في الطرق، إن االحتياج يشمل ثلثي 
ونالوت، في حالة الخروج للظاهر أو للغاية يرى بكل  األهالي بما فيهم فساطو،

 .2حزن وأسى النساء واألطفال يأكلون المزروعات اصفر لونها من العطش"
تقدم هذه الوثيقة وصفًا دقيقًا للوضع الذي آلت إليه األحوال االقتصادية في 

والذي  قضاء الجبل الغربي، وتأثير ذلك على الواقع االجتماعي والتركيبة السكانية،
 انا ـــــــوي اللذان كــــاري وتدهور النشاط الزراعي والرعـــــكان نتيجة لتوقف النشاط التج

                                                 
لمحفوظات والدراسات التاريخية، )دار المحفوظات التاريخية سابقًا(، ملفات المركز الوطني ل -1

 (،)ووثيقة بدون تصنيف( ملف الصحة.0302وثيقة رقم )
المصدر نفسه، )وثيقة غير مصنفة(، ملف الزراعة والصناعة والمعادن ، رسالة من وكيل  -2

 .011م إلى الوالية، ص. 0900مارس  32متصرف الجبل بتاريخ 
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بسبب السياسات الفرنسية 1يمثالن عماد النشاط االقتصادي في المنطقة

االستعمارية في تونس والجزائر وجنوب الصحراء، إضافة إلى موجة الجفاف التي 
 األحوال االقتصادية.  ءو ضربت المنطقة وزادت من س

لقد أجبر سكان والية طرابلس الغرب بشكل عام، وسكان قضاء الجبل 
الغربي بشكل خاص، على تحمل تبعات المشروع الفرنسي االستعماري القاضي 
بتحقيق مصالح فرنسا السياسية واالقتصادية أواًل، والرامي إلى ربط مستعمراتها 

، ال 2ر مواردها وربطها باالقتصاد الفرنسياألفريقية بطرق برية متصلة، واحتكا
لذنب اقترفوه سوى أنهم ليسوا من رعايا المستعمرات الفرنسية، وأنهم من رعايا 
الدولة العثمانية )أو الرجل المريض( الذي صار عاجزًا عن مواجهة النفوذ 

الذي سبق وان انتزع الجزائر وتونس، وفرض كل تسويات  -الفرنسي القوي 
في  –يات التعامل عبرها، مع والية طرابلس الغرب، ليحرم الطرابلسيون الحدود وآل

من أهم مواردهم االقتصادية وهي  -الجزء الغربي والجنوبي الغربي من الوالية 
 طرق القوافل التجارية واألراضي الزراعية والرعوية على طول الحدود. 

كل عام، لقد أدى تردي األوضاع االقتصادية بوالية طرابلس الغرب بش
ومناطق الجبل الغربي على وجه الخصوص، كما هو واضح من خالل الوثائق 

 دالت الفقر والعوز، وانتشار المجاعة ـــقًا، إلى زيادة معـــــها سابـــــالتاريخية المشار إلي
                                                 

1 - Dyer, Mark, Export Production in Western Libya, 1750-1793, 
Journal of African Economic History, No. 13 (1984), P. 120,121. 
2-Newbury ,C. W, Op.cit., p.236. 
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بين السكان، األمر الذي أدى بروز ظاهرة الهجرة والنزوح الجماعي وبشكل خاص 

سية بحثًا عن سبل العيش التي تعذر الحصول عليها في باتجاه األراضي التون
الوطن األم بسبب السياسات االستعمارية الفرنسية والعجز العثماني على 
مواجهتها، األمر الذي أدى إلى تفريغ العديد من تلك المناطق من ساكنيها، 
ل وتغيير التركيبة الديموغرافية لمناطق الجبل الغربي، والذي يظهر جليًا من خال

، 0902، 0929التناقص الواضح في عدد سكان لواء الجبل خالل سنوات 
 م:0900

 1م5155-5151-5111تقديرات النفوس بلواء الجبل الغربي في سنوات 
  0900 0902 0929 السنة ر.م

 مالحظة عدد السكان عدد السكان عدد السكان األمكنة 0

لواء الجبل  0
 "يفرن"

90290 01012 02220  

  03321 02291 21200 ككلة ناحية 3

  3200 2221 23210 ناحية مزدة 2

                                                 
(، كشف بعث به مأمور 023وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية ، الوثيقة رقم) -1

(، جدول بنفوس الوالية، مديرية نفوس 021، وأيضًا الوثيقة )012 نفوس لواء الجبل، ص.
 .091والية طرابلس الغرب، ص. 
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 2121 2100  ناحية الحوض 2
ناحية الحوض تم 
جمعها مع ككلة 

 0929سنة 
  02323 01132 21020 قضاء فساطو 2
  2900 2113 23203 ناحية الزنتان 1
  00211 02310 212 قضاء نالوت 1
  2001 2022 212 قضاء غدامس 9
  11201 11112 012221 وع الكليالمجم 02

تظهر هذه اإلحصائيات تقديرات عدد السكان في السنوات قيد الدراسة، وتبين بما 
ال يدع مجااًل للشك مدى التناقص الذي حصل في عدد السكان خالل تلك 

م والتي وردت إلى دائرة 0929السنوات، فإحصائية عدد سكان لواء الجبل سنة 
م ممهورة بختم وتوقيع )إبراهيم مظهر( مأمور 0929بر أكتو  02النفوس بتاريخ 

التي سبقت  -نفوس الجبل، تبين أن سكان مدن وقرى الجبل في تلك الحقبة 
غالقها لطرق القوافل أمام  احتالل فرنسا للمراكز التجارية جنوب الصحراء، وا 

الربع كان يتجاوز  -التجارة الطرابلسية، وقبل ترسيم الحدود الطرابلسية التونسية
الذي حظي بقبول -مليون نسمة، ولكن مع اكتمال المشروع االستعماري الفرنسي  

فإن أعداد سكان لواء الجبل بدأت في التناقص بشكل مطرد وملفت  –العثمانيين 
للنظر، حيث تجاوز التناقص المائة وثمانون ألف نسمة خالل سنة واحدة، أي 

 0م، "التي صدرت في0902نة أكثر من نصف عدد السكان، وفقًا إلحصائية س
 زوح ــــــــــرة السكان والنــــى" بسبب هجـــــة من اإلحصائية األولـــــم بعد سن0902أكتوبر
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الجماعي، وبسبب الموت الذي حصد أرواح المئات نتيجة الجوع الناجم عن 

 انعدام سبل الحياة وتردي األوضاع االقتصادية.
لجماعي لسكان مدن وقرى الجبل قد استمر ويبدو أن نزيف الهجرة والنزوح ا

م والتي 0900على نفس النسق في السنة الالحقة، حيث تبين إحصائية سنة 
م من مديرية نفوس والية طرابلس الغرب، تناقص عدد 0900يوليو  3صدرت في 

الف نسمة عن السنة السابقة، األمر الذي آان لواء الجبل بما يقارب العشرة سك
 االقتصادي في استمرار عمليات الهجرة والنزوح للسكان. يؤكد دور العامل

لقد أدت األوضاع االقتصادية السيئة الناجمة عن توقف النشاط التجاري 
 -غريان، يفرن، نالوت، سيناون، غدامس  -طرابلس الطرابلسي، عبر طريق 

مع مراكز جنوب الصحراء بعد االحتالل الفرنسي لها، وتدهور النشاط  غات
ي الزراعي والرعوي بلواء الجبل الغربي بعد ترسيم حدود والية طرابلس االقتصاد

الغرب مع تونس والجزائر وفقًا لرغبة فرنسا وقبول العثمانيين، إلى حدوث خلل 
كبير في التوزيع السكاني والتركيبة الديموغرافية لمنطقة الجبل الغربي بوالية 

ونس والجزائر( وكذلك إلى طرابلس الغرب، نتيجة لدفع السكان للهجرة إلى )ت
مناطق جنوب الصحراء "تمبكتو، وكانو، وكانم، وواحات كوار، وبرنو، ووادي" 
والتي ربما توفرت بها سبل أفضل للعيش وللنشاط االقتصادي، فالمتمعن في 
اإلحصائيات السابقة يالحظ تزايد أعداد السكان في المناطق الحدودية خاصة 

م في المدن األخرى بالجبل وهو ما يبين توجه نالوت وغدامس، وتناقص أعداده
 خر نقاط آألن المدن الحدودية تمثل  ؛نحو األراضي التونسية والجزائريةالمهاجرين 

 



 مجلة التربوي

عوامل انحسار تجارة القوافل بوالية طرابلس الغرب واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 6لعدد ا      م "مدن وقرى الجبل الغربي أنموذجا"   9199 -9191المترتبة على ذلك 

 
-64- 

 
التجمع للمهاجرين لمغادرة وطنهم بحثًا عن سبل أخرى للحياة بعد أن نشر 

 المشروع الفرنسي الخراب والموت في مدنهم وقراهم.
 

 الخاتمة
م  و 0910رة القوافل في طرابلس الغرب ذروتها ما بين سنة لقد بلغت تجا

م ، ثم تراجعت فيما بعد نتيجة االحتالل الفرنسي للمراكز التجارية في 0110
غرب أفريقيا وأقاليم الساحل، إضافة إلى استعمارها للجزائروتونس، وبدأت في 

باتخاذ ثالثة تنفيذ سياستها الرامية إلى السيطرة على طرق تجارة القوافل وذلك 
 خطوط مهمة : 

 منع القوافل الطرابلسية بارتياد المراكز التجارية جنوب الصحراء . – 0
 بث الفتن بين القبائل المسيطرة على طرق القوافل في الصحراء . – 0
ترسيم الحدود بين مستعمراتها في الشمال اإلفريقي ووالية طرابلس الغرب  -3

 ارة لألقاليم الخاضعة لفرنسا .الخاضعة لألتراك، ونقل طرق التج
والنتيجة كانت تدهور االقتصاد الطرابلسي، وانتشار المجاعة ، والهجرة       

الجماعية من إقليم طرابلس إلى تونس والجزائر الخاضعتين لفرنسا، وكان كل ذلك 
 م .0900تمهيدا لالحتالل اإليطالي لليبيا سنة 

 
 
 
 



 مجلة التربوي

عوامل انحسار تجارة القوافل بوالية طرابلس الغرب واآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 6لعدد ا      م "مدن وقرى الجبل الغربي أنموذجا"   9199 -9191المترتبة على ذلك 

 
-65- 

 
 المصادر والمراجع

 أواًل المصادر
لفات المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، )دار المحفوظات م .0

 التاريخية سابقًا(، ملف الوثائق االقتصادية.
ملفات المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، )دار المحفوظات  .0

 التاريخية سابقًا(، ملف الزراعة والصناعة والمعادن.
لدراسات التاريخية، )دار المحفوظات ملفات المركز الوطني للمحفوظات وا .3

 التاريخية سابقًا(، ملف الصحة.
م، جمع وترجمة 0900-0110وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية،  .2

الحاج عبد السالم أدهم، ترتيب وتقديم أحمد صدقي الدجاني، )بنغازي: 
 (.0912منشورات جامعة بنغازي، 

 لمراجع العربيةاثانيا 
ياسين شهاب، األوضاع االقتصادية في والية طرابلس الغرب الموصلي،  .0

، )طرابلس: منشورات مركز جهاد الليبيين 0900-0132ومتصرفية بنغازي
 (.0222للدراسات التاريخية، 

 حامد، رؤوف عباس، أفريقيا الحديثة، ) القاهرة: دار النهضة العربية، د.ت(. .0
س االجتماعي واالقتصادي، شرف الدين، إنعام محمد، مدخل إلى تاريخ طرابل .3

)طرابلس: منشورات المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، 
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 د. مفتاح ميالد الهديف                                                

 جامعة المرقب –كلية التربية 
  مقدمة:

األساسية التي يصاحبها العديد من تعد مرحلة الشيخوخة أحد مراحل النمو 
ن اختلفت درجتها من ا  ة و التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية واالجتماعية والنفسي

خر، ويترتب على هذه التغيرات ظهور العديد من المشكالت التي آشخص إلى 
 تعوق توافق المسن مع أسرته ومجتمعه وتؤثر على حالته البدنية والنفسية.

من االهتمامات العالمية للتعرف عن قرب على مشكالت  وقد برزت العديد
الذي  3102خاصة بعد تقرير األمانة العامة لألمم المتحدة لسنةبالشيخوخة، و 

سنة بحلول عام  01و 61بين مينص على أن حوالي ملياري نسمة سيبلغ عمره
م، وما تحتاجه هذه الفئة من خدمات صحية ورعاية اجتماعية بات أمرًا 3101
 ي، لضمان تحقيق الفوائد المرجوة للمسن على وجه تام.محور 

ويعد المجتمع الليبي بصفة عامة ومنطقة الخمس بصفة خاصة أحد أعضاء 
هذا المجتمع العالمي، عليه فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت 

 التي يعاني منها المسنون في هذه المنطقة.
  مشكلة الدراسة:

مراحل العمر، ولها مشكالتها الخاصة الجسمية والنفسية الشيخوخة هي آخر 
 ها ــرًا من الجاذبية، ويعاني فيــــة، ففيها يفقد المسن قدرًا كبيـــــواالجتماعية واالقتصادي

 يق ـــــــــــــــــباع وتحقــــــر في إشـــــهم إلى الغيــــــد من األمراض، وتزداد حاجتــــالكبار العدي
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مطالبهم، ويعاني المسنون من قصور في قدراتهم المختلفة مما ينعكس على أوجه 
حياتهم اليومية. وتتحدد مشكلة البحث في محاولة التعرف على بعض المشكالت 

 التي يواجهها المسنون في منطقة الخمس.
 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية  الدراسة في التعرف على بعض الصعوبات التي تواجه المسن
في حياته اليومية، والوسائل التي يمكن تقديمها لتسهيل الخدمات لهم. وتتلخص 

 في اآلتي:
تستطيع األسر  هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المسنين ال -

 اإليفاء بها وخاصة ذات الطابع الصحي، مثل: نفقات العالج.
لشريحة من المجتمع تنبيه جهات االختصاص إلى المشاكل التي تعانيها هذه ا -

 وانعكاسها على حياتهم اليومية وعلى أسرهم.
 تساؤالت الدراسة: 

 تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي اآلتي:
وتفرع  ما المشاكل والصعوبات التي تواجه المسنين القاطنين بمنطقة الخمس؟ -

 من هذا السؤال األسئلة اآلتية:

 ا المسنون القاطنون بمنطقة الخمس؟.هيواجه ما المشاكل البدنية التي -

ن بمنطقة ين القاطنيتواجه المسنما المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي  -
 الخمس؟.

 ن بمنطقة الخمس؟.ين القاطنيالمشاكل الصحية التي تواجه المسنما  -

 ن بمنطقة الخمس؟.ين القاطنيلمشاكل النفسية التي تواجه المسنما ا -
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  أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المشاكل والصعوبات االقتصادية واالجتماعية 
 والصحية والنفسية والبدنية التي يعاني منها كبار السن.

  مفاهيم الدراسة:
اسم جنس يطلق على من كبر في المعنى اللغوي:  - مفهوم الشيخوخة:

فيه السن وظهر  الذي استبانتهو الشيخ السن كـ"ضيف" يطلق على كل زائر، و 
قوله تعالى: ويقول الحق في   1عليه الشيب، وجمعه أشياخ، وِشيخان وشيوخ.

)اللَُّه الذي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ثُمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوٍَّة 
  45َضْعًفا َوَشْيَبًة( الروم:

 5مريم: (اَهَن اْلَعْظُم ِمنِّى َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيبً وَ  يوفي قوله تعالى)َقاَل َربِّ ِإنِّ 

وما ورد في اآليتين الكريمتين يعد من الحقائق العلمية الثابتة التي ساقها اهلل 
 تعالى دليال واضحًا على علم اهلل في خلقه وقدرته في ملكوته.

منظومة وتعد الشيخوخة مرحلة من مراحل النمو، تحدد خصائصها وصفاتها 
 متغيرات حتمية يحكمها تقادم الزمن.

مفهوم يستخدمه الباحثون بمعنى الشيخوخة، وأحيانا senility ومصطلح:
(. وهما يشيران إلى نفس المعنى، وأن المفهوم Agingبمفهوم التقدم في العمر )

يصعب ضبطه أو قياسه لتحديد مرحلة بعينها، حيث تعددت المقاييس لتشمل 
 لعمر البيولوجي والعمر السيكولوجي واالجتماعي. العمر الزمني وا

                                                 
 3/33لسان العرب "شيخ"  ( 1
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تعددت المشكالت التي يواجهها كبار السن،  المشكالت التي يواجهها المسنون: -

وذلك بحسب الظروف البيئية واالجتماعية المحيطة، ومنها الظروف الصحية 
 وكذلك النفسية ومنها أيضًا الظروف االجتماعية واالقتصادية.

سنة( فما  60هم األفراد التي بلغت أعمارهم ) :للشيخوخة التعريف اإلجرائي
 فوق من الذكور واإلناث من المجتمع الليبي بمنطقة الخمس.

المفهوم اإلجرائي للمشكالت التي يواجهها المسنون: هي بعض المشكالت 
 .  الصحية واالقتصادية واالجتماعية والبدنية التي يعاني منها المسنون

 عالقة بالشيخوخة:النظريات ذات ال   
فك  تشير نظرية االنسحاب أو :نظرية االنسحاب أو فك االرتباط -0
)) ل كمنج وهنري(( إلى أن األفراد حين يصلون   (disengagement)االرتباط

ون تدريجيا باالنسحاب من السياق االجتماعي، وبالتالي ؤ خة يبدمرحلة الشيخو 
أفراد المجتمع داخل النسق الذي ينتمي تتناقص األنشطة التي كانوا يقومون بها مع 

 إليه، وهذا يقودنا أن نستنتج ما يلي :
  .تناقص معدل تفاعل الفرد كلما تقدم في العمر 
  حدوث تغيرات كيفية وكمية في أسلوب ونمط التفاعل بين الفرد

 واآلخرين.
  تغير شخصية الفرد، حيث ينتقل المسن من االهتمام باآلخرين إلى

 1هتمام بنفسه.واال االستغراق

                                                 
نعيم مطر الغلبان ، مرحلة الشيخوخة ،رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة العالم األمريكي،   (1

8002 ،82 . 
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ظهرت هذه النظرية في  : Activity theoryنظرية النشاط  -2

منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وهي تركز على أهمية النشاط 
االجتماعي في حياة الفرد، وترى أن النشاط االجتماعي أساس الحياة  لجميع أفراد 

أهمية مواصلة كبار السن المجتمع وفي مختلف أعمارهم، وتؤكد هذه النظرية على 
المشاركة في النشاطات االجتماعية، وعلى أهمية االستمرار في مجتمعهم، وعلى 
أهمية إيجاد بدائل لألدوار والنشاطات التي فقدوها، وما يمكن أن يفقده الفرد بسبب 
التقاعد لكبر السن، كما ترى هذه النظرية أن تكيف المتقاعد في المجتمع يعتمد 

على تعويض األدوار التي فقدها بالتقاعد، فمن هذا المنظور فإن كبار على مقدرته 
السن القادرين على االحتفاظ بنشاطاتهم االجتماعية سيكونون أكثر إيجابية نحو 

 أنفسهم والمحيطين بهم في مجتمعهم وأكثر رضًا عن حياتهم.
السبيل إلى هرم ناجح، هو المحافظة على  وبناًء على هذه النظرية يصبح

النشاط، انعكس سلبا على التكيف مع  أعلى درجة من النشاط . إذ كلما تدنى هذا
الحياة، وما يترتب على ذلك من عدم إحساسهم بالنفع وبالتالي عدم رضائهم عن 

 1تلك الحياة.
جستاني" عن ستعد كتابات "حاتم ال االهتمامات العالمية بالشيخوخة:

االهتمامات العالمية في هذا الموضوع، من أبرز  062موضوع الشيخوخة سنة 
الذي أخرج كتابا واسعا عن الشيخوخة  0061كذلك إسهامات ملورنس سنة 

 الت االجتماعية التي تخص ــــــوانتشارها السكاني على سطح األرض، وكذلك المشك
                                                 

المحددات االجتماعية والنفسية والصحية المؤثرة بمستوى الرضا عن  صالح محمد الصغير، ( 1
 .3،33،2ع الرياض: جامعة الملك سعود، الحياة لذي المسنين،
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عن النصف األخير 0233" سنة  . hallهذه المرحلة. كما كانت إسهامات "هول

من عمر اإلنسان المتمثلة في كتابه الذي يعد جهدا حقيقيًا في مجال الدراسات 
 1البيولوجية النفسية الخاصة بكبار السن.

وزاد االهتمام بموضوع الشيخوخة بوصفه مشكلة اجتماعية مع بداية عام 
على أنه مشكلة يرتبط بكبر السن من متاعب ينظر إليه  م، حيث أصبح ما0221

اجتماعية تستوجب من المجتمع الوقوف عندها واالنحياز إلى جانب كبار السن 
 ومساعدتهم.

وأدى االهتمام العلمي بموضوع الشيخوخة إلى ظهور العديد من الجمعيات 
م أنشئت في الواليات 0290العالمية التي تقوم على أمر الشيخوخة، ففي عام 

م أنشئت الجمعية 0201مريكية للشيخوخة، وفي عام المتحدة األمريكية الجمعية األ
الدولية للشيخوخة، ولقد تعددت الجمعيات العلمية للشيخوخة حيت بلغت سبع 
جمعيات دولية وثالثة جمعيات أوروبية، وقد بلغ عدد الجمعيات العالمية 

  2م.0201جمعية خالل سنة  01للشيخوخة 
ن العالمي لحقوق اإلنسان؛ بالرغم من اإلعال الشيخوخة وحقوق اإلنسان:

فإن كبار السن غير معترف بهم صراحة ضمن القوانين الدولية التي تلزم 
 الحكومات والدول لتأمين وتوفير الحقوق لكافة الناس.

كما أن حقوق كبار السن من الرجال والنساء ليست متناولة أو محمية من 
 في التنفيذ. يعرف بالفجوة خالل القوانين الدولية الحالية، وهذا ما

                                                 
 .33نعيم مطر، مرجع سبق ذكره،  ( 1
 .3صالح محمد الصغير ،مرجع سبق ذكره، ( 2
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تطلب إيضاحات  كذلك فإن الهيئة الراصدة اللتزامات حقوق اإلنسان نادرا ما
تشير إلى أوضاع  حول كبار السن أو تسأل عنها كما أن الدول األعضاء نادرا ما

كبار السن في تقاريرها لهذه الجهات والهيئات، فكبار السن في الغالب مغيبون في 
المتحدة، كما أن المعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان نظام الرصد المرحلي لألمم 

  1ال توفر الحماية لكبار السن بشكل منهجي وشامل.
تزداد نسبة السكان المسنين في العالم  إحصائيات وتقارير عن الشيخوخة:

اري  شخص في العالم ، سيبلغ حوالي ملي3101يوما بعد يوم، وبحلول عام 
سنة أو  01مليون شخص ستبلغ أعمارهم  911 ن سنة، من بينهميأعمارهم الست
من هؤالء المسنين في بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط،  %01أكثر وسيقيم 

  2مما سيؤدي إلى تزايد الطلبات على نظم الخدمات بإشكالها المتعددة  في العالم.
ويتوقع أن يرتفع مؤشر الشيخوخة في المنطقة العربية بشكل كبير بحلول 

سيما في البلدان التي بلغ التحول الديموغرافي فيها مرحلة متقدمة،  الم 3101عام 
منها: لبنان واإلمارات العربية والبحرين والكويت وتونس. كما يتوقع أن يبلغ معدل 

  3111بلد عربي بين سنة  03في  %0-9أكثر من   60نمو السكان في سن ال

                                                 
((ومجموعة منظمات أخرى ،ترجمة نبيل in peaالشبكة الدولية لمكافحة سوء معاملة الكبار)) ( 1

 .7، 8033محي الدين قرنفل ،وثيقة لألمم المتحدة تتعلق بكبار السن ،بيروت:
 ،لثالثون بعد المائة، كانون األولالدورة الرابعة وا ،لس التنفيذيالمج منظمة الصحة العالمية،  ( 2

3/8033 .  
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 1. 3101إلى 

ستوى العالم يفقن المسنين عددا، ومما يلفت االنتباه أن المسنات على م
" رجال 00وعلى نحو متزايد في المراحل المتقدمة من السن، ويقدر أن هناك "

امرأة فوق سن الستين، وتنخفض هذه النسبة أكثر عن سن  011مقابل كل 
" امرأة، وسيترك هذا التحول 011" رجال مقابل "02الثمانين وما فوق لتصل إلى"

ى كل جانب من جوانب حياة األفراد والمجتمعات المحلية العالي آثارا عميقة عل
والحياة على صعيد الوطني والدولي، كما سيتطور كل وجه من وجوه البشرية: 

  2االجتماعية واالقتصادية والنفسية والسياسية والروحية.
وسيطرح االنتقال إلى شيخوخة السكان تزايد الطلب على الرعاية الصحية  

بينما تنخفض  ،األجل والرعاية االجتماعية والمعاشات التقاعديةوالرعاية الطويلة 
 نسبة السكان في سن العمل التقليدية.

الشيخوخة طور من أطوار العمر تزعج اإلنسان المقبل  مشكالت الشيخوخة:
عليها وتكدر اإلنسان الذي هو فيها، وهي نتيجة تغير بيولوجي حتمي في جسم 

رات ؤثيده عالج، وهي مرحلة مربوطة بما قبلها من ميوقفه شفاء وال يف اإلنسان ال
مرحلة الطفولة فالشباب والرجولة وما يتعرض له المسن إبان  ذد منوعوامل تمت

هذه الحقب والمراحل من المؤثرات وأنماط ثقافية وعادات اجتماعية لها تأثير 
 ة الشيخوخة، فالظروف ـــــــها في مرحلــــة الصحية التي وصل إليــــمباشر على الناحي

                                                 
سكوا((  شيخوخة السكان في البلدان العربية سيا )) األآية واالجتماعية لغربي اللجنة االقتصاد ( 1

 . 8007،3نيويورك: مم المتحدة ،األ ،
 .8002،32اإلسالم مع متغيراتها،حان ، الشيخوخة وكيفية تعامل ناصر السدعبدا هلل بن  ( 2
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البيئية والمستوى االجتماعي وطبيعة المهنة لها أثر واضح على تشكيل وأداء هذه 

بارزا على  االمرحلة العمرية باإلضافة إلى الوضع االقتصادي الذي يشكل تأثير 
   1الفرد في مرحلة الشيخوخة.

يمكن إنكار إن التقدم في السن ليس مرادفا لسوء الحالة الصحية، غير أنه ال 
الدور الكبير الذي تقوم به العوامل والمورثات الجينية، ورغم اإلمكانيات العديدة 

نوعة من تالتي يتيحها التقدم في السن إال أن المسنين  يواجهون منظومة واسعة وم
المشكالت البدنية والعاطفية والمادية التي يتعذر التعامل مع بعضها في أكثر 

من الهموم األساسية للمسنين في أنهم يريدون المحافظة  األحيان، وتتجسد واحدة
على االستقالل، وحرية الحركة والقدرة على المشاركة الكاملة في أنشطة  العالم 

  2االجتماعي حولهم.
وهناك من يرى بأن الشيخوخة تغير طبيعي في حياة اإلنسان، أي أنها تطور 

وغ والسن الوسط ثم الكهولة، فسيولوجي شأنها كمرحلة الرضاعة والطفولة والبل
وهذه سنة اهلل في خلقه، وقد يفسر هذا التغير الفسيولوجي بأنه نتيجة التحول الذي 

 .يطرأ على أنسجة كبير السن وخالياه
 -يلي: ومن المشكالت المصاحبة لهذه التغيرات ما

تكاد تجمع األبحاث في علم  المشكالت الفسيولوجية والبيولوجية: -1
 ط ـــــة من الناحية البيولوجية عبارة عن نمـــوالعلوم الطبيعية على أن الشيخوخالحياة 

                                                 
 . 30،33نعيم مطر، مرجع سبق ذكره، ( 1
مركز دراسات  ،العربية للترجمةعلم االجتماع، المنظمة  نتيوني غدنز ، ترجمة فايز الصباغ،أ ( 2

 . 8،3، ،،8003،8الوحدة العربية، بيروت:
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بتقدم السن لدى كل  شائع من االضمحالل الجسمي في البناء والوظيفة يحدث

مال النضج، وهذه التغيرات االضمحاللية المسايرة لتقدم السن تكاكائن حي بعد 
الحركية والدورية والهضمية والبولية تعتري كل األجهزة الفسيولوجية والعضوية و 

والتناسلية والعصبية والفكرية، كل هذه التغيرات الفسيولوجية يكون التغير فيها 
ومن اآليات التي تذكر  .1نسبي وفق الظروف البيئية التي عاش فيها المسن

ِمن َبْعِد  اللَُّه الَِّذى َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ثُمَّ َجَعلَ ﴿ مرحلة كبار السن. "قوله تعالى
 . 45ية: آسورة: الروم، ﴾ َضْعٍف ُقوًَّة ثُمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبةً 

بروز القلق واالكتئاب والملل ومنها  المشكالت النفسية واالنفعالية: -2
كما يصاحب ذلك توهم المرض وكثرة الشكوى  ،كمظهر جديد في حياة المسن

 عجاب بالماضي والعناد والشك، وعدم الثقة في اآلخرين. والحساسية الزائدة واإل
ويختلف علماء النفس واالجتماع في مدى ثبوت أو تغير صفات شخصية 
كبار السن، ومن الدراسات التي تؤيد ثبات الشخصية دراسة أندرسون 

""Anderson  الذي توصل إلى استنتاجات تجريبية تؤكد بأن الخصائص
بينما الخصائص العقلية والفكرية كالذكاء  ،تتغير مع العمر اإلنسانية والخلقية ال

والمعرفة والمهارات تتغير كلما تقدم العمر. أما الدراسة التي قام بها كل من بيكر 
"baker" وكيلي "Kelly فتؤكد أن التغيير يحدث في جميع صفات الشخصية "

 2ن الشيخوخة.لى سإوعدم ثباتها خالل المراحل الممتدة من سن الرشد والبلوغ 
                                                 

 . 0،نعيم مطر ، مرجع سبق ذكره،  ( 1
 مسارع الراوي ، سيكولوجية الشيخوخة وموقف اإلسالم من كبار السن ، فيالدلفيا، بال ت، ( 2

38  . 
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تتعدد التغيرات االجتماعية التي تصاحب مرحلة  المشكالت االجتماعية: -3

خل مع بعضها البعض إال أن أبرز هذه التغيرات لدى المسنين االشيخوخة وتتد
هي، تقلص عالقاتهم االجتماعية، إذ تقتصر على األصدقاء القدامى ومن كان 

تغيرات الجسمية آنفة الذكر، وهذا قد يسكن بقربه نظرا لصعوبة تنقالته بسبب ال
التغير مظهر  يؤدي إلى تقلص المكانة االجتماعية للمسن، كما ينتج عن هذا

أال وهو الفراغ والعزلة والشعور بالغربة، وذلك نتيجة  جديد في حياة المسن
لالنسحاب المتبادل بين المسن والمجتمع، الذي يؤدي بدوره إلى ضيق االتصال 

يسمى باغتراب المسنين  تدهور المشاركة االجتماعية لديه وهو ما :أي ،بالمجتمع
عن المجتمع وهذا عائد إلى فقدان األدوار االجتماعية المتمثلة في رعاية األبناء 

 1واألسرة.

ومن أسبابها نقصان الدخل وانخفاض مستوى المشكالت االقتصادية:  -4
 ،مة بسبب تقدمهم في السنالمعيشة، وعدم القدرة على ممارسة العمل بصورة مالئ

 2وظهور أعباء مادية جديدة كأعباء العالج والدواء .
إن التكيف والتوافق والرضا بالحياة والشعور بالسعادة واالنسجام مع المجتمع 
لكبار السن يعتمد باألساس على شخصية الكبير وتجاربه الناجحة السابقة، فضال 

التعليمي والمكانة االجتماعية والحالة عن الحالة الزوجية ومستوى التحصيل 
 الصحية والنفسية والعقلية والحالة المعيشية للمسن.

                                                 
 . 33عبد اهلل بن ناصر السد حان، مرجع سبق ذكره،  ( 1
 . 337بوغالي، مرجع سبق ذكره،أجولتان حجازي وعطاف   ( 2
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  -:الشيخوخة والعنف

من المتفق عليه عموما بأن انتهاك  سوء المعاملة  داخل المؤسسة: -1
أو بإغفالهم  ،المسنين يمكن أن يكون بارتكاب عمل إجرامي ضدهمحرمات 

، ويمكن أن يكون ذلك مقصودا توصف عادة باإلهمال الحالة التي وتركهم، وهي
كما يمكن أن يكون  ،أو غير مقصود، وقد يكون االنتهاك ذا طبيعة بدنية

أو أن يشتمل على اإلساءة المالية  ،سيكولوجيا متضمنا عدوانا عاطفيا أو كالميا
 أو أي شكل من أشكال اإلساءة بالتعامل المادي.

 حرماتن قبل منظمة العمل على انتهاك ووضع تعريف انتهاك المسنين م
من قبل شبكة الوقاية الدولية من انتهاك  إظهارهوتم  ،المسنين في المملكة المتحدة

 ،المسنين فعل وحيد أو متكرر حرمات وينص على أن انتهاك ،المسنين حرمات
أو انعدام الفعل المناسب يحدث ضمن أي عالقة يتوقع فيها وجود الثقة، ويسبب 

  1األذى للمسن أو يضايقه.
ؤدي أوجه القصور في نظام الرعاية بما في ي  المؤسسي: عاملتسوء ال -3

ذلك قلة تدريب الموظفين أو تكاثر أعباء عملهم، أو سوء حالة المرافق نفسها إلى 
لموظفين والمقيمين مما يؤدي بدوره إلى سلوك يتسم بسوء صعوبة التعامل بين ا

 المعاملة، واإلهمال واالستغالل.
وفي سياق التغير االجتماعي السريع، بما في  سو المعاملة المنزلية : - 2

 ة العرفية، ـــــــــــة وممارسات الرعايــــة في معايير االحترام التقليديــــذلك التغيرات المنزلي
                                                 

 ...8008،382تقرير الصحة والعنف، منظمة األمم المتحدة،   (1
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 يصبح العنف المنزلي ضد كبار السن واضحا. يمكن أن

ويعتبر هذا النوع من العنف نتيجة الضغوط االجتماعية واالقتصادية على 
ذات الموارد الشحيحة، وهي ظروف ينظر فيها  إلي كبار السن  ةاألسر معيشة 

 1كعبء على نظام الدعم االجتماعي داخل األسرة.
وفي سياق مشكالت الشيخوخة كشفت دراسة اجتماعية عن نظرة الرأي  

، ولكن أنحاء العالم العام إلى الشيخوخة باعتبارها مشكلة تختلف بشكل كبير في
المخاوف بشأنها تصل ذروتها في اليابان وكوريا الجنوبية والصين. وأوضحت 

ن القلق، حيث إن نتائج الدراسة أن األوروبيين يظهرون مستوى مرتفعا نسبيا م
 %36نها مشكلة رئيسة، مقابل إمن األسبان يقولون  %03من األلمان و  00%

في نيجيريا وأندونيسيا ومصر. وأجريت الدراسة على  %30في الواليات المتحدة و
   .  31022أبريل  30مارس إلى  2دولة، من يوم  30شابا في  33930

خاصة الوالدين في بار السن و برزت أهمية رعاية كب الشيخوخة في اإلسالم:
ق رضا اهلل عز وجل والفوز األسرة اإلسالمية من الشعور بالرغبة الشديدة لتحقي

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ﴿ ألن اهلل عز وجل أمر بذلك في قوله تعالى:   ؛بالجنة
َك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعندَ 

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل  * ِريماً ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل كَ 
 . 34، 32ية، آ﴾ / سورة اإلسراء:   َما َكَما َربََّياِني َصِغيراً رَّبِّ اْرَحْمهُ 

                                                 
 . 30ع ، 8008 السن، تقرير األمين العام، مارس المجلس االقتصادي واالجتماعي، سوء معاملة كبار (1
 .33، ع،803 يناير زاء مشكلة الشيخوخة في العالم،األسيويون أكثر قلقا إ مجلة القدس العربي؛ ( 2
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هكذا يعلمنا القرآن الكريم لين الجانب والتواضع مع الوالدين ومع الناس 

َجاَء َشْيٌخ ُيِريُد النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْبَطَأ اْلَقْوُم َعْنُه َأْن ُيَوسُِّعوا جميعا. 
َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوُيَوقِّْر  ﴿َلهُ 

وقد اقترن ( وحسنه األلباني في صحيح الترمذي. 9191رواه الترمذي ) ﴾َكِبيَرَنا
نها: األمر ببر الوالدين باألمر بتوحيد اهلل والنهي عن الشرك به في آيات كثيرة م

 النساء ﴾ َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا﴿ قال اهلل تعالى
 .63آية 

إنها األوامر اإللهية التي تفرض قانون الحب وتبادل المعرفة وغرس قيم 
 الوفاء واالنتماء سواء أكان المسن مسلمًا أم كافرا. 

ن ﴿ تعالى اهلل فيقول ، إليهما واإلحسان لدينالوا بصحبة أمر اهلل إن  َواِ 
 [00 ]لقمان: ﴾ُتِطْعُهَما" َفال ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْيَس  َما ِبي ُتْشِركَ  َأن َعلى َجاَهَداكَ 

فالشريعة جاءت بحفظ حق الوالدين والمسنين، حتى وان كانا كافرين فال 
الوقت نفسه تبدل له وفي  ،يطيعهما في الكفر، وتبقى لهم حق األبوة وكبر السن

وبدون تعال عليه أو ترٌفع، لعل اهلل تبارك وتعالى أن يمن عليهم  ،النصيحة بأدب
 بالهداية وأن يوفقهما لالستقامة. 

ويعتبر بر الوالدين وطاعتهما من أعظم القرب وأجل الوسائل للفوز برضا  
ووا آالثالثة الذين د لذلك قصة النفر اهلل وتفريج الكرب، وتيسير األمور كما يشه

إلى غار في جبل فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فتوسل 
كل واحد منهم بصالح أعماله، فكانت وسيلة أحدهما، حيث قال: ))اللهم كان لي 

 وال ماال فنأى بي في طلب شيء  هال،أغبق قبلهما أأبوان شيخان كبيران وكنت ال 
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ى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن يوما، فلم أرح عليهما حت

غبق قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق أ
الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 

كربتهم، وتيسير فكان ذلك سببا عظيما لتفريج  1نحن فيه من هذه الصخرة((. ما
  أمرهم.

والعرفان بالجميل واحترام وقار الشيب وضعف المسن مبدأ ناصع  يفرضه 
هذا الدين الشامل ويظهر ذلك في قول سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم: فَعْن 
َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ رضي اهلل عنه أن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم قال: "ِإنَّ 

ْجالِل اللَِّه ِإْكَراَم ِذي الشَّْيَبِة اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواْلَجاِفي ِمْن إِ 
ْلَطاِن اْلُمْقِسِط". ْكَراَم ِذي السُّ   2َعْنُه، َواِ 

 ن عمرو رضي اهلل عنه: أن َرُسولوعنه رضي اهلل عنه قال: "فعن عبد اهلل ب
 (3َكِبيَرَنا") لم قال: "َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا وُيَوقِّْر اللَِّه صلى اهلل عليه وس

                                                 
 أجره رقمباب: من استأجر أجيرا فترك  رواه البخاري في كتاب اإلجارة، حديث الصخرة (1

ل قصة أصحاب الغار الثالثة والتوس ( ومسلم في صحيحه كتاب الرقاق، باب:8878)
صحيح البخاري لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل  ، (87،3بصالح األعمال، رقم) 

 ه،3،83، 3ط: دار الكتب العلمية، محمود نصار، ضبط النص: ه(832)ت  البخاري
 م.8003

، الحديث 82،3، في سننه، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم2،3،رواه أبو داود، رقم (2
 لحافظ أبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستانياإسناده حسن. سنن أبي داود لإلمام 

 . 8 038ه،3،3،33رنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، طه( تحقيق شعيب األ873)ت 
 (830/  3لسلة الصحيحة )وهو في الس ، 22،3أحمد، برقم رواه الترمذي و   (3
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كما راعى اإلسالم بوضوح الضعف الجسدي والنفسي الذي ينتاب المسن    

وحتى أداء وهيئة  ،في هذه المرحلة العمرية من التكاليف في الجهاد والصوم
سن الذي بلغ من الضعف ما على هذا الم يشكل عبئا كي تتم بما ال ،الصالة

 حتى في حالة الحرب ضد العدو. به يستلزم الرحمة
تعد مشكلة الشيخوخة مشكلة عالمية ال تقتصر على  الدراسات السابقة:

مجتمع بعينه، بل هي مرحلة عمرية خاتمة لحياة اإلنسان، األمر الذي دفع العديد 
الظروف والمعاناة التي يعانيها جراء العديد من الدراسات لمعرفة إمن الباحثين إلي 

ا وانعكاسها على سسات التي يقيمون فيهؤ المسنون سواء داخل أسرهم أو داخل الم
  .حياتهم اليومية

"غانم غالب عبد المحسن" عن رعاية  دراسة ومن أبرز هذه الدراسات:
بمناطق الضفة وغزة والقدس، وتوصلت إلى أن  3110المسنين في اإلسالم سنة 

متحدة تعتبر أمر المسنين مشكلة كبيرة تواجه العالم بخالف اإلسالم الذي األمم ال
  1يأمر باحترامهم وتوقيرهم.

دراسة ميدانية على المسنين في  3110* كما أجرى "نعيم مطر" سنة 
جامعة العالمية األمريكية، وقد كشفت نتائج هذه الدراسة أن مرحلة الفلسطين ب

بالمراحل التي مر بها الفرد قبل بلوغه سن الشيخوخة تتأثر بشكل كبير 
 وى ـــــــــــــــة، وكذلك يؤثر المستــــــــــــــباب والرجولــــة والشـــــة، منذ الوالدة فالطفولــــالشيخوخ

                                                 
غانم غالب، رعاية المسنين في اإلسالم ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس،  (1

8002.     
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  1االجتماعي والثقافي وطبيعة المهنة على نمط الشيخوخة وظهور أعراضها.

دراسة  3112وعاطف أبوغالي، سنة كما أجرى الباحثان جولتان مجازي  *
ميدانية على عينة من المسنين الفلسطينيين في محافظة غزة على عينة بلغت 

مفردة مقسمة بين الذكور واإلناث هدفت إلى التعرف على المشكالت التي  009
الجتماعية التي يعاني وتوصلت إلى أن المشكالت النفسية وا ،يعاني منها المسنون

المشكالت االقتصادية واالجتماعية، والمشكالت  %6236 بلغت منها هؤالء
  2.% 0630النفسية بلغت 

 دراسة على عينة من المسنين بلغت اءجر إكما قام كمال يوسف بالن ب *
مسنة من اإلناث، بمحافظة  309مسن، و  333مفردة مقسمة بين الذكور  926

راسة إلى أنه توجد دمشق وريفها وحمص والالذقية في سوريا، وقد توصلت هذه الد
فروق ذات داللة على وجود سمة القلق بين المسنين المقيمين مع أسرهم  

   3سنة فما فوق. 60والمسنين المقيمين في دور الرعاية وفقا لمتغير الفئة العمرية 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

  منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على تجميع
 ج ــــــــــــــة بالمنهـــــــــباإلضافة إلى االستعان ها،ــــــــــات ومقارنتها وتعميمـــــالحقائق والمعلوم

                                                 
 نعيم مطر، مرجع سبق ذكره. ( 1
جولتان مجازي وعطاف أبوغالى، مشكالت المسنين وعالقتها بالصالبة النفسية، جامعة  (2

 .8030،3،،8النجاح، مجلد 
يوسف بالن، دراسة مقارنة لسمة القلق بين المسنين المقيمين في دور الرعاية أو مع  كمال  (3

 .8،8002،3+3، العدد83أسرهم، مجلة جامعة دمشق، المجلد 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                           بعض مشكالت الشيخوخة بمنطقة الخمس

- 85 - 

 

 
 التاريخي.

 ( مفردة 61عينة الدراسة. أجريت الدراسة على عينة من المسنين بلغت )
سنة فما فوق،  تم اختيارهم عن  60من الذكور واإلناث، ممن بلغت أعمارهم 

 العينة العمدية، بمنطقة الخمس. طريق
  منطقة الدراسة: أجريت الدراسة على عينة من المسنين بمنطقة الخمس

وجنوبا  ،ويحدها شماال البحر المتوسط ،كم031التي تقع شرق العاصمة طرابلس 
 وغربا منطقة غنيمة. ،وشرقا وادي كعام ،لعمامرةامنطقة مسالته و 

 ي جمع بياناته على استمارة استبيان أداة جمع البيانات: اعتمد الباحث ف
عبارة، شملت المشكالت االجتماعية والنفسية  00عن طريق المقابلة، تتكون من 

ه االستمارة على ذمعتمدا في تصميم ه والصحية واالقتصادية والصعوبات البدنية ،
دراسة جولتان  } بعض الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث وخاصة دراسة

وعطاف أبوغالي، على مشكالت المسنين وعالقتها بالصالبة النفسية، حجازي 
{ بعد أن قام ببعض التحويرات التي تتناسب مع بيئة  فلسطين –جامعة النجاح 
 المجتمع الليبي.

  تحليل البيانات: اعتمد الباحث في تحليل بيانات الدراسة على البرنامج
لك باستخدام النسب المئوية ذو  (،(spssاإلحصائي الخاص بالبيانات االجتماعية 

 للجداول التي تخصص فيها البيانات الميدانية الخاصة بالدراسة.
 أواًل: خصائص عينة الدراسة:

مفردة تم  61أجريت الدراسة على عينة من المسنين بمنطقة الخمس، بلغت 
 فما  60ور واإلناث عن طريق العينة العمدية، من الفئة العمرية ــم من الذكــــاختياره
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 فوق.
( سجلت نسبة عالية ،حيث 61 – 60نالحظ أن الفئة العمرية )العمر:  -1
، وهي فئة عمرية في بداية سن الشيخوخة، ومع ذلك نجد أن هناك  %61بلغت 

ن، و هؤالء المسنبعض المشكالت الصحية واالجتماعية والنفسية التي يعاني منها 
وقد يرجع ذلك إلى الظروف الصحية واالقتصادية والسياسية وكذلك االجتماعية 
التي مرت بالمجتمع الليبي في منتصف القرن الماضي، التي كانت حافلة بالفقر 

 وانتشار األمراض واألوبئة.
 %60سجلت فئة المتزوجين أعلى نسبة، فقد بلغت الحالة االجتماعية:  -2

 وهي نسبة عالية باعتبار أن أغلب أفراد العينة من فئة ما %32األرامل  تلتها فئة
 سنة. 61سنة 60بين 

ع ويرج   ،%03فقد بلغت نسبة متوسطي الدخل  الحالة االقتصادية: -2
الباحث ذلك إلى أن أغلب أفراد المجتمع الليبي من فئة المتقاعدين يتقاضون ما 

ل جيد تسهم في إشباع حاجات يعرف بالمحافظ االستثمارية، وهي ذات دخ
 المسن.

في عينة الدراسة  األمية المستوى التعليمي فقد جاءت نسبة ما يخصأما  -9
، باعتبار أن الفترة الزمنية التي عاشها هؤالء كانت تعاني من نقص في 00%

ن وجدت اقتصرت على تعليم الكتاتيب أو  في داخل مدن المؤسسات التعليمية، وا 
 ليبيا.

 ض الصعوبات البدنية التي يعاني منها المسنين:ثانيا: بع
 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                           بعض مشكالت الشيخوخة بمنطقة الخمس

- 87 - 

 

 
 ( بعض الصعوبات البدنية التي يعاني منها المسنين0جدول )

 المجموع ال نعم الجنس العبارة ر.م

 %300 %3.،، %33.2 ذكر أعاني من ضعف جسمي 3
 %300 %0.،2 %32.0 أنثى

 %300 %30 %30 ذكر أجد صعوبة في الحركة 8
 %300 %32 %،2 أنثى

 %300 %27.2 %،.38 ذكر أعاني من عدم وجود خدمات صحية 3
 %300 %2، %38 أنثى

 %300 80.2% %،.72 ذكر أجد صعوبة  في تناول الطعام ،
 %300 %،8 %72.0 أنثى

 %300 %32.8 %23.2 ذكر أجد صعوبة في الخروج من المنزل 3
 %300 %2.0، %38.0 أنثى

 %300 %،.38 %27.2 ذكر أعاني من فقدان الشهية 2
 %300 %38.0 %22.0 أنثى

 %300 %37.2 %،.28 ذكر أعاني من سوء التغذية 7
 %300 %0.،، %32.0 أنثى

 %300 %،.82 %70.2 ذكر شعر بالتعب واإلرهاق المستمرأ 2
 %300 %38.0 %2.0، أنثى

 %300 %33.2 %3.،، ذكر أعاني من آالم روماتيزمية 2
 %300 %0.،8 %72.0 أنثى

بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن هناك نسبة عالية من الجنسين يرون 
أن هناك معاناة ومتاعب حقيقية يواجهونها في حياتهم باعتبار أن أجسامهم باتت 
ضعيفة وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي الذي تعودوا 

في خاليا جسم اإلنسان  التغيرات البيولوجيةفالضعف الجسمي الناجم عن عليه، 
يقلل من كفاءتها كثيرا، ويتحول الجسم إلى مرتع خصب لكثير من العلل 

 . واألمراض
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وبالنظر إلى العبارة األولى نالحظ أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة تعاني من 

ن تفاوتت النسبة لصالح الذك ها صعوبة في ــور، كذلك رافقـــحالة ضعف جسمي، وا 
الحركة وصعوبة في الخروج من المنزل، ويرى الباحث أن التقارب في النسب يبن 
المبحوثين بدرجة تفوق النصف من عينة الدراسة، هي نتيجة منطقية للتغيرات 
البيولوجية، فالقدرة على الخروج من المنزل بشكل طبيعي تحقق للفرد إشباع 

ة على الحركة، أما في غياب ذلك فإن حاجاته وهي تحتاج إلى قوة جسمية وقدر 
 ويحتاج إلى مساعدة من الغير في إشباع هذه ،الفرد يواجه صعوبة ومعاناة كبيرة

أن جاءت به نظرية النشاط التي ترى  الحاجات، وتتفق هذه النتيجة مع ما
للمسنين نفس الحاجات التي ترتبط بممارسة األنشطة المختلفة، مثلهم في ذلك 

 عمرية األخرى.مثل الفئات ال
( نالحظ أن نسبة اإلناث من عينة الدراسة أعلى من 3وبالنظر إلى العبارة )

الذكور في إجابتهم عن عدم وجود خدمات صحية، ويرى الباحث أن هذه النتيجة  
( في ) المعاناة من آالم روماتيزمية(، التي ترتفع نسبتها 33ترتبط مع العبارة )

فاألمراض المزمنة تكثر عند النساء بسبب مشاكل عند اإلناث مقارنة بالذكور، 
وهو ما تفتقده بالدنا سواء في الماضي  ،الحمل وتحتاج إلى خدمات طبية متقدمة

 أو في الوقت الحاضر.
( وهي التي تتعلق بالصعوبة  في تناول الطعام نجد أنها ،والمالحظ للعبارة )

التغذية، فنسبة الذين  ( التي تنص على المعاناة من سوء2ترتبط مع العبارة )
الباحث أنها قد ترجع إلى أجابوا بنعم من الجنسين مرتفعة بين المبحوثين، ويرى 

 ه أو ـــــــــة تناولـــــاء الذي ال يناسب المسن عادة وذلك قد يكون بسبب صعوبذنوع الغ
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اء بشكل منتظم إلى عواقب صحية ذبسبب فقدان األسنان، ويؤدي عدم تناول الغ

منها: سوء التغذية والشعور باإلرهاق والتعب المستمر، وكذلك الضعف العام  كبيرة
في جسم المسن، فعدم تناول الغداء الجيد وبشكل منتظم ينعكس سلبا على جسم 

 اإلنسان كبيرا كان أم صغيرا.
 ثالثا: بعض المشكالت الصحية التي يعاني منها المسنين:

 ني منها المسنين( بعض المشكالت الصحية التي يعا8جدول )
 المجموع ال نعم الجنس العبارة ر.م

 أعاني من ضغط الدم 3
 %300 %،.82 %70.2 ذكر
 %300 %32.0 %0.،2 أنثى

 أعاني من أمراض صدرية 8
 %300 %37.2 %،.28 ذكر
 %300 %38.0 %22.0 أنثى

 أعاني من مرض السكر 3
 %300 %33.3 %7.،2 ذكر
 %300 %38.0 %22.0 أنثى

 أعاني من مرض القلب ،
 %300 %33.2 %22.8 ذكر
 %300 %80.0 %20.0 أنثى

 أعاني من ضعف البصر 3
 %300 %3.،، %33.2 ذكر
 %300 %0.0، %20.0 أنثى

 أعاني من ضعف السمع 2
 %300 %33.3 %7.،2 ذكر
 %300 %0.،8 %72.0 أنثى

 أعاني من سقوط األسنان 7
 %300 %32.2 %3.8، ذكر
 %300 %20.0 %0.0، أنثى

بالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن أغلب العبارات ذات الطابع الصحي 
خاصة في المعاناة بتحصلت على نسب مرتفعة لدى الطرفين من عينة الدراسة، و 

من األمراض المزمنة مثل: مرض ضغط الدم ومرض السكر وأمراض القلب، 
 دة ـــــــــة لشــــــ)السيكوسوماتية(، وهي تحدث استجابراض ــــوتعرف هذه األمراض باإلم
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مد ــــــم، التي تعتـــوية للجســــرات في الوظائف الحيـــتأثير االنفعال، مما يؤدي إلى تغي

 1على نوعية األعمال واالستعداد البدني .
 ،وتعد هذه األمراض من أكثر األمراض انتشارًا لدى العديد من المجتمعات

وتنتشر بين الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتنعكس آثارها على 
الحياة الصحية في نهاية العمر، ومرحلة الرشد هي مرحلة اكتمال النضج، وهي 
تحمل في طياتها بذور التغير الذي سيحدث في مرحلة وسط العمر والشيخوخة، 

اء ذا: الوراثة والمهنة والغويتأثر التغير العضوي للكبار بعوامل مختلفة منه
  2والبيئة.

كما نالحظ في اإلجابة على العبارات  انتشار مشكالت ضعف البصر 
والسمع واألسنان، وأن هناك ارتفاع  بنسب تفوق نصف العينة في معاناتهم من 
هذه اإلمراض، وهي تحدث نتيجة للتغيرات المسايرة لتقدم السن التي تعتري كل 

والعصبية والفكرية األجهزة الفسيولوجية والعضوية والحركية والدورية والهضمية 
ن اختلفت من شخص إلى  كما أن انتشار هذه األمراض في  خر.آللمسنين، وا 

جسم المسن له دور كبير في ممارسة حياته بشكل طبيعي فتجعل المسن يعاني 
من صعوبة في الحركة، ومن الخروج من المنزل والتواصل مع اآلخرين والحاجة 

ن كان إلى مساعدة الغير واالبتعاد عن ممارسة  دوره والتنازل عنه لمن بعده، وا 
عبه في حياته وحاجة يرتبط بمكانة المسن ودوره االجتماعي والسياسي الذي كان يل

 الناس إليه.
                                                 

 .،8002،37، دار وائل للنشر، 3إحسان محمد الحسن، علم االجتماع الطبي، ط  (1
 . 3222،333عربي، القاهرة: فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو، دار الفكر ال (2
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 رابعا: بعض المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها المسنين:

 نين( بعض المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها المس3جدول )
 

 المجموع ال نعم  الجنس العبارة ر.م
 %300 61.8% 38.2% ذكر أعاني من قلة الدخل. 3

 %300 68.0% 32.0% أنثى

 %300 44.1% 55.9% ذكر مالبس( –أجد صعوبة في توفير احتياجاتي )دواء 8
 %300 52.0% 48.0% أنثى

 %300 47.1% 52.9% ذكر أتضايق من العيش في عزلة اجتماعية 3
 %300 48.0% 52.0% أنثى

 %300 52.9% 47.1% ذكر رائي وأفكاريأتضايق من عدم االستماع آل ،
 %300 68.0% 32.0% أنثى

 %300 35.3% 64.7% ذكر عالقتي االجتماعية محدودة  3
 %300 36.0% 64.0% أنثى

 %300 17.6% 82.4% ذكر أفتقد شريك / شريكة حياتي 2
 %300 64.0% 36.0% أنثى

 %300 52.9% 47.1% ذكر زيارة األقارب محدودة 7
 %300 56.0% 44.0% أنثى

 %300 50.0% 50.0% ذكر أتضايق لعدم مشاركتي في المناسبات االجتماعية 2
 %300 64.0% 36.0% أنثى

 %300 41.2% 58.8% ذكر أعاني من ابتعاد أبنائي وأحفادي عني 2
 %300 44.0% 56.0% أنثى

 %300 29.4% 70.6% ذكر أتضايق من معاملة الجيران 30
 %300 36.0% 64.0% أنثى

 %300 52.9% 47.1% ذكر أنزعج من االستهزاء بأفكاري وآرائي 33
 %300 48.0% 52.0% أنثى

 شعر أن أفراد أسرتي يتمنون لي الموتأ 38
 %300 5.9% 94.1% ذكر
 %300 12.0% 88.0% أنثى

 %300 32.4% 67.6% ذكر في التفاهم مع أفراد أسرتيأجد صعوبة  33
 %300 40.0% 60.0% أنثى
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 %300 61.8% 38.2% ذكر أتضايق من عدم وجود أماكن ترفيهية للمسنين ،3
 %300 64.0% 36.0% أنثى

 %300 61.8% 38.2% ذكر أعاني من عدم استغالل أوقات فراغي 33
 %300 76.0% 24.0% أنثى

 %300 47.1% 52.9% ذكر من عدم مالئمة برامج التلفاز والراديو لكبار السن أتضايق 32
 %300 56.0% 44.0% أنثى

 %300 76.5% 23.5% ذكر يزعجني افتقاد أفراد  مجتمعي إلى المعايير االجتماعية 37
 %300 80.0% 20.0% أنثى

 %300 94.1% 5.9% ذكر يضايقني انحراف بعض الناس عن القيم الدينية 32
 %300 96.0% 4.0% أنثى

( وهي المعاناة من قلة الدخل، نالحظ أن نسبة 3بالنظر إلى العبارة رقم )
الدين أجابوا بنعم أقل من نصف العينة من الجنسين، أي أن ما يتقاضونه من 

عفاؤهم إمعاش يكفي حاجاتهم باعتبار أنهم ال يخرجون من المنزل، كما أنه تم 
 األسرية، ومصاريفهم تقتصر على حاجياتهم األساسية، ولهذا ال من المسؤوليات

يحتاجون إلى مبالغ مالية كبيرة، إال أنهم يحتاجون إلى من يوفر لهم حاجياتهم من 
 %55.9لباس ودواء، حيث بلغت نسبة الذين يعانون من عدم توفير الحاجيات 

من فئة اإلناث، ويرى الباحث أنها جاءت مرتفعة عند  %48.0من فئة الذكور و
الذكور باعتبار أنهم معتادون على توفير حاجياتهم بأنفسهم قبل الشيخوخة بعكس 

 اإلناث التي تعتمد في الغالب على الغير في توفير حاجياتهم.
( وهي المضايقة من العيش في عزلة  اجتماعية، فقد 3وبالنظر إلى العبارة )

نسبة اإلناث مع الذكور في التعبير عن الشعور بالضيق في هذه الحياة، تساوت 
باعتبارهم غير قادرين على الخروج من المنزل، وقابعين فيه طوال اليوم دون 

( التي 3) يشغل وقت فراغهم. وتتقارب نتائج هده العبارة مع العبارة ءوجود شي
 ساوت فيها نسب اإلجابة بينتقد تتعلق بمحدودية العالقات االجتماعية، التي كان 
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من عينة الدراسة، وتتفق هذه النتائج مع ما طرحه  %.64حيث بلغت  ،الجنسين

 حابـــــــن االنســـــــــتضميي ذال باطـــــــة فك االرتــــفي نظري 3223سنة  "كاننج وهنري"
التدريجي من اإلطار االجتماعي، مع ميل مواكب له من اآلخرين للتقليل من 

أما عبارة افتقاد شريك الحياة  .1توقعاتهم من المسنين وخفض درجة التعامل معهم
لصالح الذكور،  %82.4فقد جاءت الموافقة عليها بنسبة عالية وبدرجة بلغت 

 .%36.0 بينما كانت منخفضة لدى اإلناث وبنسبة بلغت
ونستنتج من ذلك أن حاجة الرجل لخدمات زوجته هي أكثر من حاجة المرأة 

خدمات زوجها، فالمرأة عندما تعجز تقوم ابنتها أو زوجة ابنها بخدمتها، أما ل
خاصة التي يصعب بالذكر فالزوجة هي الوحيدة التي تساعده في قضاء حاجاته و 

ن كان على قيد ا  على األبناء الكشف عنها، وقد يفقد الفرد شريك حياته حتى و 
 لمشاركة في المناسبات االجتماعيةأما زيارة األقارب وا ،عنه داعتبباال وذلك الحياة

 يم القدرة على الخروج بشكل طبيعيفنجد أن صعوبة الحركة تجعل من المسن عد
خاصة أنه بخروجه ربما يتعرض إلى مشاكل صحية إذا كان ممن يعانون من 
أمراض الصدر والقلب، إضافة إلى ضعاف البصر الذين بخروجهم ربما 

 ى مضاعفات صحية.يتعرضون إل
 %56.0 أما افتقاد األبناء واألحفاد فقد بلغت نسبة الموافقة عليه بين

لصالح الذكور، وُيرجع الباحث ذلك إلى أن أغلب األسر في المجتمع  %58.8و
 األسر النووية، أي أن طابع  اغلب عليهيالليبي عامة ومجتمع الدراسة خاصة 
                                                 

هدى محمد قناوي، سيكولوجية المسنين، مركز التنمية البشرية والمعلومات، القاهرة:  • (1
3227،37. 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                           بعض مشكالت الشيخوخة بمنطقة الخمس

- 94 - 

 

 
والدين في اإلجازات األسبوعية، العديد من األبناء يقتصر تواصلهم مع ال

وذلك ألن نسبة كبيرة من األسر الليبية تقطن المدن  ،م الدراسةـــوخاصة أثناء موس
 والوالدين يستقرون عند أحد األبناء أو بالقرب منهم.

ما المضايقة من معاملة الجيران، فتحصلت على موافقة نسبة عالية من كال أ
نوع المعاملة التي كانت سائدة في الماضي الجنسين، وُيرجع الباحث ذلك إلى 

لكبار السن وتقصير األبناء بسبب انشغالهم بالعمل وبظروف حياتهم اليومية 
 القاسية.

 %88.0فقد بلغت الموافقة عليها بين ،أما التعبير عن رغبتهم في الموت
لصالح الذكور، وهو شعور ينتاب كل من يفقد المحيطين به. سواء من  94.1%
سرته الذين انشغلوا عنه بممارسة عملهم أو األصدقاء ورفاق العمل الذين أفراد أ

فقدهم بصعوبة الوصول إليهم أو بالوفاة، وباعتبار أن المجتمع الليبي ال تتوفر فيه 
أماكن خاصة للتواصل بين المسنين لقضاء أوقات الفراغ واالستفادة من تجاربهم 

سن تنقطع عالقته بالمجال الوظيفي في مجاالت عملهم، فالمتقاعد من العمل بال
الذي كان يعمل فيه، وهي تعد أحد الخطوات التي يفقد فيها المسن الدور الذي 
كان يقوم به، كما أن البرامج اإلذاعية المرئية والمسموعة نجد أن الكثير منها ال 

من فئة الذكور أنهم  %38يتماشى مع هذه الفئة من المجتمع، حيث أكد 
دم مالئمة برامج  التلفاز والراديو لكبار السن، الذي يعد الوسيلة متضايقون من ع

الوحيدة لقضاء األوقات باعتبارهم يقضون جل أوقاتهم داخل المنزل، بعكس 
 اإلناث.

 خامسا: بعض المشكالت النفسية التي يعاني منها المسنين:
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 ( بعض المشكالت النفسية التي يعاني منها المسنين،جدول )
 

 المجموع ال نعم الجنس العبارة ر.م

 %300 %41.2 %58.8 ذكر .أشعر بالوحدة 3
 %300 %52.0 %48.0 أنثى

 %300 %32.4 %67.6 ذكر أجد صعوبة في االنسجام مع من حولي. 8
 %300 %48.0 %52.0 أنثى

 %300 %61.8 %38.2 ذكر حد يفهمني.أأتضايق من عدم وجود  3
 %300 %56.0 %44.0 أنثى

 %300 %55.9 %44.1 ذكر أتضايق من عدم مشاركة اآلخرين اهتماماتي وأفكاري ،
 %300 %52.0 %48.0 أنثى

 %300 %73.5 %26.5 ذكر .أشعر أن اآلخرين مشغولين عني رغم أنهم حولي 3
 %300 %64.0 %36.0 أنثى

 %300 %41.2 %58.8 ذكر أجد صعوبة في التركيز. 2
 %300 %64.0 %36.0 أنثى

 %300 %52.9 %47.1 ذكر .أعاني من النسيان 7
 %300 %52.0 %48.0 أنثى

 %300 %23.5 %76.5 ذكر .أعاني من ضعف الذاكرة 2
 %300 %40.0 %60.0 أنثى

 %300 %26.5 %73.5 ذكر أعاني من مشاكل في النوم. 2
 %300 %44.0 %56.0 أنثى

 %300 %44.1 %55.9 ذكر أجد صعوبة في ضبط انفعالي. 30
 %300 %48.0 %52.0 أنثى

 %300 %26.5 %73.5 ذكر .أشعر بالحزن باستمرار 33
 %300 %44.0 %56.0 أنثى

 %300 %17.6 %82.4 ذكر أتمنى الموت باستمرار. 38
 %300 %24.0 %76.0 أنثى

 %300 %20.6 %79.4 ذكر أبكي ألتفه األسباب. 33
 %300 %44.0 %56.0 أنثى
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 المجموع ال نعم الجنس العبارة ر.م

 %300 %50.0 %50.0 ذكر أفتقد االستمتاع باألشياء. ،3
 %300 %60.0 %40.0 أنثى

 %300 %17.6 %82.4 ذكر أرى كوابيس مزعجة. 33
 %300 %20.0 %80.0 أنثى

 %300 %23.5 %76.5 ذكر يملؤها إال اليأس. أرى أن حياتي فارغة ال 32
 %300 %36.0 %64.0 أنثى

 %300 %14.7 %85.3 ذكر نتمي لمجتمعي.أأشعر أنني ال  37
 %300 %16.0 %84.0 أنثى

 %300 %20.6 %79.4 ذكر أرى أن الحياة ال معنى لها وال هدف. 32
 %300 %36.0 %64.0 أنثى

 
 

( إلى أن الشعور بالوحدة لدى فئة الذكور قد بلغت نسبة 3تشير العبارة )
وتعد نتيجة للعوامل المرتبطة  ،، وهي نسبة مرتفعة% 58.8الموافقة عليها 

الصحية واالجتماعية، فصعوبة الحركة وبعد األبناء واألحفاد واألصدقاء وفقدان 
ن كان هناك تواصل شريك الحياة تجعل الفرد في حالة عزلة ووحدانية، حت ى وا 

نجده يقتصر على توفير الحاجات أو العالج وفي حاالت المرض، فالمسن إننا ف
ْعلمه باألحداث السائدة في المحيط المحلي يحتاج إلى من يجالسه ويتحاور معه ويُ 

 والدولي.
أما بالنسبة لصعوبة انسجام المسنين مع من حولهم فتجاوزت نسبة الموافقة 

 وهو تأكيد آخر على أن المسنين يعيشون  ،د العينة من الجنسينعليها نصف أفرا
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في عزلة حتى في وجود أحد يحيط بهم، ومع أن عادات وتقاليد المجتمع 

يال والتغير ــــــالليبي تعمل على احترام المسن ورعايته، إال إن الفروق بين األج
 االجتماعي

 
النظرة  من معه المسنين وزاد ال ينسجم ااجتماعي اوالثقافي في المجتمع خلق واقع

 .مالسلبية إليه
( على  وجود فارق في التفكير بين األجيال، فقد ،و  3إجابة العبارة )تؤكد و 

ق من عدم وجود أحد يفهمه أو عبر ما يقرب من نصف أفراد العينة عن التضاي
ه في الرأي، فالغير يرون أنه تقليدي وال تتماشى أفكاره مع العصر، شاركيحتى 

 وهو يرى بأنه يملك خبرة السنين التي عاشها.
 ةة التركيز والنسيان وضعف الذاكرة، فقد تجاوزت نسبـــأما المعاناة من صعوب

الموافقة عليها نصف أفراد العينة من كال الجنسين، وقد تكثر الشكوى لدى 
المسنين من تدهور الوظائف العقلية وتناقص القدرة على التذكر واإلدراك، التي 

 جعل هذه المرحلة تتسم بالتصلب العقلي.ت
أما المعاناة من مشاكل النوم، فترجع حسب ما يرى الباحث إلى عدم وجود 

فنجده يعاني من كثرة الفراغ وينام في أوقات غير  ،نظام في النوم لدى المسن
ثابتة، كذلك فإن المسن في حالة راحة مستمرة، مما يجعل الجسم ال يحتاج إلى 

 حة. النوم والرا
إن المشكالت النفسية التي يعاني منها المسن مرتبطة بالتغيرات االجتماعية 

 حدث لدى المسن يهو ما يثر لدى المسنين شعور باأللم النفسي، و و والصحية 
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الحساسية الزائدة بالذات والمعاناة من نوبات البكاء، إن فقدان المسن لدوره 

يجعله في حالة نفسية  االجتماعي وضعف جسمه وعجزه عن إشباع حاجاته،
جعله يتمنى الموت على البقاء فيما يراه يمرة، وحزنه الشديد على فقدان قوته دمت

 ل، ولهذا تجد الكثير ممن مروا بتجارب شاهدوها عند الغير من معاناة ذمن حياة ال
 

في حياتهم، يتضرعون هلل على أن ال تكون حياتهم عالة على غيرهم والرغبة في 
 حتهم.الموت وهم بص

وفي العبارات األخيرة من هذا الجدول نالحظ أن فقدان تحقيق األهداف 
وغياب الدافعية لإلنجاز هو وراء اليأس الذي يشعر به المسن، فكل يوم يمر يجد 

 نفسه في حالة عزلة وال يجد شيء ينتظره.  نالمس
 

 تم التوصل من خالل الدراسة إلى النتائج اآلتية:نتائج الدراسة: 
المسنون أن أوضاعهم االقتصادية متوسطة، وأنهم ال يعانون من  يرى -3

 مشكالت مادية.
يعاني المسنون من الضعف الجسمي، وصعوبة الحركة وصعوبة في الخروج  -8

 من المنزل.
ضغط الدم والسكر  :مثل ،يعاني المسنون من بعض األمراض المزمنة -3

 . %20إلى  %23 والصدر والقلب والعيون والسمع، وبنسب تراوحت بين
يعاني المسنون من عدم توفر أماكن لقضاء أوقات الفراغ، وعدم تناول وسائل  -،

 اإلعالم لمشاكلهم مما انعكس على واقع حياتهم اليومية.
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المحيط  نتوصلت الدراسة إلى أن هناك مشاكل نفسية ال يمكن فصلها ع – 5

ة وصعوبة الخروج صعوبة الحرك :الصحي واالجتماعي الذي يعيشه المسن. مثل
من المنزل والمشاركة في الحياة اليومية مما أدى إلى فقدان التواصل مع المحيط 
شباع الحاجات بشكل ذاتي بعيدا عن  االجتماعي، وابتعاد األبناء واألصدقاء وا 

 اآلخرين. 
توصلت نتائج الدراسة إلى أن المشكالت التي يعاني منها المسنين قد أفقدتهم  -6

تفه األسباب والرغبة في تاع بالحياة، والشعور بالحزن والبكاء ألطعم االستم
 الموت.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الضعف البدني للمسن والمشاكل الصحية  -7
 .تنعكس سلبا على التواصل االجتماعي والروح المعنوية لنفسية المسن

 
 ة:من خالل نتائج الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات اآلتيالتوصيات: 

ضرورة االهتمام بالمسنين ومحاولة تدليل الصعاب لهم في مواجهة المشكالت  -3
لك من خالل توفير مراكز للخدمات الطبية تتناسب مع ذمنها، و  نالتي يعانو 
 أعمارهم.

 المسنين.ب ةصايوصي الباحث بضرورة توفير مراكز لقضاء أوقات الفراغ  خ -8
الوظيفي الذي كان يعمل به لالستفادة  خلق قنوات تواصل بين المسن والمركز -3

 من خبراتهم.
يوصي الباحث باالهتمام اإلعالمي الذي يخدم حاجات المسنين ويربطهم  -4

 بالمحيط الذي يعيشونه.
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 المصادر والمراجع:

 أوال:المصادر.
 القران الكريم. -3
 صحيح البخاري. -8
 ثانيا:المراجع. 
الشيخوخة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة نعيم مطر الغلبان، مرحلة  -3

 .8002العالم األمريكي، 
سيكولوجية المسنين، مركز التنمية البشرية والمعلومات،  ،هدى محمد قناوي-8

 .3227القاهرة: 
المجلس االقتصادي واالجتماعي، سوء معاملة كبار السن، تقرير األمين  -3

 .8008 العام، مارس،
سيويون أكثر قلقا إزاء مشكلة الشيخوخة في العالم، ، اآلمجلة القدس العربي -،

 .،803يناير،  33
 . 8008تقرير الصحة والعنف، منظمة األمم المتحدة،  -3
مسارع الراوي، سيكولوجية الشيخوخة وموقف اإلسالم من كبار السن،  -2

 فيالدلفيا، ب، ت.
ية للترجمة، مركز غدنز، ترجمة فايز الصباغ، علم االجتماع، المنظمة العرب -7

 .8003 دراسات الوحدة العربية، بيروت:
صالح محمد الصغير، المحددات االجتماعية والنفسية والصحية المؤثرة  -2

  اض:ـــــــلرياود، ــــــة الملك سعــــــياة لذي المسنين، جامعـــــوى الرضا عن الحــــمست
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3،33. 

رسالة ماجستير غير منشورة، غانم غالب، رعاية المسنين في اإلسالم،  -2
 .8002جامعة القدس، 

، دار وائل للنشر، 3إحسان محمد الحسن، علم االجتماع الطبي، ط- 30
8002. 

: دار الفكر العربي، القاهرة األسس النفسية للنمو، فؤاد البهي السيد، -33
3222. 

 راتها،عبدا هلل بن ناصر السدحان، الشيخوخة وكيفية تعامل اإلسالم مع متغي -38
8002. 

( ومجموعة منظمات in peaالشبكة الدولية لمكافحة سوء معاملة الكبار ) -33
أخرى، ترجمة نبيل محي الدين قرنفل، وثيقة لألمم المتحدة تتعلق بكبار 

 .8033السن، بيروت:
منظمة الصحة العالمية، المجلس التنفيذي، الدورة الرابعة والثالثون بعد  -،3

 .8033،3ل، المائة، كانون األو 
شيخوخة السكان في  ،سكوا(سيا ) األآاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  -33

 .8007 األمم المتحدة، نيويورك: البلدان العربية،
فلوه بنت ناصر بن حمد الراشد، من مراحل عمر اإلنسان ))الشيخوخة في  -32

 ،37ج العربية، شريعة واللغةالقران الكريم(( مجلة جامعة أم القرى لعلوم ال
  .3،83 ،82عدد
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، مشكالت المسنين وعالقتها بالصالبة يبوغالأجولتان مجازي وعطاف  -37

 .8030،3النفسية، جامعة النجاح، مجلد،
كمال يوسف يالن، دراسة مقارنة لسمة القلق بين المسنين المقيمين في  - 32

 .8002، 3العدد، ، 83دور الرعاية أو مع أسرهم، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
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 أ / حسين ميالد أبو شعالة                                               
 جامعة المرقب  –كلية التربية                                             

 مقدمة البحث :
والمجتمعزات  ،زمان رمززا لتدزدا الشزعوب وحتزارت ان الفن سيظل على مدى الإ    

 ،نزد حزد معزين وتابزت وسزة  سزنة الكزون يد  نشزاط ا عالبشرية متجددة ومتطورة وال
لززى إخززرى ومززن طززور ألززى إحيززت تدززوا سززة  المجتمعززات علززى االنتدززال مززن مرحلززة 

لنشززززاط البشززززر  لنكززززار إولززززيا سززززةا  ،خززززرآلززززى ةوي فنززززي إومززززن ةوي فنززززي  ،طززززور
نين بزدا  الفنزاا  ن نحتزرا تزرات الحتزارات و أالماتي عبزر العوزورف فالواجزب علينزا 

يتفززززي  ننززززا نززززؤمن بنسميززززة النشززززاط المتجززززدد الززززة أال إ ،لعوززززور السززززابدةعلززززى مززززر ا
تمزع كزا ن عتزو  ن المجأوطبيعة الحياة التي نحياساف حيت يرى "سربزرت سبنسزر" 

ي يوززاحبع عززادة تطززور فززي ف سززةا الكززا ن العتززو  االجتمززاعفززي حالززة تطززور ونمززو
 نسانية .خوا وع اإل

 مشكلة البحث :
ب ن الفززن ئا ززنوكزز، جماليززة فززي المبززاني التعليميززةلمسززة ن نجززد أن ادر اآلمززن النزز   

ن تزتا أن التربيزة ينبيزي إ" : وقد قزال سربزرت ريزد ،عن عطا ع في سةا الميدان ال اا
ف فزالفن يخزدا العدزل مواد نظرية جافة تخدا العدل وحزد عن طريي الفن وليا تلدين 

 (1)والوجدان معا "
ن يات اآلززززززد والكلزززززززدارا والمعاسززززالم مني التعليمية ززززئلب المبانأن إحيت    
حيت نشاسد ةلز  فزي توزميا  ،وجود اللمسات الجمالية بوفة عامةمن عدا  تعاني

 ماكن الجلوا أو  ،ن الفسحة والساحاتززززززماكأة و زززززول وقاعات دراسيزززززالمباني من فو
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تالمية والطزالب بمزا ن يجةب بور الأكل ا تخلو من الجمال الة  يمكن  والطرقات

 وينمي ةوق ا الفني بوورة تلدا ية وتدريجية . عيعودسا علي
وخلزززو البي زززة التزززي يتلدزززى في زززا التلميزززة أول خبراتزززع التعليميزززة مزززن عناوزززر    

وال يسزززتطيعون  ،ةواق زززاأويزززنعكا بزززدور  علزززى  ،الجمزززال بمزززا في زززا النظزززاا والنظافزززة
علزززى  حيززت تزززنعكا ،ظافزززة مززن عزززدم او النظززاا والنأ ،ز بزززين الجمززال والدزززب يززالتمي

ف فالززة  يحززرا مززن الجمززال وتتعززود نفسزز ا ومجززتمع اأتوززرفات ا فززي المسززتدبل تجززا  
و ت زةيب أنع تجميزل نو تجديزد مزن شزأعيونع على الدب  يخلو خيالع مزن أ  ابتكزار 

 أ  من عناور المجتمع .
 هداف البحث : أ

 تنمية الوعي بالدور الة  يؤديع الفن للمجتمع . -
 براز جيل جديد يتةوي الجمال والعمل بع .إتنكيد على ال -
لززى مؤسسززات إتززافة اللمسززات الجماليززة إ ا فززي ن فززن النحززت يسززأالتنكيززد علززى  -

 المجتمع المدني .
 براز ما في الفن من قيا جمالية وتربوية وتتديفية .إ -

 همية البحث : أ
قزززى لزززى االسزززتفادة مزززن فزززن النحزززت فزززي وزززنع نمزززاة  ولوحزززات تر إيحزززت البحزززت  -

 بنةواي الطالب .
شزكال النحتيزة فحتزى توزب  الواج زات المعماريزة لزى تدبزل اإلإ  العاا أالدفع بالر  -

 معرتا دا ما وفنا جميال يرقي بالةوي العاا والتةوي الجمالي .
فززراد المجتمززع وتزززين الميززادين والسززاحات با شززكال أنشززر الززوعي الجمززالي بززين  -

 النحتية من جداريات ومجسمات .
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 لبحث : حدود ا

سميززززة المبززززاني التعليميززززة ودور التعلززززيا مززززن الناحيززززة الجماليززززة أالتركيززززز علززززى 
 س ا بالجمال وتةوقع .احسا  ةواي طالب ا و أوالمعمارية وتنتيرسا على 

 موضوع البحث :  
كتززر تييززرا أفلززيا تمززة مرحلززة ، وززيلة مززن سززمات الحيززاةأةا كززان التييززر سززمة إ

فالفنززان قززادر علززى  ،ننعيشزز ا اآلوززرة التززي وحركززة ونشززاطا مززن سززة  المرحلززة المعا
البتكزززار الزززة  ال اتزززافة المسزززتمرة والتدزززدا و لعطزززال المسزززتحدت ف زززو الزززة  يدزززدا اإلا

ةواي ألدزززيا والمعزززاني الجماليزززة والوسزززا ل الحديتزززة بمزززا ي يززز  امسزززتخدما  ،حزززدود لزززع
لززززى الممارسززززة الحيززززة إسززززاليب الحديتززززة التززززي يشززززي ب ززززا طريدززززع الجمزززاسير لتدبززززل ا 

يفيززة التززي تخززر  بعملززع عززن تززافات الجماليززة والوظبززدا  الززةاتي المتمتززل فززي اإلاإلو 
نتزززا  بمف ومزززع الواسزززع والزززة  يمتزززد وينتشزززر لزززى اإلإنتزززا  الفنزززي المزززنلو  حزززدود اإل

وتوززب  واج ززات سززة   ،التربيززة مززن مززدارا ومعاسززد وكليززات لييطززي بنماةجززع دور
اظرين خززار  ات تشززد انتبززا  النززالمؤسسززات التعليميززة مزينززة بلوحززات جداريززة ومجسززم

وقيمت زززا الجماليزززة والفنيزززة والتةوقيزززة ترسزززا أسزززة  المؤسسزززات وداخل زززاف وتعكزززا بزززةل  
ةا تحدزي ةلز  ا  و  ،فزراد سزة  المؤسسزات التعليميزةأوكةل  على  ،نفس اأعلى الطالب 

حسزاا الجمزالي فسزتتحدي فكزرة التزةوي واإل ،ي على مدارسنا ومعاسزدنا وكلياتنزاوطب
 لى تلدين ا بطريدة مباشرة .إون الحاجة ب دلدى الطال

ن الفزززن لزززيا مدوزززور علزززى رسزززومات إؤكزززد ةلززز  "سربزززرت ريزززد " فزززي قولزززع " وي    
 ياتززززززززززرتدران وا زززززززرساف بل على الجززززززو ئيأ ،و الكانفااأو على الخشب أ ،الوري

 (2) وئيرسا وان يكون مرتبطا بالمجتمع .
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ن واج ات المبزاني ين يعكا عملع في تزيأع مع الطبيعة ويمكن للفنان وتفاعل

لززوان وخطززوط سندسززية أعمززل لوحززات جداريززة تحمززل فززي طيات ززا ندززو  و ب التعليميززة
مزن جمزال  ن تحاور العين والعدل والوجزدان بمزا يكمزن في زاأوالتي بدورسا  ،وطبيعية

مكانيززة إ وكززةل  فوتعيززد في ززا التززوازن المطلززوب ،تبعززت فززي الززنفا الب جززة والسززرور
ن تكزون وزييرة أحيت يمكزن  ،ورات بجميع مستويات ا وتكوينات اتوميا وعمل الناف

زسزززار توسزززط الفنزززال والمزززداخل وتحيط زززا ا كبزززر تأن تكزززون أويمكزززن  ،داخزززل المبنزززى
وتززري   ،لززوان متييززرة تتززر  الوجززدانأوتخززر  من ززا الميززا  فززي تشززكيالت و  ،والنباتززات

يدززول محمززود النبززو  الشززال "مززن السزززمات  ،يززالوتحززر  الخ ،وتشززد االنتبززا  ،لززنفاا
ةا لززا يكززن الفززن متطززورا وناميززا إفزز ،ة للفززن التشززكيلي التطززور والتجديززدالبززارزة المميززز 

 ،وخمززدت جةوتززع ،وتجمززدت عناوززر  ومكوناتززع ،وركززد تيززار  ،ومتجززددا وقزز  مسززار 
ت دخززال عناوززر التززرات فززي التشززكيالإويمكززن ، (1)"وقززد يحكززا عليززع بالفنززال والززةبول

 ،تززارة عنوززر التززةوي الفنززيإال لززدى الطززالب فتززال عززن النحتيززة حيززت تتيززر االنتمزز
 سدا  البحت .أوسة  قيمة تربوية من 

تراعزززي نزززواحي الجمزززال والنظزززاا  عمزززال وخلزززي بي ززة متاليزززةومززن خزززالل سزززة  ا 
سمم ززا  حفزززوي ،حساسزز اإلطززالب فززي وسززط مززنظا ومتززةوي فيرقززى ا نينشزز ،بززدا واإل

وتختزززل لززدي ا  ،لززى التزززود مززن مناسززل الفززن وروافززد إفينطلدززون ، دلالبتكززار والتجديزز
فيظ ززر ةلزز  علززى منتجززات ا الشخوززية  ،فكززار التززي تتزززامن مززع حيززات االخبززرات وا 

وتزودنا بالجديد والمبتكر الة  سو وليد سزة  البي زة المناسزبة لخلزي جيزل  ،لى الحياةإ
 ليع .إيتةوي الفن ويتي  
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  -فن النحت :

 كترسا انتشارا وتنوعا في العالا ف وقد يكون النحت أقدا الفنون و أن نحت مفن ال    
سزاليب أوسنزا  ، ون تمتاال تخما متل تمتزال الحريزةن يكأقطعة وييرة كما يمكن 

، و ئيرسززاأو الوززخرية أ ،الدطززع الخشززبية دة فززي فززن النحززت من ززا عمليززة نحززتمتعززد
ع مززن الكتلززة التززي ويستخلوزز حيززت يتوززور النحززات الشززكل الن ززا يأو الحفززر في ززا 

و أو البنززال بإتززافة طبدززات مززن الطززين أسززلوب التززاني وسززو التشززكيل مززا ا أ ،مامززعأ
و أعمزززال الطزززين " أقزززوة بحرق زززا " كمزززا فزززي سزززة  المزززواد  تعطزززيو  ،و ئيرسزززاأالشزززمع 

سزززززمنت بعزززززد عمزززززل قوالزززززب مزززززن و اإلأو الجززززز  أو البرونزززززز أبوزززززب ا بزززززا لمونيوا 
ن الفززززن المعاوززززر يسززززتخدا إسززززلوبين فززززلززززى سززززةين ا إ باإلتززززافة، ولززززىشززززكال ا ا 
 .(2)ساليب حديتة كاللحاا وئير  أ
  -نواع النحت :أ

و المجسزا أشارا سزو مزا يسزمى بالنحزت المسزتدل انت اكترسأو  نوا  النحتأش ر أ
 ،بعززادجززاا مسززتدلة عززن الخلفيززة تالتيززة ا حأسززو المنحززوت مززن جميززع الجوانززب ولززع و 

شزززكال وتعلزززو علزززى مسزززتوى سزززط  و النحزززت البزززارز وفيزززع تبزززرز ا ني سزززوالنزززو  التزززا
شزكال براز ا زالة مساحات كبيرة من سط  اللوحة إلإوتتطلب سة  الطريدة  ،اللوحة

خزززر ف زززو النحزززت مزززا النزززو  اآلأ ،طزززولأووقتزززا  ،كبزززرأوسزززو يتطلزززب ج زززدا ، المطلوبزززة
يوزززب   وبززةل  ،شززكال فزززي عمززي مسزززتوى سززط  اللوحزززةوفيزززع يززتا نحزززت ا  ،اليززا ر

 شكال المنحوتة اليا رة فيع . على من مستوى ا أمستوى السط  
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     -هميتها في النحت :أالعناصر التشكيلية و 

لتعامزززززل مع زززززا عمزززززال النحزززززت تعنزززززي اسزززززتخداا الخامزززززة واأعمليزززززة تشزززززكيل  نإ
مزن خزالل تنظززيا  وةلزز  فوات المناسزبة إلخززرا  العمزل الفنزيدوتطويع زا بزالطري وا 

فتزززل وزززورة مزززن الناحيزززة التعبيريزززة أيةف ولتدزززديا العمزززل الفنزززي فزززي عناوزززر  التشزززكيل
 فالعناور التشكيلية       ،شكيليةا وقيا العناور التزززنان معرفة مفاسيزززة فعلى الفزززالجمالي
 سي :

  -:  Formالشكل  –1
ن أومعنززى سززةا  ،ة الشززكل والمتززمون فززي العمززل الفنززيكتيززرا مززا نسززمع بدتززي

فالشزززكل سزززو ال ي زززة  ،الشزززكل والمتزززمون :نزززان م مزززان وسمزززالكزززل عمزززل فنزززي لزززع رك
 ،ومتزمون العمزل الفنزي سزو فكزرة وجزوسر ،ة الظزاسرة للعيزان مزن العمزل الفنزيالعام

والززة  يعبززر عنززع فززي مظ ززر الشززكل النززاتن مززن تنظززيا العناوززر التشززكيلية بعالقززات 
 والشزززكل سززززو ،ون قززززادرا علزززى التعبيززززر عزززن المتززززمونارتباطيزززة مدروسزززة لكززززي يكززز

حجام ززززا ومالمسزززز ا أشززززكاال بززززاختال  وززززورسا و أيجززززابي الززززة  يتخززززة العنوززززر اإل
 ووفات ا.

ن أوبززالرئا مززن  ،تمتززل كتلززة فالعناوززر البشززرية والطبيعيززة داخززل العمززل الفنززي
ت تتدارب وتزتالحا داخزل التوزميا ن ا حيأال إفردسا مكل سة  العناور تمتل كتال ب

 ( .3)جمعية كتلة ن ا بشكل كلي يطلي علي ا في حالت ا الإف
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 :Vacuumالفراغ  -2

فزالفرا  قزد يوجزد تزمن  ،نوزرا م مزا فزي تكزوين العمزل النحتزييعتبر الفزرا  ع
فعنوززر الفززرا  يشززكل فززي  ،ا متشززعب التفاوززيلأكززان تكوينززع بسززيطا أال النحززت سززو 

ي يحفرسززا فالعناوززر المفرئززة التزز ،حيززان جزززلا مززن تكززوين العمززل الفنززيكتيززر مززن ا 
لزخرفيززة والخطززوط المتنوعززة و الحفززر اليززا ر للشززكال اأطوح الشززكل الفنززان علززى سزز

 ،علزى قطعزة النحزت خلزي الفزرا  التزي ينجلزي مزن خزالل التزول السزاقط يةسي عمل
ويكون مال ما لملمسع ومتزمونع  ،فكل عمل نحتي لع ما يناسبع من فتال ومحيط

 .(4)عوشكلع وحجم

  -: Lineالخط   -3
ف ة  الحركة  ،كت ا على السط  باتجا  معينة وحر الخط سو تتابع الندط

نوا  الخطوط من ا المستديا والمنحني والمتعر  أوسنا  العديد من  ،تشكل خطا
 ولكل من ا وفاتع وتنتير  الجمالي وفي طبيعة العمل الفني .

ا  النحت نو أ ا في تشكيل كل سمية في النحت لكونع يسأوعنور الخط لع 
فالخطوط  ،نو  من الخطوط لع جمالية وتعبير لكلو  ،المجسا واليا ر والبارز

الدوة والخطوط المستديمة توحي ب ،المنحنية تعطي االنطبا  باالنسيابية والمرونة
شكال الخطوط تمن العمل الواحد أوالتباين في ، والوالبة لشكل العمل الفني

  نفسية المشاسد بالخطوط ترنوتت ،تنو  والحيوية ويعطي قيما جماليةيتفي ال
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لوان ا أتداخل ا مع بعت ا البعض واختال  حسب وتع ا واتجاسات ا و 

 .(5)ومالمس ا
شكال أيتا يوما أنع إشكيل وويائة مادة النحت فومتلما يدوا النحات بت

طار التفاعل واالنسجاا بين الكتل الولبة إالفرائات الموجودة تمن العمل في 
 حاسيا الجمالية للمشاسد .تارة ا إشكال الفرائية لتس ا في وا  ،للنحت

  -: Textureالملمس  -4
فدد يكون سط   فالفنيم ا ومؤتر في تكوين العمل  عنور تشكيلي فالملما

وةل  حسب طبيعة المادة ، و داكناأ ،و خشنا وبراقاأ ،قطعة النحت ناعما
متع الفنية والتعبيرية نوا  المالما لع تنتير وقيأوكل نو  من  ،المستخدمة
ويعطي انطباعا  ،فالملما الخشن يخلي تباين لمناطي التول والظل ،ةوالجمالي

 .(6)بوالبة وخشونة المادة ليعطي انطباعا بحركة وحيوية الشكل
 -:  Colorاللون  – 5

فكل مادة من مواد  ،ا تشكيليا وقيمة جمالية في النحتاللون عنور  يعتبر
وةل  بتنظيم ا  ،حاتتظ ر بعد معالجت ا من قبل النوفات لونية ل ا النحت 
 فطبيعة المواد المستخدمة في النحت ،ا إلتفال اللمسات الن ا ية للشكلوودل 

 ولية التي يمتل ا في لوان الطبيعية للعناور ا تجعل الفنان يتجاوز محاكاة ا 
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وتنتير بور  م ا بالنسبة فعنور اللون لع منظور تشكيلي  ،عمالع النحتيةأ

 تشكيلية .نوا  الفنون الألمختل  
 التوصيات :

عمال الفنية التي تساعد كن التعليمية بنخبة مختارة من ا مان يتا تزيين ا أ -
 على تنمية الةوي الفني والخيال والفكر لدى الطالب .

وينمي الةوي العاا  ،ل المؤسسةم  ماكن التعليمية ليجشيو  فن النحت في ا  -
 ويبعت الب جة والسرور .

ات التعليمية بالمنحوتات للكليات والمؤسسات سناد تجميل المؤسسإ -
 المتخووة والفنانين التشكيليين والتربويين .

لى سة  إفي الووول  وية وعوبات قد تحول دون النجاح المرجأالتيلب على  -
 الياية المنشودة .

مل نطالب ا الددرة على المالحظة والتن ينموا في أساتةة الفن أعلى المعلمين و  -
 عمل ب ا إلنتا  نحتيات فنية جمالية .وحب الخامة وال

تزالة والت ويزة والمداعزد نتزا  بحيزت تتزوفر بزع اإلت ي ة المكان المناسب ل ةا اإل -
 المريحة .

 من ليعإ تتبادل الزيارات بين المؤسسات التعليمية للوقو  على ما وول -
 وخلي روح المنافسة . تافات جديدة فا  نشاطات فنية و ابتكارات و 

 
 .خريننية واالستفادة من تجارب اآلاح  والمعارض لتعميي الرؤية الفزيارة المت -
 االطال  على الكتب والمجالت العلمية المتخووة في سةا المجال .  -
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 د/ مفتاح علي محسن                                             
 الجامعة األسمريةاللغة العربية والدراسات اإلسالمية/                           

 
فررر  ن سرررن إن النظررررل الية يرررا إلرررال اعكررريال ح تعتررر  تا ررر    ي ت رررا    ررر  

، ذلر  نن ف ي  ر را رب ا نعطت انطباعا يخرال، اع  ا  تصف بعض خصا ص ا
اليررةل لرري   خرر حك بررال تك ع ررال الترر ، فررك ي تررن إصرردار  تررك ع ررال الترر   إح بعررد 

، ت را نن اقات را ال تبادلرا  رض بعار ا الربعض الب ث ف  عك ،ه نيةاالنظر إلال ت  
  ي  د صا به إلرال ال اقر ف فر  نخطرال ن  ع ال نظرل ية يا انت ا يا اي اال تك ال ب

 ،  يس ب  ن نخرى  ا     تأص  في ا. كيال  ا لي  ل ا، تأن ياف  ع ال نتبيرل
  إح   ح ي ترررن ف   رررا الف رررك الرررذه نراد   بررردع ا ررراؤ فال   رررا التررر  ط ررر  ية 
،  ع ررال  ررذا ،  تأ رر  العكاقررا بينرره  بررين ب يررا اعيررةالباست اررار اليررةل ال ط رر  

غيرر    الرنف  انطباعراك   ي لرد فرفإن ايتثاث اليةل،    ا لا ف  ه ب عة  عرن التر 
  في ررا لرر  تانررت   ا لررا ف  رره  نبث ررا عررن التفتيررر  التأ رر  فرر  عكاقترره  ررا  رر  ع يرره

ليررررةل  دراسررررته ب عررررة  عررررن  ررررض الترررر ، برررر  إن  ررررذا الف ررررك ال بنرررر  ع ررررال ااقتطرررراف ا
انطباعررات  يررايرل    ي اقررض صررا به فرر   نةلررق خطيررر، فيصرر ر فرر  ذ نررهارتباطاترره

الطبيرررب الرررذه اسرررت عب نصرررف   فتيع ررره يصررردر ن تا ررراك يرررا رل ، فت ا ررراك ل   ي رررا
ذا يةننرا ت  را الت  يرد  ،  نظرنرا « ح إلره إح اه»الطب اقد ي ض فر  نخطرال اقات را،  ا 

فإن ررا تترر ن إكررعاراك با ل رراد  لررذل  اقيرر   إن « ح إلرره»إلررال يررةل ب عررة  عررن ا خررر 
 الي   ال ط ق خير  ن الف ك النااقص. 

 تسب اقي ت ا إح بفا    اب ت ا ا إذا  اقعت ف  سياق  ا، فإن ا ح تترررإن الت  
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اطرررب ب رررا، ،   رررا  ررر  ح رررق ب رررا،  اعتبرررار  رررا  ال رررتت ك  ال خل رررا  ررر  سرررابق ل رررا

،  ع رررال  رررذا فرررالف ك الصررر يم لدحلرررا الت  رررا  الي  رررا  ح  الظرررر ف التررر  اتتنفت  رررا
يتررأتال إح برررالنظر إلرررال تيفيرررا ارتباط رررا بالت  ررات  الي ررر  التررر   ردت  ع رررا، سررر ال 

الك  ا،  تأ   تأثير ا في ا  تأثر ا ب را،   رذا النظرر  ر   را يعررف عنرد الساب ا ن  
  لتاكررفا عررن  ارر  ن ال فررردل ال ي يرراع  ررال ال يررا بالسررياق، ف رر  اعدال الفعالررا  ا

برر  إن الت  ررا  خاصررا إذا تانررت  ررذ  ال فررردل  تعررددل ال عرران  فرر  نصرر  ا ال يرر ه،
ن اعلفراظ ا،  تتيير دحلت ا بتييرر ،   تتتسب  دل ل ا  نه ل سرتخد ا فر  التركك فر  ا 

  تت يد دحلت ا برال عنال ال ناسرب لرذل  السرياق الر اردل فيره، فرإذا خريرت سياق  عين
،  ررن التركك ت ره عررن ال عنرال ال رراد  نرهدحلرا ال فرردل عرن  عنرال السررياق، نخريرت 
 ارل فر  انت رال ال فرردات ال ناسربا، ثرك سرب  نا تانرت ير دل التركك تعت رد ع رال ال  ر

،  الي   ف    اطض ن  نص ص،   ن  نرا تفا ترت دريرات  ذ  ال فردات ف  ي  
اليرر دل فصررا ا  بكغررا عنررد ن رر  الصررنعا،  تررال عررد بعارر ا ارررباك  ررن اررر ب 

ل راب  كراعر ك، اقرا    الس ر لداقا تص ير   اق ل  صفه  كدل تأثير  ف  السرا عين  ا 
 . (1)"االبيان لس ر  ن  " إن  -ص ال اه ع يه  س ك-

،  ح  رن ح تتفاا   ن  يث    نلفراظ  يرردل  اليريان   " إن اعلفاظ ي   
ن الفاري ا  خكف را فر   ك   را  عنرال ال فظرا ل عنرال الترر   يرث  ر  ت رك  فرردل،  ا 

 . (2)، ن  نكبه ذل    ا ح تع ق له بصريم ال فظ " ت ي ا
 عنال نصبم     ر ال ررررر السياق ف  ت ريرررررارل  نا إلال نن دراسا نثررررتيدر ا ك

                                                 

 .6/91 ،7584  راقك  ديث الخطبا،( 76)باب النتاح،( 76)تتاب البخاره، ص يم  (1)

  .79 ل يريان  ا عياة دح  (  2)
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، ي ررر   العرررالك ا ني يرررةه فيررررث  " إن  دراسرررا ع  رررال ال يرررات غيرررر العربيررراا ت ررراك 

الي رر  تتتسررب دحلت ررا  ررن خررك   كبسررات ال ررا  ... ت ررا نن ال عنررال ح ينتكررف 
،  يررررى (1)، ن   ارررع ا فررر  سررريااقات لي يرررا" ح  رررن خرررك  تسرررييق ال  ررردل ال ي يررراإ

 . (2)ذه يبين اقي ا الت  انن السياق    ال العالك فندري 
ذا ترران ع  ررال اليرررب اقررد تنب رر ا إلررال نثررر السررياق فرر  ت ريررر ال عنررال     ررديثاك  ا 

ر  ره اه  –فإن ع  ال العربيا ا سك يا سب   ك ب ر ن ، ف د نص ا  اك الكرافع 
ع ال نن التكك يت ن عا اك ظا راك يراد به العاك،  يدخ ره الخراص،  ظرا راك يعررف  –

 . (3)ننه يراد به غير ظا ر  ن سيااقه 
 اقررد ن لررال ال فسررر ن السررياق عنايررا باليررا  ل ررا لرره  ررن ن  يررا فرر  ف ررك دحلررا 

،  الترررييم بررين اعاقرر ا  التفسرريريا، نرر   فاسررتعان ا برره فرر  تكررف ال عرران الررنص ال ر 
 عن الرررنص ال ر نررر    رررد  اكرررترط ال فسرررر ن ع رررال  رررن يتعا ررر   عررره نن يراعررر  

ن يست اررر الررنص تررا كك عنررد تفسررير بعارره،  نن ينظررر السررياق ال يرر ه،  ذلرر  بررأ
إلررررال  ررررا يتفررررق  عرررره  ررررن نصررررر ص  ررررن  يررررث  ال يررررا ن  اع ترررراك ن  الع يررررردل ن  
ال صص،   ر   را يعررف الير ك بالتفسرير ال  ار ع ، ف را ني  ره ال رر ن الترريك فر  
  اض بسطه ف    اض  خر،   ا تان عا اك ف    اض رب ا خصص فر   خرر، 

رب ررا اقيررد،   ررا ترران ثابترراك فرر    اررض رب ررا نسرر  فرر    اررض  خررر،    ررا ترران  ط  رراك 
ت ررررا اكررررترط ا ع ررررال ال فسررررر نن يترررر ن ذا إل رررراك بسررررياق ال ررررا   تأسررررباب النررررة   

 –ا،  ار ب ك ف  البكغا ، اقا  ا  اك  ال  ررررك ف  ال يرررررب   نا ي رررر عادات الع
                                                 

 .929 الخةري  بدر البااق  لعبد ال ر ن  النص ف   نثر ا السياق اقرينا  انظر(  1) 

 .929ال صدر السابق   انظر(  2) 

 .84 ، ل كافع  الرسالا  انظر (  3)



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                                                              التفسير بالسياق

 
-121- 

 
  إح يع تره لك ب يرات العرربتتراب اه غيرر عرا   " ح ن تال بري  يفسر-ر  ه اه 
فررر  تريي ررره ع رررد اختياراتررره فررر  التفسرررير "  ،  ي ررر   ابرررن يريرررر الطبرررره(1)نتررراحك " 

ن ا اق نا ذل  ن لال اعاق ا  ف   ذ  ا يا بالص اب  عن ا يات اقب  را  بعرد ا فري ك   ا 
تترررر ن  ررر  فرررر   عنررررال  رررا اقب  ررررا  بعررررد ا  إذا تانرررت فرررر  سررررياق نةلرررت، فررررأ لال نن 

،  ترران    ررره سررركك  " إذا ا ت رر  الترركك  عنيرررينال  رر   العرررة بررن عبررد،  ي(2)" ا ررد
،  اقررا  ابررن (3)ع ررال ن ررد  ا ن اررم  نكررد   اف ررا ل سررياق  ترران ال  رر  ع يرره ن لررال" 

" ف ررن تردبر ال ررر ن،  ترردبر  را اقبرر  ا يررا   را بعررد ا،  عرررف   -ر  رره اه  – تي يرا
 ي ر   الةرتكر   " لريتن   رط  ،(4)ال ر ن تبين له ال راد،  عرف ال ردى  الرسرالا " 

ن خررالف نصر  ال اررض ال يرر ه  نظرر ال فسررر   راعرال نظررك التركك الررذه سرريق لره،  ا 
ن نفار  اقرينرا ت ر ك ع رال   ي را ،  ي ر      رد ركريد رارا  (5)لثب ت التير ة"  "  ا 

 ،  ي       د الطا ر بن عاك ر  (6)ه  ن ال   " ررر عنال ال فظ،   اف ته ل ا سيق ل
                                                 

 .2256،2/727 بالظن، ديث التفسير تر  ف   فص  ل بي   ، ا ي ان كعب(  1) 

ين   إن   ﴿  -تعالال– اق له تأ ي  ف  ذتر ( 2)  ران   ك   ب ع د   ت ف ُر ا   ال ذ  د اُد ا   ثُرك   إ ي   ب ُتُ ك   تُ  ب ر    ل رن ُتف رراك  اة   ت ر  
ل ررر      ررُّلن ن   ُ رركُ    ُن    بتفررر ك تفرررا اةداد ا نن ررك   ناقرر اح ،(19  ،ا يررا ع ررران    سرر رل﴾ ) الا 
 ع رررال   تررر ا ،نن رررك ذن برررا اةداد ا ،نن رررك الي رر د العنررر  ننررره -سررر ك ع يررره اه صررر ال- ب   ررد
  عن ررك تفررر ك  اةديرراد الي رر د نن ررك   اع   ال رر    ريررم ، تفررر ك ع ررال ن رر ا ،نن ررك تفررر ك
 .8/876 الطبره يرير حبن البيان يا ض  انظر.- س ك ع يه اه ص ال- ب   د تفر ا

 .229 ، السكك دعب بن ل عة ال ياة نن اف بعض ف  ا يياة إلال ا كارل(  3)

 .98/17 تي يا حبن الفتا ى  ي  ف(  4) 

 .9/496 ل ةرتك  ال ر ن ع  ك ف  البر ان(  5) 

 .9/22  ركيد ل   د ال تيك ال ر ن تفسير(  6) 
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 . (1)لتكك  ار   ن الف ك ال خطئ " "  سياق ا

  حبرد  ررن ت ريررر ال عنرال  اق اعرد الترررييم بره  اقبر  الب رث فر  نثررر السرياق فر 
 تعريفه  بيان ندلته  نرتانه  نن اعه. 

   المعنى اللغوي للسياق: -

ل ررك  ﴿    -تبررار   تعررالال-ي رر   ال ررق  ررال ن ُسرر قُ  ن ن ررا ي ررر   ا ن     ة  ال ُيرررُ  اع  ر ض   إ ل ررال ال   
ر جُ  ر عاك  ب ه   ف ُنخ  ن هُ  ت أ ُت ُ  ة  رُر ن   ن ف رك     ن نُفُسُ ك   ن ن ع اُ ُ ك      ،  ي ر   فر    ارض (2) ﴾ ُيب ص 
ه   ال  رررهُ ﴿   خرررر  ررر    ال رررذ  س  ي ررراح   ن ر  اباك  ف تُث يررررُ  الرِّ ررر   ي ي ن رررا   يِّرررت   ب   رررد   إ ل رررال ف ُسررر  ن ا ُ  س   ب ررره   ف أ   
رررد   اع  ر ض   ت   رررا ب ع  رررذ ل          ررريق  ﴿  ،  ي ررر   فررر   خرررر  (3) ﴾ الننُكررر رُ  ت  س  ين       ات   ررر  ا ال رررذ 
ب  ُررك   ن ررا   إ ل ررال ر  ررراك  ال ي  بِّرر    إ ل ررال﴿  ،  ي رر   فرر  رابررض  (4)﴾ ُة   ، (5) ﴾  ال   س رراقُ  ي       ررذ   ر 

الرر اردل فرر   ررذ  ا يررات ل يرردنا نن ررا تررد  ع ررال  عنررال « سرر ق »  لرر  تأ  نررا  ررادل 
حنةيرراح ال ترران ، ي رر   اليرر  ره  " ي ررا   لرردت فكنررا ثكثررا بنررين ع ررال ال رتررا  ا

،  ي رر   ابررن فررار   " السررين  الرر ا  (6)سرراق  ا رردل، نه بعارر ك ع ررال إثررر بعررض" 
ا،  السي ا    را اسرتيق  ال اف نص   ا د،      ذ  الك ل، ي ا  سااقه يس اقه س اق

                                                 

 .9/54 عاك ر بن الطا ر ل   د  التن ير الت رير(  1) 

 26   ا يا ، السيدل س رل(  2)

 1   ا يا ، فاطر س رل(  3)

 64   ا يا الة ر، س رل ( 4) 

 49   ا يا ال يا ا، س رل(  5) 

 9941 ،2/9945 ل ي  ره الص اح(  6)
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 اق لإلنسان  غير ،  الي ض س ق، رررر،  السض نس اقرررررإلي ا  ن ت  ك ل،  الي يساق 
،  رير  نسر ق  إذا  يت بذل  عن ال اكر  ينسراق ع ي را،  ي را  ا ررنل سر اقالإن ا س 

   تان عظيك الساق،  ال صدر الس ق، اقا  رؤبا
 " (1)........................      اقب  ن التعدال   ب ف  س ق

،  اقرا  الة خكرره  (2)   لبراب اع،   ر   كرت ا  رن ا س ق ال رب      ا ال ترا 
،  اقرررا  (3)...  ي تررر  بال رررديث ع رررال سررر اقه  ع رررال سررررد ""تسرررا اقت ا بررر  تتابعرررت

،   رن تر   رذا (4)الةبيده  "  نص  السرياق سر اق، اق برت الر ا  يرال لتسررل السرين " 
د ر  رر    عنررال التتررابض  احتصررا ،  سررياق الترركك تتابعرره نخ ررص إلررال نن السررياق يرر

  نس  به الذه ييره ع يه. 
ي ر    " ن را السرياق  ال ررا ن    فإن ابن داقيق العيردأما في اصطالح العلماء -
،   رر  ال ركررردل إلررال بيررران ال  رررت كت ،لدالرررا ع ررال  رررراد ال ررتت ك  رررن تك رررهفإن ررا ا

إلرررال السرررياق اررر ن تعريفرررره  اعندلسررر  ،  يكرررير نبررر   يررران(5) تعيرررين ال ي ررركت "
يررره عرررن تيفيرررا النطرررق بألفررراظ ال رررر ن،   ررردل حت ا،   في ررر    " ع رررك يب رررث فل تفسرررير

،   عاني ررا الترر  ت  رر  ع ي ررا  ررا  الترتيررب  تت ررات  ن تا  ررا ا فراديررا  الترتيبيررا

                                                 

 .7/2988 العرب لسان ،997 رؤبا دي ان  انظر(  1) 

 .4/964 فار  حبن ال يا   ايي   عيك(  2) 

 .497 ل ة خكره البكغا نسا (  3)

 .7/456 ل ةبيده العر   تاج(  4) 

 .2/29 العيد داقيق حبن اع تاك ع دل كرح  تاكاع إ تاك(  5) 

ن رل صدااق ا،  نس ته،  السر ق  كرت ا  رن  رذا   ل را   ن الد اب،  ي ا  س ت إلال ال
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،  تعيررين ال  ت رر ، " السررياق يركررد إلررال تبيررين ال ي رر  ،  ي رر   ابررن ال رريك (1)ذلرر " 
 ك رررا،   ذا  ن نعظرررر،  ت ييد ال ط ق  تن ف الدحلرادررررررررربعدك ا ت ا  غير ال  ضررررال ط  
السرركك إلررال نن السررياق  ،  يكررير العررة بررن عبررد(2)ال رررا ن الدالررا ع ررال  ررراد ال ررتت ك"  

  د  عنال ا يرا برين  عنيرين   ت  رين  فإذا تردل ا  اف ه  ن اعاق ا  التفسيريا  ريم
ذا ا ت ر  التركك     ال عنال ع ال  ا د  ع يره التتراب  السرنا  ا فاع لال لسرياق،  ا 
  ترران ال  رر  ع يرره ن ررد  ا ن اررم  نكررد   اف ررا ل سررياق ،  ترران    رره ع ررال عنيررين
 ررديث عررن ت نرره نظررر فرر  دححت ،  ح يخرررج  ف رر ك السررياق فرر  ال ررديك  ال(3)ن لررال
ال  ارنرررا ل رررنص، ي ررر    ،  ال رررا حت النصررر ص السررراب ا  الك  رررا لررره،  دحالرررنص

الرردتت ر ردل اه الط  رر   " ت  ررا السررياق فرر  تعبيررر ال فسرررين تط ررق ع ررال الترركك 
الذه خرج  خرياك  ا داك،  اكت   ع ال غررض  ا رد  ر  ال  صر د اعصر   ل  رتت ك 

،  رض  ك ظرا نن اليررض  رن التركك ن  ال عران    ف  نسق  ا رد،  انتظ ت نيةاؤ 
 يعرفرره الرردتت ر ، (4)"نصررر اعساسرر  فرر   ف رر ك السررياقال  صرر دل بالررذات  رر  الع

" اليرض الذه تتابض التكك عي ه،  دل حك ع يره ب فرظ العةية بأنه   سن    د عبد 
 . (5)، ن  السا ض " ، ن  ال تت ك فيهال تت ك ن   اله، ن  ن  ا  التكك

ترركك ن ررا الرردتت ر عرر يض ال طرفرر  فيرررى ننرره التتررابض  السرررد الررذه سرريق لرره ال
ع ال  ي ته   اعه ف  نس  به الذه يثبت ي  ه  عباراته ع يره   ترال نصربم سريااقاك 

                                                 

              .9/929 اعندلس   يان عب  ال  يط الب ر(  1) 

 .99 ،7/1 ال يك حبن الف ا د بدا ض(  2) 

 .229 السكك عبد بن ل عة ا يياة إلال ا كارل  انظر(  3)

 .89 الط    اه لردل السياق دحلا(  4)

 79،  ال ر ن  ال صص ف  ال فظ  ال تكابه ت ييه ف   نثر ا قالسيا دحلا نثر(  5)
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،  ال تتبرض عاقر ا  (1) ن التكك يتبض بعاه بعاراك فر  نظ ره الرذه  رد الخطراب فيره
 ياق ف  بيان  عان  ا يات التري ا رررررك ع ال اقرينا السررررياك اعت اد رررال فسرين يرى ي 

ذل  ف  بيان ك ل  ناسبا بين ا يرات،  ترال نن بعار ك يرا ة ذلر   الترييم بين ا،    
إلررال الب ررث فرر  ال ناسرربا بررين السرر ر،  ع ررال  ررذا اقسررك السررياق إلررال سررياق صرريير 

، ن ررا التبيررر ف رر  نتبررر الصرريير  رر  ال يررا ر ال باكررر ل فررظ  سررياق تبيررر، فالسررياق
ار ال فسررر ن  ررن ال باكررر ل فررظ تالي  ررا ن  الف رررل ن  الخطرراب ن  ال صررا، ت ررا نكرر

 إلال نن السياق له اقرينتان لفظيا   اليا. 
 : أدلة السياق من الكتاب والسنة -

 تبرة ن  يا السياق عند ال فسرين  ن يانبين  
اع   ننرره  ررن تفسررير ال ررر ن بررال ر ن،   رر  ن سررن طرررق التفسررير  نصرر  ا   -

  رره، فإنرره حإذ ح نع ررك ب عرران  الترركك  ررن ال ررتت ك نفسرره، فررإذا بررين  ررراد   ررن تك
  " إن نصرم الطررق فر  ذلر   -ر  ره اه  –يعد  عنه إلال غير ، ي    ابرن تي يرا 

نن يفسرر ال رر ن برال ر ن ف ررا ني ر  فر   ترران  فإنره اقرد فسرر فرر    ارض  خرر،   ررا 
،  اقد يررد ع رال  رذا نن تفسرير (2)... " بسط ف    اض  خراختصر  ن  تان ف د 

لطريررق الثرران    رر  التفسررير بالسررنا نصررم  نرره ال ررر ن ايت رراد  ررن ال فسررر، فيترر ن ا
، - – ن سن  ف   ا ع ت دريا ال فسر  ارت ال ف  ه   لرن يصر  إلرال ف رك النبر 

ن ررررا يكررررترط في ررررا الن رررر    ييرررراب ع ررررال  ررررذا بررررأن السررررنا ح ت رررردك ع ررررال إطكاق ررررا   ا 
الصرر يم  ن ررا تفسررير ال ررر ن بررال ر ن ف رر   ررن يررن  الصرر يم،  لعرر   ررذا  ررا عنررا  

                                                 

 .26 السابق ال صدر  انظر(  1) 

 14 تي يا حبن التفسير نص   ف    د ا(  2) 
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ب صفه ننره ن سرن الطررق، ذلر  ننره لرك ي يرد، ثرك رترب بعرد  السرنا ال  يردل ابن تي يا 
 . (1)بالص ا
 بار نن ال ر ن التريك ف   ي  ه   دل  تتا  ا  ترابطا ، رررن ا الثان    فباعت -

  ت دل اليايا  ال دف،     ال ف ر ك  رن نن ترتيرب سر ر    ياتره ترتيرب تر اقيف   رن  
فرر  ترتيبرره،  ع ررال  ررذا ترران  -  - ايت رراد لرره الررذه ن رراط بترر  كرر ل ع  رراك،  ح

ه نن ل  رررر ن الترررريك   نن يراعررر  فررر  ب ثرررع رررال ال فسرررر  البا رررث فررر  التفسرررير لةا ررراك 
   -تبررار   تعررالال -،  ن رردافا    اصررد  غايررات  ا رردل، ي رر   ال ررق نسرراليب  طررردل

هي   ال  ُررر  ن     رررذ ا إ ن  ﴿  رر    ل   ت رر    ررد  كُ     ُيب كِّرررُ  ن اق رر   ن ين  ال      ين   ُ ررؤ    ات   ي ع    ُرر ن   ال ررذ  ررال     الص 
رراك  ل  ُرك   ن ن   ل ن را ُ  ت ت راب   ل ررر  ن﴿  ،  ي رر   فر    ارض  خرر (2) ﴾ت ب يرراك  ن ي  ررر ج   إ ل ي ر    ن نة   ل ُتخ 

بِّ  ك   ب إ ذ ن   النن ر   إ ل ال الظنُ   ات     ن   الن ا    ر اط   إ ل ال ر  يد   ال ع ة ية   ص   . (3) ﴾  ال     
لتترراب  -  -ن ررا دحلترره  ررن السررنا، ف رر  نصرر   عتبررر فرر  تفسررير النبرر   -

 -رسرر   اه  --اه،  اع ث ررا ع ررال ذلرر  تثيرررل، ف ررد سررألت نك ال ررؤ نين عا كررا 
–  ين  ﴿   -تعررالال–عررن اق لرره تُرر ن     ال رررذ  ررا ُيؤ  اُق ُررر ُبُ ك    ت رر ا    رررك   إ ل ررال ن ن  ُررك     ي   ررا      بِّ    ر 

ُع ن     "ح يرا بنرت -  -ف الت   ك الذين يكرب ن الخ رر  يسرراق ن، ف را   (4)﴾ر اي 
    ررررك يخرررراف ن نح ي برررر  يصرررر   ن  يتصررررداق نالصررررديق   لتررررن ك الررررذين يصرررر  ن   

ل      ﴿  ن ك،  ي ر ات   ف   ُيس ار ُع ن   ُن     –ه ررررر ٌّ ننررر،  ي  (1) " (5) ﴾ س اب ُ  ن   ل   ا   ُ ك   ال خ 
                                                 

 .928 الع  الر  ن لعبد  اق اعد  التفسير نص    انظر(  1) 

 1  ا يا ، ا سرال س رل(  2) 

 9  ا يا ، إبرا يك س رل(  3) 

 79  ؤ ن ن،ا ياال س رل(  4) 

 79  ا يا ، ال ؤ ن ن س رل(  5) 
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 - ررن ا يررات فرر  التكررف عررن  عنررال ا يررا   فررإذا نظرنررا إلررال اسررتع   الك ررق 

ا يرررا ب فرد رررا  ب عرررة  عرررن السرررياق  فإن رررا ت ت ررر   عنيرررين  تارررادين  اع     رررا 
  لتررن السررياق ريررم ال عنرر   -رررا- الثرران    ررا ف  ترره عا كررا  -  -فسررر ا برره 

  بر  دإلرال ال عنرال ال ررا با كارل -  - لك يتتف  -  -اع   ،   ذا  ا ع  ه 
دل  ع يره ببيران ننره اسرتخدك السرياق  تع ي راك لنرا  تنبي راك إلرال ن  يرا السرياق فر  ف رك 

الررردر  ت ا ررراك،  -  - رررن تك ررره،  ل رررد  عرررال الصررر ابا  - يررر   عرررة– رررراد اه 
  ندرت ا ن  يا السرياق فر  بيران  عران  ا يرات التري را،   را   تري ران ال رر ن عبرد

  عنرره ااقتطع ررا خطررأ  فرر  ف ررك  يررا فض بررن اعةرقيبررين لنررا -  ررا -اه بررن عبررا  
 ن سيااق ا، ف د ر ه ننره اقرا  حبرن عبرا   ترةعك نن اق  راك يخرير ن  رن النرار،  اقرد 

ُرُيررر ا   ن ن ُير يرررُد ن  ﴿  --اقرررا  رررن   ي خ  رررا الن رررار      ين   ُ رررك      رررار ي  ن   رررا ب خ  ل  ُرررك      رررذ اب       ع 
  (3)  ااقررررن  رررا ف اق رررا  رررذ  ل تفرررار"  " ي ررر  - رررا-، ف رررا  لررره ابرررن عبرررا (2)﴾ ن  ررريك  

ين   إ ن  ﴿   -تعرالال–تنبي ا إلرال نن را يرالت فر  سرياق اق لره  را ل  ُرك ن ن   ل ر    ت ف رُر ا   ال رذ     
ث   هُ  ي   يعاك  اع ر ض   ف   رن   ب ه   ل ي ف ت ُد ا     ع هُ       رذ اب      ك   ع  را   ي ر   را ال   ي ا   رن ُ ك   تُُ بِّر       ل  ُرك         

                                                                                                              

  سر ك ع يره اه صر ال- اه رسر   عرن ال ر ن تفسير نب اب -الص يم اليا ض التر ذه سنن(  1)
 -   نبرر  بررن  ن  ررد  سررند ،8/247، 4968   ررديث ال ؤ نرر ن سرر رل   ررن(  27) برراب -

 اه رار  عا كرا السريدل يث رد  - اعنصرار  سرند  رن ال ستدر  ال   ق اعنصار،  سند
 الترر اق ( 29)برراب الة ررد،( 46)تترراب -سررننه فرر   ايررا ابررن  نخريرره ،28972 عن ا، رديث

( 24)تفسير التفسير،(26) تتاب -ل ستدرته ف   ال اتك ،7915 ال ديث راقك ، الع   عن
  يكررررب  يسررررق يةنررر  الرررذه الريررر  ن ررر  " بصرررييا ،4729  رررديث - ال ؤ نررر ن سررر رل= 

 ".....الخ ر

 46  ا يا ، ال ا دل س رل(  2)

 .5/796ل طبره ال ر ن تفسير ف  البيان يا ض  انظر(  3)
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ررذ اب   نصرر   التفسررير، ، ت ررا اعت ررد تبررار ال فسرررين السررياق نصرركك  ررن (1) ﴾ن ل رريك   ع 
 –،  استنبط ا به  رال، ف د بين ابن يرير الطبره ف  تفسير اق له فري  ا به ناق احك 

ق   الّ ه   اق د ُر ا       ا﴿ -تعالال  ا اُل ا  ررررراق   إ ذ   اق د ر        رن ب ك رر   ع   رال الّ هُ  ة    ررررن ن    ل  ك ر  ِّ   ﴾ (2)  

ررا اق رراُل ا   إ ذ  ﴿    -تعررالال–نن ن رر  التأ يرر  اخت فرر ا فرر   عنررال اق لرره   ع   ررال الّ ررهُ  ن نررة       
ررن ب ك ررر   ل    ِّ ع ررال ناقرر ا ، ف يرر    رر  ريرر   ررن الي رر د،  اقيرر   ي اعررا  ررن ك،  ﴾ ك رر  

   كريراك إلرال ننره اع فرق يش،  ريم الطبره نن ك  كرت  اقريش اقي    ك  كرت  اقر 
ترر الي رر د  ترال ي  ر  ال عنررال   عن سررياق الخبرر عرن ك ،  لررك ييرر ذل سرياق   ذلر

ن ررا  ررن ينتررر  ررذا  ررك ع رري ك ،  نن الي رر د ح ينتررر ن نررة   الرر    ع ررال البكررر   ا 
ف ات   راك ﴿   -تعرالال–،  ر ه ف  تفسير اق له (3) كرت  اقريش نن نبرا بترر  (4)﴾   ن ّبراك    

( ال ارد ف  ا يا، إح نن ابرن  ت اقفا ف  تفسير  عنال لفظ  ) اعب -  را - ع ر 
–،   ررر  اق لررره نن  عنرررال ال فرررظ يبينررره ح رررق ا يرررا نبررره إلرررال –ر  ررره اه  –عطيرررا 
ُتك   ل ُتك     ت اعاك ﴿   -تعالال ، فالفات را  اعصرناف ال رذت رل اقب  را ل نرا ، (5) ﴾   ع  ن ع را  

 . (6) اعب لألنعاك ، فيت ن  عنال اعب ع ال  ذا  ا تع ف به الد اب
                                                 

 47  ا يا ، ال ا دل س رل(  1)
 

 19  ا يا ، اعنعاك س رل(  2) 

 .1/416 الطبره يرير حبن البيان يا ض  انظر(  3)

 49  ا يا ، عب  س رل(  4)

 42  ا يا ، عب  س رل(  5)

 بررررالرنه ال رررر ن ترررأ   بررراب – ال رررر ن فارررا   تتابررره فررر  سررركك برررن ال اسرررك عبيرررد نبررر  ر ى(  6) 
 نه  " ف رررا (  نبرررا  فات رررا  ) اق لررره عرررن سررر  الصرررديق  بترررر نبرررا نن ،572،2/299  رررديث
 كريبا نبر  ابرن  ر ى."نع ك؟  اح اه تتاب ف  اق ت ننا إن ت  ن  نرض نه تظ ن ،ن  س ال
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  ف  احختيار  الترييم، ف د بين  –ر  ه اه  –د ع يه ابن تثير ررر     ا اعت 
رع     إ ذ ا   ال  ي    ﴿  -تعالال–ف  تفسير اق له  نن لفرظ  ) عسرع  ( يسرتع    (1)﴾ ع س 

تنه نبه إلال نن ا اقبا   نا ننسب، تأنه ناقسرك بال ير   ظك ره ف  ا اقبا   ا دبار، ل
إلرال الك رق  ريرم  –ر  ره اه  –إذا نكرق   ف د نظرر  ها ،  بالفير  ايإذا ناقب 

 . (2)به  عنال ا اقبا 
   أركان السياق: -

  إ ررا نن يعت ررد ع ررال دححت فرر  الررنص الررذه تفسررير الررنص ال ر نرر  بالسررياق
سررب ه، ن  ع ررال دححت فرر  الررنص الررذه ل  رره،  ررن  نررا تانررت نرترران السررياق عنررد 

التررركك، يارراف ل  رررا اقرينرررا ال ررا ،   ررر  إ رررا  ال فسرررين  السرررباق  ال  رراق،  نلفررراظ
  ا  ال تت ك ن  السا ض ن  ال خاطب. 

،   ثالرره  ررا ر ه عررن ع رر  بررن نبرر    رر  الترركك الررذه يبررين  ررا بعررد السببباق:  -1
ُتررركُ  ف الّ رررهُ ﴿   -تعرررالال  –نن ريررركك سرررأله عرررن اق لررره  -  -طالرررب  رررن ُتك   ي    ك   ب ي   ي ررر  
رررا   ل رررن ال   ي ا   ررر       ع  ررراف ر ين   ّ رررهُ ال ي ي  ن ين   ع   رررال ل   ت  رررب يكك  ال ُ رررؤ    ف رررا    رررك ي ات  ننرررا  (3) ﴾ س 

ُتركُ  ف الّ رهُ ﴿    ادنه، ادنه، ثرك اقرا  -  -فيظ ر ن  ي ت  ن، ف ا  له  رن ُتك   ي    ك   ب ي   ي ر  

                                                                                                              

 ،49798  رديث - ال رر ن يفسرر نن ترر   ن( 44)  نال ر  فاا  ( 24)تتاب - صنفه ف 
 اقررد الفات ررا  ررذ   " اقررا  ثررك  نبررا،  فات ررا  ال نبررر ع ررال اقررا  ع ررر ننننرر   عررن ،99/277

 " ع ر يا التت ف ل    ذا إن  " ف ا  نفسه، إلال ريض ثك ،"  اعب؟ ف ا عرفنا ا

 96  ا يا ، التت ير س رل(  1) 

 .97/271 تثير حبن كالعظي ال ر ن تفسير  انظر(  2)

 .  979  ا يا النسال، س رل(  3) 
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ل ن ال   ي ا  ا   ع        ن ين   ع   ال ل   ت اف ر ين   الّ هُ  ي ي  نن ا كرتا   -  -ا نب ر ﴾ س رب يكك  ال ُ رؤ   
 ،     ي ك ال يا ا ال ارد سبااقاك ف  ا يا. ية   بت ديد الي ك

،   نرره  ررا ر ه عررن اقتررادل فرر    الترركك الررذه يبررين  عنررال  ررا اقب رره  رراللحبباق:  -2
يس ال ي ا الّ هُ  اق ا      ا  ذ   ﴿  -تعالال–ه ررراق ل ي ك   اب ن   ع  ُذ ن   ل  ن ا    اُق ت   ن ن نت     ر      ُن ِّ    ات خ 
ررن إ ل ررر  ي ن     اق ررا    ﴿ ، ننرره يترر ن يرر ك ال يا ررا، اقررا   نح ترررى ننرره ي رر   (1) ﴾ الّ رره   ُد ن     

كُ    ررذ ا الّ ررهُ  اق ين   ي نف ررضُ  ي رر   رراد  اُقُ ك   الص  ررد  ن ررات   ل  ُررك   ص  ررر ه ي  ررن ت ي  ت   ررا    ين   اع ن   ررارُ  ت    ال ررد   خ 
رر    ن ب ررداك  ف ي  ررا ررن ُ ك   الّ ررهُ  ر ا  ُارر ا   ع  ر  رر    ن  ةُ  ذ ل رر    هُ ع  رريكُ  ال ف رر   ف ررد ل  ررت ا يررا  (2)﴾ ال ع ظ 

  -تعرالال  –،   نره اق لره (3)  ففسرت ال رديث بأنره يتر ن ير ك ال يا راال سؤ   عن ا
كُ  ﴿ رُ    الررن ي  ررُيد ان     الك رري  ، يط ررق  يررراد برره الت تررب فرر  السرر ال ف فررظ الررنيك (4) ﴾ ي س 

الكرير الك رق بره نبران نن الرنيك  ،  لفرظ يراد به  ا ح ساق لره  رن النبرات يط ق 
 . (5)    ا ط ض  ن النبات   ا ح ساق له

                                                 

 997  ا يا ال ا دل، س رل(  1)

 991  ا يا ، ال ا دل س رل(  2)

 .9/299عبدالرةاق تفسير(  3) 

 7  ا يا ، الر  ن س رل(  4)

 - الررررررر  ن سرررررر رل تفسررررررير( 88) التفسررررررير،( 26) تترررررراب –  سررررررتدرته فرررررر  ال رررررراتك ر ى(  5)
-تعررالال– اق لرره تفسررير فرر  ،اقرا -عن  ررا اه رارر -عبررا  ابررن نن ،4527،2/881  رديث

 ص يم   اقا "  ىساق ع   اتان  الكير اعرض نني ت  ا النيك(   " الكير    النيك )
   بر  برن الرر  ن عبرد  ارعفه  ن را ، سند  ف  عن الذ ب   اعفه ، يخريا   لك ا سناد
  تتبرض الرذ ب  انت رادات بتار ين ال سرتدر  انظر نرطرأل برن ال يراج سند  ف  عن ال ادع 
 .2/881 ال ادع 
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إلال  ذا الررتن  بينراك نن  (1) ل د نكار الةرتك   ف  تتابه البر انألفاظ الكالم: -3
  يتر ن برالنظر إلرال اعلفراظ ال فرردل،  الثران   الب ث فيه يت ن ع رال  ي رين  اع  

 يت ن بالنظر إلال التراتيب .
  ا اعلفاظ ال فردل فيت ن النظر في ا  ن ثكثا  ي    فأ  -

 ال عان  الت   اعت ل ا،      ا يتع ق بع ك ال يا.  -1
 ال ي ات  الصيغ ال اردل ع ي ا،      ا يتع ق بع ك التصريف.  -2
 رد الفر ف إلال اعص  ،     ع ك احكت اق.  -3
    ن ا ب سب التراتيب   فالنظر فيه  ن نربعا  ي   -
 ب سررب ا عررراب،   رر   ررا د  ع يرره ال رتررب ب سررب ال اررض،   رر   ررا يتع ررق -1

 بع ك الن  . 
 ررن ي ررا إفادترره حةك نصرر  ال عنررال، الررذه يخت ررف برراختكف   تاررال ال ررا ،  -2

      ا يتع ق بع ك ال عان . 
باعتبرررار تأديرررا ال  صررر د، ب سرررب  اررر ح الدحلرررا  خفا  رررا   راتب رررا،   ررر   رررا  -3

 بيان. يتع ق بع ك ال
 باعتبار الفصا ا ال فظيا  ال عن يا  احست سان،      ا يتع ق بع ك البديض.  -4
  تصررريغ التررركك ،  التررر  ررر  الظرررر ف التررر  ت ررريط برررالتككالحببباو أو النرينبببة:  -4

عررررف فررر  ع رررك الدحلرررا بسرررياق ال  اقرررف،  سررر ا  اقرررد ال ،  ي دحلتررره بصرررفا خاصرررا
، فال ار ر  ال كرا دل يعردان باب النة  ع ك نس ،  عند ال فسرين   العرب بال  اك

 عرفا تفسير ا يرا  رن تتراب اه   ن ن ك الظر ف ال ؤثرل ف  ال عنال  إذ ح ي تن 

                                                 

 .2/964 ل ةرتك ، ال ر ن ع  ك ف  البر ان  انظر(  1)
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،  اقررررد نبرررره د ن ال اقرررر ف ع ررررال اقصررررت ا،  ة ررررن نة ل ررررا،  عررررادات  ررررن نةلررررت فرررري ك
 ررال السرري ط  فرر  تتابرره ا ت رران إلررال نن  ررن ا يررات  ررا نكررت  سرريااق ا   ناسرربت ا ع

ررِّ    ح   ﴿ –تعرالال–،   ن را اق لره غفال ك سبب النة  الع  ال   ر    ل س ران     ب ره   ُت    ل ت ع ي 
 ننه س ط  ن  ا ل ا اقب  ا عسر يداك   تال ةعك بعض الرافاارررفإن  ناسبت (1) ﴾ ب ه  
 ين يعررض ع يره تتابره إلال نن ا نةلت ف  ا نسان ال ذت ر  الس رل ،  ذ ب ال فا  

ط   "  رررذا يخرررالف  رررا ثبرررت فررر  الصررر يم نن رررا نةلرررت فررر  ، اقرررا  السررري  يرر ك ال يا رررا
 .(2)   خافرا نن يتف رت  رن صردر " لسانه  ا  نرة   الر    ع يره––ت ري  النب 

  فإنررره يصرررعب بررر  يسرررت ي  ع يررره نن يتكرررف فرررإذا لرررك ي رررط ال فسرررر ب رررذ  الر ايرررا
 ال ناسبا بين  ذ  ا يا   ا سب  ا  ن ا يات. 

أ  ﴿   -تعالال  –  ن ا اق له  ر    اُق    اع    ا   ع ن   ُل ن    ي س  ر ِّ  ل  ن را        ااق يرتُ        ال   
ل رري     ررن ال ُبُيرر ت   ت ررأ ُت  ا   ب ررأ ن   ال ب رررن     ل رررت ن   ُظُ  ر   ررا    ررن   ال ب ررر      ررن   ال ُبُيرر ت     ن تُرر ا   ات   ررال       
نن اعنصررار إذا  يرر ا ن   ادل  "سرربب ااقررا  اقتر (3) ﴾ تُف   ُ رر ن   ل ع   ُترك   الّ رره     ات  ُرر ا   ن ب   اب   را

يتسرررن  ن   ي تة ررر ن تكررررعاك نح ي ررر   بيرررن ك  برررين السررر ال  ا ررر ، فتررران ا اعت رررر ا
                                                 

 97  ا يا ، ال يا ا س رل(  1)

 صر ي ه فر    سر ك ،9/5 ، 8  رديث الر   ، بردل( 9) براب -ص ي ه ف  البخاره ر ى(  2) 
 عررن يبيررر بررن سررعيد عررن 691  ررديث - ل  رررالل احسررت اف( 42)برراب الصرركل( 7)تترراب –

-اه رسرر   ترران  "  اقررا ( برره لتعيرر  لسرران  برره ت ررر  ح ) -تعررالال-اق لرره فرر  عبررا  ابررن
  عبرا  ابرن ف را  – كرفتيه ي رر    را  تران كردل، التنةير   ن يعال - س ك ع يه اه ص ال
 ننررا  سررعيد  اقررا  ي رت  ررا،- سرر ك ع يرره اه صرر ال-اه رسرر   ترران ت ررا لتررك ن رت  ررا فأنررا

 ت ررر  ح  ) -تعرالال– اه فررأنة  – كرفتيه ف رر  ي رت  ررا، عبرا  ابرن رنيررت ت را ن رت  را
 (. اقر نه ي عه ع ينا إن به لتعي  لسان  به

 951  ا يا ، الب رل س رل(  3)
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خ  ن ،  اقير  ترران ا يخ عر ن فر  ظ ر ر بير ت ك فت  راك يرردظ ر ر بير ت ك ع رال اليردران
  فعيررر بررذل  فيررال ريرر   ررن ك فرردخ   ررن برراب بيترره ، ن ررا  ح يرردخ  ن  ررن اعبرر اب

، فررإذا لررك ي ررط ال فسررر ب ررذ  العررادل عنررد العرررب  صررعب ع يرره نن (1)  يررا "فنةلررت ا
تيان البي ت  ن نب اب ا.   يرى ال ناسبا بين ذتر اع  ا  ا 

   أنواع السياق: - 
 عررا  ررن ا يررات ترررد ر ،  اقررد يكرر    ي اقررد ي تصررر السررياق ع ررال  يررا  ا ررردل

،  اقرد يط رق ع ر  ،  اقد يت ن ل ذا اليرض ا تداد ف  الس رل ت  را    غرض  ا د
،  ع ررال  ررذا تانررت ننرر اف السررياق بأي عرره   باعتبررار   اصررد  العا ررا ال ررر ن التررريك

     سياق ا يا، سياق النص ن  ال  طض، سياق الس رل، سياق ال ر ن. 
لنظر إلرررال اقرررد يكرررت   عنرررال لفرررظ  كرررتر  فررر  ا يرررا،  بررراسبببياق ا:يبببة:  -1

، نرا  الرذه ي افرق اليررضل فرظ ع رال  ع،  يتعرين   ر  اغرض ا يرا يرة   ا كرتا 
رررن   ف رررإ ذ ا﴿  –تعرررالال  –ذلررر  لفرررظ ا  صررران الررر ارد فررر  اق لررره  ثرررا   ص   ن ت ررري ن   ف رررإ ن   ُن  
ك ررا   ررفُ  ف ع   رري   ن   ب ف ا   ررا ن ص  ررن ات   ع   ررال    ص  ررن   ال ُ    ررن   ذ ل رر    ال ع ررذ اب      رر    ل    ك   ال ع ن ررت   خ 
رررن ُتك   رررب ُر ا     ن ن    رررر   ت ص  ي  فُررر ر   هُ   الّ ررر ل ُترررك   خ  ررريك   غ  فا  صررران يتررر ن برررالتة ي   (2) ﴾ ر   

 –، اقررا  ابررن تثيررر  نررا التررة ي  لدحلررا السررياق ع يرره  ال ريررا  ا سرركك،  ال ررراد برره
  عن السرياق يرد  ع يره،  يرث ي ر   ال راد با  صان  نا الترة ي   » -ر  ه اه 

-  - ﴿ رررن ض   ل رررك        رررت ط  رررنُتك   ي س  رررن ات   م  ي رررنت   ن ن ط ررر  حك     ص  ن رررات   ال ُ    رررن ال ُ ؤ    رررا ف    ِّ  
اُنُتك     ت ت   ن رات   ف ت ي ات ُتكُ   ِّن ن ي    -  را -،   ر   را فسرر بره ابرن عبرا  (3) ﴾ ال ُ ؤ   

                                                 

 9/799 الثعالب  بتفسير ال عر ف ال ر ن تفسير ف  ال سان الي ا ر  انظر(  1)

 28   ا يا النسال، س رل(  2)

 28   ا يا النسال، س رل(  3)
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رررع   ا   اع  ر ض   ﴿   -تعررالال  –.   نرره اق لررره (1)« ف ررد اخت رررف ن ررر   (2) ﴾ ل أل  ن ررراك     ا 
ال نن  ررذا إلرر –ر  رره اه  –نبرره ابررن عاكرر ر ،  اقررد فسررير فرر   عنررال اعنرراكال يررا  الت

فرررر   رررررررر،  ح ابررررن اعثيفرررر   فررررردات ال ررررر ن ،  ح الراغرررربال فررررظ لررررك يررررذتر  اليرررر  ره
 ،  ح نب  الب الارررررالن اي

، ،   رر  ترر  دابررا ع ررال  يرره اعرض(3)فرر  الت يررات ،  فسررر  الة خكررره بأنرره الخ ررق 
، اقررا  ابررن (5)نرره ا نسرران ف ررط،  ر ه عنرره نيارراك ن(4)  رر  ال ررر ه عررن ابررن عبررا 

  رررراك اح تنرررران  عاكرررر ر  " سررررياق ا يررررا يررررريم نن ال ررررراد برررره ا نسرررران  عنرررره فرررر 
ه ُ رر   ﴿    ت  لرره  احعتنررال بالبكررر ررا ل ُتررك خ   ررق   ال ررذ  يعرراك  اع ر ض   ف رر     ررت   ى ثُررك   ي     اس 

ررب ض   ف س رر  اُ ن   الس رر  ال إ ل ررال رر ب ُترر ِّ    ُ رر    س رر  ا  ات   س  ل  ك   –،   نرره اق لرره (7)" (6)﴾ ع   رريك     
كُ ﴿  –تعالال  رُ    الن ي  ُيد ان     الك ي  فسياق ا يرا ي ررر نن الرنيك  ر   را نبرت  (8) ﴾ ي س 

ع ال  يه اعرض   ا ح ساق لره، ح الت ترب الرذه فر  السر ال،  ذلر  لر ر د لفرظ 
  «.الكير»

                                                 

 .4/744تثير حبن العظيك ال ر ن تفسير(  1)

 99  ا يا الر  ن، س رل(  2)

 .7/6 ل ة خكره التكاف  انظر(  3)

 .22/959 الطبره يرير حبن البيان يا ض  انظر(  4)

 .5/979 عطيا حبن ال يية ال  رر(  5)

 21  ا يا ، الب رل س رل(  6) 

 .26/279 عاك ر حبن  التن ير الت رير(  7)

 7  ا يا ، الر  ن س رل(  8)



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                                                              التفسير بالسياق

 
-135- 

ق ،   نررره سرررياال ت رررد فررر  اليررررض  الرررنص  ررر  ال  طرررض: سبببياق البببن  -2
ارر ن نص صرراك    رراطض  ت رردل ال عرران ، ل ررا نغررراض   ررددل ال صررص، فالسرر رل تت

اه  ي ر   الردتت ر عبرد   ل را  عران  تعرددل تترُّلفبعا ا ع ال بعض   بنال تتك ك
 ل رراذا ن رر   إن  ررذ  ال عرران  تنتسررق فرر  السرر رل ت ررا تنتسررق ال يرررات فرر  دراة  "

عارال فر  يسرك ا نسران، فبرين تر  البنيان؟ ح. ب  إن را لت رت ك في را ت را ت رت ك اع
،   رن ا  يارت ا رباط   اع   ن ننفس  ا، ت ا ي ت   العظ ان عند ال فص اقطع

   انرررررر، ت ا يكتب  العابرررررط ب ا عن تثرررررررررررررر  ت يرررررررررررا  ن ال كا ررررركبتف اق  ا ت تد 
  ي  ررا السرر رل اتيررا  بالكرررايين  العررر ق  اععصرراب،   ررن  رال ذلرر  ت رره يسررره فرر

 عررين،  يررؤده ب ي  ع ررا غراررا خاصررا، ت ررا يأخررذ اليسررك اق ا ررا  ا رردا،  يتعررا ن 
.  ثرا  ذلر  اق لره (1)بي  ته ع ال ندال غرض  ا رد  رض اخرتكف  ظا فره العار يا" 

ررا﴿  -تعررالال  – رر  ُنب رررِّ ُ       ررار ل   الررن ف     إ ن   ن ف س  ررا إ ح   ب السنرر ل   ع    ررك      بِّرر ر    بِّرر  إ ن      ر   ر 
فُرر ر   رريك   غ  ننرره  ررن تررركك   سررعيد بررن يبيرررر  اقترررادل  ال سررن  عتر ررا ف يا رررد (2)﴾ ر   

فرر  تفسررير  عررن نبرر   ،   تررال ال ررا رده(3)،   رر   ررا ر ا  الطبررره-  -ي سررف 
  -ر  ررره ه  –، اقرررا  ابرررن تثيرررر (4)العبرررا  ابرررن تي يرررا ننررره  رررن تررركك ا ررررنل العةيرررة

ليق بسياق ال صا   عان  التكك "  نب اك إلرال نن سرياق "  ذا ال       اعك ر  اع
 -  -،  لررررك يتررررن ي سررررف ن تررركك ا رررررنل العةيررررة ب ارررررل ال  ررر التررركك ت رررره  رررر

                                                 

 .988 دراة اه لعبد العظيك النبأ(  1)

 84  ا يا ، ي سف س رل(  2) 

 .298  94/292الطبره يرير حبن البيان يا ض  انظر(  3)

 .4/75 ل  ا رده،  العي ن النتت  انظر(  4)  
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ن ررررا ن اررررر  بعررررد ذلرررر   ت رررران   الط ررررك قُ ﴿  –تعررررالال  –.   نرررره اق لرررره (1)عنررررد ك،  ا     ر 
س ا    س ران   ت س ر يم   ن     ب   ع ُر ف   ف إ    ا يرا نن الطركق  ن صرر فر  ، فظرا ر (2) ﴾ ب إ   

نن ال  صرر د  رر  الطرركق الررذه  –ر  رره اه  – ال رررتين،  اقررد نبرره ا  رراك الكررن يط 
ت ر  بعرد ا ال رايعررا  ت  ر  بعرد  الريعرا ح  ط  رراك، ف رد ذترر الط  را الثالثررا التر  ح

ت ال   ب ع دُ  ن    ل هُ  ت    ن  ف ك     ارررررط       ف إ ن﴿   –تعالال  –ه رررررف  اق ل إح بعد ة ج  م  رررررت نت     
يررراك   رررر  ُ  ة    ي  رررر   إ ذ   ُكررر  د ال ُتنرررتُك   نك  ﴿    –تعرررالال –،   نررره اق لررره (4( )3) ﴾ غ   ي ع  ُررر ب     ا 

تُ  ررر   رررا ل ب ن يررره   اق رررا    إ ذ   ال    ُبرررُد ن      رررن ت ع  ه    رررد  ُبررردُ  اق ررراُل ا   ب ع  يك    ب ا  ررر      ا  ل رررره   إ ل رررر      ن ع  رررر ا    إ ب 
ي رررر  اع  اق        ا  س  رررر   ررررداك  إ ل ررررر اك    ا  س  ررررنُ    ا   ن    رررر  ُ  ن   ل ررررهُ     ف ررررد يعرررر  الة خكررررره  (5) ﴾ ُ س 

إلرال نن  رن يعر  الخطراب  –ر  ره اه  –،  نبره ابرن عاكر ر (6)الخطاب ل  ؤ نين
،  غفرررر  عررررن الفرررررق بررررين ا نتررررار يسررررا ه النفرررر   سررررا ال تا ررررال  ررررؤ نين ترررر  ك نن 

حستف اك ا نتاره  سرتع   فر  ا نترار  يراةا احستف اك ا نتاره  النف  ال يرد، فا
لسررياق يعررين نن بدحلررا ال طاب ررا   رر  يسررت ةك النفرر  بدحلررا احلتررةاك،  نب رراك إلررال نن ا

                                                 

 .5/89 يرتث حبن العظيك ال ر ن تفسير  انظر(  1) 

 . 221  ا يا ، الب رل س رل(  2)
 

 249  ا يا ، الب رل س رل(  3)

 .9/956 ل كن يط  البيان نا ال  انظر(  4)

 944  ا يا ، الب رل س رل(  5) 

 .9/449 ل ة خكره التكاف  انظر(  6) 
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 رررات ع رررال الي  ديرررا،  -  -،   ررر  ادعررراؤ ك نن يع ررر ب ال خاطرررب  رررك الي ررر د
 . (1)  فتان   اقض ا نتار  ن ك  اا اك  ن صال ب ا ف ة ت ذريته

إذا اقررررررنت سررررر رل  رررررن سررررر ر ال رررررر ن الترررررريك،  تأ  رررررت  سبببببياق السبببببور : -3
 رررن  يرررا إلرررال  يرررا برررين إي رررا   بيررران،  نص صررر ا  تررردبرت ا  ع سسرررت ننررر  تنت ررر 

،  ل يردت ننر  تنت ر   عطف  اسرت ناف،  لرف  نكرر،  ن تراك  ع ا رد،   عرد   عيرد
،  ت رراك احنسررياك، ح رتاتررا في ررا غررراض  اعسرراليب فرر  غايررا السكسررااع  بررين  ررذ
،  الت رراك ح خ رر  في  ررا  ح ان طرراف،  عدرتررت نن  عاني ررا ال ي ررانررافر،  ترررابط  ح ت

،  تكررير إلررال اتيررا  ا ، تتعااررد  تتررُّةر  ر     رر ر  ا ررد نغراار ا العظي ررا النبي رر
ت السرر رل الترر  ررررررررذا تأ   رل.  ا  رررررررت برره  ررذ  السررررررر رري   رر  اليرررض العرراك الررذه نةل

   ت  ني ارررنةل
اق  ات ررراد اليايرررا  تناسرررق ح تخت رررف فررر  يررر دل الرررربط  ا  تررراك السررريل يررردت نن رررا  

 عن ت   السر ر التر  نةلرت ي  را  ا ردل، فسر رل الب ررل  رثك التر  نةلرت فر  ال عان 
اقار  ررا اختكفرراك فرر  يرر دل  عاني ررا،   ح يرررى باررعا  ث ررانين ني رراك فرر  تسررض سررنين
التر  نةلرت  رل اعنعراك ،  تناسق سريااقات ا عرن سر ا  تاك ترابط ا،  تعااد نغراا ا

،  نخرررى  دنيررا  لررك بعررض السرر ر اكررت  ت ع ررال  يررات  تيررا ، برر  إني  ررا  ا رردل
تخت ف ي دت ا عن ت   التر  تانرت  يات را ت  را  تيرا ن   دنيرا.   رن اع ث را ع رال 

ين   ن ين  ا ي ا﴿   -تعالال –سياق الس رل اق له  ُنر ا   ال رذ  ين   ل   يرتُكُ  إ ذ ا     فراك  ت ف رُر ا   ال رذ   ف رك   ة   
لنرررر ُ كُ  ب ررررار   ُت    ال سررررن  اقتررررادل   عطررررال ف ررررد ر ه عررررن نبرررر  سررررعيد الخرررردره (2) ﴾ اع د 

                                                 

 .9/649عاك ر حبن  التن ير الت رير  انظر(  1) 

 98  ا يا ، اعنفا  س رل(  2) 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                                                              التفسير بالسياق

 
-138- 

،  الي  رر ر (1)ل نن ررا  نسرر خا بُّيررا الاررعفا ،نن ررا نةلررت اقبرر   اقعررا برردر  الارر ا 
   نب راك إلرال نن ،  اقد ريم ابن عاكر ر اقر   الي  ر رع ال نن ا نةلت بعد  اقعا بدر

 ن اقا  بأن ا نةلرت  سياق انتظاك  ه الس رل ،  ل  صم اق   اق   الي   ر ي تايه
  ب  بدر ثرك نل  رت بالسر رل بعرد بردر  ل ةك نن تت ن  ذ  ا يا نةلت اقاقب   اقعا بدر

.  نرره (2)فسرر رل اعنفررا  باحتفرراق نةلررت بعررد برردر،  كرريراك إلررال نن  ررذا لررك ي رر  برره ن ررد
ع  ُررررر ا ﴿ –تعرررررالال  –اق لررررره  ب ررررري ن   ب ي ن رررررهُ    ي  ن رررررا  ال      رررررباك  ي  ل   رررررد   ن س  رررررت      ن ررررراُ  ع       إ ن  ُرررررك   ال ي 
ا    ، اار ل عذابرررررررررررا يد ر بين ا  رررررر  ا يظ ا  اار ف   ذررررررف ف (3) ﴾ُر ن  رررررررل ُ   

  عن ابرررن يريرررر الطبرررره نن يتررر ن ل عرررذاب  ا  ارررار ل كرررا دل ال سررراب،  ريرررم 
فر   رذ  السر رل عنرال بره ا  ارار ل عرذاب  سا ر ا يرات التر  ذترر في را ا  ارار

ل ر  ح   ﴿ –تعرالال  –ت  له  راُ     بِّر  ن ع    رن   ل ُتنرتُ  ر  رر ين      ا  تعرالال  –،  اق لره (4) ﴾ ال ُ   
ُر ن   ف إ ن ُ ك   فت ذ ُب  ُ  ﴿  – ا    تك  ا ب عنال ا  اار ل عذاب.  (5)﴾ ل ُ   

   نسررراليب ا يرررات تتنررر ف   اصرررد   عررران السبببياق العبببام للنبببر:ن الكبببريم: -4
عااد  تتسق  تتُّلف ف    اصد عا ا،   عران ت يرا،  نسراليب ، فتتالتري ا  الس ر

      الدع ل إلال اه.  ر        ر  ا د،  تكير إلال اتيا  ركيد  تد طردل

                                                 

ف ررف   ا ن    ﴿  -تعررالال– اق لرره   رر (  1) ررنُتك   الّ ررهُ  خ  ررع فاك  ف رريُتك   ن ن     ع   ررك   ع  ررنُتك ي ُتررن ف ررإ ن ا    ِّ  ررا    ِّ
اب ر ل   رض     الّ رهُ  الّ ره   ب رإ ذ ن   ن ل ف ي ن   ي ي   ُب ا   ن ل ف    ِّنُتك   ي ُتن   ا  ن     ت ي ن   ي ي   ُب ا   ص  راب ر ين       سر رل﴾   الص 
 .77  ا يا ، اعنفا 

 .1/256عاك ر حبن  التن ير الت رير  انظر(  2) 

  985  ا يا ، الصافات س رل(  3)

 86  ا يا ، الصافات س رل(  4) 

  926  ا يا ، الصافات س رل(  5)
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 املقاصد العامة للقرآن الكريم:   -1

عبررراد  ن  صرررالم ال  تتارررنرررة  ال رررر ن الترررريك ل  اصرررد ي ي رررا،  نغرررراض نبي رررا
برررد ل رررن تصررردى ل تفسرررير نن ي رررك ب رررذ  ال  اصرررد  ،  ح سرررعادت ك فررر  الررردنيا  ا خررررل

، ي اقض فر  الةلر   الخطرأ فر  التفسرير يف   ا ف  اك  افياك، عن الي   ب ا ن  إغفال ا 
فررر   –ر  ررره اه  –  احن رررراف عرررن ال رررن   الصررر يم فررر  التأ يررر  ي ررر   الكررراطب 

" فالتردبر :(1) ﴾ ن اق ف اُل  را اُقُ  ب   ع   ال ن ك   ال ُ ر  ن   ي ت د ب ُر ن   ن ف ك  ﴿  –تعالال  –تفسير اق له 
صررراك  "   ررردار ،  ي ررر   فررر  تتابررره احعت(2)إن رررا يتررر ن ل رررن التفرررت إلرررال ال  اصرررد "

، الي ررط فرر   ررذا الفصرر   إن ررا  رر  ع ررال  رررف  ا ررد    رر  الي رر  ب  اصررد الكرررف
 ت ريك التكك ف  ن  ر  –ر  ه اه  –،  يرى (3)ض"ره بعا ا لبعرررر عدك اك نطراف

  إذ ي رررر    "  ررررن لررررك يعرررررف  ررررن ح يعرررررف   اصررررد التترررراب  السررررنا الرررردين ع ررررال 
يصررم لرره نظرررر  تررال يترر ن عال رررا    إذ حصررد  ا  لررك ي ررر  لرره نن يررتت ك في  رررا  ا
،  ي رر      ررد (4)" ، فإنرره إذا ترران تررذل  لررك يخت ررف ع يرره كرر ل  ررن الكررريعاب  ررا

ي  اقرررد عاكررر ر فررر   ديثررره ع رررا ييرررب نن يتررر ن غررررض ال فسرررر  " نلرررالطررا ر برررن 
  يرررال ال رررر ن   نن يع رررك ال  اصرررد اعصررر يا التررر يرررب ع رررال ا خرررذ فررر   رررذا الفرررن

  اصررد ال ررر ن اعساسرريا فرر  ث انيررا ن رر ر  –ر  رره اه  –،  اقررد ن يررة  (5)"لتبيان ررا
( 4) ( تكرررررريض اع تررررراك.3( ت رررررذيب اعخررررركق. )2( إصررررركح الع يررررردل.  )1 ررررر   )

                                                 

 27  ا يا ،    د س رل(  1) 

 .2/889 الكاطب  لإل اك ال  اف ات(  2)

 .2/89 احعتصاك(  3) 

 .2/889  الكاطب لإل اك ال  اف ات(  4)

 .9/41 عاك ر حبن التن ير الت رير  انظر(  5) 
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( ال صرررص  نخبرررار اع رررك السررراب ا ل تأسررر  بالصرررالم ،  الت رررذير 5سياسرررا اع رررا. )
( ال رر اعظ 7( التع رريك ب ررا يناسررب عصررر ال خرراطبين. )6 احعتبررار  ررن  سررا ي ك. )

ا دالرررا ع رررال رررررررررر ن   ليتررر ن  يرررررررر( ا عيررراة بال 8ر. )ررررررررر  التبكيررررررر ا نرررذار  الت ذي
 . -  -صداقه 

حبد نن ياض نصب عينيه  ذ  ال  اصد عند ب ثه ف  نه نرص  رن  ال فسر 
فر  سر رل ا خرركص  -  -نصر ص ال رر ن الترريك ،   ررن اعدلرا ع رال ذلر  اق لرره 

إلرررال  –ر  ررره اه  –  ،  ل رررد نظرررر نبررر  العبرررا  برررن سرررري (1)نن ررا تعرررد  ث رررث ال رررر ن
ل رر ن ع رال ثكثرا سياق الس رل  نغراا ا بالنسبا لسياق ال ر ن ف ا   "  عنرا  ننرة  ا

 فات،   ذ  رررر ال  صرررررد،  ث ث  ن ا نسرررررث  عد   عيررررررث  ن ا ن تاك،  ث ررررررناقساك، ث 
 . (2)الس رل ي عت اعس ال  الصفات" 

   المعاني الكلية للنر:ن الكريم: -2

ن  يي رب اسرتع ال ا ع رال  عنرال      ا يرد ف  ال ر ن التريك  ن نلفاظ يطررد 
  " –ر  ررره اه  –، ي ررر   ابرررن ال ررريك  ا الع  رررال برررر " ت يرررات اعلفررراظ "سررر ي،  ي ا رررد

 ح ييرر ة تفسررير   ،  ح يناسرربه تفسررير  بيير ررال  ررر ن عرررف خرراص،   عرران  ع رر دل
تنسربا نلفاظره إلرال    فإن نسربا  عانيره إلرال ال عران ل ع  د  ن  عانيهبيير عرفه  ا

،  ل را  رن  ارررررر نفص   اررررررراظ  ني ررررررررررررر، ب  نعظرك فت را نن نلفاظره   ر   اعلفاعلفاظ
 عانيرا نير  ال عران     فتذل ب ا الت  يعية عن ا اقدر العال ينالفصا ا نع ال  رات

                                                 

 اه  ر  اقر   فار ( 94) براب ال رر ن، فارا  ( 77) تتراب – صر ي ه ف   البخاره ر ى(  1) 
  اقرا  - س ك ع يه اه ص ال- اه رس   نن رهدالخ سعيد نب  عن ، 7649  ديث - ن د
 ". ال ر ن ث ث لتعد  إن ا بيد  نفس   الذه" 

 96/994 تي يا حبن الفتا ى  ي  ف(  2) 
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ان فررر   يررر ب   " فرررإذا تررر-ر  ررره اه  –.  ي ررر   ابرررن تي يرررا (1) نعظ  رررا  نفخ  رررا"
يرررن ض    لرررك ييرررة ننكررر ل نرررةاف برررين الع  رررال،  لفرررظ الكرررارف اقرررد اطررررد فررر   عنرررال

، (2)"رسر له ب ر   فيره نرةاف برين الع  رال   –تعالال  –اعص  ال عر ف  ن تكك اه 
  ال رررذت رل فرر   رررذا التترراب ال برررار   ي رر   ا  رراك الكرررن يط   "   ررن ننررر اف البيرران

احستدح  ع ال ن د ال عان  الداخ ا ف   عنرال ا يرا بت نره  ر  اليالرب فر  ال رر ن، 
 رن .  ح يط رق ع رال  عنرال (3) يره  رن  عنرال ا يرا "في بته فيه دلي  ع ال عردك خر 

  فررإذا برران ننرره  طرررد ترران ال عرران  بأنرره  ررن ت يررات ال ررر ن  إح بعررد اسررت رال ال ررر ن
    " ت  ك ل ف  ال ر ن رية-  ا -با  رررركف، ي    ابن عررررر ري ا، عند احخت

  ف رر  ر ن  طرررا  "  ررا سرر ال اه فرر  ال رر ،  ي رر   سررفيان بررن عيينررا(4)ف رر  عررذاب "
 . (5)عذاب "
   األساليب المطرد  في النر:ن الكريم: -3

ر  رره  – يسرر ي ا الرربعض بعررادات ال ررر ن ن  ت يررات اعسرر  ب، اقررا  ابررن تثيررر 
 –بين عبادته  ا  سران إلرال ال الردين ت  لره  -  -تثيراك  ا ي رن اه »   "–  اه

ُتر   ن ن   ﴿ –تعالال  ل   ال د ي     ل   اك  رير    إ ل      رال﴿  –تعرالال  –،  اق لره (6)﴾ ال   ص  اق ا     

                                                 

 .4/566 ال يك حبن الف ا د بدا ض(  1) 

 .6/48 تي يا حبن الفتا ى  ي  ف(  2)

 .9/24 ل كن يط  البيان نا ال(  3)
 

 .9/649 الطبره يرير حبن البيان يا ض(  4)

 .5/985  ير حبن الباره فتم(  5) 

 97  ا يا ، ل  ان س رل(  6) 
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بنرر    ُبررُد ا   ن ح   ر  ب ال   ال ررد ي ن   إ ي ررا ُ  إ ح   ت ع  رراناك     س    –ر  رره اه  – ي رر   الكرراطب   "،(1) ﴾ إ   
. (2)اقرانتره ... "   اقارنره التر يرب فر  ل ا  ره  سر اب ه ن  ن الترغيربإذا  رد ف  ال رر "

ا  رد فررر  ال رررر ن فررر  تتابرره البر ررران اقاعررردل في رر –  ررره اه ر  – اقررد ذترررر الةرتكرر  
الريرراح إذا ذترررت فرر  سررياق  ،   ن ررا نن ي  عرراك   فرررداك  بررين في ررا  ررذ  اعسرراليب

ه ال  رهُ  ﴿ –تعرالال  –  يالت  ي  عا ت  له الر  ا ر ُ  ال رذ  س  ي راح   ُير  اباك  ف تُث يررُ  الرِّ  س ر  
ذا ذترررت فرر  سررياق العررذاب نتررت  فررردل (3) ﴾ الُ ي ك رر ت ي ررف   الس رر  ال ف رر  ف ي ب ُسررُطهُ  ،  ا 
س   ن ا إ ن ا﴿  –تعالال –ت  له  راك  ر ي اك  ع   ي   ك   ن ر  ر ص  ك   ف   ص  ت   ر   ن       ي     .(5( )4)﴾  نس 

   قواعد الترجيح بالسياق: - 

ل ررا ترران السررياق ال ر نرر   ررن ن ررك نصرر   التفسررير   اعتنررال ال فسررر ن ب اررض 
 رعايا ل  فسر  رن ال اقر ف  -  -ف  اعخذ به  صيانا لتكك اه  اق اعد  ا ابط

ذ  ال  اعرد  الار ابط فر  ف  الةل   الخطأ  احن رراف.  ل رد نكرار ال فسرر ن إلرال  ر
ااررض الترر  طب رر ا في ررا  ررذ  ال  اعررد،  لررك   إ ررا فرر  ال  ررد ات ن  عنررد ال   تفاسررير ك

،  ت  رررا اسرررتعان ا ب رررا فررر  كيفررررد ا ل رررا  صرررنفات  فنثر  رررا طررر  تفاسرررير ك   ؤلفرررات 

                                                 

 24  ا يا ، ا سرال س رل(  1)

 .4/247 ل كاطب  ال  اف ات(  2) 

 75  ا يا ، الر ك س رل(  3)

 91  ا يا ، ال  ر س رل(  4) 

     .99   7/7 ال ر ن ع  ك ف  البر ان(5) 
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 سين بن ع ر  ال ربر   ترييم  عنال ن  ت رير  نكار ا إلي ا،  ل د است صال الدتت ر
   ذ  ال  اعد     (1)،  ا ن ا ف  تتابه اق اعد الترييم عند ال فسرين  ذ  ال  اعد

  ن لررال  ررن ت افررق  ررض  عرران   ررا اقب رره   ررا بعررد التفسررير الررذه ي: الناعببد  األولببى -1
رج ال عنال عن نظك ا يات  سيااق ا، إح إذا اقراك الذه يُ  دلير  ع رال ال عنرال الخرارج خ 

سررركك  " إذا ا ت ررر  التررركك ال . اقرررا  العرررة برررن عبرررد(2)   يرررب التسررر يك برررهعرررن الرررنظك
ن ررد  ا ن اررم  نكررد   اف ررا ل سررياق  ترران ال  رر  ع يرره  ،  ترران    رره ع ررال عنيررين
 ن تردبر ال رر ن،  تردبر  را اقبر  ا يرا   " ف–ر  ه اه  –،  اقا  ابن تي يا (3)" ن لال

 . (4)  تبين له ال راد "   ا بعد ا،  عرف ال  ص د

 
 

ت ا اعت د ابن ال يك  ذ  ال اعدل ف  ترييم تفسيرات ع رال غير را، ففر  تفسرير 
ت ان  ﴿  –الال ررررررتع –اق له  ب   ف   ا    ر  رررررث     ل هُ     ا   ُر ُ    ُ     ه  ررررل ص  ا   ث رُ  ارررررن ن   ُي       احك    ن    ن ت 
 

ذتر نن  ن ال فسررين  رن يعر  الث رار الر اردل فر   رذ  ا يرا   يرا  (5) ﴾ ن ف راك    ن ع ةن 
ال نافض اع  ا ، ُ نب ا نن السياق يؤترد نن را الث رار ال عر فرا،  ذلر  ل  لره  (1)الب رل 

                                                 

 .957  928 ال رب  ع   بن ل سين ال فسرين عند الترييم اق اعد  انظر(  1)

 ن  السند،  تص  ص ي ا خبرا يت ن نن إ ا الدلي   ذا نن ع ال طبرهال يرير ابن نبه(  2) 
 .6/277،97/947 ، 9/215،2/64، التأ ي  ن    ن إي اعا

 229 السكك عبد بن ل عة ا يياة إلال ا كارل(  3)

      .98/17 تي يا حبن الفتا ى  ي  ف(  4) 

       

 .47  ا يا ، الت ف س رل(  5)
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دن ﴿ فرر  سررر رل الب ررررل   رررُدُتك   ن ي رر   ن رررا   ل ررهُ  ت ُتررر ن   ن ن ن    ررر ي  يرر    ن ِّ ن ررراب   ن خ  رررر ه   ن ع  رررن ت ي     
ت   ررا ررن ف ي  ررا ل ررهُ  اع ن   ررارُ  ت    ررر ات   ُترر ِّ     رراب   ا﴿ ثررك اقررا    (2) ﴾ الث    نه الينررا  (3) ﴾ف أ ص 

رريط  ﴿  إعصررار فيرره نررار فا تراقررت،  فرر  سرر رل الت ررف اقررا   ررر       ُن   ررب م   ب ث     ُي   ِّرربُ  ف أ ص 
ررره   رررا ع   رررال ت ف ي    رررا ذلررر  إلرررال فررر  ث رررار الينرررا.  ذترررر ابرررن يريرررر (4) ﴾ اف ي  ررر ن نف رررق     

رررت   ي ع ر فُررر ن  ﴿    -تعرررالال–الطبرررره فررر  تفسرررير اق لررره  ث رررُرُ كُ  ُينت ُر ن   رررا ثُرررك   الّ ررره   ن ع       ن ت 
رراف ُر ن   الررنعك الرر اردل فرر   -.-  -نن ررا النبرر   -ناقرر احك فرر   عنررال النع ررا  (5) ﴾ال ت 
ال كررتين  لر ح فركن  را اقر    -رث  ا عن  برا  ك.ك يةع  ن نن ك     عن  ذ  الس رل
اق ل ك رةاقنا بكفاعا  ل تنرا.  ريرم ابرن يريرر الطبرره  -،   ا نصبت تذا. تان تذا

     ذل  ل اق ف ا يا بين  يتين ت تا  ا خبر عن  -  -ال    بأن ا نب ل    د 
عرد ا، اقرا  ،  اع لال نن تت ن  ذ  ا يا ف   عنرال  را اقب  را   را ب- –رس   اه 

ل ررر  ا   ف رررإ ن﴿  –تعرررالال  – رررا ت    ررر    ف إ ن    رررت   ي ع ر فُررر ن  { 28}ال ُ ب رررينُ  ال رررب ك  ُ  ع   ي   ثُرررك   الّ ررره   ن ع   
ث ُر ُ  ُينت ُر ن   ا ك  { 28}ال ت اف ُر ن   كُ رررررر  ن ت  ي    ذ نُ  ح   ثُك   ك   يداك  ُن  ا    ِّ رتُ    ن ثُ رررررن ب ع      ين   ُيؤ    ل   ذ 

 
ت ع ت ُب ن   ُ ك     ح   ت ف ُر ا    . (1()6) ﴾ُيس 

                                                                                                              

دن  ﴿ -لالتعررا- اق لرره  رر (  1)  ررُدُتك   ن ي رر   ن ررا   ل ررهُ  ت ُترر ن   ن ن ن    ررن ي  يرر     ِّ ن رراب   ن خ  ررر ه   ن ع  ررن ت ي  ت   ررا     ت   
اب هُ  الث   ر ات   ُت ِّ    ن ف ي  ا ل هُ  اع ن   ارُ   .277   ا يا الب رل، س رل ﴾  ن ص 

 277  ا يا الب رل، س رل(  2) 

 277  ا يا الب رل، س رل(  3)

  72  ،ا يا لت فا س رل(  4)

 54  ا يا الن  ، س رل(  5)

 .57  52 ا يا الن  ، س رل(  6)
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تفسرير ال رر ن الترريك  سرب  را ي تاريه ظرا ر ال فرظ ،  ح :  الناعد  الثانية -2
، فررك طريررق ييرر ة العررد   عررن ظررا ر نلفرراظ الرر     إح برردلي  ييررب الريرر ف إليرره

ه   ف  لررراد ال رررتت ك  رررن تك ررره إح بألفاظررره،   رررن خرررالف ظرررا ر ال رررر نل عرفرررا  رررر 
 ريرر ح .  الظررا ر  رر   ررا يتبررادر إلررال الررذ ن  ررن ال عرران ، ن   رر   رردل   الررنص 

ب العربرر ،   رر  يخت ررف ب سررب السررياق،   ررا يارراف إليرره ال ف رر ك ب  تاررال الخطررا
 الرردلي  الررذه ،   خررر فر  سررياق  خررر.  رن ترركك  ف ررد يترر ن ل فظرا  عنررال فرر  سررياق

 –ا راك ، فرالع    ت  لرره   إ را نن يتر ن ع  يراك ن  سرر عياك ظريير ة صررف الظرا ر لرره
دتن  إنِّ  ﴿   –تعالال ر ن لك    ي  رن   ُن ت ي رت   ت     ُتُ ك   ا   ل   ُتر ِّ     ل   را ك ر   ش      رر  ريك   ع   (2) ﴾ ع ظ 

 ال  رهُ ﴿  –تعرالال  –فت  ن د يع ك نن ال راد ن تيت  ن يرن   را يؤترا   ث  را،  اق لره 
ال قُ  ل   ُت ِّ  خ  ل   ُت ِّ  ع   ال   ُ     ك    ح  - –يع ك ت  ن د نن الخرالق (3) ﴾ ت ي       ك   

  يدخ  ف   ذا الع  ك.  
 ن ا اعدلا الس عيا ف   دححت التتاب  السنا التر  تصررف بعرض الظرا ر، 

  اكترط الع  ال لص ا     ال فظ ع ال  عنال  خر خكف الظا ر كرطين  
 لكرف. ، ن  عرف احستع ا  ن  عادل انن يت ن ال عنال   اف اك ل عربيا -1
 ، نال الذه     ع يهرررررظ      ال عررررررال ف  ع ال نن ال راد بررررررنن ي  ك الدلي -2

 

                                                                                                              

 .97/426 الطبره يرير حبن البيان يا ض  انظر(  1)

 .  24  ا يا ، الن   س رل(  2)

 .   72  ا يا ، الة ر س رل(  3)
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 . (1) يس ك  ن ال عارض
ت ران   الط رك قُ ﴿  –تعرالال  –  ن ن ث ا  ا صرف ظا ر  بردلي  اقر نر  ت  لره     ر 

س ررا    ررُر ف   ف إ    ررر يم   ن     ب   ع  س رران   ت س  كق فرر   رررتين   نن الطررفررإن ال تبررادر  (2) ﴾ ب إ   
ت ال   ب ع دُ    ن ل هُ  ت    ن  ف ك   ط       ا ف إ ن﴿  –تعالال –لتن اق له   (3) ﴾ غ ي رر  ُ  ة   ياك  ت نت م     

برين نن ال ررراد بره الطرركق الرذه ت  رر  بعرد  الريعررا،  يردخ  فيرره ا يرات ال نسرر خا، 
 راد ب ا. فال راد  ن ا ت    إلال النص الناس ، فيت ن ظا ر ا غير ال 

رر    ﴿ –تعررالال  –  ررن ن ث ررا  ررا صرررف ظررا ر  برردلي  السررنا اق لرره  ررا ل ُتررك   ُن      
ر ال رررن ين   ب رررأ     ال ُتك ت ب ت ُيررر ا   ن ن ذ ل ُترررك      ص  رررر    ن   ي  ين   غ  ررراف    فال تبرررادر ننررره ن ررر  ( 4) ﴾ ُ س 

ع ت را،   ننره يير ة نتراح ال ررنل ع رالا يا،   س ى  ا  رد ف  ا يتين الساب تين ل ذ
بررين نن الظررا ر ال تبررادر غيررر  -  -  لتررن النبرر   ع ررال خالت ررا ،  الي ررض بين  ررا

 . (5)  " ح يي ض بين ال رنل  ع ت ا،  ح بين ال رنل  خالت ا "-  -ال راد ف ا  
ررت  ﴿ -تعررالال–اقررا  ابررن عطيررا فرر  تفسررير اق لرره   ب ن رراُتُتك   ُن    رراُتُتك   ع   رري ُتك   ُ رِّ      
اُتُتك   ُتك    ن خ   اتُ  ،  سربعاك  رن راراف  ترك  ررك اه بره سربعاك  رن النسرب   "(6)  ﴾   ع   

                                                 

 .242 ،7/249 ل كاطب  ال  اف ات انظر(  1) 

 221  ا يا ، الب رل س رل(  2)

 249  ا يا ، الب رل س رل(  3)

 27  ا يا ، النسال س رل(  4)

 ال ررنل ترنتم ح براب( 26) النتراح،( 76)تتراب –  ريررل نبر  عرن ص ي ه ف  البخاره ر ا (  5)
 .7522،6/92  ديث-ع ت ا ع ال

           .  24  ا يا ، النسال س رل(  6)
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،   ارال ا،  ذل  الي رض برين ال ررنل  ع ت راررررر رل سابعررررر ر،  نل  ت السنا ال أث ص
  اف ررررا ي
ف في ررررا إح ،  لررررك يخررررالع  ررررال اع ررررا .  ل ررررد اعت ررررد  ررررذ  ال اعرررردل عا ررررا(1)ع يرررره " 

ثرر ا فرر  ال ررر ن ع ررا ، ثررك ب  البرردف، الررذين اقعررد ا نصرر    عت رردات كنصرر اب اع رر ال 
صرررف   عررن  عنررا  الظررا ر إلررال  عنررال  خررر  ي اف  ررا عرارراك فاعت ررد   ،   ررا خالف ررا

 الكريعا   تف سرفا ال تصر فا، فتر   رذ    ال عتةلرا ي افق نص    عت رد ك، تال ري را
إح فكسررفا ال تصرر فا   الظررا ر ل  ررر ن الررذه يخررالف نصرر ل االفرررق ننترررت ال عنررال 

ف رك ي رر ن بررال عنال الظرا ر إلرال يانررب ال عنرال ا كراره الررذه ير نره،  ل رد نفرطرر ا 
 فررر   رررذا احتيرررا   ترررال يع ررر ا  يرررات اع تررراك  الع يررردل إكرررارات عصررر   التصررر ف،
  يررات ال عررد فرر  اع ليررال  ال ريرردين،   يررات ال عيررد فرري ن خررالف ك، ي رر   ابررن يريررر 

ر  الظررا ر ال ف رر ك  ررن الترركك إلررال برراطن ح دحلررا ع ررال الطبررره  " غيررر يررا ة ترر
  " إن صرررف ال فررظ عررن ظررا ر  –ر  رره اه  –،  ي رر   الفخررر الررراةه (2)صرر ته "

  انفت ررت نبرر اب تررأ يكت اف ال سرر  ين   عنررا إن ي ةنررا ذلرر بييررر دليرر  باطرر  بإي رر
ب كِّ ﴿    –تعالال  –الفكسفا ف  ن ر ال عاد  فإن ك ي  ل ن ف  اق له  ين ر          ُن ا   ال ذ 

 

ات     ع    ُررر ا   رررال    ن رررات   ل  ُرررك   ن ن   الص  رررر ه ي  رررن ت ي  ت   رررا    لررري   نرررا  ح  (3) ﴾ اع ن   رررارُ  ت   
ن ا  ث  ل ذل  السعادل"نن ار  ح نكيار  . (4)   ا 

                                                 

 .2/896 اعندلس  عطيا حن ال يية ال  رر(  1)

 .9/729 الطبره يرير حبن البيان يا ض(  2)

 28  ا يا ، الب رل س رل(  3)

 .49/17الراةه ل فخر الييب  فاتيم(  4)
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 ررر ن ع ررال اليالررب  ررن نسرر  ب ال ررر ن،   رر   عرران  ال الناعببد  الثالثببة: -3
تع ا  غالبراك  ن الخر ج به عن ذل .  س ال تان  رذا احسر  ن لال   ع  د استع اله

 ض الخكف، تأن ي    رر اك ع يه ف  غير   اررررر، ن   طرداك  تفق ع ال  عنا ررررر  ا اتف
ال فسررر اقرر حك فرر   يررا ي يررض نظا ر ررا خرركف  ررذا ال رر  ،   ثالرره  ررا ذتررر  الة خكررره  

ُعرر ا   اقرر   ﴿ ُ  –تعررالال  –فرر  تفسررير اق لرره  ُعرر ا   ن     الّ رره   اد  رررن   اد  ررا ن ّيرراك  الر      ُع ا       ف   ررهُ  ت ررد 
رر  ال ررن ال اع س  ،  ال عنررال  سرر  ا ربتررك،  اقررد ف ررد فسررر الرردعال  نررا بالتسرر يا (1) ﴾ ال ُ س 

د، إلررال نن  ررا    رره ع ررال  ررذا ال رر   نن )نه( ل تعررد–ر  رره اه  –نكررار ابررن ال رريك 
ال عنرال ال رراد بالردعال   رن لر اةك ،  نب را إلرال نن  را اقالره ال عنال  نه اسك سر يت   

  ب  ال راد الردعال ال ع ر د ال طررد فر  ال رر ن ف  ا يا   لتنه لي     عين ال راد
–تعرالال  –فر  تفسرير اق لره  –ر  ره اه  –.  نكار ابرن تي يرا (2)    دعال السؤا 

ل   ُتررر ن ﴿   ررر   ررركُ  ل رررهُ    ي   رررهُ  إ ح     ال ررر    ك  ررره   ال ُ ت  ُعررر   ا  ل ي  ي  إلرررال نن ال تصررر فا  (3) ﴾ ن  ُتر 
 ال تت  ين يع ر ا  عنرال ا يرا  تر  كر ل  الر  إح  را نريرد بره  ي ره،  ع رب ع رال 

 ن ا يصم إذا تان ف  سياق العبادل،  الع   له  الت يه إليه  ح ف   ذا بأنه إ
 

ذ  ال اعرردل  ررا يررال فرر  .   ررن اع ث ررا ع ررال  رر(4)،  ت نرره خال رراك  ربرراك ت ريررر ال  دانيررا
ت ر ى﴿  –تعالال  – لهتفسير اق ب ا       س ُب  ا ال ي  ا  د لك  ت    رر   ت ُ رن          ي  اب       (5) ﴾ الس ر  

                                                 

 999  ا يا ، ا سرال س رل(  1)

 .4/879ل ة خكره التكاف انظر(  2) 

 55  ا يا ، ال صص س رل(  3) 

 2/49 تي يا حبن الفتا ى  ي  ف انظر(  4)

 55  ا يا ،  الن  س رل(  5)



 مجلة التربوي

 6لعدد ا                                                              التفسير بالسياق

 
-149- 

  ررر  ت رررر  رررر  ،د ةعرررك الررربعض نن رررا ا ن فررر  الررردنيا،  نن النررراظر يرا رررا يا ررردلف ررر
ت رران الرر ارد التفسررير  رر  ال ناسررب  ررض ا    تررال يع رر ا  ررذا السرر اب بررد ران اعرض

ه ال  ه   ض  ررررُصن  ﴿  ف  ا يا  ل      رررتُ  ن ت   ن   ال ذ  ب ير   إ ن هُ  ك     ،  ل د نبه (1) ﴾ ت ف ع ُ  ن   ب   ا خ 
 إلال بطكن  ذا التفسير ع رين   –ر  ه اه  –ا  اك الكن يط   

 اع     يرر د ال رينررا الدالررا ع ررال عرردك صرر ته،   رر  ننرره  عطرر ف ع ررال اق لرره 
ك  ﴿  ي    رن إ ح   اع  ر ض   ف ر      ن الس   ا  ات   ف     ن ف ة ف  ف   الصن ر   ف   ُينف  ُ      ال  رهُ  ك رال   
ُت ٌّ  ر ين   ن ت    ُ     ف د د  العطف ع ال نن  رتا اليبا  تتر ن ير ك ال يا را ح  (2) ﴾ د اخ 

 ف  الدنيا. 
 ن الترريك  ر   الثان   نن  ذا ال عنال      رتا اليبا   عنا  اليالب ف  ال رر 

ررريرُ ﴿  –تعرررالال–،   نررره اق لررره  يا رررا رتت رررا يررر ك ال ت س  ب رررا ُ     ررري راك  ال ي  –،  اق لررره(3) ﴾ س 
ك  ﴿  –تعالال ي    ب ا    ُنس يِّرُ     ت ر ى ال ي  ة لك  اع  ر ض      ن اُ ك   ب ار  ك ر  ر   ف   ك        ن ُ ك   ُني اد      

رررداك  ُسررريِّر ت  ﴿  –تعرررالال– اق لررره  ،(4)﴾ن    ب رررا ُ     رررر اباك  ف ت ان رررت   ال ي  – اق لررره  ،(5) ﴾ س 
ب ا ُ    ا  ذ ا﴿  –تعالال  . (6) ﴾ ُسيِّر ت   ال ي 

 
 

                                                 

 .55  ا يا ، الن   س رل(  1) 

 56  ا يا ، الن   س رل(  2) 

 .99  ا يا ، الط ر س رل(  3)

 76  ا يا ، الت ف س رل(  4)

 29  ا يا ، النبأ س رل(  5)

 4  ا يا التت ير، س رل(  6) 
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 الخاتمة:
ن رنن العبرل ليست ب ا  ارض ال فرظ لرهبعد  ذا العرض تبين  ا العبررل باحسرتع ا     ا 

 رن  -  ير  عرة–،   نا تظ ر ن  يا اعتبار السياق ف  ف رك  رراد اه الت ظيف  له
  ا  ،  ل د ت ص ت ف  ب ث   ذا إلال نتا   ن  تك ه

إن التفسررير بالسررياق  رر   ررن تفسررير ال ررر ن بررال ر ن ،   رر   عتبررر كرررعا   ف ررد  -1
  -كررررررر ان اه ع ي رررررررا–ه  ن بعد  ررررر ص ابت -كررررررص ال اه ع يه  س -ه رررررراستخد 

 . -ر   ك اه– الع  ال  ن ن ته 
 يم ال ر يك فر  إن التفسير بالسياق  ن ن ك اعس  ف  رسرك  عرالك ال رن   الصر -2

،  نن إ  الره ن  إغفالره ي اقرض فر  الةلر   رن تك ره الترريك - ي  عة–ف ك  راد اه 
  الخطأ ف  التفسير،   ت ريف الت ك عن   ااعه .

ت ديرد دحلرا الرنص إن السياق بن عيه ال فظ   ال ال   يعتبر  عيارا نساسيا فر   -3
ةالرررررا ت،  بيررررران ال ناسررررربا،  د،  ن رررررد الر ايرررررا،   ريرررررض الاررررر ير فرررررض التعرررررارض،  ا 

 .ا كتا 
، يتنرا   الرنص ترا ك ترك ح يتيرةن   نن ال  ن يتصردى ل تفسرير ب ثرا  دراسراع -4

 نن ي رررك بتررر   رررا يتع رررق بررره  رررن السرررنا  نسرررباب النرررة    عرررادات العررررب  نظ  رررك 
 احيت اعيا .

 نخيرا ن ص  بدراسات تطبي يا  ع  ا  ل سياق ف  تفاسير ال ت د ين .
 ل  د ه رب العال ين .   خر دع انا نن ا
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 قائمة أهم المصادر والمراجع:
نثر دحلا السياق ف  ت ييه ال تكابه ال فظ  فر  ال صرص ال ر نر  رسرالا لنير   -1

  ر1428دريا ال ايستير ل ت ان  با  يرث ،يا عا نك ال رى ،
 ،ار النفرررا   رررر ،د1446، 2نصررر   التفسرررير  اق اعرررد  لعبرررد الرررر  ن العررر  ،ط -2

 .-س ريا–د كق 
نا ال البيان ف  إيااح ال رر ن برال ر ن ل كرن يط ،ط،  طب عرات  ي رض الف ره  -3

 دار عالك الف ا د ل نكر  الت ةيض.-ال   تا العربيا السع ديا-ا سك   ،يدل
   ،1ط ت  يرررررق  نخبرررررا  رررررن الع  رررررال، ،الب رررررر ال  ررررريط عبررررر   يررررران اعندلسررررر  -4

 -لبنان-دار التتب الع  يا ،بير ت  ر،1413
، 3ت  يق    رررد نبررر  الفاررر  إبررررا يك،ط  ك ال رررر ن ل ةرتكررر ،البر ررران فررر  ع ررر -5

 - صر–ال ا رل   تتبا دار الثرات،  ر،1444
 ك، الدار الت نسيا ل نكر ،ت ن  1884 الت رير  التن ير حبن عاك ر -6
، 2تفسرررير ال رررر ن ال تررريك ال كرررت ر باسرررك تفسرررير ال نرررار ل   رررد ركررريد رارررا،ط -7

 - صر-دار ال نار ،ال ا رل  ر،1366
ض البيرران عررن تأ يرر   ه ال ررر ن ل طبره،ت  يق عبررد اه بررن عبررد ال  سررن يررا  -8

 - صر–ال ا رل   ر،1422، 1ط الترت ،
  تا نك ال رى، الب  ث بيا عا  ع د اه الط   ، ردل .د :السياق دحلا -8

  ر .1424، 1ط ال تر ا،
ا ا ت يرالبرااق  بردر الخةرير ،  ي ر اقرينا السياق  نثر ا فر  الرنص ال ر نر  لعبرد -14

 ك 2411، العدد الثا ن ،التربيا اعساسيا
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 ،1ط رب ،ررررررن ال ررررربن  سي رررر ن ل سين بن ع رررررررم عند ال فسريرررررراق اعد التريي -11
 

  -ال   تا العربيا السع ديا–دار ال اسك ،الرياض   ر،1417
نخبرررا  رررن  ت  يررق  ال  رررر الررر يية فرر  تفسرررير التترراب العةيرررة حبررن عطيرررا،  -12

 -لبنان– طابض دار الخير ،بير ت   ر،1428، 2،ط الع  ال
اه برررن  النبرررأ العظررريك نظررررات يديررردل فررر  ال رررر ن لعبرررد اه دراة، ت  يرررق  عبرررد  -13

 -اقطر-دار الث افا، الد  ا  ر،1445إبرا يك اعنصاره، ط،
 

 
     

 
 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا        صورتان من أصول التربية في القرآن الكريم                            

 
-152- 

 

                                        
 د . مصطفى رجب الخمري                                        

 / جامعة المرقب كلية التربية ـ الخمس                                      
   

، ودستور للسلوك السوّي األمثل ؛ لهذا الكريمة الفاضلةاإلسالم منهج للتربية 
كتفي بالحدود الزاجرة ، والعقوبات التأديبية في القضاء على الجرائم ، وتقويم ال ي

االنحراف ، ولكنه تكريمًا لإلنسان يجعل الحدود والعقوبات آخر المراحل في عالج 
العلل النفسية ، وشفاء األمراض االجتماعية ، ومحاربة اآلفات الخلقية ، ويرسم 

راف ، ويضع وسائل الحماية من الجرائم ، قبل العقوبات طرق الوقاية من االنح
ويسّد منافذ الغواية ، ويقضي على بواعث اإلثارة ، وأسباب الفتنة ، ويجعل دون 
المعصية منطقة أشبه ما تكون بالمنطقة الحرام التي يحضر االقتراب منها 

 تناولها هذا البحث توضح هذا االتجاه في منهج التربية ،واآليات القرآنية التي ي
   قال تعالى: لصورة األولى : ابن يوعظ أباه : ا
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(1)
 

 قلوب أمامها تخشع كلمة، وخمسين إحدى تضّمنت آيات خمس إنها 
 من فنوناً  تضم   الخمس واآليات المخبتين، جلود لسماعها وتقشعر   المؤمنين،

 .باهرة بديعة للدعوة وأساليب متنوعة، التربية
 بين الحوار صورة: صوره من صورة في الكريم للقرآن التربوي اإلعجاز إنه

 اإلقناع من أسس على يقوم إعجاز. وكافر ونبي وعنيد، وعالم وجهول، مرب
 اهلل آتاه ما بكل ذلك سبيل في مستعيناً  الخاطئ، السلوك تعديل ومحاولة والتبصير

 .تقدير وحسن حكمة من ـ تعالى ـ
 أهم   من مجال في الفذّ  التربوي اإلعجاز هذا جوانب لبعض تحليل يلي وفيما
 : المعلم بأدوار المتصل المجال ذلك وهو التربية، مجاالت

 :الدافعية استثارة: أولا 
 من بلغ مهما فالمعلم( دافعية بدون ل متع ال) أنه التربويين عند به المسلَّم من

 وفي معرضين، عنه كانوا ما إذا التعل م إلى طالبه دفع يمكنه ال والبراعة، النبوغ
 التعليم على ُيقِبلون فإنهم يحفزهم داخلي دافع لديهم توفر إذا أما زاهدين، العلم
 انفعالية، طاقة النفوس في تبعث الدافعية ألن واعية؛ وقلوب متفت حة، بعقول

 . محسوس نشاط إلى الطاقة هذه وتتحول
 أجل من تالميذه دوافع استغالل على بقدرته عمله في المعل م نجاح ويرتهن

   (1) . لهم يحد دها أهداف تحقيق أجل من سلوكهم وتعديل نشاطهم تحريك

                                                 

 .   14ـ  14: مريم : اآليات  ( 1( 
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 يمس   اً هدف له وضع بأن هـــــــأبي مع حواره ـ ـ إبراهيم ياءـــــاألنب أبو بدأ وقد

 كان فإذا . اآللهة عبادة من المبتغاة المصلحة أو النفع وهو ، مباشراً  مّساً  حياته
! ؟ يعبدونه من يساعد أن يمكنه فكيف يبصر؛ وال يسمع ال المرء يعبده الذي اإلله
 !؟ ضرراً  عنهم يدفع أو! ؟ نفعاً  لهم يحقق أو

 عنده يحر ك لكي ؛ هأبي عند العقلي النشاط بإثارة حوارهـ ـ إبراهيم بدأ
 وال تسمع ال التي األصنام تلك في الصحيحة بالصورة يفكر تجعله انفعالية طاقة
 .تبصر

 :الحوافز استعمال: ثانياا 
 فيهم آنس   فإذا طالبه، مع الحوافز استعمال من تمك نه بقدر المعل م ينجح

 بما لذلك احتال م،التعلي عن ُصدوفاً  أو المألوف، على خروجاً  أو عنادًا، أو شروداً 
 أو نزهة أو بمكافأة يعُدهم كأن معنوية، أو مادية حوافز من ولديه لديهم يتوفر
   (2) .األبدان له وتنشط النفوس، إليه تتوق مما ذلك شابه ما أو، حفل

 جدوى في بالتفكير أبيه عقل تنشيط إلى سعى أن بعد ـ ـ إبراهيم وسيدنا
 جامد إلنسان بالنسبة معقدة عقلية عملية كيرالتف هذا أن أدرك األصنام، عبادة
عه حافزاً  له يقد م أن فأراد الفكر،  فأخبره التفكير، عملية في المضيّ  على به يشج 

 أطاعه، لو أباه وأن أبيه، خدمة في يجعله سوف العلم من عليه به اهلل منَّ  ما بأن
  األصنام هذه أن يوه منها، يتهرب التي الحقيقة إلى لوصل يعبد فيما عقله وأعمل

                                                                                                              
انظر : طرق التدريس ـ المبروك عثمان أحمد ، عمارة بيت العافية ، سعد المقرم ـ منشورات  (1 (

 41م . ص 4991كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس ـ ليبيا ـ 
 .        19انظر : سيكولوجية التعليم ونظريات التعلم :  (2 (
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، وال تنفع ال وجدوده آبائه عن عبادتها ورث التي  الوجود لهذا أن بد وال تضر 
، العلم إبراهيم رزق الذي هو ـ وعال جل ـ الخالق وهذا ،التجسيم عن يجل   خالقاً 
﴿ : الثاني النداء هذا في ـ ـ إبراهيم فسيدنا

 اإليمان دنيا في معه الدخول على أباه يحفز (1) 
 .القادر بالخالق الصافي

 : بها والتبصير الحقائق بسط: ثالثاا 
رهم التعليمي، الموقف حقائق طالبه أمام يبسط أن المعل م مهمات ومن  ويبص 

 ومصالحهم واهتماماتهم، وبحياتهم، بهم، تتصل مختلفة أبعاد من الحقائق لتلك بما
 قانون) التربويون يسميه الذي القانونب والتبصير البسط بذلك لهم يحقق حتى

 فإن تعل مه، المراد الموقف بعناصر معرفة ذا كان إذا المتعل م أن بمعنى ؛(التعر ف
 سيدنا فعله ما وهذا ؛(2)معه فوالتكيّ  الجديد الموقف هذا استيعاب عليه يسهل هذا

 أمر وهذا.  الشيطان وعبادة األصنام، عبادة بين ألبيه ربط حين ـ ـ إبراهيم
 الجامد الموقف حقائق إدراك عن التقليد أعماه الذي األب ذلك ذهن عن يغيب قد

 عبادة إال هي ما لألصنام عبادته أن يدرك ال فهو ،ابنه دعوة من يقفه الذي
 وال، نفسها في التأثير على لها قدرة ال حجارة األصنام ألن حقيقة؛ال في للشيطان

ل الذي فهو الضعيفة النفوس على سلطان فله الشيطان أما ،غيرها في  لها، يسو 
 أطاع فقد أطاعه فمن ـ وتعالى سبحانه ـ ربه عصى وقد لها، ويوسوس لها، ويزي ن
 .بالتبعية عاص   فهو هلل، عاصياً 

                                                 

 .  43(  مريم : اآلية : 1 (
 .       22لتدريس : انظر طرق ا (2 (
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 :بالعقاب التهديد: رابعاا 

 وبسط الحوافز، واستعمال العقلي، التنشيط أسلوب أخفق إذا المعل م شأن ومن
 الجاحدة، القلوب به عوير وت ، الشاردة النفوس به دعــــــترت ما إلى يلجاً  أن الحقائق،

   (1) . العقاب باستخدام التهديد أو العقاب، أسلوب وهو
 وجه في يلمح لم حين حواره، ةنهاي في ـ ـ إبراهيم سيدنا فعله ما وهذا

 من بتخويفه فبادر   ات باعه، في رغبةً  وال بحججه، ثقةً  وال حديثه، إلى اطمئناناً  أبيه
 . للمؤمنين وعدو هلل عدو هو الذي الشيطان مواالة ومن ـ تعالى ـ اهلل عذاب

 ابنه على الجهول األب به ردَّ  ما الحوار، من التالية اآليات أوضحت وقد
 ووهاد الجهل، براثن من أبيه، إنقاذ في الراغب القانت الصالح العالم النبي

﴿  العمياء الّتبعية ودركات الضالل،
(2)  . 

 الثقافي للموروث األعمى نقياداال وغواية الجهل، عماية كانت.. وهكذا
 اهلل وختم واإليمان، الحق لنداء يستجب فلم الرجل، عقل على غشاوةً  المتهافت،

 أساليب بكل تذرعت التي الهداية أنوار يتبين فلم وبصيرته وبصره سمعه على
  أسباب وبشرح  .مـالعل اّتباع على وبالتحفيز .العقل إعمال إلى بالدعوة ـ :اإلقناع

                                                 

د. أحمد علي الفنيش ، د.محمد مصطفى زيدان ـ   472انظر : التوجيه الفني التربوي   ( (1
منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ـ طرابلس ـ ليبيا  ـ الطبعة األولى ـ 

 م .         4979هـ ـ 4999
 .   11مريم : اآلية :   ( (2
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   (1) .العقاب من وبالتخويف  .ايةالغو 

 حلمه، ـ ـ إبراهيم سيدنا يفقد لم الغلظة، وتلك الجفاء، هذا من وبالرغم
 على مــــــالجاث التحجر هذا لمشيئة استسلم ولكنه أبيه، مع حواره في األدب أساء وال

نذار عاطفته الستدرار أخيرة محاولة في له وقال الرجل، بصيرة ﴿  :عقله وا 
 (2). 

 المجتمعات في نرى إننا! النبيل؟ الُخُلق من الرفيع المستوى هذا أين
 اإلذاعات وتذيعه الصحف تنشره وفيما وأمهاتهم، آلبائهم يتنكرون شباباً  المعاصرة

 التعليم نم قسطاً  ُأوتي شاب فهذا الِوْلدان؛ لهوله يشيب ما األسرة قضايا من
 . ألصله يتنكر فكأنه الحال، فقير بسيط رجل أباه ألن أبيه؛ على يستكبر

 به فإذا الميراث يتعّجل واالبن به، يمتد   األجل ولكن غني أبوه شاب وهذا
 أيدي تمتد حين بشاعة واألكثر!! عليه الحجر ويطلب المحاكم أمام أباه يقاضي
 والّطرد بالرجم يهّدده هنا إبراهيم، فهانةواإل بالضرب الوالدين إلى الفاسد الشباب

 وعلم العالم حلم في يرد واالبن. .المنزل من
  : عندما سمع كالم أبيه أجابه بأمرين الحليم

م أؤمر فيك صيبك بمكروه ما لسِلْمت  مني ال أ :أي﴾  ﴿ ـ  1
، وهذا جواب الحليم للسفيه، وفيه توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة بشيء

  (3)﴿ممتثال قول ربه
                                                 

         وما بعدها . 8/141ح المعاني : رو  انظر   ( (1

 .   17مريم : اآلية :   (2 (
 .   491آل عمران : اآلية :   (3 (
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 وزاد على ذلك أن قال :  

، بأن يوفقك للهداية ب لك من ربي الغفران.أي سأطل(1) ﴿ـ  2 
نما ق، ويرشدك إلى ما فيه الخيرــــــول الحــــوينير بصيرتك لقب ؛ ألنه استغفر له، وا 

 ﴿كان قد وعده أن يؤمن كما قال :
 (2) 

 :الحوار من تظهر كما التربوية المعّلم عمل آلياتخامساا : 
 في إبرازها يحسن تربوية معالم تتضمن وجازتها على الخمس اآليات إن
 سيدنا حوار في تظهر كما عمله وآليات وأدواره المعل م بمهام تتعلق نقاط صورة
 :منها. أبيه مع ـ ـ مإبراهي

 :المتعلم عاطفة استدرار ـ 1
 سيدنا فيها توجه التي األربع اآليات في مرات أربع( أبتِ  يا) كلمة تكرار إن
 في المعل م تركيز يكون أن أهمية على يدل أبيه إلى بالخطاب ـ ـ إبراهيم
 عاليةاالنف مشاعرهم ويحّرك المتعل مين عواطف يثير ما على التربوي أسلوبه

 .التعليمي الموقف نحو اإليجابية
 ـ بينه الثقة من جسراً  ويمد   األبوة، عاطفة يستدر المتكرر، النداء بهذا فهو

 ـ والبنّوة األبّوة عالقة وكأن العنيد، الكافر الجاهل وهو أبيه وبين ـ العالم النبي وهو
 . عقله تحريك ثم ومن الرجل مشاعر تحريك في ستسهم ـ تقديره في
 :للفكر منشط الستفهام أسلوب ـ 2
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واجه إبراهيم ـ هنا ـ ضالل أبيه، كاشفًا  قبل أن يتبين له إصراره على الكفر

 ، باذاًل له النصح عساه أن يكون من أهل اإليمان . عن خطئه في عقيدته
يه في أسلوب تربوي هادئ الل أبـــــــ في مواجهة ضر إبراهيم ـ ـــوقد استم

 ﴿، داعمًا ما يقول بالدليل القاطع عن طريق االستفهام :القلوبإلى شغاف  ينفذ
 إبراهيم سيدنا بدأ هكذا ؟(1)

 أو «اإلثارة» بـ التربويون يسميه ما أن منه إدراكاً  ،أبيه مع حواره ـ ـ
 الحوار بدأ إنه التعليمية، العملية عناصر من جوهري عنصر للدرس (2)«التمهيد»

 موروثة معتقدات مع يتصادم سؤال اإلطالق، على فيه هدوء ال بسؤال   الهادئ
 فيها يلقي فهو طوااًل، وآماداً  قروناً  السكون عليها ران   ساكنة، آسنة ُبحيرة تشبه
لياء( الموضوع اداء )الن ، فاستعمل حرفسكونها ليحر ك الثقيل الحجم من بحجر

اهيم ـ ؛ إشارة إلى بعد المناد ى عن المناِدي في المذهب واالتجاه ،فإبر لنداء البعيد
اد ى ـ كافر باهلل مؤمن باألصنام، فشتان ما ، وأبوه ـ المنالمناِدي ـ مؤمن موحد هلل

إليه وفي ندائه باألبوة مضافة إلى ضميره ترقيق وتليين في الخطاب توددًا  ،بينهما
 يكون أن المعل م واجب من.. وهذا، وتقربًا منه لعله يسمع لقوله ويستجيب لنصحه

 دفعاً  المتعل م وتدفع العقول وتزلزل الوجدان تهز   بأسئلة فعَّاالً  مثيراً  قوياً  تدريسه بدء
 .الحرّ  المستقلّ  التفكير إلى

 :ضرورية بنفسه المعلِّم ثقة ـ 3
  وبمادته بنفسه، ثقته مدى على األولى بالدرجة قومـــــت مــــــالمعل   شخصية قوة إن
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 مادته إعداد وأحسن بنفسه، ثقة له توفرت ما فإذا اإلنسانية، ورسالته العلمية،
 إلى أدعى ذلك كان أدائها، في نفسه مع وصدقه ،رسالته بنقل وآمن العلمية،
نجاح ه،ــــأهداف تحقيق  سيدنا حوار في واضحاً  هذا نلمس ونحن ، ويــــــــالترب عمله وا 
 :خالل من أبيه مع ـ ـ إبراهيم

 . أبيه عند ما يفوق العلم من عنده ما بأن التصريح ـ أ
 كسب إلى ويسعى ، جهة من بنفسه ثقته يعكس الذي التوكيد أسلوب استعمال ـ ب
:أخرى جهة من يقوله بما اآلخر الطرف ثقة

 (1)  
 . بالعقاب تهديد إلى تحفيز، إلى سؤال، من الخطاب أساليب تنويع ـ ج

 :الصدر وسعة الحلم
نما ،مقهوراً  يؤوسًا، عجواًل، كان إذا مهمته أداء في المعل م ينجح ال  ينجح وا 
 قد المتعل مين فإن التحّمل؛ على وقدرة   ومصابرة، صبر من به يتحّلى ما بقدر

 على تعد   أو الرّد، في غلظة أو الحوار، في فظاظة أو أدب، سوء منهم يصدر
 كله ذلك امتصاص على قادراً  يكون أن المعلم وعلى اللسان، أو باليد المعل م

حسان  (2) . معه التعامل وا 
 اإلقناع وسائل كل استنفد أن بعد ـ ـ إبراهيم سيدنا أن على اآليات وتدلنا
 الكفر، على إصراراً  وجد بل مفتوحًا، قلباً  وال صاغية أذناً  أبيه من يجد لم والتأثير،

  داءـــــن أسلوب وهو ،(أبت يا: )مرات أربع يقول فهو الحديث؛ في وغلظةً  رد ، وسوء  
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 وجهاً  متقابالن وهما رمباش الحوار ألن نداء؛ إلى يحتاج ال بينهما والمقام ،ترغيبي
 متكررة ومحاولة الجامد، للقلب تحنين فيه باألبوة النداء تكرار لكن لوجه،

 أن يستكثر الجهول األب فإن ذلك عـوم ،الشاردة والذهن السمع ملكات الستحضار
 يا: له يقول إنه بل ، (أبت يا) بقوله إياه لخطابه مسايرة( بنيَّ  يا) بقوله ابنه ينادي
 . والوجداني العقلي االنفصال من بعيداً  أمداً  بينهما أن ليؤكد ؛ إبراهيم

 :التعليم أساليب في التنويع ـ 5
 إلى يصل حتى التدريسية أساليبه ينو ع أن عمله في ينجح لكي المعل م على

 ثقته وكسب والده استمالة إلى سعى الحوار، هذا في ـ ـ إبراهيم وسيدنا أهدافه
 .بالعقاب والتهديد والشرح، البسطو  والتحفيز، بالسؤال،

 أن يجب لما األمثل األسلوب هي أنها وتقديرها األساليب هذه من نستفيد
 . األداء في ومرونة   التكّيف، على وقدرة   ُأفق، سعة من المعل م عليه يكون

، وقد ـ هذه الصفات التربويةوكيف ال تكون في نبي اهلل إبراهيم ـ 
 ع لسواه : اجتمعت فيه خالل لم تجتم

، فوهب له إسماعيل ـ إنه اعتزل قومه حبًا في اهلل، فآتاه اهلل من هم خير منهم 1
سحاق ويعقوب ـ عليهم السالم ـ.   وا 

ن سماه اهلل أبا للمسلمين بقوله ، ال جرم أمن أبيه حين تبين له أنه عدو هللـ تبرأ  2
﴿ : (1) 

 ، طاعة ألمر اهلل ففداه اهلل بذبح عظيم . جبين ، ليذبحهـ تل ولده لل 3
 ـ أسلم نفسه للنار ابتغاء رضوان اهلل فكانت عليه بردا وسالما .  4
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فأشركه  (1) ﴿ ـ أشفق على هذه األمة فقال : 5

وعلى آل محمد كما  اهلل في الدعاء وفي الصلوات الخمس ـ وصل على محمد
 صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

 (2) ـ عادى كل الخلق في اهلل فقال: 6
 (3)﴾  ﴿فاتخذه اهلل خليال كما أخبر بذلك الكتاب :   
فال جرم أن جعل موطئ قدميه (4) ﴿ بقوله :ـ مدحه ربه  7

       .(5)﴾ ﴿مباركا كما قال :
هذه صورة أخرى من أصول التربية في القرآن الكريم تختلف عن األولى في 

 النصح واإلرشاد فكانت من أب لبنه :
 المجال في ذاتها القضية وتتناول آدمية، نفوس خالل من ه الصورة هذ تبدأ

، أنه على العكس من القضية األولى إال ..جديدة ومؤثرات جديد بأسلوب ذاته
، ليحضه على استمرار السيادة والشرف في ذه القضية تتناول نصيحة أب البنهفه

شده، على الدهر تر  هذا االبن فيهدي إليه تجاربه وخبراته في كلمات مضيئة تبقى
ي الحوار بين ، كل هذا تمثل فحافزًا يدفعه إلى السيادة والمجد، و ودستورًا يحكمه

 ارب ، فعرض عليه ما ينفعه في اآلخرة قبل الدنيا من خالل التجلقمان الحكيم وابنه
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وصل في قومه ، لعله إذا حرص عليها وانتفع بها التي مرت به خالل حياة طويلة

 ، فجمع لقمان في هذه المواعظ أصول الشريعة وهي: لرفيعةإلى المكانة ا
 االعتقادات ـ واألعمال الصالحة ـ وأدب المعاملة مع الناس ـ وأدب النفس : 

 فما  ﴿فقص القرآن هذا التوجيه السليم فقال:      
:بالشكر هلل االتجاه في لخصتت إنها الفريد؟ مظهرها وما الحكمة هذه طبيعة

 هي التالية والخطوة ...الحكيم االتجاه هو وهذا ،الحكمة هي فهذه
 العيب، من مبرأة نصيحة فهي. البنه حكيم نصيحة: بالنصيحة البنه لقمان اتجاه

 نصيحة تتهم أن يمكن فما متهمة، غير نصيحة وهي. الحكمة أوتي قد صاحبها
 ،بداية سورة لقمان قررتها التي التوحيد قضية تقرر النصيحة هذه. لولده والد

 :جديدة مؤثرات ومعها النفسية المؤثرات بهذه مصحوبة كذلك اآلخرة وقضية

 َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمْن َكَفرَ ﴿
 (1)َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميد  

  :  أولا العتقادات
ن النفس ؛ ألابنه بطلب إقالعه عن الشرك باهلللقد ابتدأ لقمان موعظة 

تخليها عن مبادئ الفساد  ، يجب أن يقدم لها قبل ذلكالمعرضة للتزكية والكمال
ظة بنداء وافتتاح الموع ،، فإن إصالح االعتقاد أصل إلصالح العملوالضالل

، وظ بأداة النداء المجعولة للبعيد، مجاز في طلب حضور الذهنالمخاطب الموع
 (2).شارة إلى السامع لغفلته وشرود ذهنهد، إيب منزلة البعيوهذا من قبيل تنزيل القر 
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، أن إرشاد (1)، الذي يؤتى به للبيان واإليضاح لوهنا إشارة لطيفة إلى التكمي     

، ثم إنه في الوعظ بدأ حمل المشقة في تعليم األباعد فالما ت، وأالولد أمر معتاد
أما أنه ظلم ؛ ﴿باألهم وهو المنع من اإلشراك باهلل فقال :

في عبادة  (2)﴿ فألنه وضع لنفس الشريف المكرم بقوله تعالى
سبحانه وتعالى، ، وهي وجه اهلل لعبادة في غير موضعهاألنه وضع ا ، أوالخسيس

تعليل النهي عنه والتهويل ألمره، فمنه  "وهذه الجملة أي "إن الشرك لظلم عظيم
في حضيض العبودية  ، إذ يضع نفسهظلم لحقوق الخالق، وظلم المرء لنفسه

، لى اضطهادهم وأذاهم، إذ يبعث عألخس الجمادات، وظلم ألهل اإليمان الحق
فساد تعلقها .   (3) وظلم لحقائق األشياء بقلبها وا 

الم لقمان كما هو ظاهر من السياق، ودل عليه الحديث في وهذا من جملة ك
" لما نزلت اآلية " بن مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ قال :، عن عبد اهلل صحيح مسلم

 
على أصحاب رسول اهلل ـ صلى شق  (4)

اهلل عليه وسلم ـ وقالوا : " أينا ال يظلم نفسه ؟ فقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه 
﴿ مان البنهــــما قال لقـــــنون ، إنما هو كـــــوسلم ـ : ليس هو كما تظ
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ذن ال شك أن من سوى بين الخالق إ (2( )1)

؛ أبعد الناس عن منطق العقل والحكمة .        ،  وبين اإلله الحق والصنموالمخلوق
 بأسلوب واألمومة األبوة لعالقة فيعرض آخر بمؤثر القضية هذه ويؤكد      
 ﴿ ورحمة انعطافا يفيض

﴿  : الوالدين لهذين بالشكر هلل الشكر قضية ويقرن(  3) 
 العقيدة وشيجة أن وهي العقيدة، قضية في األولى القاعدة يقرر ثم (4)

 هذه في ما وعلى. والدم النسب وشيجة على المقدمة األولى، الوشيجة هي
﴿ :األولى للوشيجة تالية أنها إال وقوة انعطاف من الوشيجة

(5)
 

 ﴿ :اآلخرة قضية معها ويقرر ،(6)
 ودقته اهلل علم عظمة يصور وهو هائل بمؤثر القضية هذه ويتبع 

حاطته، وشموله  المجال في يتابعه وهو البشري الوجدان له يرتعش تصويرا وا 
﴿:هائل الدقيق اللطيفال الرحيب الكوني
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بعد  العقيدة، بتكاليف البنه وصيته لقمان يتابع ثم (1) 
؛ رة ال ريب فيه، بعد اإليمان باهلل ال شريك له؛ واليقين باآلخاستقرارها في الضمير

.... وأما الخطوة التالية ء ال يفلت منه مثقال حبة من خردلوالثقة بعدالة الجزا
، والصبر على توجه إلى الناس بالدعوة إلى اهلل، والفهي التوجه إلى اهلل بالصالة

 (2) التي ال بد أن تكون . تكاليف الدعوة ومتاعبها
 ثانياا األعمال الصالحة :

إلى تعليمه أصول األعمال الصالحة، انتقل من تعليمه أصول العقيدة 
، والصالة التوجه إلى اهلل بالخضوع والتسبيح والدعاء في فابتدأها بإقامة الصالة

شتمالها ، والصالة عماد األعمال؛ الفي الشريعة التي يدين بها لقمان أوقات معينة
قامة الصالة وطلب االهتداء للعمل ال ،على االعتراف بطاعة اهلل صالح، وا 

: أداؤها كاملة على النحو ، والمحافظة على أدائها في أوقاتها، أيإدامتها
يها من ، ولما فالمرضي؛ لما فيها من رضا الرب، باإلقبال عليه واإلخبات له

اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ : ، مصداقًا لحديث رسول النهي عن الفحشاء والمنكر
ال ُتُه " ِن اْلف ْحش اِء و اْلُمْنك رِ م ْن ل ْم ت ْنه ُه ص  ذا تم ذلك  (3)"د ْد ِمن  اهلِل ِإالَّ ُبْعداً ، ل ْم ي زْ ع  وا 

أ ْن الحديث : " ، كما جاء فيبت إلى بارئها في السراء والضراء، وأناصفت النفس
 ك أ نَّك  ت ر اُه ف ِإْن ل ْم ت ُكْن ت ر اُه ف ِإنَُّه ي ر اك  "ت ْعُبد  اهلل  

(4)  . 

                                                 

 .   41لقمان : اآلية :  ( (1
 .  1/181انظر : في ظالل القرآن سيد قطب  ( (2
 .     1/249، سبل السالم  49/981انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ( (3
 .  4/21، سنن ابن ماجه  1/229انظر : سنن أبي داود  ( (4
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عطف على ذلك تكميله وبعد أن أمره بتكميل نفسه توقيًة لحق اهلل عليه، 

" ويشمل األمر بالمعروف اإلتيان باألعمال الصالحة لغيره فقال "وأمر بالمعروف
 النهي شمل كما أ بيه وصايا فتضاعي في بيانهكلها على وجه اإلجمال ليتطلب 

  عن وينهى بالمعروف رــيأم بأن مرألوا. كذلك السيئة عمالألا اجتناب المنكر عن
 وينهى الخير بفعل يأمر الذي ن؛ ألنفسه في وانتهاءه مرألا إتيان يقتضي المنكر

 أن جرم الف ومفاسد، ومصالح وشر، خير من عمالألا في ما يعلم الشر فعل عن
 .إياهم ونهيه الناس أمره من ولويةألِبا نفسه في يتوقاها

 ﴿ :  بالكالم يصلح ما بالقدرة فيفسد الناس، على يتطاول أالوشرطه :

 والمؤثر  (1) 
 الجولة هذه تنتهي وبه. التعبير في ملحوظ والنفخة التصعير بتحقير النفسي
 وبأسلوب جديدة بمؤثرات المعهود، مجالها في ذاتها القضية عالجت وقد الثانية،
 .جديد

 الخير فعله إلى رشادإلا بنهال جمع إذ والتقوى، الحكمة من جامعة كلمة فهذه
 أمره بأن ذلك أعقب ثم ارتكابه، عن الناس وزجره الشر عن وكفه الناس في وبثه

 المنكر عن والنهي بالمعروف مرألا تعقيب ووجه ،يصيبه ما على بالصبر
 بهما للقائم يجران قد المنكر عن والنهي بالمعروف مرألا أن الصبر زمةالبم

 من يصيبه ما على يصبر لم فإذا ،بعض من أذى أو ،الناس بعض من اةمعاد
راء   فائدة كانت ولما ،هماــــــيترك أن شك أ و رــــالمنك عن والنهي روفـــــبالمع األمر ج 

                                                 

 .  49،  48 لقمان : اآلية :  ( (1
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 األعمال عداد في هنا الصبر عد العظيم باألجر الصابر على عائدة الصبر
 المعاملة حسن من الناس أذى تحمل في ما إلى يلتفت ولم صاحبها على القاصرة
 هو ليس ذلك نأل  ﴿ قوله مع الصبر يذكر حتى معهم

 .بالصبر مرأل  ا من ولأل  ا المقصود
ق دْ  يحزن أو يؤلم مما بالمرء يحل ما تحمل هو: والصبر         :ت ع ال ى قال اهلل و 

﴿  (1) 
 ثالثاا : أدب معاملة الناس : 

اس، فنهاه عن احتقار لة النانتقل لقمان بابنه إلى اآلداب في معام (2)
مع الناس وعّد  ، وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواتهالناس، وعن التفاخر عليهم

؛ بل بإشعارهم أنه وبمعاملته لقومه برفق ولين دون تكبر عليهم نفسه كواحد منهم،
ذا حدثهمواحد منهم، وأنه في خدمتهم ، ليستجيبوا إلى فيكون باشا  طلق الوجه  ، وا 

ي نفسه ، بل يسو  يخص نفسه بشيء يستأثر به دونهم، والمنهم بال تردد ما يطلبه
، واحترامهم بهم، حتى يشعروا أن ماله مالهم، ونعمته نعمتهم، ال يختص بها دونهم

﴿ مقابل قوله :  ﴿فقوله : صغارًا وكبارًا أمر مفروغ منهجميعًا 
هلل ال يحب المختال المعجب أن ا :وهذا علة النهي أي

 راء ـــــــــــى في سورة اإلســـــ، ومثل ذلك قول اهلل تعالبنفسه، الفخور على غيره
                                                 

 .  14البقرة : اآلية  ( (1
 .    18لقمان : اآلية :  ( (2
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وقوله  (1) :

 خور " مقابل قوله : " وال تمش في األرض مرحًا "    : " ف
 رابعاا : أدب النفس : 

بعد أن بّين له آداب حسن المعاملة مع الناس جاء في إثرها حسن اآلداب 
على المرء من  ، وهما أظهر ما يلوح، وتلك حالة المشي والتكلمفي حالته الخاصة
شيًا مقتصدًا ليس بالبطيء، ي امش م: " واقصد في مشيك " أآدابه . قال تعالى
، بل امش هونًا بال تصنع وال مراءاة للخلق بإظهار التواضع أو وال بالسريع المفرط

، ها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاـ رضي اهلل عنها ـ أنروي عن عائشة ،التكبر
: ين بكتاب اهلل ( قالتفقالت : ما لهذا ؟ فقيل لها : إنه من القّراء ) الفقهاء العامل

ذا ضرب أوجع ذا قال أسمع، وا  ، كان عمر سيد القرَّاء، وكان إذا مشى أسرع، وا 
 عنه ـ رجاًل متماوتًا فقال له: ال ُتِمْت علينا ديننا، أماتك اهلل. ورأى عمرـ رضي اهلل

 (2)" ارفع رأسك فإن اإلسالم ليس بمريض: " ورأى رجاًل مطأطأ رأسه، فقال له

ع صوتك حيث ال ، وال ترفمنه وأقصر : وانقصأي" واغضض من صوتك "  
ثم علل يكون إلى ذلك حاجة؛ ألنه أوقر للمتكلم، وأبسط لنفس السامع وفهمه، 

 "  " إن أنكر األصوات لصوت الحمير النهي وبينه بقوله :
 من بديع هذه اآلية أنها اشتملت على فنون عديدة منها :    
، أكيد بالالم فصار الخبر إنكارياً ذا الت، وعزز ه" أوالً إنـ"أتى بالتمثيل مؤكدًا بأ ـ 

 ، " في الجملةإنّ "ل ـــــــــ، فقد تدخرق إليه الشكــــفيه ال يتط ــــثوثمر مبيل أــــــكأنَّ التمث

                                                 

 .  97اإلسراء : اآلية  ( (1
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ألنها الجملة مستأنفة مع إن؛ فها مستأنفًا غير مستأنف . أما إن فترى الكالم ب

في جواب سؤال مقدر، فكأن  " ، وهي واقعةبالواوغير معطوفة على ما قبلها "
سائاًل سأل: ولماذا غض الصوت بهذه الدرجة؟ فكان الجواب: إن أنكر األصوات 

أنك  أنها تصــــــل جملتـــــها بالجملة السابقة، فالدليـــــــل عليه، وأما لصوت الحميـــــر
منها  ال تكون، و الجملة الثانية ال تتصل باألولى ؛ لرأيتأسقطت "إن" من الجملةلو 

فتقول : ـ في غير القرآن ـ واغضض من صوتك فأنكر  بسبيل حتى تجيء بالفاء
 (1).ت الحمير. ولعل ذلك هو سر لطفها ودقتها، وجزالة التعبير بهااألصوات صو 

 المناسبة ولعل واالشمئزاز، اإلنكار على بعثا وأشدها هاأقبح: األصوات أنكر
 وعدم الصوت من بالغض األمر مقابل التشبيه جاء حيث الحمير صوت علو هي
، وغاية من يرفع قبحها برفعها فوق الحاجة بال داعأبشع األصوات وأ :أي .رفعه

بيهًا بصوت الحمار في علوه ورفعه، وهو البغيض إلى اهلل، صوته أنه يجعله ش
، ومن جعل الرافع صوته وفي ذلك ما ال يخفى من الذم، وتهجين رفع الصوت

لصياح ، وهذا أدب من اهلل لعباده بترك التنفير من عملهحمار مبالغة في ا كأنه
 .   ، أو بترك الصياح جملةفي وجوه الناس تهاونًا بهم

 ب ـ توحيد الصوت : 
) الضمير :؟ قلتقال الزمخشري: فإن قلت: لم وّحد صوت الحمير ولم يجمع
 واحد من آحاد هذايعود على الزمخشري ( : ليس المراد أن يذكر صوت كل 

نما المالجن  ،ق له صوتــــــــيوان الناطـــــكل جنس من الح: أن رادــــــس حتى يجمع، وا 
                                                 

 بتصرف .   1/94إعراب القرآن للدرويش  :انظر ( (1
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  (1)" أصوات هذه األجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيدهوأنكر 

 ج : االستعارة التصريحية : 
، حيث أخلى الكالم من لفظ التشبيه ،في هذه اآلية استعارة تصريحية

ــــــــــعلوا حميرًا، وجعل صوتهم نهاقًا، مبالغة في الذم خرج مخرج االستــــعارة، فجُ وأ
فراط في النهي عن رفع الصوت، والحمار مثل في الذم  ،والتهجين وا 

  (2) ، وكذلك نهاقه .البليغ،والشتيمة الموجعة
 البنه، ومواعظه الحكيم لقمان إلى إشارة احتوت اآلياتن وفي الجملة فإ

 على ونبهه أجلها، من الشكر عليه وأوجب ،لحكمةا لقمان آتى قد اهلل أن فذكرت
 وأنه. يشكره لمن حميد يكفره عمن غني اهلل وأن، نفسه يفيد فإنما يشكر الذي أن

 ونبهه. العظيم بالظلم له واصفا باهلل الشرك عن فنهاه الواعظ موقف ابنه من وقف
حاطته وقدرته اهلل عظمة مظاهر بعض إلى  دهوح حقه على التدليل بسبيل وا 

 أي في أو صخرة داخل في وكانت خردل من حبة كانت فلو. والعبادة بالخضوع
. عليها سيطرته واستحكمت بها اهلل علم ألحاط األرض أو السماء أنحاء من ناحية
 الخطوب في والصبر المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر هلل الصالة بإقامة وأمره

 .الجزع وعدم والملمات
 من وحذره. والعزيمة والخلق النفس قوة على الداللة من ذلك في ما له وبّين

 والتواضع االعتدال على وحّثه واالختيال، والبطر الزهو بمظهر والظهور التكبر
 .ومشيه سيره وفي حديثه وفي بالناس صالته في الخلق وحسن والدماثة

                                                 

 .   9/198تفسير الكشاف  :انظر ( (1
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 .لقمان لسان عن حكاية هو ما منها واستطرادات، حكم المواعظ تخلل وقد

 :مباشر قرآني تقرير هو ما هاومن
 ينفع فالشاكر كفرهم، يضّره ال أنه كما له الناس شكر عن غني سبحانه فاهلل -1

 غيره عن مستغن بذاته والوجود للحمد مستوجب واهلل. نفسه يضر والكافر نفسه
 .جحدوه أم به واعترفوا يحمدوه لم أم الناس أحمده سواء

 حملته، قدخص األم فو  ا،لهم والشكر يهبوالد البر اإلنسان على أوجب واهلل -2
 فضال عامين، إرضاعه سبيلبذلت الجهد والمشقة في  ثم ،آالم وضعه وقاست

 طاعتهما إلى يصل أن يجوز ال لوالديه عليه الشكر واجب أن غير. ذلك بعد عما
لحاحهما ذلك منه طلبهما حالة ففي. باهلل الشرك في  لهما عليه يكون ال عليه وا 
 في والحسنى بالمعروف ومعاشرتهما معاملتهما عليه يكون ما وكل ،الطاعة حق

 في سبيله في وسائرا اهلل بهدي مهتديا يكون من واتباع جهة، من الدنيا شؤون
 عمل بما ينبئهم وهو اهلل إلى جمعيهم الناس فمرجع. أخرى جهة من الدين أمور
 .عمله بحسب منهم كل على ويحكم منهم كل
 وقوتهم بأنفسهم ويتفاخرون ويختالون الناس على يتكبرون ذينال يحب ال واهلل -3

 .ومالهم
 ارتفاعا األصوات فأعلى زهو ومحل مزية أي عيدهر وت الصوت رفع في ليس -4
 .وأبشعها أنكرها وهو الحمير صوت هو
 المثل وضرب االستطراد سبيل على جاءت أنها يلهمان ومضمونها اآليات وروح  

 مواقف وصف تلك احتوت حيث لها، السابقة آلياتا عن منقطعة غير وأنها
 إلى ويدعون اهلل آيات عليهم تتلى حينما الكفار يقفها التي والتعطيل والزهو التكبر
  مهتد حكيم لسان على ركــــبالش داـــــوتندي القـــــاألخ لهذه تقبيحا هذه واحتوت. سبيله
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 بوصف السابقة اآليات في نيالمشرك وصف وقد. سبيله في وسائر اهلل بهدي

 بين وترابط تساوق فيه مما العظيم، بالظلم هذه في الشرك ووصف الظالمين
 .المجموعتين

 تعليق وتحليل نقدي
 إذا أعدت قراءة الوصية تجدها تحتوي على أمرين : 

امع إلى أهمية ما سيقوله المتحدث؛ ليستميل : وهي تهيئة نفس الس: المقدمةاألول
، يحة أب عظيم يوشك أن يودع الحياةيهيء نفسه لتقبل نص، و بها الموصي ابنه

، وهذا من حرص لمكانة المرموقة من بعده في قومهويرغب في أن يحتل ابنه ا
، وخبراتهم في أبنائهم فيهدون إليهم تجاربهماآلباء على استمرار السيادة والشرف 

افزًا ، وحمهم، ودستورًا يحكمضيئة تبقى على الدهر هدى يرشدهمفي كلمات 
 يدفعهم إلى السيادة والمجد . 

 : الوصية تنقسم إلى أربعة أقسام : الثاني
نفس المقبلة على ؛ ألن الو الجانب الرئيس في حياة اإلنسانوهأ ـ العتقاد : 
، ذا تخلت عن مبادئ الفساد والضالل، ال تحقق لها ذلك إال إالتزكية والكمال

  فإصالح االعتقاد أصل إلصالح كل عمل .
التي هي صلة بين الخالق ابتدأها بإقامة الصالة ـ أصول األعمال الصالحة :  ب

ر الطيبة باتباع األمو  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثنَّاها بوالمخلوق
مع البنه إذ ج ؛، فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوىواجتناب األعمال السيئة

ه عن الشر ومنع الناس من ، وكفساإلرشاد إلى فعله الخير، ونشره بين النا
  ، ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه .ارتكابه

 ون عليها في سلوكه ــــــأن يك غيــــ: حيث بين له الصفات التي ينبأدب المعاملة ج ـ
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، ونصرة الجار  مع قومه؛ وهي لين الجانب، والتواضع، وحسن اللقاء، والكرم

عانة الم غاثةوا  , وغيرها من الصفات التي ترفع مقام المكروب المستجير حتاج، وا 
 اإلنسان مع مجتمعه . 

وهما  ،خصصها في حالتين: هما: حالة المشي، وحالة التكلم: د ـ أدب النفس
 أظهر ما يلوح على المرء من آدابه :

؛ وهو أن يكون بين طرف األولى طلب منه التوسط في المشي في الحالة
، وأبسط ؛ ألنه أوقر للمتكلموالحالة الثانية خفض الصوت .التبختر وطرف الدبيب 
 لنفس السامع وفهمه . 
العمل ، و لمترتبة على التمسك بهذه الوصايا: وهي النتيجة االثالث: الخاتمة

 ، وهي التي أشار إليها األب في موضوع الوصية . بها . وهي تمام مجده وشرفه
 :  مالحظات  
عرك بالدافع الذي جعله يوصي في أول الوصية ما يشـ تجد في قوله " يا بني "  1

" ليظهر إعزازه وحبه له ابنه، وهو دافع األبوة، كما تالحظ أنه صغره فقال: "يا بني
لى الحرص عليها . ستميل بذلك قلبه إلى تقبل نصيحتهوحنوه عليه في  ، وا 

ألساليب  ، فكانت تمهيدا مالئماً أوتي الحكمةـ  أنه بدأ الوصية بالمقدمة أنه  2
، التي توالت بعد ذلك فال شاء الطلبي التي تمثلت في النداء، واألمر، والنهياإلن

 تشعر بثقلها على النفس . 
ليبعث في نفس السامع الحرص ؛ كل وصية بنتيجتها المترتبة عليهاـ  أنه أتبع  3

 ، ويخفف من ثقل األمر والنهي على نفسه . عليها
لجمل القصيرة لسان الموصي اعتمدت على ا ـ  أن اآليات التي جاءت على 4

 ، كما أن لقمان لم يقاع موسيقي ينبع من تقطيع الجمل، ذات إناءــموجزة محكمة الب
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 ، بل بالتعبير الصادق .  على إظهار عاطفة األبوة بالتصويريستعن 

 بعض حكم لقمان لبنه من غير ما جاء في القرآن الكريم : 
 فيها سفينتك فلتكن كثير، ناس فيه غرق وقد عميق حرب الدنيا إن بنّى، يا ـ 1

 عز اهلل على التوّكل هاــــــوشراع عالى،ــــــت باهلل اإليمان وهاـــــوحش وجل، عز اهلل تقوى
 (1) .ناجيا أراك وما تنجو لعلك وجل،

، كان له من اهلل ـ عز وجل ـ حافظ  ومن ـ قوله : "من كان له من نفسه واعظ    2
، والذل في طاعة اهلل تعالى أقرب نفسه زاده اهلل تعالى بذلك عزاً  اس منأنصف الن

(2). من التعزز بالمعصية

 من فيها أسنّ يت ال مخافة اهلل وخف مكره، فيه تأمن ال رجاءً  اهلل ارج بنيّ  يا ـ 3
نما ذلك، أستطيع كيف: فقال رحمته،  كذي المؤمن إن! بني يا فقال قلب؟ لي وا 
 (3) . به يرجو وقلب به، يخاف قلب قلبين

، ونقل الصخور من ـ من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمه 4
  (4) . مواضعها أيسر من إفهام من ال يفهم

 افتقرت فإن الفقر، من أمر شيئا أر فلم ر،الصبِ  وذقت الحنظل أكلت بني ياـ  5
  ذا فمن فضله، من عالىـــــــــت اهلل اسأل ولكن صوك،ــــــينتق الـــــكي الناس به تحدث فال

                                                 

 .    217/ 4انظر : نهاية األرب في فنون األدب  ( (1
 .     24/419انظر : التحرير والتنوير  ( (2
 .     4/82انظر : بهجة المجالس وأنس المجالس  ( (3
 .     24/419انظر : التحرير والتنوير  ( (4
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 (1). به ما يكشف فلم إليه تضرع أو يجبه فلم دعاه أو يعطه فلم اهلل سأل الذي

 يعطيهم ممن الناس إلى أحب تكن، بسطا ووجهك طيبة كلمتك لتكن: بني ياـ  6
 (2).  العطاء

ر العلم ، فإن اهلل يحيي القلوب بنو ـ يا بني: جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك 7
 كما يحيي األرض الميتة بوابل السماء .

 أن من لك خيرا كان للكالب نبذته إن فإنك، فوق شبعك شبعا تأكل ال بنيّ  يا ـ  8
 (3) .تأكله

 (4) .فتكسر يابسا وال فتعصر رطباً  تكن ال. فتلفظ مرا وال فتبلع حلوا تكن الـ  9
، فإن لما تعمل بما قد علمتتتعلم ما لم تعلم، و  : ال خير لك في أنـ يا بني 11

مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبًا فحمل ُحْزم ة وذهب يحملها فعجز عنها فضم 
 (5)إليها أخرى . 

                                                 

 .      4/299انظر : المستطرف في كل فن مستظرف  ( (1
 .     4/47انظر : األمالي :  ( (2

 .     9/249انظر : ربيع األبرار  ( (3
 .      11انظر : خاص الخاص ص  ( (4
 .    24/419انظر : التحرير والتنوير  ( (5
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 المصادر والمراجع

القرآن الكريم بالرسم العثماني ، كما يوافق مصحف المدينة المنورة من حيث الرسم 
 وعالمات الوقف . 

درويش ـ دار ابن كثير ـ دمشق بيروت ـ  ـ إعراب القرآن وبيانه ـ محيي الدين1
 م.  2113هـ ـ 1424ق بيروت ـ الطبعة التاسعة ـ اليمامة للطباعة والنشر ـ دمش

ـ التحرير والتنوير ـ محمد الطاهر عاشورـ الطبعة بال ـ الدار التونسية للنشر ـ  2
 م .  1998تونس ـ 

مد بن عمر البكري الرازي ـ ـ التفسير الكبير ـ أو مفاتيح الغيب ـ فخر الدين مح 3
 م . 2111هـ ـ 1421الطبعة األولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ 

ـ التوجيه التربوي ـ د . أحمد علي الفنيش ـ د محمد رمضان زيدان ـ الطبعة  4
األولى ـ منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ـ طرابلس ليبيا ـ 

 م .  1979هـ ـ 1399
ـ الموطأ ـ مالك بن أنس ـ مطبعة فضالة المحمدية ـ المغرب ـ الطبعة األولى ـ  5

 م .  1992ه ـ 1412
ـ بهجة المجالس وأنس المجالس ـ أبو عمرو بن يوسف بن عبد اهلل النميري  6

القرطبي ـ تحقيق محمد موسى الخولي ـ الطبعة بال ـ دار الكتب العلمية ـ 
 .  بيروت لبنان ـ التاريخ بال

 . دار الكتاب العربي ـ الطبعة بال ـالكشاف محمود بن عمر الزمخشري  ـ تفسير 7
ـ تفسير المراغي ـ أحمد مصطفى المراغي ـ منشورات محمد علي بيضون ـ دار  8

 . م 1998هـ ـ 1418الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ـ 
 إحياء التراث العربي  ـ بيروت لبنان ـ  مي ـ دارـــــــ جواهر البالغة ـ أحمد الهاش 9
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 م .   1961الطبعة الثانية عشرة ـ التاريخ     
 البي ـ تحقيق د . درويش الجويدي ـ خاص الخاص ـ عبد الملك بن محمد الثع 11

 م.  2118هـ ـ  1428الناشر المكتبة العصرية ـ بيروت لبنان ـ الطبعة األولى ـ 
خبار ـ محمد بن عمر الزمخشري ـ تحقيق  سليم ـ ربيع األبرار ونصوص األ 11

النعيمي ـ الطبعة بال ـ منشورات وزارة األوقاف والشئون الدينية بالجمهورية 
 العراقية ـ التاريخ بال . 

ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ شهاب الدين محمود  12
اري عطية ـ الطبعة األولى ـ األلوسي البغدادي ـ ضبطه وصححه علي عبد الب

 م .  2111هـ ـ  1422دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ـ 
ـ سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني ـ تحقيق محمود محمد حسن نصار  13

هـ ـ  1419ـ الطبعة األولى ـ منشورات بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 
 م .  1998

ونظريات التعلم ـ جابر عبد الحميد جابر ـ دار النهضة ـ سيكولوجية التعليم  14
 .م 1978العربية ـ الطبعة الرابعة ـ 

ـ طرق التدريس ـ المبروك عثمان أحمد ـ عمارة بيت العافية ـ سعد القرم ـ  15
 م .  1991منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ـ طرابلس ليبيا ـ 

بن علي بن حجر العسقالني ـ بشرح صحيح البخاري ـ أحمد  ـ فتح الباري 16
 الطبعة بال ـ المكتبة التوفيقية القاهرة ـ التاريخ بال . 

ـ في ظالل القرآن ـ سيد قطب ـ الطبعة الخامسة ـ دار إحياء التراث العربي ـ  17
 .  م 1967هـ  1386بيروت لبنان ـ 

 شورات محمد علي الي ـ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي ـ منـــــــــــ كتاب األم 18
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 بيضون ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ الطبعة بال ـ التاريخ بال .      
ـ نهاية األرب في فنون األدب ـ النويري ـ الطبعة بال ـ المؤسسة المصرية  19

 العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ـ التاريخ بال . 
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 د/ عادل بشير الصاري                                            

 الجامعة األسمرية –كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية                     

                                             
  "وفاء لعلمه وفيةأستاذنا د/ محمد مصطفى ص ذكرىإلى "                                  

                                              
 مـــدخـــل:     

في البدء ال بد أن أذكِّر القارئ بثالثة أفكار باتت اآلن في حكم المسلَّمات       
 بين جمهور كبير من األدباء والنقاد .

، فهي يست واحدةتحليل النصوص األدبية لالفكرة األولى : إن آليات قراءة و       
، وال واختالف وظائفها وطرائق صياغتها متعددة ومختلفة بتعدد األجناس األدبية

واحدة لقراءة يمكن في ظل التراكم المعرفي النقدي الحاصل تصور وجود طريقة 
، ذلك ألن فضاء النص األدبي مفتوح يستعصي إغالقه نص شعري أو نص نثري

 والحد من تمدداته.
: كل عمل شعري متميز يكتنز في بنيته اللغوية إشارات ثانيةالفكرة ال      

وعالمات تدل المتلقي الفطن إلى مفاتيحه وطرق تذوقه وكيفية التفاعل معه، 
فهناك قصائد تغري المتلقي برموزها وصورها، وُأَخُر تجذب المتلقي بلغتها 

يقاعاتها، وغ عري الجيد ، لذا فإن النص الشيرها يتفاعل القارئ مع إيحاءاتهاوا 
، وليس إلى ية وأدبية وتاريخية وفنية ونقديةيحتاج إلى قارئ واٍع مثقف بثقافة لغو 

قارئ كالسيكي محدود الَمَلكات، يهمه أن يفهم غرض القصيدة ومناسبتها والمعنى 
اإلجمالي لكل بيت من أبياتها، ويتسلى بالبحث عما فيها من تشبيهات واستعارات 

 وأصباغ بديعية مختلفة.
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فإذا قرأَت يوما ما قصيدة شعرية واستحسنتها وشدَّْتك إليها فال تحاول أن       

تفهمها كما تفهم أي كالم تترجم في ذهنك مفرداتها إلى لغة نثرية مباشرة لكي 
، فهذا ضرب من العبث ال مبرر له، فالنص الشعري الجيد يفقد كثيرا من عادي

، أو إلى مستوى متدٍن من لى لغة أخرىالتأثير إذا ُنِقل إ جمالياته وقدرته على
 نفس اللغة التي ُكتب بها.

يماءاته وتلميحاته التي يبثها إليك الفكرة الثالثة       : تكفيك من الشعر إشاراته وا 
ت الشاعر، وال تنَس أن عبر حروف ومفردات وتراكيب مشحونة بتوترات وانفعاال

نا ، وال تعني المتعة هالفنية وى وظيفة واحدة هي المتعة، وليس للفن سالشعر فن
بل تعني لذة المنفعة والخبرة الفنية التي يتحصل  ؛إدخال السرور على قلب المتلقي

يحاءات غير متوقعة.عليها المتلقي   حين يكتشف ما يكتنزه النص الشعري من دالالت وا 
تة تيح لي منذ فترة أن أتوقف مع طالب أكاديمية الدراسات العليا بمصراأُ لقد      
، ومن بينها نص قصير ال يتجاوز عدد من نصوص الشعر العربي القديمعند 

مَّة بن عبد اهلل القشيري .  عشرة أبيات للشاعر األموي الصِّ
وأحاول هنا أن أتذكر وأجمع ردات فعلي وفعل الطالب تجاه منطوق هذا      

لتي االنص القصير محاوال من خالل قراءاته الكشف عن دور العناصر الفنية 
، مستعينا بإرشادات المنهج األسلوبي العام الذي وظفها الشاعر في صياغة بنيته

يتعامل مع النص الشعري بوصفه بنية لغوية متميزة بطاقتها اللغوية والتعبيرية عن 
 غيرها من البنى الكالمية األخرى، وقادرة على البوح بفيض من اإليحاءات والرؤى 

 (1)ف والمفردات والصيغ والتراكيب.التي تطل من بين ثنايا الحرو 

                                                 
 ، مخل إجرائي، إبراهيم خليل ،دار الكرمل للنشر والتوزيع، اؤهالنص األدبي، تحليله وبنُينظر:  (1) 
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ـمَّـة   وريَّا:الصِّ

مة بن عبد اهلل بن الطفيل بن ُقرِّة بن ُهبيرة بن قشير في ِحَمى  ولد الصِّ
ِضْربة إحدى القرى الصغيرة في هضبة نجد، وقد ترجم له أبو الفرج األصفهاني، 

 (1)«.لة األموية شاعر إسالمي، بدوي، ُمِقل، من شعراء الدو » فعرَّف به قائاًل: 
مة قد أحبَّ ابنة عمه  ، وأنه طلبها للزواج من )َريَّا(وُتجِمع الروايات أن الصِّ

مة  أبيها، فاشتط عليه في المهر، فسأل أباه أن يعينه ، لكنه رفض، فغضب الصِّ
 من موقف أبيه وعمه، وترك قريته متوجهًا إلى الشام.

، وحين طلب منه ناقة واحدةاه أعطاه المهر ناقصا وفي رواية أخرى أن أب
مَّة،  أن يكمل المهر رفض، فرفض عمه قبول المهر ناقصا، عندها غضب الصِّ
وقال لهما: ) واهلل ما رأيُت أألَم منكما، وأنا أألُم منكما إْن أقمُت معكما (، ثم رحل 

 (2) عنهما.
 باعتُه تااهلل ما رأيُت كاليوم رجالً » يستعد للرحيل قالت:  )َريَّا(وعندما رأته  

مة يذكر في مهجره (3)«عشيرُته بأْبِعرة  وديار قومه حتى مات  )َريَّا(، وظل الصِّ
 قليم يقع اليوم شمال إيران(. إبطبرستان، )

مَّة :  شعر الصِّ
 ل الضبي ـــــــري والمفضــــــد السكـــــت( أن أبا سعيـــــــم في )الفهرســـــذكر ابن الندي

                                                                                                              

 .12م،ص 1991، 1عمان ، ط= 
 .3، ص  1م، ج1911األغاني، أبو الفرج األصفهاني ، دار الثقافة، بيروت،  (1)
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبد السالم  (2)

 .13ـ  12، ص  3م، ج1911محمد هارون ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 
 . 1، ص األغاني، أبو الفرج األصفهاني (3)
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مَّةغيرهما قاموا بجمع و  مَّة مع  ؛شعر الصِّ بل إن من القدماء من كتب قصة الصِّ
بي من شعر هذا الشاعر وأخباره ، لكن فيما(ريَّا) ، يبدو أن ما جمعه السكري والضَّ

غير أن كتب التراجم  ،بين المصنفات التراثية المفقودة تعد حتى اآلن من
مَّة.  (1) والمختارات قد تكفلت بحفظ قدر ال بأس به من شعر الصِّ

وفي هذا العصر قام الشيخ السعودي حمد الجاسر بجمع مائتين وواحد  
مَّة  ، ثم تاله في مجلة )العرب( التي كان يصدرهاوأربعين بيتا من شعر الصِّ

مَّة بن عبد اهلل القشيري( وزاد فيه  الدكتور عبد العزيز الفيصل فأصدر )ديوان الصِّ
 (2) على ما جمعه الشيخ الجاسر.

 مَّـة :عينية الصِّ 
مَّة أبيات عينية استهل بها أبو تمام باب النسيب في  من أشهر شعر الصِّ
كتابه )الحماسة( ، وُتَعدُّ من جيد الشعر العربي في غرض الحنين واالشتياق إلى 
الحبيبة والوطن، وقد نقل األصفهاني عن إبراهيم األزدي وهو أحد متذوقي الشعر 

أحسن أبيات قيلت في الجاهلية واإلسالم في  لو حلف حالٌف أن» في زمنه قوله: 
مَّة القشيري ما حنث   (3)«. الغزل قول الصِّ

مَّة أن  وتؤكد الدكتورة بشرى البستاني من خالل دراستها القيمة لعينية الصِّ
 ة عليه، ويصوغ منها نصا ـــــــــة السابقـــــم الدالالت الشعريـــــطاع أن يهشـــــاست الشاعر

                                                 
 .311م ، ص 1911، طهران ،  الفهرست ، ابن النديم ، تحقيق رضا تجدد ُينظر : (1)
  نفس المرجع ونفس الصفحة.ُينظر:  (2)
 .1ص  ،1جاألغاني ، (3)
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 (1)يدا مكتظا بالدالالت .شعريا ج

النص ال يكتنز بصوره االستعارية أو  »كذلك ارتأى الدكتور فوزي عيسى أن 
تشبيهاته ومع ذلك فهو يستمد جماله وتأثيره من بساطته وتلقائيته، ويلفتنا باعتباره 

  (2)«. نص "موقف" يعكس تجربة نفسية وشعورية عميقة 
بيات من حيث عددها ونسبتها وترتيبها، وهناك روايات كثيرة ومختلفة لهذه األ

بحيث ال يمكن أن نجد مصدرين قديمين أو معاصرين يتفقان على رواية واحدة 
لها عددا وترتيبا، فهي في )األغاني( أحد عشر بيتا، وفي بعض طبعات 

رح  المرزوقي على )الحماسة( ثمانية أبيات وفي بعضها األخر تسعة، وفي ش
مَّة الذي حققه الدكتور عبد ا، وفي ديالحماسة ثمانية لعزيز الفيصل ثمانية وان الصِّ
مَّة ؛وخمسون بيتا بل إن الدكتور خالد عبد الرؤوف الجبر أوصلها في كتابه ) الصِّ

 (3) بن عبد اهلل القشيري ، حياته وشعره( إلى ثالثة وستين بيتا، تبتدئ بهذا البيت:
 رسومًا بالقبيبية بلقَعا ُنحيِّ   خليليَّ ُعوَجا منكما اليوَم أْوَدعا  

                                                 
بشرى  /وجدلية الحضور، قراءة تأويلية في عينية الصمة القشيري ، د جماليات الذاكرةُينظر:  (1)

 21ص ، www.dijlaiq.comKالبستاني، 
، ص منشأة المعارف باإلسكندرية ،الت ،فوزي عيسى د/ليات القراءة، الشعري وآ النص (2)

191 . 
، جمعه وحققه وشرحه الدكتور خالد عبد ، حياته وشعرهبد اهلل القشيريُينظر: الصمة بن ع (3)

معاني بعض المفردات:  .111ـ 101ص  م،2003، ، عمَّانر، دار المناهجالرؤوف الجب
طريق بين جبلين ،الِبشر: اسم جبل، المصطاف: مكان اإلقامة وهو ال شعباكما: مثنى ِشْعب

، ِليتًا: الليت صفحة العنق أو ما تحت القرط في الصيف، المتربع: مكان اإلقامة في الربيع
 من العنق، أخدعا: األخدع عرق في جانب العنق .

http://www.dijlaiq.comk/
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ويتعدى الخالف حول أبيات العينية من عددها وترتيبها إلى نسبتها، فمن 

 ، أبرزهممن شاعر تُنسب إليه هذه األبيات خالل المصادر القديمة هناك أكثر
، وعلى كٍل فإني اعتمدت في يزيد بن الطثرية، وقيس بن الملوح، وقيس بن ذريح

المشهور من أبياتها المبثوثة في عدد من المصادر القديمة  توثيق القصيدة على
 التي أشرُت إليها آنفا.  

 القصيــدة:  
 اكما معاــــــــــــــمزارَك من ريَّا وِشْعب  ا ونفُسَك باعدتْ ــــــــــحننَت إلى ريَّ 

بابِة أسمَ ــزَع أْن داعوتج  َر طائعاً ـــــفما َحَسٌن أن تأتَي األم  عاْي الصَّ
 ودََّعاــــــــدنا أْن يُ ـــــٍد عنــــــَقلَّ لنجو   َمىـــِقفا ودِّعا نجدًا وَمْن َحلَّ بالحِ 

 طاَف والُمتربَّعاــــــوما أجمَل المص  بنفسَي تلك األرَض ما أطيَب الرُّبا
 ا... َخلِّ َعْيَنْيَك تدَمع.كْن إليَك ول  ْت عشياُت الِحَمى برواجعٍ ـــــــوليس

 بناُت الشوق َيْحِننِّ ُنزَّعا تْ ــــوجال  َر أعرَض دونناــــــــــولما رأيُت البش
 هِل بعد الِحلِم أْسبلتَا مَعاــلجعِن ا  َي الُيسرى فلما زجرُتهاـــــــبكْت عين

 غاِء ِليتَاُ وأَخدعاـــعُت من اإلصوجِ   ُت نحو الحيِّ حتى وجدتُنيــــــــــتلفَّ 
 كبدي ِمْن خشيٍة َأْن َتَصدَّعا على  نيــــــــــمى ثم أنثـــــاَم الحِ ــــأي وأذكرً 

 معاــــــــاِم أْن نتجــــراٌم على األيــــح  ... وكأنما.…ا ُخلقنا للنَّوى ــــــكأن
 مـداخـل القصيـدة:  

إن  المعاينة األولى لبنية القصيدة تكشف عن مجموعة من العناصر التي 
توظيفها من قبل الشاعر فنيًا وجماليًا إلبراز تجربته الشعرية ومعاناته الشعورية،  تمَّ 

 ومن هذه العناصر: 
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عنصر الصياغة العامة للجملة الشعرية المتميزة بتصاعد نبرة خطابها الخبري  -1

على اإلنشائي؛ إذ ال يوجد من أساليب اإلنشاء سوى ثالثة هي: أسلوب األمر في 
)ما أطيب الربا، ، وأسلوب التعجب في )َخلِّ َعْيَنْيَك تدَمعا(وفي  نجدا()ِقفا ودِّعا 

)بنفسي تلك م المقدَّر في ـــــ، وأسلوب القسعا(ـــوما أجمل المصطاف والمترب
 (1). األرض(

لقصيدة إلى مخاطبة الذات الشاعرة، ثم عنصر الضمير الذي اتجه في بداية ا -2
 لى انشطارها إلى ذاتين. ، مما أدى إانتقل للتحدث باسمها

عنصر الفعل أو زمن القصيدة الذي انطلق لحظة إنشائها معتمدًا على  -3
الذاكرة، وهو يكشف عن زمن الذات الشاعرة، زمن الحنين الحاضر المتلبس بها، 

 والذي ال يمكن لها التخلص منه إالا بعد العودة إلى الحبيبة والوطن.
ثله الوزن الذي انتظمت فيه القصيدة، ـ عنصر اإليقاع الخارجي الذي يم4

همت في إبراز الطبقة سأومشتمالته من قافية مطردة وَرويٍّ متتابع، وحروف 
 اإليقاعية التي تعبر عن تجربة الشاعر. 

                                                 
 : لة القسموذلك ألجل فهم دال( لعل من المفيد إعراب جملة ) بنفسَي تلك األرَض  (1)

بنفسي : الباء : حرف جر، نفسي : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة 
: هورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، والياءالمقدرة على ما قبل الياء منع من ظ

 ، والجار والمجرور متعلقانى على الفتح في محل جر مضاف إليهضمير مبن
على أنه مفعول  رة في محل نصب: اسم إشابفعل محذوف تقديره )أفدي( ، تلك

: بدل من اسم اإلشارة منصوب بالفتحة الظاهرة على به للفعل المحذوف. األرَض 
 آخره. 
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 فضـاء القصيـدة:  

يبدو من الوهلة األولى أن فضاء القصيدة قد اتسع للوطن أكثر مما اتسع 
بالمستكشف إلى استجالء كنه هذا الوطن، وسر إيثار  (، مما قد يدفعَريَّاللحبيبة )

لى التساؤل عن سبب الخروج المبكر للحبيبة  من ذلك  )َريَّا(الشاعر له، وا 
الفضاء، وهذا بدوره يدفع حتمًا إلى االفتراض بأن استدعاء الشاعر لها في حيز 

لشاعر محدود جدًا، ثم استبعادها منه واالحتفال بغيرها، إنما هو مجاراة من ا
 للعرف الشعري السائد في زمنه. 
مرتين تصريحًا في البيت األول، ويمكن القول )َريَّا( لقد اكتفى الشاعر بذكر 

، ثم انشغل بعد )وَمْن َحلَّ بالِحَمى(إنه ذكرها تلميحًا في صدر البيت الثالث بقوله 
 ذلك بذكر الوطن والحنين إليه. 

عوري لدى الشاعر؛ إذ شرع يواجه البيت األول يبرز تأزم الموقف الش ومن
 ذاته منكرًا اضطرابها وتعارضها: 

 زَارَك من ريَّا وِشْعباُكما معامَ   َنْنَت إلى ريَّا ونفُسَك باعدتْ حَ 
 ( بعد ما باعدِت مزارك عنها؟ َريَّاكأن الشاعر ُيساءل ذاته: أتحنين إلى )

(، وعاطفة َريَّاوال شك أن الشاعر تتجاذبه عاطفتان، عاطفة الحنين إلى )
( َريَّاالندم على هجرانها، ومن المالحظ أن فعل الهجرة من الوطن الذي تقيم فيه )

لم يكن عن طيب خاطر، بل كان ردة فعل غاضبة قامت بها ذات الشاعر 
المحطمة والمنكسرة نفسيًا تجاه ما حدث لها، وهو ما دلَّ عليه إيثار الشاعر 

 (. أبعدتْ من )( بداًل باعدتْ الستخدام الفعل )
( أن فعل ونفُسَك باعدْت َمَزارَك من ريَّاكما يالحظ من قول الشاعر )

ن قام به الشاعر –اإلبعاد  ( مع مفعوله باعدتْ )فإنه قد وقع عليه أيضًا، فالفعل –وا 
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( تضمن داللة الفاعلية والمفعولية معًا، مزاركالمتصل بضمير المخاَطب الكاف )

هو الذي استدعى النهي المصوغ بصيغة النفي في ( باعدتْ كذلك فإن الفعل )
 البيت الثاني: 

 وتجزَع أْن داعي الصبابِة أسَمعا  ما َحَسٌن أن تأتي األمَر طائعاً ف
(، والجزع َريَّانهى الشاعر ذاته المحطمة عن إطاعة أمر الحنين إلى )
نها تتعارض عليها، واالستماع إلى داعي الصبابة، وَعدَّها أفعااًل غير منطقية، أل

(، فإذا كانت الذات هي من قامت بهجر حبيبها ونفُسَك باعدتْ مع قوله السابق )
 فِلَم الحنين؟ وِلَم الجزع؟ بل ما الفائدة من االستماع إلى نداء القلب؟ .

هذا النهي يمكن قبوله في سياق خطاب العرف االجتماعي في البادية حيث 
الحبيبة أمرًا منافيًا للرجولة، ولكنه في سياق  ُيَعدُّ إظهار الجزع والبكاء على فراق

الخطاب الشعري ُيَعدُّ هذا النهي محاولة من الشاعر للتكفير عن خطيئته تجاه 
(، واتخذ هذا التكفير صورة جلد الذات ومعاقبتها على جرمها؛ لذلك فقد َريَّا)

ه صرفها (، ومن البكاء عليها، بل إنَريَّاحرمها من إظهار عاطفة الحنين نحو )
عنها، ووجهها نحو الحمى الذي تربى فيه معها، وذلك لحرج موقفه منها، وليقينه 

 أن ال سبيل إلى االتصال بها مباشرة إالَّ بوسيط يصلح ذات البين معها. 
( حيث أخذ يقسم بأنه نجد( واتجه إلى الوطن )َريَّامن هنا ترك الشاعر )

بل إنه أمر عينيه  ؛صطافها ومتربعهايفدي بنفسه أرض نجد مشوقًا إلى روابيها وم
اها مع ) (، وهو ُيَعدُّ تراجعًا عما قرره في َريَّابالبكاء على عشيات الحمى التي قضَّ

البيت الثاني، وعندما اجتاز جبل الِبْشر القريب من الحمى خذلته عيناه فبكتا وَعدَّ 
خفاء ما يشي  نه كرجل. ما فعلتاه جهاًل، محاواًل بذلك إبراز قوته وجلده وا 

 دة صار الوطن معاداًل موضوعيًا ونفسيًا ــ( من فضاء القصيَريَّاإذن برحيل )
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 لها؛ لذلك أخذ الشاعر يتحنن إليه ويذكره بمسميات كثيرة: 

 –المتربعا  –المصطاف  –الربى  –الحمى  –نجد  –األرض  –الشِّعب  –المزار 
 أيام الحمى. –الحي  –البشر  –عشيات الحمى 
 ه األسماء ورد اسم الحمى ثالث مرات: ومن هذ

 أيام الحمى.  –عشيات الحمى  –من حل بالحمى 
( وقع أثير عند الشاعر في هذه القصيدة وفي غيرها، فقد ذكره في الحمىوللفظ )

 (1)أكثر من موضع كقوله : 
 لياالحمـــــى والَمطـــَـا بلى فسقــى اهللُ    أال تسأالن اهلَل أن يسقَي الحمــــــى

 فهل يسألْن عني الحمى كيف حاليا   وأسأل من ال قيُت هل ُمِطر الحمى

 (2)وقوله أيضا :     
 َبَشام الحمى أخرى الليالي الغوابرِ        ٍر ال وَجدَِّك ال ترىــــــــتعزَّ بصب

 وأهَل الحمى يهفو به ريُش طائــرِ     كأنَّ فؤادي من تذكرِه الحمى
ِحَمى هو الجزء األول من اسم قريته التي ولد فيها ) إن لفظ ) الحمى(

(، وعند البحث في الحقل الداللي لهذا اللفظ يمكن إيجاد نوعين من العالقة ِضْربة
 بينه وبين ألفاظ أخر: 

  الحي. –األرض  –المزار عالقة ترادف مع:  -1
 عشيات  –المتربعا –طافــــــالمص –اـــــالرب –دــــنجة بعض من كل مع: ـــــــعالق -2

                                                 
السهلة ، أو  المنخفضة أو األرض جمع مطالء وهي  . والمطاليا :1ص  ، 1ج األغاني ، (1)

 الموضع الذي ُتطلى فيه اإلبل بالقطران .
 .1ص  ، 1ج ، المصدر نفسه (2)
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 أيام الحمى.  –البشر  –الحمى

( التي ريَّا( وما يتبعه هو المعادل الموضوعي والعاطفي لـ)الحمىإذن لفظ )
غدت الحاضر الغائب في هذه القصيدة، وهي إن غابت عن الشاعر جسدًا فهي 
ماثلة أمامه وطنًا كبيرًا، يحفل بطيب الربا والمصطاف والمتربع وعشيات الحمى 

  وأيامه.
نمط العالقة بين الشاعر  وال شك أن هذا الحضور المميز يشي بتغير

؛ إذ لم تعد عالقة عاطفية هدفها الزواج واإلنجاب، بل عالقة من نمط وحبيبته
آخر تسعى إلى الخروج من سجن الوجود الموضوعي إلى فضاء آخر فسيح ال 

 مكان فيه لتعارض األهواء وسعار الغريزة. 
( كان ظاهريا، فقد ظلت رياة بشرى البستاني أن غياب )ترى الدكتور 

متخفية في تجاويف حروف النص تتوهج فيه بأنوثتها، وتحركه وفق ما تريد هي، 
، بل قد تكون رمزا ( ليست امرأة وال حبيبة للصمةرياومن هنا افترضت أن )
 (1)لألرض والوطن والقوم.

 الضميــر:  
ر في األبيات الخمسة األولى من إن تتبع صيغة الخطاب وحركة الضمائ

القصيدة يبين أن الشاعر ـ تحت وطأة الشعور بالندم على فراق الحبيبة والوطن ـ 
قد اضطر إلى أن يجرِّد من ذاته ذاتًا أخرى متخلية، ويوجه إليها الخطاب في 

 ور مميز على باقي ـــــــــــــــــــر المخاطب حضــــــــــع، حيث كان لضميـــــــكثير من المواض

                                                 
 ،  وجدلية الحضور، قراءة تأويلية في عينية الصمة القشيري جماليات الذاكرة (1)

www.dijlaiq.com ،  13ص. 

http://www.dijlaiq.com/
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حننَت ـ نفسك ـ مزارك ـ شعباكما ـ تأتي ـ تجزع ـ قفا ـ وداعا ـ إليك ـ الضمائر : 

 عينيك. 
لقد انفصلْت الذات الشاعرة إلى ذاتين مخاِطبة وأخرى مخاَطبة، ومن 
المؤكد أن الشاعر كان في مسيس الحاجة إلى إفراغ المخزون العاطفي في ذاته، 

ال حول لها وال قوة، وال يمكن أن تعي خطابه، لذلك اتجه  ولكنه وجدها محطمة
بهذا الخطاب إلى ذات أخرى واعية، وهو في الوقت نفسه يريد به ذاته هو، لكن 

حساس مع هذا يمكن القول إن غياب ذاته األولى لم يكن كليًا؛ إذ يمكن اإل
 بوجودها في أواخر البيت الثالث وبداية البيت الرابع: 

 ودََّعاــــدنا أْن يُ ـــــٍد عنــــَقلَّ لنجو   عا نجدًا وَمْن َحلَّ بالِحَمىفا ودِّ ــــقِ 
 وما أجمَل المصطاَف والُمتربَّعا  بابنفسَي تلك األرَض ما أطيَب الرُّ 

( وبصيغة اإلفراد في عندناإن وجود ضمير المتكلم بصيغة الجمع في )
كان مؤقتًا، وأن حضورها هنا ( يؤكد أن غياب الذات في منتصف القصيدة نفسي)

كان إيذانًا بصحوة دائمة، وهو ما يدل عليه الغياب الكلي لضمير المخاطب، 
 –وجدتني  –تلفت  –زجرتها  –عيني  –رأيت والحضور البارز لضمير المتكلم: 

 خلقنا.  –أنثني  –أذكر  –وجعت 
صراع إن بروز ضمير المتكلم هنا يشي بعودة الذات الشاعرة من جديد بعد 

مرير مع المعاناة والعذاب النفسي، فقد أخذت الذات تعي وجودها وتزيل كل 
العقبات من طريقها، وذلك عن طريق البوح بما يكن في أعماقها، مرملة اجتياز 

 محنتها طامحة إلى االرتفاع عن الوجود الموضوعي الذي صدمها في حبيبها. 
 الفعـــل: 

 ة تنحو نحو التعبير بالفعل؛ إذ ــــــــللجمل ة العامةــــيمكن مالحظة أن الصياغ
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األفعال حاضرة أكثر من األسماء والصفات، فهناك تسعة وعشرون فعاًل موزعة 
على مساحة االنفعال الشعري في القصيدة، ومن المؤكد أن درجة انفعال الشاعر 
بالحدث قد فرضت حضور هذه ألفعال، فهي األقدر من األسماء والصفات على 

ر تفاصيل الحدث ونقله بأمانة إلى المتلقي، وال شك أن تصوير أي حدث تصوي
 هو أوقع في النفس من تسميته أو وصفه. 

 وهذا َحْصٌر لعدد األفعال وأزمنتها كما وردت في القصيدة: 
ما  –ما أطيب  –قّل  –حّل  –أسمعا  –باعدت  –حننت الفعل الماضي:  -1

 –وجعت –تلفت  –أسبلتا  –زجرتها  –بكت  –جالت  –أعرض  –رأيت  –أجمل 
 خلقنا.  –وجدتني 

 –تصدع –أنثني  –أذكر  –يحنن  –دع يو  –تجزع  –تأتي الفعل المضارع:  -2
 نتجمع. 

  خّل. –ودِّعا  –قفا فعل األمر:  -3
يتبين هنا انتشار الفعل الماضي وتمدده على مساحة فضاء القصيدة، وال 

نفس الشاعر كانت وراء استحضار هذا العدد شك أن اآلالم التي خلفها الزمن في 
من األفعال، غير أنه ينبغي االنتباه إلى طغيانها على الفعلين اآلخرين المضارع 
واألمر ال يدل بالضرورة على أن تجربة الشاعر هي من مخلفات ماضيه البعيد، 
وأنه قام باستدعائها من باب التذكر والحنين؛ ذلك ألن وجود عدد من األفعال 

 لمضارعة وأفعال األمر يدحض هذا االفتراض. ا
إن كثرة األفعال الدالة على الزمن الماضي ينبغي أالَّ تصرف متلقي القصيدة 

، زمن الحنين ها، وهو زمن حاضر موصول بالذاكرةعن اإلحساس بالزمن الفعلي ل
 لرئيس في ه، وهو الزمن اـــر إلى قول قصيدتـــــن الذي دفع الشاعــــإلى الحبيبة والوط
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، ويمكن ة عذاباته ما ظهرت قصيدته للوجودالقصيدة، ولوال إحساس الشاعر بوطأ

 العثور عليه في مجموع األبيات بغض النظر عن كثرة الفعل الماضي فيها. 
(: الزمن الحاضر بارز، وهو يدل على مجموع األفعال 1 – 1األبيات )

عها تبرز طغيان عاطفة المضارعة وأفعال األمر وعددها سبعة أفعال، وجمي
الحنين على وجدان الشاعر، وال يمكن تصور أن هذا الحنين قد حدث قبل إنشاء 

 القصيدة. 
(: يبدو الفعل الماضي هو المسيطر بمجموع أفعاله التسعة، 1 – 1األبيات )

لكن هذا الحضور شكلي ومؤقت؛ وهو شكلي ألنه يمثل استرجاعًا للحظة زمنية 
وهي لحظة ابتعاده عن الحبيبة والوطن، فالزمن الحاضر  مؤلمة في نفس الشاعر

هو الذي استدعى تلك اللحظة؛ وهو زمن مؤقت ألن الشاعر سرعان ما استفاق 
 من غيبوبة تلك اللحظة ليجد نفسه من جديد في لحظة آنية واعية. 

(: الزمن الحاضر هنا تمثله األفعال األربعة، وهو زمن 10 – 9األبيات )
 فل بالذكرى والخوف من القادم المجهول. مؤلم قاٍس حا

ومن المالحظ على مجموع األفعال المضارعة أن عددًا منها قد اكتسب 
 –يودع  –تجزع  –تأتي داللته على الزمن الحاضر بوساطة التأويل، فاألفعال )

( ُسبقْت بأْن المصدرية، وهذا يعني أنها في األصل مصادر تتجمع –تصدع 
على أي زمن، لكن تأزم الموقف وتصاعد درجة االنفعال صريحة ال داللة لها 

ل هذه المصادر الصريحة إلى مصادر مؤولة من ) أْن بالحدث عند الشاعر حوا
 ( لتدل على زمن معاناة الشاعر في منفاه االختياري. +الفعل

(، فاألول َيْحِنن –حننَت على أن هناك فعلين انتحال زمنًا ليس لهما وهما )
 يًا أنه يدل على الزمن الماضي، لكن ينبغي عدم االنخداع بظاهر هذه ر ــــيبدو ظاه
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الداللة؛ ألن السياق العام للقصيدة ال يؤكدها، فالحنين إلى الحبيبة والوطن فعل 
وقع زمن التفكير في إنشاء القصيدة، وهو الذي دفع الشاعر إليها، ولو تم األخذ 

 ي وجود القصيدة أصاًل. بظاهر الداللة النتفى هذا الدافع ومعه ينتف
( هو بمنطق قواعد النحو فعل ماض، وبمنطق سياق َحنْنتلذا فإن فعل )

الخطاب الشعري هو فعل مضارع يدل على اللحظة الزمنية التي انطلق فيها 
الحنين وانطلقت معه القصيدة، والفعل الثاني هو أيضًا فعل مخادع بداللته 

 –بكت ه ثالثة أفعال ماضية هي: )الظاهرية على الزمن الحاضر، فقد سبقت
 –بكت (، ولحقته ثالثة أفعال ماضية أخرى في البيت السابع )جالت –أعرض 
(، فصار بذلك محاصرًا من جميع جوانبه بالزمن الماضي، كما أسبلتا –زجرتها 

 أنه جاء في سياق جملة حالية لحدث ماٍض: 
 وق َيْحِننِّ ُنزَّعاـــالشبناُت  وجالتْ   َر أعرَض دونناــــولما رأيُت البش

 لجهِل بعد الِحلِم أْسبلَتا مَعاعِن ا  بكْت عينَي الُيسرى فلما زجرُتها
 

من الطريف اإلشارة إلى أن رواية المرزوقي للبيت الثاني مختلفة عن كثير 
...(؛ لذلك  بكْت عينَي اليمنىمن الروايات اأُلخر، فهذا البيت يبتدئ عنده هكذا )

نما قال: )» البيت والذي قبله على هذا النحو قائاًل:  شرع في شرح بكت عيني وا 
( ؛ ألنه كان أعور ممتَّعًا بعينه اليسرى، والعين العوراء ال تدمع، فيقول اليمنى

بكت عيني الصحيحة، فاجتهدُت في زجرها عن تعاطي الجهل بعد أن كنت 
با، فلما تكلفُت ذاك لها أقبلْت ال عوراء تدمع معها وتبكي، ونبَّه تحلَّمُت وتركُت الصِّ

 را وُردَّا عن ـــــــــما إذا ُزجِ ــــــما له، وأنهـــــيان النفس والقلب وقلة ائتمارهــــــبهذا على عص
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 (1) «.مواردهما زادا على المنكر منهما 

وعلى كٍل فإن فعل الحنين استدعاه الشاعر من ذاكرته، ليعينه على وجع 
هيجان هذه العاطفة وفورانها في نفس الشاعر جعله يأتي  الحنين الحاضر، لكن

بهذه المفارقة العجيبة، ويقيم تراساًل زمنيًا ينتهك به العرف الزمني للفعلين، فيعبر 
 عن الماضي بفعل مضارع، وعن الحاضر بفعل ماض. 

( وهي جملة وجالت بنات الشوق( وقعت حااًل لجملة )َيْحِنن نزعاإن جملة )
( الذي يقدر بعد ُهنَّ والرابط بين الجملتين هو الضمير المستتر )فعلها ماض، 

(، وهنا ال يمكن الفصل بين بنات الشوق(، ويعود على صاحب الحال )َيْحِنن)
الحال وصاحبه، فإذا كان صاحب الحال اتصل بالزمن الماضي فإنه ال يعقل أن 

 يكون حاله وقع في الزمن الحاضر. 
 اإليقـــاع: 

ع الظاهري لهذه األبيات العشرة من وزنها، وهو بحر الطويل، يتبدى اإليقا
...(، وقافيته المنتهية بألف اإلطالق،  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنبتفعيالته )

 وَرويِّه حرف العين. 
لقد جاءت العروض والضرب في جميع األبيات مقبوضين، والقبض كما هو 

 من التفعيلة، فتتحول معروف في علم العروض يعني حذف الخامس الساكن
(، وقد تبين أن الحذف شمل مفاعلن( إلى )مفاعيلن( و)فعولُ ( إلى )فعولن)
 عًا من األبيات، ولربما ساعد هذا الحذف في التخفيف منــــــــ( عشرين موضفعولن)

                                                 
نشره أحمد أمين وعبد  ،أبو علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي  ، شرح ديوان الحماسة (1)

 .  1211ص ،3ج م،1991، 1السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط
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ُيسرِّع جريان الحدث ويقاوم القهر التي تحاول » رتابة وتراخي إيقاع األبيات، فهو 

مكابدتها، كما ُيسرِّع اندالع العواطف واالنفعاالت، ويمكِّن النص  النفس به كبت
، فالساكن قيد على الحروف، لم العنيف مستال إياه من الداخلمن احتواء ألوان األ

يبطئ إيقاعها، وقيد على المشاعر يهدئ تدفقها، وحذف الساكن يرفع ذلك القيد 
 (1)«.وُيسرِّع اإليقاع 

يقاع الشعر العربي أن إيقاع األبيات يميل إلى وليس بخاٍف على متذوقي إ
االنسيابية والتراخي، وكذلك هي القصائد المصوغة في وزن الطويل، فهي بطبعها 
ذات إيقاع انسيابي بطيء، وذلك يعود إلى َكمِّ التفعيالت في البيت الواحد 

ربعون ومكوناتها من األوتاد واألسباب، فالتفعيالت ثمانية، ومجموع حروفها ستة وأ
 حرفًا، منها ثمانية وعشرون حرفًا متحركًا وثمانية عشر حرفًا ساكنًا. 

وثمة مسافات صوتية منضبطة بين هذه المتحركات والسواكن، فالبيت من 
الطويل يبتدئ وينتهي بوتد مجموع )أي حرفان متحركان يليهما ساكن(، ويلي كل 

 يه ساكن(. وتد سبٌب ، وأحيانًا سببان خفيفان )أي حرف متحرك يل
إلى جانب هذا فإن ألف اإلطالق التي اتصلت بَرويِّ األبيات قد ساعدت 
طالة طبقة إيقاع األبيات، وهو ما مكَّن المتلقي من اإلحساس بامتداد  على مدا وا 

طالة زمن معاناة الشاعر و  الحلقي الذي انبنت  ، كما أن حرف العينتردي نفسيتهوا 
ا النص مع حرف حلقي ا،  قد تردد صداه في ثناي، وتتابَع في أواخرهعليه األبيات
 ، وأبرزا معًا الجانب الدرامي من تجربة الشاعر. آخر هو الحاء

                                                 

 ،تأويلية في عينية الصمة القشيري وجدلية الحضور، قراءة جماليات الذاكرة (1)
www.dijlaiq.com ، 11ص. 
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وثمة حروف ُآَخر كان لها دور بارز في إبراز نبرة اإليقاع وفي اإليحاء 
بقتامة الجو النفسي الذي ران على قلب الشاعر، منها حروف الصفير كالسين 

 –ريَّا وف المد كاأللف والياء، والحروف المضعَّفة مثل: )والشين والزاي، وحر 
بابة   –يحنّن  –خلَّ  –عشيَّات  –يودَّعا  –قّل  –َحلَّ  –ودَّعا  –المتربَّعا  –الصَّ

 (. النَّوى –تصدَّعا  –تلفَّت  –نزَّعا 
يمثِّل التضعيف هنا نقاط ارتكاز إيقاعي تخفف من بطء االنسيابية، وتزيد 

يقاع، وقد نال البيت الثالث النصيب األوفى، إذ اجتمعت فيه أربعة في سرعة اإل
 حروفه مضعفة: 

 َقلَّ لنجٍد عندنا أْن ُيودََّعاو   عا نجدًا وَمْن َحلَّ بالِحَمىِقفا ودِّ 
يكتنز هذا البيت مجموعة من الظواهر اإليقاعية المختلفة، فقد ُضعِّف حرفا 

(، كما ُسكَِّن حرف ُيودََّعا  –َقلَّ  –َحلَّ  –ا وّدعالدال والالم في أربعة مواضع: ) 
(، كذلك ُمدَّ اإليقاع بحرف األلف في مْن ـ أْن ـ عْندناالنون في ثالثة مواضع: )

 (.  يودِّعا –عندنا  –الحمى  –ودِّعا  –ِقَفا خمسة مواضع : ) 
إلى جانب هذا قام التصدير أو ما ُيسَمى برد العجز على الصدر بتفعيل 

اع ألجل إبراز المعنى المراد، فقد ردَّ الفعًل المبني للمجهول المستقر في اإليق
( على نظيره المتصل بألف االثنين المستقر في الصدر ُيودَّعاعجز البيت )

( ردًا صوتيًا وتجاوب معه لإليحاء بأن العربي النجدي يعز عليه جدا ودَّعا)
 .  الرحيل عن نجد
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 .3م، ج1991، 1أمين وعبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
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 د/ جمال عمران سحيم                                          

  الخمس / جامعة المرقب –كلية اآلداب                                       

 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين.

وبعد، فإن من أنفع العلوم علم أصول الفقه؛ لشرف غاياته ومقاصده، فبه 
يحصل التفقه في الدين، ويعرف الحالل من الحرام، وتدرك معاني النصوص 

اج إليه علماء الشريعة جميعهم، على الكمال، ويستبين سبيل االجتهاد، ولذا احت
فال يستغني عنه المفسر، والمحدث، والفقيه، والباحث في التوحيد والعقائد، وكل 

 من يحتاج إلى فهم نصوص الوحي واالستدالل بها.
وقد اعتنى بهذا العلم علماء اإلسالم وأئمة الدين عبر العصور، فألفت فيه 

ن هناك من علماء األمة من أصلوا هذا ا  وتعددت فيه المدارس والمناهج، و  المؤلفات،
العلم وحرروا فصوله واعتنوا بتحرير القواعد األصولية، واهتموا بإيضاح منهجه في 

ــاالستدالل، وتأييده بالشواهد من اللغة العربي ــ ــة، وأكثـ ــ ــروا من األمثلة بغيـ ــ ــة اإليضـ ــ ــ ــ ــ ــ  اح ــ
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إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير( حيث  يان، وكان من أبرز هؤالء عالمنا)والب

المالكي في تونس، ومن الذين لهم باع في كان واحدا من الذين حملوا راية المذهب 
ماما من أئمة المالكية المبرزين.  األصول حتى ُعَد في طبقات الفقهاء واألصوليين، وا 

الباحث االلتزام بالمنهج االستقرائي، وهذا النوع من الدراسة يحتم على 
والوصفي، والتحليلي، والمقارن، فهذه هي المناهج الذي اعتمدتها في هذه الدراسة 

 للكشف عن القدرات العلمية للشخصية المراد دراستها.
 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الدراسة في تجلية جزء من منهجية ابن بشير االجتهادية في 
المعلوم أن ابن بشير هو أبرز العلماء الذين حملوا راية الفقه أصول الفقه، ومن 

المالكي في تونس، وكان له دور كبير في رفد حركة االجتهاد الفقهي في مجال 
 تخريج الفروع على األصول، وتأتي هذه الدراسة لتكشف عن هذه المنهجية.

 الدراسات السابقة:
سات الفقهية واألصولية من خالل اطالعي وسؤال المهتمين في مجال الدرا

فإنني لم أهتد إلى من بحث هذا الموضوع؛ لذا عزمت على الكتابة فيه، والجديد 
الذي يقدمه هذا البحث يكمن في دراسة بعض القواعد األصولية ومقارنتها بأقوال 

م االجتهادي علَ األصوليين والفقهاء، والخروج بالنسق الذي يجمعها ليتشكل المَ 
 عند ابن بشير.     الفقهي واألصولي 

 خطة البحث:
 وأما عن تقسيم البحث فقد قمت بتقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. 
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المقدمة، واشتملت على أهمية علم أصول الفقه، وعناية العلماء به، والمناهج التي 

 سرت عليها في البحث، وأهمية الموضوع، والدراسات السابقة حول الموضوع. 
 تحدثت فيه عن ابن بشير، حياته وآثاره. التمهيد:

 المبحث األول: في تعريف القاعدة لغة واصطالحا، ومعنى القاعدة األصولية.
 المبحث الثاني: توظيف القواعد األصولية عند ابن بشير.         

 الخاتمة: وفيها تحدثت عن النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
 

 التمهيد
 ومؤلفاته.ابن بشير، حياته 

 حياته. -أوال: 
 اسمه ونسبه:  - 1

. توفي (1)هو أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي
 ه.625بعد سنة 

 :شيوخه - 2
لقد عاش ابن بشير في زمن كانت تونس تعج فيه بالعلماء، وقد أخذ ابن 
بشير عن عدد كبير منهم فأثروا في تكوين شخصيته العلمية، غير أن كتب 

 التراجم لم تحتفظ لنا إال بالقليل منهم، وهم: 
                                                 

 . 125، وشجرة النور الزكية 1/256ترجمته في الديباج المذهب   (1)
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 السيوري:  -أ 

مد ، تفقه بأبي بكر أح(1)هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري
ابن عبد الرحمن القيرواني، وأبي عمران الفاسي وغيرهما، وتفقه عليه عبد الحميد 
المهدوي، وأبو الحسن اللخمي وغيرهما، له تعليق على نكت المدونة، توفي 

 ه.054بالقيروان سنة 
 اللخمي: -ب 

القيرواني أصال  (2)هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي 
ي مستهل القرن الخامس الهجري، أخذ عنه المازري، الصفاقسي موطنا، ولد ف

ه، من مؤلفاته 074وأبو الفضل النحوي، وغيرهما من جلة العلماء، توفي سنة 
"التبصرة" وهو تعليق كبير على المدونة، طبع مؤخرا في أكثر من عشرة أجزاء 

 بمركز نجيبويه.
 ابن رشد: -ج 

بار علماء المالكية، تولى ، أحد ك(3)هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد
القضاء واإلفتاء والتدريس، من كتبه المقدمات، والبيان والتحصيل، والنوازل، توفي 

 ه.624سنة 
                                                 

 1/596، والعمر في مصنفات التونسيين125، وشجرة النور4/56ترتيب المدارك (1)
 125، وشجرة النور الزكية 4/149ترتيب المدارك  (2)

   2/675( الصلة البن بشكوال3)
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 المازري: -د 

، خاتمة (1)هو اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التميمي المازري
العلماء المحققين، واألئمة األعالم المجتهدين، أخذ عن أبي الحسن اللخمي وعبد 
يضاح المحصول، وشرح  الحميد الصائغ وغيرهما، من كتبه المعلم بفوائد مسلم، وا 

 ه.     665التلقين، وغيرها، توفي سنة 
 تالميذه: - 3

بشير، إال ما ذكره لم تشر كتب التراجم التي اطلعت عليها إلى تالميذ البن 
صاحب كتاب العمر من أن أبا الحسن علي بن أبي بكر عبد اهلل التقيوسي كان 
من المعدودين في أصحابه، فتوفي أبو الحسن التقيوسي فصلى عليه أبو 

 .(2)الطاهر"
 ثانيا: مؤلفاته:

اشتهر ابن بشير في الساحة الفقهية بمؤلفاته وكتبه ولم يشتهر بتالميذه 
ومترجميه، فبمؤلفاته ظهرت قدرته على التأصيل والتفريع وبراعته في المناقشة 
واالستدالل والتعليل، والنقد مع غاية في الدقة والتمحيص، والذي يظهر لي أن 

يصل إلينا منها إال القدر ابن بشير كان كثير التأليف ولكن ضاعت كتبه ولم 
 اليسير، ومن بين الكتب التي وصلتنا أو ثبتت نسبتها البن بشير ولم تصلنا: 

                                                 
 5/277، واألعالم للزركلي6/156أزهار الرياض (1)
  2/590العمر في مصنفات التونسيين (2)
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 كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه: - 1

يندرج هذا الكتاب ضمن التعاليق على المدونة، وفي هذا الكتاب تتضح 
مجال ربط مكانة ابن بشير في المذهب المالكي وتبرز شخصيته االجتهادية في 

يستنبط أحكام الفروع من  -رحمه اهلل  -الفروع باألصول، يقول ابن فرحون:"وكان
 والكتاب طبع منه جزآن (1)قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه"

 بتحقيق الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت لبنان.
 ــــــــ األنوار البديعة في أسرار الشريعة: 2

د نسبه المؤلف لنفسه في مقدمة كتاب التنبيه فقال:"وسميته كتاب التنبيه وق
"األنوار البديعة في أسرار المسمى بـ هوهو كالمدخل إلى كتابعلى مبادئ التوجيه" 

 .(2)الشريعة"
والكتاب ذو قيمة عالية جدا؛ ألن المؤلف صرح بأن من ترقى إلى هذا 

كما أنه من خالل عنوانه يبدو أنه في الكتاب وصل إلى درجة المبرز المجيد، 
 أسرار الشريعة ومقاصدها وعللها.

 التهذيب على التهذيب: - 3
، قال: "قال ابن معياره هذا الكتاب إلى ابن بشير نسب الونشريسي في

 ن إال أن ـــر بجامعيـــــ"التهذيب" : وال تقام الجمعة في مصبـبشير في كتابه الموسوم 

                                                 
  1/47الديباج المذهب  (1)
 1/212التوجيه ئالتنبيه على مباد (2)
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 .(1)لظاهر أن المذهب في هذا على ثالثة أقوال"يكون كبيرا جدا، وا

 التحرير، ويسمى " المختصر" : - 4
نسبه إليه ابن فرحون ومخلوف والنفراوي، قال النفراوي:"قال ابن بشير في 

وهو كتاب مختصر في األحكام الشرعية، يحفظه المبتدئون، أتمه  .(2)تحريره... "
 هـ( 625سنة )

توجد نسخة من هذا الكتاب بالمكتبة العاشورية ذكر محقق كتاب التنبيه أنه 
( 2/67(، ونسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم )194تحت رقم )ق، أ 

أن األستاذ محمد أبا األجفان ـــــ رحمه اهلل ــــ عكف  (3)مجاميع. وأوضح المحقق
 على تحقيقه.   

 شرح الجالب: - 5
، منها قوله" قال ابن نقل عنه الحطاب في مواهب الجليل في عدة مواضع

بشير في شرحه على الجالب: قيل له ما يختار من القولين ؟ قال: الصوم، قيل 
 .(4)له بناء على استصحاب الحال ؟ قال: نعم، انتهى"

 شرح اللمع الشيرازية: - 6
                                                 

  1/260المعيار المعرب (1)
  1/175، والفواكه الدواني125، وشجرة النور الزكية / 1/44الديباج المذهب  (2)
 1/40التنبيه على مبادئ التوجيه (3)
 1/257مواهب الجليل (4)
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هـ( ومما يؤكد نسبته إليه نقل 075وهو كتاب شرح فيه اللمع للشيرازي )ت

:"وبهذا احتج حجة  مطول حول االجتهاد والتقليد فقالالونشريسي في جواب له 
اإلسالم أبو حامد لمذهبه، وهو مذهب كثير من شيوخ األصوليين في منع تقليد 
المفضول. وألجل هذا التجويز الذي أشرنا إليه هنا عن حجة اإلسالم لم يتجاسر 

ببناء هذا الشيخ أبو الطاهر بن بشير في شرحه للمع الشيرازية على الجزم والقطع 
الخالف على الخالف في تصويب كل مجتهد أو واحد كما تجاسر عليه عز 

 .(1)"الدين
 النوازل: - 7

نسبه إليه الشيخ خليل في كتابه التوضيح فقال: "قال ابن بشير في نوازله: 
 .(2) والمذهب كله على خالفه..."

         
 المبحث األول
 تعريف القاعدة

 أوال: القاعدة في اللغة:
 للقاعدة في اللغة عدة استعماالت، منها:

  ْذ َيْرَفُع  ﴿ القاعدة بمعنى أساطين البناء وأعمدته وأسسه، ومنه قوله تعالى  َواِ 
                                                 

 12/04المقصود به ابن عبد السالم، المعيار المعرب (1)
 1/179التوضيح (2)
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 .(1)  ﴾ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 

  قواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج
 .(2)منها

  (3)المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناءقواعد السحاب: أصولها . 
ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن المعنى الذي تدور حوله اإلطالقات 
اللغوية للفظة القاعدة هو األصل واألساس، سواء تعلق األمر بالحسيات كاألمثلة 

 ية.أو بالمعنويات كقواعد العلم وقواعد الفن وغير ذلك من األمور المعنو  ،السابقة
 ثانيا: القاعدة اصطالحا:
 عرفت بتعريفات عدة، منها:والقاعدة في االصطالح 

 .(4)"األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"
 "(5)"قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. 
 م من ــــــــي العقلية العامة، وأعـــــــ"كل كلي هو أخص من األصول وسائر المعان 

                                                 
 (125سورة البقرة، اآلية ) (1)
 4/666لسان العرب، مادة )قعد(  (2)
 المصدر نفسه (3)
 (  015المصباح المنير مادة )قعد( ص) (4)
 0/04الكليات للكفوي (5)
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 . (1)العقود وجلة الضوابط الفقهية الخاصة"

يالحظ على جميع التعريفات السابقة أنها ركزت على مفهوم الكلية كقيد 
انطباقها على جميع  :محدد لمفهوم القاعدة، والمراد بالكلية االستغراق، أي

جزئياتها، وهو انطباق مستغرق لجميع هذه الجزئيات، فال تتخلف عنها شاردة وال 
ن كان لها مستثنيات؛  واردة، هذا هو األصل عندهم في تعريف القاعدة حتى وا 

 ألن االستثناء خالف األصل.
 ثالثا: تعريف القاعدة األصولية:

ية كلية يتوصل بها الفقيه إلى "قض: يمكن تعريف القاعدة األصولية بأنها
ومثالها: "األمر بعد الحظر  .(2)استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية"

 . (3)يفيد اإلباحة"
فإن هذه القاعدة األصولية تكشف عن الحكم الشرعي لكثير من األفعال 

َذا َحَللْ ىـــــــه تعالــــــــر، منها قولــــــــة األمــــــــب بها الشارع بصيغــــــي خاطـــــالت  تُْم ــــــــــــــــ﴿ َواِ 

                                                 
، تحقيق: أحمد بن حميد، منشورات مركز إحياء التراث، جامعة أم (0)قواعد المقري، ص (1)

 القرى/ مكة المكرمة 
من بيان علماء أصول الفقه للمعنى اللقبي لعلم األصول، حيث عرفوه  يستفاد هذا التعريف (2)

األحكام الشرعية من أدليتها التفصيلية، "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط : بأنه
،والبحر المحيط 1/124شرح مختصرالروضة: وكيفية االستدالل بها وحال المستفيد" انظر

   1/00، وشرح الكوكب المنير1/20للزركشي
 6/65، وشرح الكوكب المنير64التبصرة ص :انظر (3)
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د بعد التحلل ـــوا﴾ إباحة الصيادُ طَ اصْ ، حيث يفيد فعل األمر هنا ﴿فَ  (1)﴾َفاْصَطاُدوا

َلوُة َفانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض ﴾من اإلحرام، وقوله تعالى فاألمر ( 2)﴿ َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
باالنتشار في طلب الرزق جاء بعد النهي عن البيع وقت الصالة، فيفيد هذا األمر 

 اإلباحة.    
فيتخرج  (3)ومن تلك القواعد األصولية أيضا "النهي يقتضي الفور والدوام"

َواَل  ﴿عليها الكثير من النصوص التي وردت بصيغة النهي، من مثل قوله تعالى
حيث إن النهي عن نكاح المشركات يفيد وجوب  (4)َحتَّى ُيْؤِمنَّ ﴾ تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكتِ 

الفورية في الكف عن مثل هذه العالقة، والدوام واالستمرار في البعد عنها؛ إذ ال 
 .(5)يتحقق االمتثال إال بالديمومة واالستمرارية في االبتعاد عن المنهي عنه

َنوا وقوله تعالى فتفريعا على القاعدة السابقة حيث ورد  (6)﴾﴿ َواَل تَْقَرُبوا الزِّ
 رة والمحافظة على ـــــــــعاد عن هذه الكبيــــــالنهي هنا فإنه يفيد وجوب الفورية في االبت

                                                 
 (2سورة المائدة، اآلية) (1)
 (14سورة الجمعة، اآلية ) (2)
 (41، والمسودة )2/024العدة :انظر (3)
 (221سورة البقرة، اآلية ) (4)
( د عبد الرحمن الكيالني، منشورات المعهد 60، 66القواعد المقاصدية عند الشاطبي، ) (5)

 العالمي للفكر اإلسالمي
 (62سورة اإلسراء، اآلية ) (6)
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 االبتعاد عنها باالستمرار على تركها.

 
 المبحث الثاني

 توظيف القواعد األصولية
كتابه "التنبيه" وقد أكثر ابن بشير من االعتماد على القواعد األصولية في 

وظفها توظيفا رائعا محكما، حيث مزج الفروع باألصول وبين مناهج العلماء في 
 استنباط األحكام.

وهو بهذه المنهجية يعتبر من أوائل المغاربة الذين ساروا على تخريج 
الفروع على األصول في مصنف مستقل وسمه بـ"التنبيه في أصول الفقه" لذا فقد 

جة بين الفروع واألصول على الكشف عن حكم التشريع ومقاصده أعانته المزاو 
 وغاياته في كتاب سماه "األنوار البديعة إلى أسرار الشريعة".

وتجلية للموضوع أكثر يستحسن ذكر بعض القواعد األصولية التي وظفها 
 ابن بشير أو رَد إليها اختالف الفقهاء.

 القاعدة األولى: "األمر للوجوب":
 معناها: 

ن األمر العاري عن القرائن اإلضافية ال يفيد أكثر من الطلب، وأما أن إ
يفيد األمر للوجوب أو الندب أو اإلباحة  فهذا يؤخذ من أدلة إضافية عن األمر 

 عة كما نقل ـــــــة األربـــــــــــــهور، وهو رأي األئمـــــــنى هو قول الجمــــــوهذا المع المطلق،
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 .(1)عنهم

وللعلماء في هذه القاعدة أقوال: أشهرها: مقتضى األمر المطلق يفيد 
الندب، وممن قال بهذا القول كثير من المتكلمين من المعتزلة، وجماعة من 
الفقهاء، ومنقول عن الشافعي، وبعض أصحاب مالك، ومنها: األمر المطلق ال 

واختاره اآلمدي ورجحه، يفيد شيئا إال بقرينة، وقال بهذا القول األشعري، والغزالي، 
ا: األمر المطلق يفيد اإلباحة، وهو لبعض أصحاب مالك، والقول الرابع ومنه

يتضمن عدة أقوال تدور كلها حول االشتراك اللفظي، فبعضهم جعل داللة األمر 
مشتركة بين أحكام التكليف الخمسة، وبعضهم جعلها مشتركة بين بعض األحكام 

 . (2)التكليفية
 توظيف القاعدة: 

 سؤر الكلب" فقال:لهذه القاعدة ما ذكره في مسألة "ومن توظيف ابن بشير 
"وقد اختلف المذهب هل األمر بغسله على سبيل التوقي منه وترك مخالطته، أو 
لنجاسة فيه؟ قوالن، المشهور أن ذلك للتوقي ال للنجاسة، والشاذ أنه للنجاسة، 

للتوقي فهل يعد واجبا أو ندبا؟ قوالن، والذي  وهو قول سحنون، فإن قلنا إن ذلك
في المدونة أنه ندب؛ لقوله"إن كان يغسل سبعا ففي الماء وحده، وكان يضعفه" 

 ضعف  :ة أوجه: أحدهاــــــ"وكان يضعفه" ثالث مل قولهـــــياخ: ويحتـــــوقال بعض األش

                                                 
 2/656شرح مختصر الروضة  :انظر (1)
 .1/169، والقواعد البن اللحام2/152، واإلحكام لآلمدي1/15أصول السرخسي :انظر (2)
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غسله،  الحديث لمعارضته ظاهر القرآن في إباحة أكل ما صاد ولم يشترط

ضعف  :ألنه بمنزلة غيره من الحيوان، والثالث ؛ضعف وجوب الغسل :والثاني
 ألنه مقدر، والتقدير خالف األصول. ؛الغسل الوارد في الحديث

وسبب الخالف أمره صلى اهلل عليه وسلم بالغسل من ولوغه، فاختلف 
ذا أوجبنا أو  قلنا األصوليون هل تحمل أوامره على الوجوب أو على الندب؟ وا 

بالندب فهل يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه أو يكون عاما في سائر الكالب؟ 
 .(1)قوالن"

 أدلة مذهب المالكية وتوجيهها: 
إذا  لم يعمل المالكية بهذا الخبر وهو قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )

ا ﴿ َفُكُلوا لمعارضته ظاهر القرآن (2)شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا( ِممَّ
وقياسا صحيحا في القول بنجاسة الكلب وسؤره، ولكنهم قالوا  (3)﴾ َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ 

به تعبدا في غسل اإلناء سبعا، ولذلك خرجه مالك في كتابه، وهو دليل فقهه 
وفهمه، فظاهر رأي مالك في سؤر الكلب مخالف للوارد في الحديث الذي رواه 

 في موطئه.
                                                 

 1/6، وانظر المدونة1/204التنبيه على مبادئ التوجيه  (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله    (2)

، 279، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، رقم 172رقم  سبعا،
 .  56ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب: جامع الوضوء، رقم

 (  0سورة المائدة، اآلية)  (3)
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حديث معضل، وقد اختلف الناس فيه، هل لبي: "واقال أبو بكر بن العر 

يغسل للعبادة أو للنجاسة؟ والصحيح أنه للعبادة؛ ألنه عدده وأدخل فيه التراب، وال 
 .(1)مدخل للعدد وال للتراب في إزالة النجاسة"

:"فيتحصل في سؤر الكلب أربعة أقوال: (2)وقال ابن رشد في المقدمات
على قول ابن وهب وأشهب وعلي بن زياد أن  أحدها أنه طاهر، وهو الذي يأتي

السباع محمولة على الطهارة؛ ألن الكلب سبع من السباع، وهو مذهب ابن القاسم 
في المدونة... والثاني أنه نجس كغيره من السباع، وهو قول مالك في رواية ابن 
وهب عنه؛ لما جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من األمر بغسل اإلناء سبعا 

ن ولوغه فيه، والثالث الفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه، وغير المأذون في م
عليه الصالة  -؛ ألن علة الطهارة التي نص النبياتخاذه، وهو أظهر األقوال

عليها في الهرة موجودة في الكلب المأذون في اتخاذه بخالف الذي لم  -والسالم 
الحضري، وهو قول ابن الماجشون يؤذن في اتخاذه، والرابع الفرق بين البدوي و 

في رواية أبي زيد عنه، فمن رأى سؤر الكلب طاهرا قال: أمر النبي صلى اهلل 
عليه وسلم بغسل اإلناء سبعا من ولوغه فيه تعبد ال لعلة، ومن رآه نجسا قال: ما 
يقع به اإلنقاء من الغسالت واجب للنجاسة، وبقية السبع غسالت عبادة ال 

 لعلة... ".
                                                 

 1/165القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (1)
 1/94المقدمات الممهدات (2)
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 رجيح:الت

رشاد، خوفا -واهلل أعلم  -والراجح  من أن يكون الكلب  أن األمر هنا أمر ندب وا 
أو مستعمل اإلناء قبل غسله منه ضرر في جسمه،  ،با يدخل على آكل سؤرهكل

 . (1)والنبي صلى اهلل عليه وسلم ينهى عما يضر الناس في دينهم ودنياهم
 لتراخي؟.القاعدة الثانية: هل األمر يقتضي الفور أم ا

 معناها:
األمر إن صرح به اآلمر بالفعل في أي وقت شاء، أو قال: لك التأخير، 
ن كان مطلقا  ن صرح به للتعجيل فهو للفور باالتفاق، وا  فهو للتراخي باالتفاق، وا 
ـــــ أي مجردا عن داللة التعجيل أو التأخير ــــــ وجب العزم على الفعل قطعا، لكن 

لفور، بمعنى أنه تجب المبادرة عقبه إلى اإلتيان بالمأمور هل يقتضي الفعل على ا
 .  (2)به أو التراخي، وهذا األخير هو محل النزاع بين العلماء

 أقوال العلماء في هذه القاعدة:
، وذهب الشافعية (3)ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب التعجيل

 .(1)وجماعة من األشاعرة وغيرهم إلى التراخي
                                                 

 1/94المقدمات الممهدات (1)
 2/569( والقواعد البن اللحام129، وشرح تنقيح القرافي )2/54انظر المستصفى للغزالي (2)
، 1/260، وشرح اللمع للشيرازي64، والمقدمة البن القصار2/156انظر اإلحكام لآلمدي (3)

 2/645وشرح مختصر الروضة
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والمحققون من األصوليين يرون أن األمر المطلق ال يقتضي فورا وال 

"سافر اآلن" فإنه يقتضي  تراخيا؛ ألنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده
الفور، وتارة يتقيد بالتراخي كما إذا قال له "سافر رأس الشهر" فإنه يقتضي 

ر وال تراخ فإنه يكون محتمال التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفو 
 . (2)لهما، وما كان محتمال لشيئين فال يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه

 توظيف القاعدة:
ومن توظيف ابن بشير لهذه القاعدة ما ذكره في "حكم المواالة في الوضوء" 

 فقال:" والمواالة: هي أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق.
ير الخالف في المذهب وأوصله إلى خمسة أقوال: وجوب وأورد ابن بش

المواالة، واإلسقاط، والتفرقة بين أن يتركها لعذر أو لغير عذر، وأنها تؤثر بين 
 المغسوالت دون الممسوحات، وأنها تؤثر بين المغسوالت والممسوحات.

وأرجع سبب الخالف إلى أن الوجوب والسقوط مبني على خالف 
 .   (3)ر هل يقتضي الفور أو للمكلف التراخي؟األصوليين في األم

 أدلة مذهب المالكية: 
 دليل وجوب المواالة عند المالكية أمور: األول: آية الوضوء التي تضمنت 

                                                                                                              

 2/569اللحام، والقواعد البن 2/697( والبحر المحيط للزركشي62التبصرة للشيرازي) :انظر (1)
 1/162، ونشر البنود1/261البرهان للجويني :(، وانظر646مفتاح الوصول ) (2)
 1/257التنبيه على مبادئ التوجيه (3)
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:"واالستدالل بها للوجوب على ثالثة أوجه: أحدها: (1)دالالت وجوبها، قال القرافي

فإنه شرط لغوي، والشروط اللغوية أسباب، واألصل  (2)ِإَذا ُقْمُتْم ﴾﴿ قوله تعالى
 ترتيب جملة المسبب على السبب من غير تأخير. 

الفاء للتعقيب، فيجب تعقيب المجموع للشرط  (3)َفاْغِسُلوا﴾﴿الثاني: قوله تعالى
 وهو المطلوب. 

صيغة أمر، واألمر للفور على الخالف فيه  (4)َفاْغِسُلوا﴾﴿الثالث: قوله تعالى
بين األصوليين". وقال القاضي عبد الوهاب: "واألمر المطلق على الفور، وألن 
الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن ال يتأخر عن جملة الشرط، 
وجملة األعضاء جزاء للشرط الذي هو القيام إلى الصالة فوجب أال يتغير شيء 

. الدليل الثاني: الوضوء عبادة تبطل بالحدث األصغر كما تبطل به (5)ه"منها عن
 الصالة والطواف فيشترط فيه المواالة كما يشترط فيها قياسا.  

 الترجيح :
 ة؛ لقوة إيجاب المواالة في الوضوء من جهة ـــــــح ما ذهب إليه المالكيــــوالراج

                                                 
 1/274الذخيرة (1)
 (7سورة المائدة، اآلية ) (2)
 (7سورة المائدة، اآلية ) (3)
 (7سورة المائدة، اآلية ) (4)
 1/120اإلشراف على نكث مسائل الخالف (5)
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بقواعد اللغة العربية والضوابط األصولية، موافقته لظاهر القرآن الكريم المفهوم 

م للى اهلل عليه وسوكذا من جهة كون ذلك هو المعروف من وضوء النبي ص
 والمتواتر عنه قوال وفعال.         

 القاعدة الثالثة: هل القضاء يفتقر إلى أمر ثان أم ال بد من أمر جديد؟. 
 معناها:

الوقت فهل يجب القضاء أم   إذا أمر الشارع بفعل في وقت معين فإذا خرج
ال بد من أمر جديد؟ وبعض األصوليين يعبر عنها بـ "الواجب المؤقت هل يسقط 
بفوات وقته؟" كاألمر بالصالة إذا لم يفعلها المكلف حتى خروج الوقت، فهل يجب 

 قضاؤها بما مضى أم أن وجوبها متوقف على أمر جديد؟
ل: يجب باألمر األول، وال ولألصوليين في المسألة خالف، فمنهم من قا

 .(1)يحتاج إلى أمر جديد، وهو لجمهور الحنفية وبعض علماء الحنابلة
ومنهم من قال: إنه يسقط بفوات وقته ويحتاج إلى أمر جديد، وهو لجمهور 

 .(2)العلماء من األئمة األربعة
واستدل أصحاب القول األول بأن األمر دل على وجوب العبادة، وال تبرأ 

 إال بأدائها، فتبقى مشغولة إلى أن يؤديها لعدم المسقط للوجوب.الذمة 
 بادة بالوقت تقييد لها بهذه الصفة ـــــــص العــــــهور فقالوا: إن تخصيـــــوأما الجم

                                                 
 1/106، والمعتمد2/79، ونزهة الخاطر2/06البحر المحيط للزركشي (1)
 .54، والتمهيد لإلسنوي ص129شرح التنقيح ص :انظر (2)
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كتخصيصها بمكان معين، كالوقوف بعرفة والطواف بالبيت، وكتقييدها باألعيان 

فات  ،كان واألعيان، فإذا فاتكالحدود والقصاص، وال فرق بين الزمان والم
 .(1)إال أن يرد الدليل بوجوب تداركها ؛مقصود العبادة

رضي اهلل  -هور؛ ويقوي هذا القول حديث عائشةوالراجح هو قول الجم
 . (2) كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة( ) -عنها

 توظيف القاعدة:
صالة العيد إذا مسألة "لهذه القاعدة ما ذكره في ومن توظيف ابن بشير 
ن زالت الشمس ولم يصل العيد فال تقضى غدا؛  فاتت هل تقضى أم ال؟" فقال: "وا 

ألن القضاء يفتقر إلى أمر ثان على الصحيح عند األصوليين ولم يرد؛ وأيضا 
 . (3)قياسا على صالة الجمعة إذا ذهب وقتها"

 أدلة مذهب المالكية: 
 استدل المالكية بأدلة، منها:  

 .(4)لقياس على الجمعة، والعلة الجامعة الخطبة أو إظهار الشعائرا -أ
                                                 

 94، ومختصر ابن الحاجب ص2/79نزهة الخاطر :انظر (1)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون  (2)

 (666الصالة، رقم)
 2/554التنبيه على مبادئ التوجيه (3)
 026/ 2الذخيرة للقرافي :انظر (4)
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أن صالة العيد لو كانت تقضى لقضيت بعد الزوال في يومها لقربه أو في   –ب 

 .(1)اليوم الثالث أو الرابع كسائر المقضيات
وأجاب المالكية عن الحديث الذي استدل به المخالف وهو حديث أبي 

 . -رحمه اهلل  –بأمرين: األول: أن الحديث لم يصح عند مالك  (2)عمير
أن المراد بالخروج للمصلى ألجل الزينة وليس للصالة، ولترى كثرتهم فيتناهى 

 .  (3)ذلك إلى عدوهم فيعظم أمرهم عندهم
 الترجيح

هو جواز قضائها، واتباع السنة أولى، قال الخطابي:  –واهلل أعلم–والراجح 
 صلى اهلل عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير سنة رسول اهلل

 .   (4)إليه واجب، وألنها صالة مؤقتة، فال تسقط بفوات وقتها كسائر الفرائض
:"قلت: والخروج إن شاء اهلل أصح للسنة الثابتة في ذلك، وال  وقال القرطبي

 . (5)وج وقته"يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خر 
                                                 

 026/ 2الذخيرة للقرافي :انظر  (1)
أخرجه أبو داود في سننه، باب إذا لم يخرج اإلمام للعيد من يومه يخرج من الغد، رقم  (2)

1167 
 2/020الذخيرة للقرافي :انظر (3)
 624/ 1معالم السنن  (4)
 2/646تفسير القرطبي :انظر (5)
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القاعدة الرابعة: إذا قال الصحابي شيئا من الٌسنة هل يضاف إلى النبي صلى 

 اهلل عليه وسلم؟
اختلف العلماء في ألفاظ الصحابي ومراتبها، فإذا قال: من السنة كذا، فهو 

صلى اهلل عليه  -، يجب حمله على سًنة الرسول (1)حجة عند جمهور أهل العلم
 .(2)عليه الرازي واآلمدي والمتأخرونوهذا ما  -وسلم 

وخالف الكرخي والصيرفي كما ذكر إمام الحرمين في البرهان أنه ليس 
 .    (3)بحجة

 توظيف القاعدة:
أورد ابن بشير القاعدة في حكم "قراءة القرآن على الميت" فقال:"وهل يقرأ 

ألن المقصود قبل الدعاء بأم القرآن ؟ في المذهب قوالن: المشهور أنه ال يقرأ؛ 
الدعاء، وألن هذا جزء من الصالة المفروضة، فال يقرأ فيها بأم القرآن قياسا على 

صلى اهلل  -يها بأم القرآن، وهذا لعموم قولهسجود التالوة، وقال أشهب: يقرأ ف
 باس ـــــــ، وألن ابن ع(4) : )كل صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج(-عليه وسلم

                                                 
 ، وبيان المختصر2/046، وشرح الكوكب المنير5/641البحر المحيط للزركشي :انظر (1)

1/040 
 2/9، واإلحكام لآلمدي2/142المحصول  :انظر (2)
 5/645، والبحر المحيط للزركشي1/509، والبرهان للجويني1/644أصول السرخسي :انظر (3)
الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  (4)

(696) 
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إنما فعلته لتعلموا  اهلل عنهما ـــــ صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن فقال: )ــــــ رضي 
 .(1) أنها سنة(

لسنة كذا، هل يضاف وبين األصوليين خالف في الصحابي إذا قال: من ا
ويكون سًنة؟ أو يكون كقول الصحابي  -صلى اهلل عليه وسلم -إلى رسول اهلل

 .   (2) يختلف فيه هل يكون حجة أم ال؟"
 أدلة مذهب المالكية: 

بالدعاء للميت، وليست القراءة فيه سنة.  يمشهور مذهب مالك أنه يكتف
 واستدل المالكية بـ: 

عمل أهل المدينة الذي ذكره مالك فقال: "إنما هو الدعاء، أدركت أهل بالدنا  -1
 على ذلك". 

إذا  )حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:  -2
قالوا: هو دليل على أن تخص صالة  (3)صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء(
 كفوري: ها. قال المبار ـــر بــــاءة مشروعة ألمر ــــالجنازة بالدعاء ال غير، ولو كانت الق
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، والترمذي ( 1)
( وأبو داود 1462أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، رقم )

، ، والنسائي بشرح السيوطي6194رقم في سننه، كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة 
 ائز، باب الدعاء.كتاب الجن

 2/576التنبيه على مبادئ التوجيه (2)
 (.6199رواه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب: الدعاء للميت، ح) (3)
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"هذا االستدالل ليس بشيء، فإن المراد بقوله)أخلصوا له الدعاء( ادعوا له 

 . (1)القراءة على الجنازة"باإلخالص وليس فيه نفي 
القياس على كل صالة ليس فيها ركوع، قال القاضي عبد الوهاب"ال يقرأ فيها  -6

بشيء من القرآن خالفا للشافعي في قوله:إنه يقرأ فيها بأم القرآن؛ ألن كل صالة 
ال ركوع فيها لم يكن من سنتها قراءة، أصله الطواف؛ وألنه ركن من أركان 

 . (2)م يكن فيه قراءة، أصله سجود التالوة"الصالة منفرد فل
وزاد في اإلشراف: "وألن من حق القراءة أن ال تجب إال مكررة في 

 . (3)الصلوات الواجبة، فلما لم يتكرر في الجنازة دل على أنها ليس بواجبة فيها"
سحاق، وهو  هذا وقد ذهب إلى مشروعية قراءة الفاتحة الشافعي وأحمد وا 

، وحجتهم حديث طلحة بن (4)مسعود والحسن بن علي وابن الزبيرمنقول عن ابن 
عبد اهلل الخزاعي قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، 

 . (5)فقال: لتعلموا أنها سنة، وحكى القرافي قوال بوجوب الفاتحة
 الترجيح: 

                                                 
 0/96تحفة األحوذي (1)
 2/126، وروضة الطالبين1/269، وانظر األم للشافعي1/194المعونة (2)
 1/652اإلشراف على نكث مسائل الخالف (3)
 2/600، والمغني1/269 انظر األم( 4)
 2/069الذخيرة  للقرافي (5)
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القول الراجح الموافق والراجح هو قراءة فاتحة الكتاب في صالة الجنازة، وهذا هو 

 . (1)للدليل الذي ذكره ابن بشير عن أشهب، فالعمل به ورع للخروج من الخالف
 القاعدة الخامسة: هل يخصص العموم بالعادة؟  

  معناها: 
تخصيص العموم بالعادة: هو قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، 

 . (2) بها في زمن التكلم وكذلك أيضا قصره على األعيان التي كان الفعل معتادا
 وهذه المسألة تشتمل على شيئين:

م أشياء بلفظ عام ر أوجب، أو ح –صلى اهلل عليه وسلم -األول: أن يكون الرسول
يشملها، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة 

 في تخصيص ذلك العام؟
حالها أنها كانت  العادات إما أن يعلم من"والحق أن نقول:  يقول الرازي:
عليه الصالة - مع عدم منعه -عليه الصالة والسالم- حاصلة في زمانه

إياهم منها، أو يعلم أنها كانت ما كانت حاصلة في زمانه، أو ال يعلم  -والسالم
ن كان الثاني لم يجز  واحد من األمرين، فإن كان األول صح التخصيص، وا 

 .  (3) أفعال الناس ال تكون حجة على الشرع" التخصيص بها؛ ألن
                                                 

 1/244شرح زروق على الرسالة :انظر (1)
 126المسودة ص (2)
 1/660المحصول للرازي (3)
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 توظيف القاعدة:

أورد ابن بشير القاعدة في "حكم سؤر الكلب" في غسل اإلناء إذا كان  
فيه طعام أو ال يغسل إال إذا كان فيه ماء؟ ورد سبب الخالف إلى: هل يخصص 

ورد فيهم  العموم بالعادة؛ ألن العادة أن الكالب ال تجد من أواني العرب الذين
الحكم إال ما فيها ماء، وأما أواني الطعام فإنهم يتحفظون عليها فال يجدها 

 .   (1) ني؟االكالب، أو ال يخص العموم بالعادة فيكون ذلك جار في كل األو 
 القاعدة السادسة: هل يعمل بدليل الخطاب أم ال؟

معنى دليل الخطاب: هو مخالفة المسكوت عنه لحكم المنطوق، ويسمى 
مفهوم المخالفة، وسمي بدليل الخطاب؛ ألن داللته من جنس دالالت الخطاب، 

 .(2)أو ألن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته مفهوم الخطاب
 حكم العمل به: 

 اختلف العلماء فيه على قولين:
 .(3)القول األول: أنه ال يعمل به، وهو قول الحنفية وجمهور المعتزلة وابن حزم

 .(4)يعمل به حيث لم يوجد مانع من األخذ به، وهو قول الجمهورالقول الثاني: 
 واستدل األحناف ومن وافقهم على عدم العمل به بما يأتي:

                                                 
 1/201التنبيه على مبادئ التوجيه (1)
 6/049شرح الكوكب المنير :انظر (2)
 2/626، واإلحكام البن حزم2/262كشف األسرار (3)
 179إرشاد الفحول  (4)
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ــــــ لو كان تقييد الحكم بالصفة ونحوها يدل على نفي الحكم عند عدمها لما حسن 

فاضربه" االستفهام عن الحكم في حال نفيه، فإن قال قائل "إن ضربك زيد عامدا 
 فإنه يحسن أن يقال: "فإن ضربني خاطئا هل أضربه؟".

ـــــ أن الخبر عن صاحب الصفة ال ينفي غير الموصوف، فإذا قال قائل: "جاء 
التلميذ المجتهد وجلس" لما دل على نفيه من غير المجتهد، ونفيه عن غيره تقول 

 .  (1)على اللغة
 الفة بـ:وأما الجمهور فاستدلوا على حجية مفهوم المخ

فهم من الشرط انتفاء الحكم عن عدمه كما  -صلى اهلل عليه وسلم  -ـــ أن النبي 
قال:)خيرني ( 2)﴿ ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرًَّة َفَلن يَّْغِفَر اهلل َلُهْم ﴾في قوله تعالى

 .(3) ربي فواهلل ألزيدن على السبعين(
ال كان تطويال بغير فائدة  ـــــ أن تخصيص الشيء بالذكر ال بد له من فائدة، وا 

 .(4)وهي عي في الكالم
 توظيف القاعدة:

أورد ابن بشير القاعدة في فصل)من يباح له التيمم( وذكر منهم المريض 
 م؟ ــــوز له التيمـــــح يفقد الماء وال مرض به فهل يجــــوالمسافر، وأما الحاضر الصحي

                                                 
 1/177التقرير والتحبير :انظر (1)
 (41سورة التوبة، اآلية ) (2)
أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب تفسير القرآن، باب قوله: )وال تصل على أحد منهم(  (3)

 (0572رقم )
 2/144نزهة الخاطر العاطر :انظر (4)
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ذا أجزنا له  التيمم ففعل وصلى ثم وجد الماء بعد الوقت فهل يعيد لمالك قوالن، وا 

 .(1)أم ال؟ قوالن في المدونة
هل يقال  ،وأرجع سبب الخالف إلى خالف األصوليين في دليل الخطاب

ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجا َأَحٌد مِّنُكم مَِّن به أم ال؟ إذ قال اهلل تعالى ﴿ َواِ 
، فإن قلنا بدليل (2)﴾ْسُتُم النَِّساَء َفَلم َتِجُدوا َماًء َفتََيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا اْلَغاِئِط َأْو اَلمَ 

ن لم نقل بدليل الخطاب أو قلنا به،  الخطاب لم يجز التيمم للحاضر الصحيح، وا 
ولكن يحمل ما في اآلية على أنه خرج على الغالب وفهمنا قطعا أن المقصود 

 .(3)لتيمم بدل عن الوضوء فأجزنا للحاضر أن يتيممإدراك الوقت بالتيمم، فا
 أدلة مذهب المالكية: 

ذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في السفر والحضر سواء إذا عدم الماء 
 .(4)أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج الوقت

والحجة في ذلك: أن تخصيص اهلل سبحانه وتعالى للمرضى والمسافرين 
بالذكر في آية التيمم خرج على األغلب؛ ألن األغلب أن فقد الماء إنما يكون في 

 ر اهلل المسافر دون ـــــــب فيه وجود الماء، فلذلك ذكــــر، فاألغلــــالسفر بخالف الحض
                                                 

 1/06المدونة  (1)
 (06سورة النساء، اآلية ) (2)
 1/605التنبيه على مبادئ التوجيه (3)
 1/042مواهب الجليل للحطاب :انظر (4)
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الحاضر، فكل من لم يجد الماء تيمم، المسافر بالنص والحاضر بالمعنى وكذلك 

معنى، فالحاضر إذا لم يجد الماء كان كالمسافر المريض بالنص، والصحيح بال
 ألنهما استويا في عدم وجود الماء الذي هو سبب التيمم. 

ن عدم الماء، وهو رواية  والمذهب الثاني أن التيمم ال يباح في الحضر وا 
 . (1)عن أبي حنيفة

والدليل: أن اهلل جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر 
ح التيمم إال بشرط المرض أو السفر، فال دخول للحاضر في ذلك، الصالة ولم يب

 . (2)لخروجه من شرط اهلل تبارك اسمه
أجاب الجمهور على هذا االستدالل بأن اآلية الكريمة يحتمل أن يكون ذكر 

 .  (3)السفر فيها خرج مخرج األغلب؛ ألن الغالب أن الماء يعدم في السفر
 الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول؛ لقوة أدلتهم وجوابهم ولتحقق العلة 
 المتمثلة بفقد الماء في الحضر.          

 الخاتمة
 أختم هذه الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

                                                 
 1/166المبسوط( 1)
 المصدر نفسه (2)
 1/257المغني :انظر (3)
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اجتهادهم  ــــــ كان ابن بشير ــــــ رحمه اهلل ـــــ من العلماء المجتهدين المنتسبين في 1

 إلى مذهب اإلمام مالك المنظرين له بالحجة والبرهان البعيدين عن التقليد.
ـــــ إن طريقة ابن بشير في عرض القواعد وتخريج الفروع عليها طريقة مبتكرة،  2 

ن لم يكن له فضل المؤسس األول فله فضل المنظم والمهذب.    فإنه وا 
التوجيه" وعاء من أوعية الفقه المالكي، ـــــ يعتبر كتاب "التنبيه على مبادئ  6

قصد به صاحبه بناء فروع المذهب على أصوله وتوجيه األقوال وتعليلها ودراستها 
 دراسة فقهية ترفع قارئها عن درجة التقليد.

ـــــ وظف ابن بشير القواعد األصولية في كتابه توظيفا رائعا محكما، فمزج  0
ء في استنباط األحكام وتوسع في ذلك توسعا الفروع باألصول وبين مناهج العلما

 بينا ال تخطئه العين حتى أصبح ذلك سمة بارزة فيه.
ــــ هناك عدد كبير من القواعد األصولية المنثورة في الكتاب تضفي عليه قيمة  6

علمية خاصة وتحقق أهداف مؤلفه منه وهي التمرس على االجتهاد واالرتفاع عن 
  التقليد.
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 والمراجعثبت المصادر 

 أوال : القرآن الكريم )) مصحف المدينة (( .
 ثانيا : كتب الحديث وشروحه:

ه( نشر 1666تحفة األحوذي شرح الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري )ت  -1
 ه(.1646المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة)

ه( 276السجستاني )تسنن أبي داود، لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث  -2
 . م2412ه /1066مؤسسة الرسالة،  1تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، ط:

ه( 064سنن البيهقي )السنن الكبرى( أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت  -6
 م.1999ه/1024تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية 

قيق: بشار عواد ه( تح279سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت -0
 م.1994معروف، طبع دار الغرب اإلسالمي، 

، 1ه( ضبط النص: محمود نصار، دار الكتب العلمية، ط:265صحيح البخاري )ت -6
 م.2441ه/1021

، 1صحيح مسلم، ضبط النص: محمود نصار، دار الكتب العلمية، ط:  -5
 م.2441ه/1021

لي بن حجر العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن ع -7
 ه( دار الحديث القاهرة.462)ت

القبس في شرح موطأ ابن أنس، ألبي بكر بن العربي، تحقيق محمد عبد اهلل ولد كريم، دار  -4
 م.2444الغرب اإلسالمي، 

ه/ 1694ه( دار الفكر 046المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اهلل النيسابوري)ت -9
 . م1974

 ه( اعتناء: محمد حامد الفقهي، مكتبة السنة 644مان الخطابي)تمعالم السنن، ألبي سلي -14
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 م.  1904المحمدية، القاهرة،
 كتب أصول الفقه: -ثالثا: 

ه( وولده تاج الدين 765اإلبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي)ت -11
 ه( تحقيق د أحمد الزمزمي ود نور الدين صغيري، دار البحوث، دبي،761السبكي)ت

 م.2440ه/1020، 1ط:
ه( دار الحديث 065اإلحكام في أصول األحكام، لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري)ت -12

 م.1992ه/1016، 2القاهرة، ط:
ه( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار 561اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي)ت -16

 م.1020/2446، 1الصميعي، ط:
ل، لإلمام محمد بن علي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصو  -10

 م.2447، 6ه( دار ابن كثير، دمشق، ط:1266الشوكاني)ت
ه( 094أصول السرخسي، لإلمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي)ت -16

 تحقيق أبو الوفا األفغاني، دار المعرفة بيروت.
د ه( تحرير أسامة األشقر، مراجعة عب790البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي)ت -15

 م.1944ه/1049، 1الستار أبوغدة، وزارة األوقاف الكويت، ط:
ه( 074البرهان في أصول الفقه، لإلمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد اهلل الجويني )ت -17

 م  1944ه/1049، 1تحقيق عبد العظيم الديب، دار األنصار، ط:
صفهاني بيان المختصر في شرح المختصر، ألبي الثناء محمد بن عبد الرحمن األ -14

 2440ه/1020ه( تحقيق د علي جمعة، دار السالم، 709)ت
التبصرة في أصول الفقه، لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  -19

 . م1944/ ه1041، 1ه( تحقيق محمد هيتو، دار الفكر، ط:075)ت
ه/ 1046يةه( دار الكتب العلمية، الطبعة الثان479التقرير والتحبير، البن أمير الحاج)ت -24

 . م1946
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ه( تحقيق 614)ت التمهيد في أصول الفقه، ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني -21

 م.1946ه/1045، 1مفيد أبو عمشة، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، ط:
ه( تحقيق د محمد 772التمهيد في تخريج الفروع على األصول، جمال الدين األسنوي )ت -22

 م.  1947ه/ 1047، 0هيتو، مؤسسة الرسالة، ط: 
التنبيه على مبادئ التوجيه، إلبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، دار ابن حزم،  -26

 . م2447ه/1024
حقيق د عبد الكريم النملة، ه( دراسة وت524روضة الناظر وجنة المناظر، البن قدامة)ت -20

 م.2444ه/1024، 2مكتبة الرشد، ط:
، 1ه( دار الفكر، ط:540شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي)ت -26

 م.1997ه/1014
ه( تحقيق د محمد الزحيلي ود نزيه حماد، 972شرح الكوكب المنير، البن النجار)ت -25

 م.1997ه/1014مكتبة العبيكان 
، 1للشيرازي، تحقيق: د عبد المجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، ط:  شرح اللمع، -27

 م.2444ه/1024
، 1ه( تحقيق عبد اهلل التركي، مؤسسة الرسالة، ط:715شرح مختصر الروضة، للطوفي) -24

 م.1947ه/1047
ه( حققه وعلق 044العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء)ت -29

 م.1994ه/1014، 2ي سير المباركي، ط:عليه د أحمد بن عل
ه( دراسة وتحقيق د عايض الشهراني ود 446القواعد والفوائد األصولية، البن اللحام) -64

 م2446ه/1025ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية
قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، إعداد د عبد الرحمن الكيالني، منشورات المعهد  -61

 . م2449ه/1064، 0اإلسالمي، ودار الفكر سوريا، ط: العالمي للفكر 
 خاريــــد البـــــــز بن أحمـــــن عبد العزيـــــول فخر اإلسالم، عالء الديـــــكشف األسرار على أص  -62
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 م.1970/ ـه1690( دار الكتاب العربي ـه764)ت
مؤسسة ه( 545)ت المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الرازي -66

 م.2444ه/1029، 1الرسالة، اعتناء: شعيب األرنؤوط، ط: 
 م.  2440/  ه1020ه( دار الكتب العلمية، الطبعة األولى505مختصر ابن الحاجب)ت -60
ه( المطبعة األميرية ببوالق، ط: 646المستصفى من علم األصول، ألبي حامد الغزالي)ت -66

 ه. 1622، 1
ق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المسودة في أصول الفقه، آلل تيمية، تحقي -65

 المدني، القاهرة.
ه( حققه محمد حميد وآخرون، 065المعتمد في أصول الفقه، ألبي الحسين المعتزلي )ت -67

 ه.1640الناشر المعهد العلمي للدراسات العربية، دمشق 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول، ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد المالكي  -64

ه( تحقيق: محمد فركوس، المكتبة المكية/ مؤسسة الريان، ط: الثانية 771لتلمساني)تا
 م. 2446ه/ 1020

ه( علق عليه د محمد السليماني، دار الغرب 697المقدمة في األصول، البن القصار)ت -69
 م.  1995، 1اإلسالمي، ط: 

حقيق د ه( ت646المنخول من تعليقات األصول، لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالي)ت -04
 م.1994ه/1019، 2محمد هيتو، دار الفكر، ط: 

ه( 1605نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، البن بدران الدمشقي الحنبلي )ت -01
 م.1996ه/1016، 2الناشر: دار ابن حزم، مكتبة الهدى، ط: 

ه( 1266نشر البنود على مراقي السعود، للشيخ عبد اهلل بن إبراهيم العلوي الشنقيطي )ت -02
 دار إحياء التراث اإلسالمي. طبع

 كتب الفقه -رابعا: 
 الفقه الحنفي: -أوال:
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ه( دار الكتاب 647بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين الكاساني)ت -06

 م.  1970ه/ 1690العربي، الطبعة الثانية 
ه( الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 094المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي)ت -00

 م.2441ه/ 1021
 الفقه المالكي -ثانيا:
ه( 022اإلشراف على نكث مسائل الخالف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي )ت -06

 م.1999ه/ 1024قدم له وحققه د الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األولى 
 م2444، 1التنبيه على مبادئ التوجيه، البن بشير، دار ابن حزم، ط:  -05
ه( حققه د أحسن زقور، دار ابن حزم، 757التوضيح، للشيخ خليل بن إسحاق الجندي)ت  -07

 م.  2447ه/1024الطبعة األولى 
محمد حجي /ه( تحقيق د540الذخيرة، لإلمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت -04

 م. 1990، 1وجماعة من الفقهاء، دار الغرب اإلسالمي، ط: 
 .م 1942/ ه1042ه( دار الفكر، 499بي زيد)تشرح زروق على رسالة ابن أ  -09
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي  -64

 ه( المكتبة الثقافية بيروت، ط: بال1124المالكي األزهري)ت
 المدونة، لإلمام مالك بن أنس، دار صادر. -61
ه( تحقيق محمد حسن 022ي عبد الوهاب )تالمعونة في مذهب عالم المدينة، للقاض -62

 م.1994ه/ 1014الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 
ه( خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد 910المعيار المعرب، للونشريسي )ت -66

 م.1941ه/ 1041حجي، دار الغرب اإلسالمي 
ه( تحقيق د 624)ت بيالمقدمات الممهدات، ألبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرط -60

 م.  1944ه/ 1044، 1محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط:
 د الرحمن ـــــد بن عبـــــد بن محمــــــر خليل، ألبي عبد اهلل محمــــــــل شرح مختصـــــب الجليـــــمواه -66
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 م.1996ه/ 1015، 1ه( دار الكتب العلمية، ط: 960المغربي)ت

 الفقه الشافعي: -ثالثا: 
، 2ه(، دار المعرفة، ط: 240األم، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي)ت -65

 . م1977ه/1697
روضة الطالبين، للنووي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب  -67

 العلمية، بيروت.
 الفقه الحنبلي -رابعا:

ناشر دار ه( تحقيق عبد اهلل التركي وعبد الفتاح الحلو، ال524المغني، البن قدامة )ت -64
 م.  1945ه/ 1045، 1هجر، ط: 

 خامساً: كتب التاريخ والتراجم
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تأليف: أحمد بن محمد المقري، ضبطه وحققه  -69

/ 1664وعلق عليه: مصطفى السقا و إبراهيم األبياري، لجنة التأليف والترجمة القاهرة، 
 م.1969

 م. 1940، 1لعلم للماليين، بيروت، ط: ه( دار ا1695األعالم، للزركلي)ت -54
ه( 600ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض)ت -51

 م. 1949مكتبة الحياة بيروت 
ه( تحقيق محمد األحمدي 799الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، البن فرحون)ت -52

 م.   1970ه/ 1691أبو النور، دار التراث القاهرة 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن مخلوف، المطبعة السلفية القاهرة،  -56

 ه.1909
 م2444ه( مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 674الصلة، البن بشكوال)ت -50
العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، حسن حسني عبد الوهاب، دار الغرب  -56

 م.  1994، 1اإلسالمي، ط: 
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 كتب اللغة والمعاجم:سادساً: 

الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ألبي البقاء أيوب بن موسى  -55
 م.1994ه/ 1019، 2ه( مؤسسة الرسالة، ط: 1490الكفوي)ت

 ه( ط: د ن.711لسان العرب، البن منظور، )ت -57
، ( مؤسسة الرسالة، دار المؤيد774المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، )ت -54

 م.2446ه/1026، 1ط:
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 أحمد حسانين أحمد .د

  هجامعة مصرات -كلية التربية 

 الجروشيحمد سما م أ.

  هجامعة مصرات - دا آلاكلية 

 
 ملخص البحث:

لدى عينة من  اإلرشادية لى التعرف على طبيعة الحاجاتإيهدف البحث 
وطالبة تم  ( طالبا  212من ) تهوتكونت عين ة،طالب كلية التربية جامعة مصرات
بمتوسط  ،( طالبة177و) ( طالبا  75منهم ) ،اختيارهم من عشرة أقسام أكاديمية

 اإلرشادية تم تطبيق استبيان الحاجات . (597( وانحراف معياري )1191) يعمر 
يات المتحدة للطالب من إعداد جال جور وسكيورنج في جامعة بيتسبيرج بالوال

إلى العربية خالد  هوقام بنقل ، (Gallagher & Scheming, 1980)األمريكية
 اإلرشادية الحاجات أننتائج الوأظهرت  ، (Al-khanji, K. 2004) يالخانج

، ضغوط الدراسيةوالتعامل مع ال، قلق االمتحانات: تشمل ،للطالبالملحة 
وتعلم ، والخوف من المستقبل، وتنظيم الوقت، والخوف من الفشل، والنسيان

، والتخطيط للمستقبل المهني، والشعور بالقلق، استراتيجيات أداء االمتحانات
يجاد معنى للحياة، وتطوير مهارات القراءة ، والعصبية الزائدة، واختيار المهنة، وا 
 ،وفهم االهتمامات المهنية، والخجل الزائد، الذاكرةوضعف ، وزيادة قوة الشخصية

بين الطالب تعزى لمتغير  د فروق دالة إحصائيا  و وجوأسفرت النتائج عن عدم 
الذي أشارت نتائجه  ،لمتغير التقدير التراكمي بالنسبةوكذلك  ،التخصص العلمي

 ضعف  ،الدراسيةهداف ألاق ــــــــ: عدم القدرة على تحقيإلى أن هناك فروقا  فقط في
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وكانت هذه  ،ضعف الذاكرة ،التعامل مع الضغوط الدراسية ،مهارات المذاكرة

 الفروق لصالح الطالب منخفضي التقدير. 
 مقدمة البحث :

إذ تعمل  ،تعد المرحلة الجامعية من المراحل التعليمية المهمة واألساسية
وفره من عالقات من مناهج متطورة وما ت هعلى بناء شخصية الطالب بما تقدم

لطالب تتبلور وتتضح خالل ويمكن القول أن شخصية ا ،إنسانية وتفاعل اجتماعي
وقدراته العقلية باإلضافة  هوأن ذلك يشمل اتجاهاته وقيم ،عداد الجامعيفترة اإل

 ؛في عالقتها باإلدراك وتتضح أهمية الحاجات جليا   ،إلى حاجاته ودوافعه المتعددة
بل تتعدى  ؛فالحاجات ال تجعل الشخص ينظر إلى الواقع بشكل خاطئ فحسب

 (16 ،1111 ،إلى عدم رؤية الحقيقة الموضوعية. )سدني جوراردذلك 
ويرى ماسلو أن اإلحباط في إشباع الحاجات هو العامل الرئيس في النمو 

 العيوب في أنواع الشذوذ أوبعض غير المتكامل للشخصية وهو سبب في حدوث 
ع الحاجات إلى الشعور كما يؤدى عدم إشبا  ،تكوين شخصية الفرد خالل حياته

 ( 56 ،1116 ،غتراب والتعاسة واحتقار الذات. )عباس محمود عوضبالقلق واال
شباعها أمر في غاية األهمية  لذلك فإن التعرف على حاجات الطالب وا 

وعليه فقد اهتمت  ،لنجاح العملية التعليمية مهما  يعد  يإليجاد الدافع للتعلم الذ
 للطالب وانتهجت في ذلك طرقا   يةاإلرشاد العديد من الدول بدراسة الحاجات

 ؛وسطونبيات المتحدة وهونج كونج و ما قامت به كل من الوال :مختلفة منها
وذلك ؛ بالعمل على إنشاء مراكز لإلرشاد النفسي تفي بالحاجات النوعية للطالب

عداد برامــــل علمي منظـــخالل دراسة هذه الحاجات بشكمن   ج نوعية للتعامل ــــــــم وا 
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 Gysbers 2004,yuen 2002,navinمع كل نمط من أنماط هذه الحاجات. )

1989) 
وفي العشر سنوات الماضية يبدو أن المشكالت النفسية لدى طالب الجامعة 

ت دراسات عديدة إلى أن الطالب ففي مراجعة للتراث األدبي أشار  ،قد ازدادت
رشادية متنوعة فيما يتعلق بإدارة الوقت واستخدام إيحتاجون إلى خدمات 

وعادات ( والقلق وانخفاض تأكيد الذات Aluede et al 2006المخدرات ) 
متحانات واالهتمامات المهنية والمشاكل المالية.  االستذكار السيئة وقلق اال

(Arca et al 2005) 
للطالب أصبح  يةاإلرشاد ن االهتمام بدراسة الحاجاتإوفى ليبيا يمكن القول 

في ضوء ما تعرض له الشباب خالل األحداث السريعة  ةوملزم ةضرورة ملح
فأحداث القتال والمعارك  ،فبراير المباركة 15والمتالحقة التي واكبت وأعقبت ثورة 

وأشكال الدمار التي لحقت  ،يةالضارية التي خاضها الثوار بمختلف فئاتهم العمر 
بكثير من المناطق ومناظر العنف والحصار وأشكال الترويع التي تم ممارستها 

كان لها واقع األثر على المجتمع بشكل عام  ؛من قبل النظام الليبي آنذاك
وطالب الجامعة بشكل خاص باعتبارهم من الفئات التي شاركت في أحداث 

 . ل أحداث الثورة المجيدةالمعارك التي دارت رحاها خال
( إلى أن الطلبة في المرحلة 2007ويشير سلطان بن موسى العويضة )

، الجامعية يفاوضون على تشكيل هويات جديدة في البيئة الجامعية الجديدة
، ويضيف أن مثل هذا التغيير في االنتقال بالهوايات يستدعي عملية توافق فعالة

 دما يغادرون ـــــــــر الخسارة عنــــــق مع مشاعــــــى التوافن علــــاألمر الذي يجعلهم قادري
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 هوياتهم المدركة باتجاه قبول هويات جديدة.

 ,Heppner, Neal, &Larson)كما يشير كل من هبنر ونل والرسون 

إلى أن التوتر النفسي وصعوبات التكيف هما نتاج لعدم فاعلية األسلوب  (1984
لذلك فإن طلبة الجامعة بحكم المرحلة  ، يستخدمه الطلبة في حل المشكالت يالذ

وتحقيق قدر ، العمرية التي يجتازونها وحاجاتهم الشديدة إلى اكتشاف ذواتهم
ثبات ذواتهم أمام أسرهم وعالم الراشدين الذي يعيشون ، مناسب من االستقاللية وا 

وما يواجهون من ، لدراسيةيواجهون أعباء كثيرة إلى جانب واجباتهم ا، فيه
ذا ما  ،أو التخطيط للمستقبل، االقتصادي أو، مشكالت في المجال االجتماعي وا 

وبين تكيفهم  اإلرشاد علمنا أيضا أن هناك ارتباطا عاليا بين اتجاهات الطلبة نحو
التي يشعر  يةاإلرشاد فإننا نستطيع أن ندرك أهمية البحث عن الحاجات، الدراسي

يتولى  يالنفسي والخدمات النفسية الذ اإلرشاد تقييم أهمية إنشاء مركزبها الطلبة ل
لمساعدة الطلبة على التعامل مع المشكالت  اإلرشادتقديم خدمات التوجيه و 

وتحقيق التوافق على المستوى الفردي  ، والتخفيف من آثارها على صحتهم النفسية
سمير  ،شأت محمودواالجتماعي والسير في دراستهم األكاديمية بنجاح. )ن

 (222 ،2011،فؤاد
يهدف إلى التعرف على طبيعة  يوعليه كانت فكرة البحث الحالي الذ

 ةلدى عينة من طالب وطالبات كلية التربية جامعة مصرات اإلرشادية الحاجات
 مما يمهد الطريق لتصميم برامج إرشادية للتعامل مع هذه الحاجات.

 الحالي في التساؤالت التالية :تتحدد مشكلة البحث  مشكلة البحث:
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 ؟ةلطالب كلية التربية جامعة مصرات اإلرشادية ما طبيعة الحاجات -1
 وفقا لمتغير التخصص العلمي؟ اإلرشادية هل توجد فروق في الحاجات -2
 وفقا لمتغير المستوى األكاديمي ؟ اإلرشادية هل توجد فروق في الحاجات -5

 من خالل النقاط اآلتية:تأتي أهمية البحث الحالي  أهمية البحث:
من الموضوعات التي وجه إليها االهتمام في  اإلرشادية موضوع الحاجات ديع -1

وعليه فإن  ،في نجاح العملية التعليمية اهمم اآلونة األخيرة باعتبارها عامال
التعرف على هذه الحاجات ودراستها سيساعد بشكل كبير في التعامل مع كثير 

 .األكاديميهم على أداء هينعكس بدور من مشكالت الطالب مما 
يعول س الذين ؛وهم طالب كلية التربية تهتأتي أهمية البحث من أهمية عين -2
 ،يقوم بإعداد األجيال القادمة في المدارسسهم من ف ،التعليمبض و نهلل اكثير  يهمعل

والتعرف على مشاكلهم وحاجاتهم والتعامل معها داخل الحرم الجامعي سوف 
 ينعكس بشكل كبير على جودة مخرجات المراحل التعليمية األخرى.

يمكن أن تفيد المسئولين في إدارة  ه التيتأتي أهمية البحث من أهمية نتائج -5
ي من حيث توجيه الجامعة وأولياء األمور وكذلك صانعي القرار في التعليم العال

يتم توجيه  ماالهتمام إلى بعض الجوانب التي قد تهم الطالب الليبي بشكل كبير ول
 االنتباه إليها.

 اإلطار النظري للبحث:
لبعض المفاهيم والنظريات والدراسات السابقة التي  مختصرا   يتضمن عرضا  و 

وقد تم االستفادة منها في تحديد بعض  ،اإلرشادية تناولت موضوع الحاجات
 المجاالت وكذلك في تفسير نتائج البحث.
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هي رغبة الفرد في التعبير عن  اإلرشادية الحاجات :اإلرشادية مفهوم الحاجات

وذلك  ،مشكالته بشكل إيجابي منظم بقصد إشباع حاجاته التي لم يتهيأ إلشباعها
بهدف التعبير عن مشكالته  ،مفردهإما ألنه لم يكتشفها أو عجز عن إشباعها ب

 ،والتخلص منها والتفاعل مع بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه. )محمد الطحان
الدرجة التي يحصل عليها أنها وتعرف إجرائيا ب (1 ،1110 :ةطيع أبوسهام 

 .اإلرشادية الفرد من خالل إجابته على استبيان الحاجات
 النظريات المتعلقة بالحاجات:

من  همة التي نالت كثيرا  منسانية من الموضوعات الالحاجات اإليعد موضوع 
وقدمت نماذج  ة،االهتمام والبحث والدراسة من قبل علماء النفس منذ عقود عديد

شباعها إليات آنسانية وتفسيرها وبيان ونظريات للتعرف على طبيعة الحاجات اإل
مبكرة في هذا ومن النظريات ال ،ودورها في تفسير مظاهر السلوك اإلنساني

يرى أن الحاجة تنشأ عن استجابة  ي( الذMurry,1938) يالمجال نظرية مورا
 يوالحاجة تعمل على رفع مستوى التوتر الذ ،دافع داخلي لضغط بيئي خارجي

قائمة تتكون  يوصاغ موار . يحاول الكائن أن يخفضه عن طريق إرضاء الحاجة
)حاجة  :وتشمل الحاجات ،من عشرين حاجة تمثل الحاجات الرئيسية في نظامه

 ،الدافعية، المضادة ،االستقالل الذاتي ،العدوان ،التواد ،نجازاإل ،اللذالتحقير واإل
 ،النظام ،الرعاية ،تجنب المذلة ،لمتجنب األ ،االستعراض ،السيطرة ،االنقياد
 يعتقد مورااخرين( و الحاجة إلى عطف اآل ،الجنس ،سيةاللذة الح ،النبذ ،اللعب

 ،إلى تكوين شخصية الفرد يأن اندماج الحاجات مع بعضها البعض يؤد
  ،ولويات للحاجاتأخرى فهناك ال تعمل كل منها في عزلة تامة عن األ اتوالحاج
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ذات  كثر في نفس الوقت فإن الحاجةأففي المواقف التي تستثار فيه حاجتان أو 

ألنه ال يمكن ؛ األولوية )كاأللم والجوع والعطش( هي التي تترجم إلى عمل
 (251، 1151ي، ولندز  ،تأجيلها.)هول

لم يناقش في قائمته للحاجات ترتيبا لهذه الحاجات بالنسبة  يونظرا ألن مورا
قدم ماسلو  ،لإلنسان وكذلك مدى عمومية أفكاره في ثقافات غير الثقافة الغربية

(Maslow 1954تصورا آخر للحاجات اإل ) نسانية يعتمد على تصور الحاجات
ولية يبدأ بالحاجات الفسيولوجية أو ما تسمى األ ينسانية وفق تسلسل هرماإل

ثم الحاجات  ،الجوع والعطش والجنس :الالزمة لبقاء اإلنسان على قيد الحياة مثل
من ة األحاج :النفسية واالجتماعية وهى ما تسمى بالحاجات النمائية مثل

 . والسالمة واالنتماء والمعرفة والتقدير والحاجات الجمالية وتقدير الذات
ويرى ماسلو أن دافعية الفرد نحو تحقيق الحاجات الدنيا وال سيما 

إذ أن الفرد الجائع  ،تزداد في محاولة منه إلشباعها ،الفسيولوجية واألمنية منها
 ا  يستمر في البحث عن الطعام حتى يشبع حاجة الجوع بحيث ال يكون مدفوع

ن الدافعية إشباع الحاجات الدنيا فإوحالما يتم  ،خرى غيرهاأإلشباع حاجات 
أما بالنسبة  ،خرى في الهرمأوتزداد دافعية الفرد إلى تحقيق حاجات  ،نحوها تقل

نما يسعى الفرد إلى  ،يئشباع الجز تتوقف عند حد اإلخرى فإنها ال للحاجات األ وا 
لحاح وال تشبع ألنها دائمة اإل ،شباع لمثل هذه الحاجاتتحقيق مزيد من اإل

شار ماسلو إلى أن الحاجات غير المشبعة لمدة أكما ، بصيغة كلية أو دائمة
 إلى إحباط وتوتر يالفرد من صعوبة في إشباعها قد تؤد يطويلة أو التي يعان

 د من ردودــــــر إلى العديـــــاألم ير ويؤدـــــق والتوتـــــب األلم النفسي والقلــــحاد قد يسب
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)عبد الحليم  األفعال التي يحاول الفرد من خاللها أن يحمي نفسه من اإلحباط.

 (250 ،1110، خرونآمحمود السيد و 
من  إال أن كثيرا   ،القته هذه النظرية يوعلى الرغم من الدعم الواسع الذ
( Wiswede,1995فكار ماسلو )انظر أالدراسات اإلمبريقية لم تدعم صحة 

فراد حيان نجد أن بعض األففي كثير من األ ،للحاجات يحول التدرج الهرم
أو اعتراضا على نظام أو تحمل  ،يمتنعون عن الطعام والشراب طلبا للحرية مثال

 . لذاتلم والعقاب في سبيل تحقيق اذى واألاأل
يجابية في السلوك والبحث عن وفى اآلونة األخيرة زاد االهتمام بالجوانب اإل

لذلك ظهرت توجهات  ،محددات السعادة والرضا عن الحياة والهناء الشخصي
نسانية تميل بشكل كبير إلى البحث عن الحاجات حديثة في دراسة الحاجات اإل

إدورد  همن هذه التوجهات ما قدمالتي ترتبط بتحقيق الراحة النفسية والرفاهية و 
( تحت ما يسمى بنظرية محددات Deci &Ryan,2000وريتشارد ريان ) يديس

ساسية وهى الحاجة أنسانية إلى ثالثة حاجات حيث قسما الحاجات اإل ،الذات
ووفقا لهذه النظرية فإن العوامل البيئية والشخصية  ،للكفاءة واالستقاللية واالنتماء

بينما تلك العوامل التي تحبط  ،الذات يلحاجات تحفظ وتدعم وتقو التي تشبع هذه ا
 . تؤدى إلى المرض والصراع يأو تعوق إشباع هذه الحاجات فه

كما أكدت النظرية على أن هذه الحاجات أساسية لجميع مراحل النمو 
 :وتتضمن هذه الحاجات الثالثة حاجات أخرى ال غنى عنها للفرد مثل ،المختلفة

وجميعها  ،الحاجة للحب والمودة والحاجة لألمن والحاجة لإلنجاز وتقدير الذات
 فاءة واالستقالل واالنتماء ومن ثم الوصول ــــة للكـــــها إشباع الحاجـــــنأحاجات من ش
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وتؤكد النظرية على أن الحاجة هي  ،بالفرد إلى مستوى عال من الصحة النفسية

وأن فهم دوافع  ،ية للنمو النفسي والصحة النفسيةساسالتي تحدد المتطلبات األ
الحاجات النفسية الفطرية المتمثلة في  اإلنسان يتطلب أن نضع في االعتبار

ة عامة فإن الصحة النفسية السليمة تتطلب فوبص ،ستقاللية واالنتماءالكفاءة واال
الناحية ومن  ،غير كاف ن إشباع واحدة أو اثنتانأو  ،إشباع الحاجات الثالثة معا

الوظيفية يتحسن النمو وفقا للظروف المدعمة لإلشباع وينحدر تحت الظروف 
 المعيقة لإلشباع.

نسانية بشكل ومن العرض السابق لبعض النظريات التي تناولت الحاجات اإل
نسانية متنوعة عام يمكن القول في ضوء توجهات هذه النظريات أن الحاجات اإل

وهناك من اهتم  ،ولوجية والنفسية واالجتماعيةفهناك الحاجات الفسي ،ومختلفة
يمكن  يبشكل كبير بالتركيز على إشباع الحاجات الفسيولوجية في األساس لك

وهناك من اهتم بشكل كبير بالحاجات  ،خرى مثل ماسلواالنتقال إلى الحاجات األ
وعلى الرغم من اختالف التوجهات  ،وريان( يالنفسية واالجتماعية مثل )ديس

النظرية حول طبيعة الحاجات وأنواعها إال أن الجميع يؤكد على ضرورة إشباع 
شباع يعيق النمو ويؤدى إلى االضطرابات النفسية ألن عدم اإل؛ الحاجات
 والجسمية.

 الدراسات السابقة:
 لدى طالب اإلرشادية أجريت العديد من الدراسات للتعرف على الحاجات

م في تحقيق هذه الحاجات وتوفير النمو الطبيعي اسهالجامعة وذلك من أجل اإل
 مة في هذا ـــــومن الدراسات المه ،األكاديمي أدائهمعلى  هللطالب مما ينعكس بدور 
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( بهدف التعرف على 1115االتجاه الدراسة التي أجراها أحمد الطحان وآخرون )

وذلك على عينة مكونة من  ،ماراتللطالب في جامعة اإل اإلرشادية الحاجات
ن حاجة إرشادية تمثل يوتوصلت الدراسة إلى وجود عشر  ،( طالب وطالبة642)

حاجات ملحة للطالب وتحتاج إلى الرعاية والتوجيه وتشمل هذه الحاجات: 
في هذه  اكما وجدت فروق ،ومعلوماتية، ومهنية، واجتماعية، حاجات تربوية

 الحاجات وكانت هذه الفروق لصالح اإلناث.
( 1115وفى الجامعة الهاشمية أجرى محمد أبو عاليا وسامح محافظة )

وتكونت عينة الدراسة من  ،دراسة للتعرف على مشكالت الطالب في الجامعة
مستوى  يوأظهرت النتائج أن أبرز المشكالت كانت تدن ة،وطالب ( طالبا557)

لى الجامعة وعدم توافر أماكن  الخدمات داخل الكلية وصعوبة المواصالت من وا 
جراء أكثر من امتحان في اليوم الواحد وكبر حجم المادة الدراسية وعدم  استراحة وا 

 . يكاديمغير األ اإلرشاد توافر الكتب وعدم توافر خدمات
هدف التعرف ( دراسة ب 1111Bishop,et alكما أجرى بيشيوب وآخرون )

( طالب وطالبة من جامعة 105لدى عينة مكونة من ) اإلرشادية على الحاجات
وأظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من  ،ديلوريا بالواليات المتحدة األمريكية

متوسطة فيما الو ، مرتفعةالو ، مرتفعة جداالنصف أفراد العينة أظهروا مستويات بين 
، والشعور باالكتئاب، واالهتمامات المهنية، الوقت يتعلق بالحاجات المتعلقة بإدارة

كما أظهر  ،والقلق االجتماعي، والتحكم في الوزن، والتوكيدية، والهلع، والقلق
 ، ومواجهة األفكار السيئة، الطالب مستويات مرتفعة في التحكم في شرب الكحول

 مرتفعة في قلق  رت اإلناث مستوياتـــــــالتوجهات الجنسية مقارنة باإلناث كما أظه
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 واالكتئاب مقارنة بالطالب.، الوزنفي والتحكم ، االمتحان والخوف من الفشل

( دراسة بهدف التعرف على 2000وفى لبنان أجرى محمد مصطفى )
وتكونت عينة الدراسة  ،منها الطالب في الجامعة اللبنانية ييعان يالمشكالت الت

 وأظهرت النتائج أن أكثر المشكالت كانت تتعلق بالجانب ،وطالبة اطالب 454من 
وعدم الكفاءة ، األكاديمي وخاصة البعد المتعلق بالوقت المخصص للدراسة

 المهنية للمعلمين.
( دراسة في 2000وفى نفس االتجاه السابق أجرت فريدة عبد الوهاب )

مشكالت  وطالبة بهدف تحديد ا( طالب275جامعة صنعاء على عينة مكونة من )
التي يحتاجونها وقد أظهرت النتائج أن البعد  اإلرشادية والخدمات، الطالب

األكاديمي كما في الدراسة السابقة جاء في المرتبة األولى يليه البعد النفسي 
 . فاالجتماعي

 ( الحاجات2002طة )يوفى األردن درس محمد الطحان وسهام أبو ع
 اطالب 1255وتكونت عينة الدراسة من  ،لدى طالب الجامعة الهاشمية اإلرشادية
 ،لدى الطالب اإلرشادية وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من الحاجات، وطالبة

واألكاديمية والنفسية ، واشتملت هذه الحاجات بالترتيب على الحاجات المهنية
بين الذكور واإلناث في هذه الحاجات لصالح  اكما وجدت فروق ،واالجتماعية
 الحاجات النفسية فكانت الفروق فيها لصالح اإلناث. الذكور عدا

( فقد حاولت الكشف عن 2004السفاسفة ) محمدو أما دراسة ماهر الدرابيع 
( 1156من خالل عينة بلغت ) اإلرشادية مشكالت طلبة جامعة مؤتة وحاجاتهم

 وأشارت النتائج إلى أن ترتيب المشكالت لدى طلبة الجامعة جاءت، طالبا وطالبة
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 ثم المجال، فالمجال الدراسي واألكاديمي، على النحو التالي: المجال القيمي

وأخيرا المجال ، ثم مجال التكيف االنفعالي، فالمجال الصحي، اإلرشادي
النتائج إلى وجود فروقا دالة إحصائيا في المجال  أشارتو ، االجتماعي واألسري

سط المشكالت لدى حيث كان متو ؛ لجنسلمتغير ا ىالدراسي األكاديمي تعز 
أما بالنسبة لمتغير الكلية فقد كان متوسط  ،اإلناث أعلى منه لدى الذكور

أما  ،المشكالت لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى منه لدى طلبة الكليات العلمية
فقد كان متوسط المشكالت لدى طلبة السنتين  ، متغير المستوى الدراسيبالنسبة ل
 ،اإلرشادي في المجال ه لدى طلبة السنتين األولى والثانيةلرابعة أعلى مناالثالثة و 

فروقا أيضا  وهناك ، كان متوسط المشكالت لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكورو 
الت كحيث كان متوسط مش لمتغير المستوى الدراسي؛ ىفي المجال الصحي تعز 

أما في ، والثالثةطلبة السنة الرابعة أعلى منه لدى طلبة السنوات األولى والثانية 
مجالي التكيف االنفعالي والمجال االجتماعي واألسري فقد كان متوسط المشكالت 

 لدى طلبة السنة الرابعة أعلى منه لدى طلبة السنوات األخرى.
( دراسة للتعرف على الحاجات 2004وفى قطر أجرى خالد الخانجى )

وطالبة في جامعة  االبط 412النفسية واألكاديمية والمهنية لدى عينة مكونة من 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب أظهروا مستويات مرتفعة من ، قطر

كما  ،والتوكيدية، من الفشلالحاجات النفسية فيما يتعلق بقلق االمتحان والخوف 
واألكاديمية المتعلقة باختيار ، أظهروا أيضا مستويات مرتفعة من الحاجات المهنية

دارة ز وغ، لق بالحصول على وظيفةوالقلق المتع، المهنة ارة الضغوط األكاديمية وا 
 الوقت.
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( دراسة هدفت إلى استكشاف 2007سلطان بن موسى العويضة ) ىوأجر 

ن الدارسون في الجامعات و المشكالت التوافقية التي يواجهها الطلبة السعودي
الدراسة أن وأظهرت نتائج ، ( طالبا وطالبة150األردنية على عينة تكونت من )

األكاديمي واآللية المتبعة  اإلرشاد الطلبة السعوديين يواجهون مشكالت في مجال
وأن ، إلى جانب ضعف االهتمام بالطلبة من قبل مدرسيهم، في عملية التسجيل

مر األهل من دارتفاع تكاليف السكن والمعيشة وت :الت اقتصادية مثلكهناك مش
وسوء فهم الطلبة فيما ، الطلبة السعوديين وكذلك ارتفاع مستوى القلق لدى، ذلك

 يتعلق بالعالقة بين الجنسين.
( دراسة بهدف التعرف على أكثر 2006عائد الربعي )و كما أجرى أنور البنا 

تكونت عينة الدراسة من و ، المشكالت شيوعا لدى طلبة جامعة األقصى بغزة
ت على النحو وبينت النتائج أن ترتيب المشكالت كان، ( طالبا وطالبة200)

والمشكالت ، والمشكالت التعليمية، التالي: مشكالت الحياة والمباني الجامعية
وأشارت ، وأخيرا المشكالت الجنسية، ثم المشكالت األخالقية واالجتماعية، النفسية

لمتغير الجنس في المشكالت األخالقية  ىالنتائج إلى وجود فروق تعز 
وفي المشكالت التعليمية لصالح ، ح الذكورلجنسية لصالاوالمشكالت ، االجتماعية

لمتغير الحالة االجتماعية في المشكالت  ىتعز  اكما اتضح وجود فروق، اإلناث
 ىتعز  اوكذلك وجود فروق، األخالقية االجتماعية الجنسية لصالح غير المتزوجين

لمتغير المستوى الدراسي في المشكالت الجنسية لصالح طلبة السنة األولى مقارنة 
 مع طلبة السنوات األخرى.
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دراسة للتعرف على طبيعة Aluede,et al 2006) وآخرون ) يوأجرى إليود

وطالبة  اطالب 120الحاجات المهنية واألكاديمية والشخصية لدى عينة مكونة من 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحاجة إلى إدارة الوقت ، من جامعة أميروز بنيجريا

كانت من أولويات الحاجات لدى الطالب يليها المشاكل المتعلقة بالتعاطي 
والمشاكل العائلية والحاجات المهنية والعالقات والقدرات األكاديمية وسمات 

في الحاجات المالية بين الذكور  افروقكما وجدت  ،الشخصية والقلق واالكتئاب
 واإلناث لصالح اإلناث.

يمان الطائ يوفى جامعة عمر المختار بليبيا أجرى صالح الغمار   يوا 
 ،للطالب بالجامعة اإلرشادية ( دراسة بهدف التعرف على الحاجات2001)

والطب البشرى تم ، ( طالب وطالبة بكلية اآلداب100وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة أن الحاجات التي حصلت على ، تيارهم بطريقة عشوائيةاخ

، والنظام الدراسي، والنسيان، أولوية بالنسبة للطالب كانت الخوف من االمتحانات
، واإلناث في الحاجات كما لم توجد فروق بين الذكور ،وعدم التركيز، والتشتت

 بين التخصصات العلمية واألدبية. افروق ظهروأيضا لم ت
 ( دراسة لمعرفة الحاجات2001) يوفى العراق أجرى أحمد نورى وأياد يح

 ،النفسية واالجتماعية والدراسية لدى عينة من طالب جامعة الموصل اإلرشادية
وأظهرت نتائج الدراسة وجود تسع حاجات إرشادية مهمة وضرورية وملحة لدى 

كما وجدت  ،دراسية واثنتان نفسية وواحدة اجتماعيةالطالب منها ستة حاجات 
كما  ،وكانت الفروق لصالح الذكور، بين الذكور واإلناث في هذه الحاجات افروق

 وكانت الفروق لصالح طالب الفرقة الرابعة.، أيضا في المستويات الدراسية اوجدت فروق
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كلية  دراسة على طالبAtik.G,Yalcin.I. 2010)  تيكا ويلسن )إوأجرى 

وتكونت عينة  ،اإلرشادية العلوم التربوية بأنقرة بتركيا للتعرف على حاجاتهم
وقد أظهرت النتائج وجود حاجات إرشادية ، ( طالب وطالبة400الدراسة من )

، واالنفعاالت والجوانب المهنية، والعالقات، يمرتفعة فيما يتعلق بالجانب األكاديم
 ،والمهنية، ات في الحاجات األكاديميةبين الطالب والطالب اكما وجدت فروق

 وكانت هذه الفروق لصالح الذكور.، والعالقات
 Giovazolias.T,et al 2010)وفى اليونان أجرى جيوفيزوليوس وآخرون )
واتجاهاتهم نحوها وذلك  اإلرشادية دراسة اهتمت بالتعرف على حاجات الطالب

يروس وكريت وقد أشارت وطالبة من جامعتي ب اطالب 512على عينة مكونة من 
للطالب كانت متعلقة بالعالقات  اإلرشادية نتائج الدراسة إلى أن أهم الحاجات
كما وجد أن الطالب لديهم اتجاهات سالبة  ،وتحقيق األهداف وحل المشكالت

 بالجامعة. اإلرشادية نحو التعامل مع المراكز
 حاجات( دراسة بهدف التعرف على ال2015وأجرت الجوهرة إبراهيم )

وتكونت  ،لطالبات كلية التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن اإلرشادية
 ،( طالبة من جميع المراحل والتخصصات الدراسية160عينة الدراسة من )

 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المجال األكاديمي تصدر حاجات الطالبات
في الحاجات االجتماعية والنفسية وفقا لمتغير  اكما وجدت فروق ،اإلرشادية

 وكانت الفروق لصالح طالب الفرقة األولى.، السنوات الدراسية
أشار إلى وجود  هاومن العرض السابق للدراسات يمكن القول أن معظم

 وتنوعت هذه الحاجات بين الحاجات األكاديمية  ،البـــــــــة لدى الطــــحاجات إرشادي
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كما تصدرت الحاجات األكاديمية  ،نفسية واالجتماعية والمهنيةوالحاجات ال

كما  ،يليها الحاجات النفسية ،في أغلب الدراسات أولويات الحاجات لدى الطالب
وكانت هذه الفروق ، في هذه الحاجات بين الذكور واإلناث اوجدت أيضا فروق

للمرحلة  أيضا وفقا اكما وجدت فروق ،لصالح الذكور مقارنة باإلناث اغالب
  وكانت الفروق لصالح طالب المراحل األولى.، الدراسية

جراءاته:  منهج البحث وا 
المنهج الوصفي االستكشافي لإلجابة على أسئلة  اناستخدم الباحث منهج البحث:

 . البحث
وطالبة من طالب كلية  ا( طالب212تكونت عينة البحث من )عينة البحث: 

موزعين على عشرة أقسام  ؛تم اختيارهم بطريقة عشوائية ة،التربية جامعة مصرات
نحراف المعياري ( واال1191وبلغ المتوسط العمري ألفراد العينة ) ،أكاديمية بالكلية

 ويوضح الجدول التالي توصيف العينة. ،(597)
 ( توزيع أفراد العينة حسب التخصص والجنس1جدول رقم )           

 القسم
 النـــــــــــــــــــــــــوع

 المجموع
 أنثي ذكر

 02 02 ------ معلم الفصل

 02 02 12 اللغة العربية

 02 02 ------- التربية وعلم النفس

 01 12 11 اإلدارة والتخطيط

 01 12 11 الخدمة االجتماعية

 02 12 12 التاريخ

 01 02 1 الكيمياء
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للطالب تم االطالع على االستبيانات  اإلرشادية لقياس الحاجات أدوات البحث:
وقع االختيار على استبيان وقد ، والمقاييس التي استخدمت في الدراسات السابقة

أعده جال جور وسكيورنج في جامعة بيتسبيرج  يللطالب الذ اإلرشادية الحاجات
 Gallagher & Scheming, 1980.  Gallagher ,et)يات المتحدة األمريكيةبالوال

al 1992) وقام بنقلة إلى العربية خالد الخانجى(Al-khanji, K. 2004)   بجامعة
تعكس كل عبارة  ،ن عبارةيويتكون االستبيان في نسخته العربية من واحد وأربع ،قطر

خالل تم االستجابة على فقرات االستبيان من تو  ،منها حاجة إرشادية معينة للطالب
والدرجة  ،( إلى عدم وجود حاجة1حيث تشير الدرجة ) ،متصل مكون من خمس نقاط

( تشير 4والدرجة ) ،ى وجود حاجة متوسطة( إل5والدرجة ) ،( إلى وجود حاجة قليلة2)
 وللمقياس خصائص قياسية  ،ر إلى حاجة شديدة جداــ( تشي7والدرجة ) ،إلى حاجة شديدة

لفا له على التوالي بالنسبة أبلغت قيمة  حيث ،صلية أو العربيةجيدة سواء في نسخته األ
 (.0914 ، 0912للنسختين )

( 50على عينة مكونة من ) هيان وصدقوفى البحث الحالي تم حساب ثبات االستب
( كما تم تقدير 0914وبلغت قيمة الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ ) ،وطالبة اطالب

ك بحساب معامل االرتباط بين البنود والدرجة لوذ ،الصدق من خالل االتساق الداخلي
 إلحصائية.ويوضح الجدول التالي قيم معامالت االرتباط وداللتها ا ،الكلية للمقياس

 القسم
 النـــــــــــــــــــــــــوع

 المجموع
 أنثي ذكر

 00 12 ----- الحاسوب

 00 12 0 الرياضيات

 01 01 ------- األحياء

 010 111 15 المجموع
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 معامالت االرتباط بين البنود والدرجة الكلية لالستبيان (0جدول رقم )

 
 اإلرشادية استبيان الحاجات

 االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند االرتباط رقم البند

1 25.0 10 25.0 02 252. 23 25.2 

0 25.2 12 25.0 03 25.0 2. 25.0 

2 25.2 13 25.2 0. 25.3 2. 25.0 

3 25.2 1. 2530 0. 2521 23 25.2 

. 2520 1. 25.. 03 25.. 20 25.3 

. 25.0 13 25.2 00 253. 23 25.2 

3 2531 10 25.3 03 25.3 32 25.0 

0 2523 13 25.2 22 2523 31 25.0 

3 253. 02 25.1 21 252.   

12 253. 01 2530 20 25..   

11 2523 00 2530 22 2533   

ومن الجدول السابق يمكن القول أن قيم معامالت االرتباط بين البنود والدرجة 
على صدق  ا  جيد ا  ( مما يعتبر مؤشر 0901الكلية جاءت دالة عند مستوى داللة )

 .االستبيان
( 2014-2015) يجامعتم تطبيق البحث في الفصل الثاني للعام ال إجراءات التطبيق:

عقب انتهاء و  ،االستئذان من أعضاء هيئة التدريس بعدالتطبيق بشكل جماعي  تمو 
ن بأخذ أراء الطالب حول مشاركتهم في البحث وذلك اكما قام الباحث ،المحاضرات

 ضمانا لجدية التطبيق.
 spss)حصائية للعلوم االجتماعية )تم استخدام برنامج الحزم اإل حصائية:سالي  اإلاأل

 حصائية التالية:ساليب اإلالخاصة بالبحث واستخدمت األ لتحليل البيانات
 .التكرارات والنسب المئوية -1
 .معادلة الوسط المرجح  -2
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -5
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  .لداللة الفروق بين المتوسطات t.test ختبار ا-4
  .تحليل التباين أحادي االتجاه-7

ينص هذا التساؤل على "ما طبيعة الحاجات   :نتائج التساؤل األول  نتائج البحث:
 ؟".ةاإلرشادية لطالب كلية التربية جامعة مصرات

لإلجابة على هذا التساؤل تم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات العينة على 
 البنود المختلفة ويوضح الجدول التالي نتيجة هذا اإلجراء:

 (0جدول رقم )
 اإلرشادي ط المرجح والوزن المئوي إلجابات العينة على فقرات استبيان الحاجاتالوس

 
 الترتي  الوزن المئوي الوسط المرجح الحاجات اإلرشادية م

 53 38.19148 1.909574 الشعور بالوحدة. 1

 1 69.36170 3.468085 القلق بسبب االمتحانات. 2

 53 45.21276 2.260638 القلق بشأن الزواج. 3

 53 38.29787 1.9148936 الشعور باالكتئاب. 4

 55 45.74468 2.2872340 الخوف من التحدث أمام مجموعة من الناس. 5

 6 55.63829 2.7819148 الخوف من المستقبل. 6

 16 50.31914 2.5159574 الخجل الزائد. 7

 11 48.08510 2.4042553 األرق )مشكالت النوم (. 8

 31 38.19148 1.2340425 االنتحار.في التفكير  9

 34 30.31914 1.5159574 األقارب(. ،اإلخوة ،األم ،سرية مع )األبأمشكالت  10

 51 40.957446 2.0478723 رتياح في المواقف االجتماعية.الشعور بعدم اال 11

 11 52.553191 2.6276595 إيجاد معنى لحياتي. 12

 8 54.893617 2.7446808 الشعور بالقلق. 13

 18 48.617021 2.4308510 التحكم في وزنى. 14

 3 58.191489 2.9095744 الخوف من الفشل 15

 55 40 2 مشاكل صحية متكررة. 16

 15 50.957446 2.5478723 العصبية الزائدة. 17
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 الترتي  الوزن المئوي الوسط المرجح الحاجات اإلرشادية م

 13 50.957446 2.5478723 قوة الشخصية (.أن أصبح أكثر حزما )زيادة  18

 52 44.255319 2.2127659 الشعور بعدم التوازن أو عدم االستقرار العاطفي. 19

 51 30.531914 1.5265957 التعامل مع المضايقات الجنسية. 20

 54 41.702127 2.0851063 ي السلبية.ئصدقاأالتخفيف من أثر مشكالت  21

 53 45.212765 2.2606382 تحقيق أهدافي الدراسية.عدم قدرتي على  22

 56 36.914893 1.8457446 الشعور بضعف الثقة بالنفس. 23

 52 34.042553 1.7021276 مشاكل مالية. 24

 55 46.276595 2.3138297 فهم دوري االجتماعي. 25

 58 32.446808 1.6223404 التعامل مع المشكالت الجنسية. 26

 51 42.872340 2.1436170 الزائد.التسويف  27

 54 47.659574 2.3829787 اختيار التخصص األكاديمي. 28

 12 48.723404 2.4361702 فهم اهتماماتي المهنية. 29

 15 51.170212 2.5585106 اختيار المهنة. 30

 51 46.914893 2.3457446 القلق بشأن الحصول على وظيفة. 31

 1 54.574468 2.7287234 المهني.التخطيط لمستقبلي  32

 56 44.468085 2.2234042 مهارات المذاكرة لدى ضعيفة. 33

 5 59.787234 2.9893617 التعامل مع الضغط الدراسي. 34

 3 57.234042 2.8617021 تنظيم الوقت. 35

 2 55 2.75 تعلم استراتيجيات أداء االمتحانات. 36

 14 52.659574 2.6329787 تطوير مهارات القراءة. 37

 5 58.723404 2.9361702 مشكالت النسيان. 38

 13 50.531914 2.5265957 مشكالت ضعف الذاكرة. 39

 55 39.787234 1.9893617 عن النفس. اعدم الرض 40

 58 42.978723 2.1489361 حساس باألمن.عدم اإل 41

 
ومن الجدول السابق يمكن القول أن الحاجات التي حصلت على وسط مرجح       

 يمكن اعتبارها تمثل حاجت ضرورية للطالب هي الحاجات   (2.5)زيد عنيووزن مئوي 
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والخوف ، والنسيان، والتعامل مع الضغوط الدراسية، المتعلقة بكل من: قلق االمتحانات

، وتعلم استراتيجيات أداء االمتحانات، المستقبلوالخوف من ، وتنظيم الوقت، من الفشل
يجاد معنى ، وتطوير مهارات القراءة، والتخطيط للمستقبل المهني، والشعور بالقلق وا 

، وضعف الذاكرة، وزيادة قوة الشخصية، والعصبية الزائدة، واختيار المهنة، للحياة
مع نتائج الدراسات السابقة وتتفق هذه النتيجة  .وفهم االهتمامات المهنية، والخجل الزائد

حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الجوانب النفسية مثل القلق  ،في هذا المجال
تعد  ،وتنظيم الوقت، والجوانب األكاديمية مثل التخطيط للدراسة، والتعامل مع الضغوط

 وفيما ،للطالب التي يحتاجون فيها إلى خدمات إرشادية اإلرشادية هم الحاجاتأمن 
بها المجتمع الليبي بشكل  يتعلق بعينة الدراسة الحالية يمكن القول أن الظروف التي مر

وظهر ذلك من ، عام والطالب بشكل خاص تركت آثارا على البناء النفسي للطالب
، والنسيان، خالل نتيجة االستبيان ؛حيث جاءت الحاجات النفسية المتعلقة بالقلق

تيب أولويات الحاجات التي يحتاج الطالب فيها والخوف في المرتبة األولى في تر 
 للمساعدة.

 اإلرشادية ينص هذا التساؤل على "هل توجد فروق في الحاجات نتائج التساؤل الثاني :
 أدبى(؟".  -للطالب تعزى لمتغير التخصص الدراسي )علمي

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لداللة الفروق بين المتوسطات لدى طالب التخصص العلمي   t.testوقيمة اختبار 

ويوضح الجدول التالي نتيجة  ،واألدبي على كل حاجة من الحاجات التي تقيسها االستبانة
 هذا اإلجراء.
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 وفقا للتخصص اإلرشادية الفروق في الحاجات( 5جدول رقم )

 الحــــاجــــــــــة م
قيمة  (741التخصص األدبي) (56التخصص العلمي)

 الداللة )ت(
 ع م ع م

 462. 737. 1.1550 1.8682 1.0985 2.0000 الشعور بالوحدة. 1

 740. 332. 1.1037 3.4496 1.1799 3.5085 القلق بسبب االمتحانات. 2

 401. 842.- 1.4469 2.3178 1.2099 2.1356 القلق بشأن الزواج. 3

 641. 468.- 1.0439 1.9380 89938. 1.8644 الشعور باالكتئاب. 4

 608. 514. 1.2641 2.2558 1.1855 2.3559 الخوف من التحدث أمام الناس. 5

 175. 1.362 1.4350 2.6899 1.2104 2.9831 الخوف من المستقبل. 6

 173. 1.367 1.2614 2.4341 1.1025 2.6949 الزائد. الخجل 7

 314. 1.010 1.3994 2.3333 1.4770 2.5593 رق )مشكالت النوم(.األ 8

 679. 414.- 70745. 1.2481 63733. 1.2034 االنتحار.في التفكير  9

 799. 255.- 91922. 1.5271 81733. 1.4915 األقارب.و سرة مع األمشكالت  10

 854. 184. 1.0109 2.0388 98023. 2.0678 رتياح.بعدم االالشعور  11

 058. 1.909 1.4149 2.4961 1.3555 2.9153 إيجاد معنى لحياتي. 12

 887. 143. 1.2152 2.7364 1.0722 2.7627 الشعور بالقلق. 15

 621.. 495. 1.4706 2.3953 1.4187 2.5085 التحكم في وزنى. 14

 708. 375. 1.4231 2.8837 1.3386 2.9661 الخوف من الفشل 17

 794. 262. 1.1923 1.9845 1.2172 2.0339 مشاكل صحية متكررة. 16

 223. 1.222 1.2567 2.4729 1.2184 2.7119 العصبية الزائدة. 15

.247 1.166 1.3233 2.4729 2.7119 2.7119 أن أصبح أكثر حزما 11  

 284. 1.073- 1.2928 2.2791 2.0678 2.0678 عدم االستقرار العاطفي.بالشعور  11

 419. 809.- 1.0444 1.5659 1.4407 1.4407 التعامل مع المضايقات الجنسية. 20

 576. 560. 1.0775 2.0543 2.1525 2.1525 ي السلبية.ئصدقاأالتخفيف من أثر مشكالت  21

 056. 1.922- 1.2504 2.3721 2.0169 2.0169 عدم قدرتي على تحقيق أهدافي الدراسية. 22

 669. 428.- 1.1066 1.8682 1.7966 1.7966 الشعور بضعف الثقة بالنفس. 25

 807. 244. 1.0368 1.6899 1.7288 1.7288 مشاكل مالية. 24

 089. 1.709 1.2353 2.2093 2.5424 2.5424 فهم دوري االجتماعي. 27

 475. 716.- 1.0788 1.6589 1.5424 1.5424 التعامل مع المشكالت الجنسية. 26
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 الحــــاجــــــــــة م
قيمة  (741التخصص األدبي) (56التخصص العلمي)

 الداللة )ت(
 ع م ع م

 739. 334. 1.1726 2.1240 2.1864 2.1864 التسويف الزائد. 25

 117. 1.576 1.2259 2.2868 2.5932 2.5932 اختيار التخصص األكاديمي. 21

 066. 1.851 1.2868 2.3178 2.6949 2.6949 المهنية.فهم اهتماماتي  21

 229. 1.208 1.3175 2.4806 2.7288 2.7288 اختيار المهنة. 50

 506. 666.- 1.3364 2.3876 2.2542 2.2542 القلق بشأن الحصول على وظيفة. 51

 197. 1.294 1.3157 2.6434 2.9153 2.9153 التخطيط لمستقبلي المهني. 52

 605. 517. 1.1797 2.1938 2.2881 2.2881 ضعيفة. ي  المذاكرة لد مهارات 55

 838. 208. 1.2277 2.9767 3.0169 3.0169 التعامل مع الضغط الدراسي. 54

 076. 1.784 1.2688 2.7519 3.1017 3.1017 تنظيم الوقت. 57

 083. 1.741 1.2234 2.6434 2.9831 2.9831 تعلم استراتيجيات أداء االمتحانات. 56

 009. 2.653 1.3693 2.4574 3.0169 3.0169 تطوير مهارات القراءة. 55

 671. 426. 1.4111 2.9070 3.0000 3.0000 مشكالت النسيان. 51

 319. 999. 1.4252 2.4574 2.6780 2.6780 مشكالت ضعف الذاكرة. 51

 709. 373. 1.1176 1.9690 2.0339 2.0339 عن النفس. اعدم الرض 40

 626. 460.- 1.3546 2.1783 2.0847 2.0847 حساس باألمن.عدم اإل 41

ومن الجدول السابق يمكن القول أنه توجد فروق ولكن هذه الفروق غير دالة 
بين طالب التخصص العلمي وطالب  اإلرشادية من الحاجات إحصائيا في أي  
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من محمد أبو عليا وسامح  ، التخصص األدبي

( ونشأت محمود وسميرة فؤاد 6002( وأنور البنا وعادل الربيعي )7991محافظة )
( وماهر الدرابيع 6000واختلفت مع نتائج دراسات كل من فريدة المشرف ) ، (6077)

لطلبة يواجهون الظروف وربما يرجع ذلك إلى أن جميع ا ،(6002محمد السفاسفة )
 إضافة إلى كونهم ،الجامعية نفسها تقريبا وأن الظروف المحيطة بالطلبة متماثلة نسبيا

 ينتمون إلى كلية واحدة ويدرسون في جو دراسي واحد.
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 اإلرشادية ينص هذا التساؤل على "هل توجد فروق في الحاجات نتائج التساؤل الثالث:
 .ممتاز(؟" ،جيد جدا ،جيد ،كاديمي )مقبولللطالب تعزى لمتغير التحصيل األ

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب تحليل التباين أحادي االتجاه لمعرفة  
 اإلرشادية ممتاز( في الحاجات ،جيد جدا ،جيد ،الفروق بين المجموعات )مقبول

 ويوضح الجدول التالي نتيجة هذا اإلجراء.

 وفقا للتقدير األكاديمي اإلرشادية الفروق بين الحاجات (2جدول رقم)

 الحـــاجــــــــــــــــة م

 متوسط المربعات مصدر التباين
قيمة 
 ف

 الداللة
 بين

بين  يالكل المجموعاتداخل  المجموعات
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 0.56 0.68 1.31 0.90 239.7 237.05 2.719 الشعور بالوحدة. 1

 0.51 0.76 1.72 0.97 231.8 228.88 2.9240 االمتحانات.القلق بسبب  2

 0.24 1.39 1.89 2.64 348.8 340.92 7.941 القلق بشأن الزواج. 3

 0.15 1.78 98. 1.78 183.2 177.91 5.299 الشعور باالكتئاب. 4

 0.71 0.45 1.55 70. 281.3 279.24 2.100 الخوف من التحدث أمام الناس. 5

 0.49 0.79 1.90 1.51 346.9 342.41 4.537 المستقبل.الخوف من  6

 0.79 0.34 1.48 51. 269.6 268.10 1.550 الخجل الزائد. 7

 0.07 2.38 1.99 4.76 373.0 358.80 14.281 .رق )مشكالت النوم(األ 8
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 الحـــاجــــــــــــــــة م

 متوسط المربعات مصدر التباين
قيمة 
 الداللة ف

 بين
بين  يالكل المجموعاتداخل  المجموعات

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 0.09 2.16 46. 1.01 87.47 84.428 3.051 االنتحار.في التفكير  1

 0.30 1.22 79. 97. 145.8 142.99 2.910 .سريةأمشكالت  10

 0.43 0.90 1.00 91.. 184.3 181.59 2.743 رتياح.الشعور بعدم اال 11

 0.23 1.41 1.96 2.77 361.4 353.09 8.336 معنى لحياتي.إيجاد  12

 0.06 2.49 1.32 3.30 248.4 238.50 9.906 الشعور بالقلق. 15

 0.53 0.73 2.10 1.55 383.2 378.56 4.656 التحكم في وزنى. 14

 0.04 2.72 1.86 5.09 351.2 335.94 15.271 الخوف من الفشل 17

 0.67 0.51 1.46 75. 265.9 263.70 2.273 مشاكل صحية متكررة. 16

 0.69 0.47 1.56 74. 283.6 281.40 2.248 العصبية الزائدة. 15

 0.33 1.13 1.70 1.93 313.2 307.40 5.810 .أن أصبح أكثر حزما 11

 0.52 0.75 1.57 1.18 287.3 283.74 3.561 الشعور بعدم التوازن. 11

 0.05 2.60 95. 2.49 197.8 172.32 7.481 .التعامل مع المضايقات 20

 0.13 1.90 1.22 2.33 228.2 221.22 7.017 ي.ئصدقاأكل اتخفيف مش 21
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 الحـــاجــــــــــــــــة م

 متوسط المربعات مصدر التباين
قيمة 
 الداللة ف

 بين
بين  يالكل المجموعاتداخل  المجموعات

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 0.00 11.3 1.21 13.79 259.9 218.55 41.393 تحقيق أهدافي. عجزي عن 22

 0.12 1.93 1.11 2.16 207.6 201.11 6.486 ضعف الثقة بالنفس. 25

 0.17 1.68 1.02 1.72 189.7 184.55 5.175 مشاكل مالية. 24

 0.31 1.18 1.56 1.85 287.7 282.15 5.563 فهم دوري االجتماعي. 27

 0.12 1.96 1.06 2.99 198.6 192.30 6.296 المشكالت الجنسية.التعامل مع  26

 0.00 3.96 1.32 5.26 254.8 239.07 15.790 التسويف الزائد. 25

 0.62 0.58 1.54 89. 280.0 277.34 2.689 اختيار التخصص األكاديمي. 21

 0.37 1.04 1.70 1.80 317.3 311.93 5.134 فهم اهتماماتي المهنية. 21

 0.40 0.98 1.74 1.71 319.2 341.08 5.134 اختيار المهنة. 50

 0.02 3.15 1.58 5.00 300.3 285.32 15.004 القلق الحصول على وظيفة. 51

 0.30 1.22 1.81 2.23 333.9 327.26 6.690 التخطيط لمستقبلي المهني. 52

 0.00 10.9 1.14 12.55 244.5 206.84 37.651 مهارات المذاكرة ضعيفة. 55

 0.04 2.82 1.46 4.14 275.9 263.55 12.422 التعامل مع الضغط الدراسي. 54
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 الحـــاجــــــــــــــــة م

 متوسط المربعات مصدر التباين
قيمة 
 الداللة ف

 بين
بين  يالكل المجموعاتداخل  المجموعات

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

 0.43 0.92 1.57 1.45 288.1 283.74 4.377 تنظيم الوقت. 35

 0.73 0.42 1.56 66. 283.8 281.85 2.008 تعلم استراتيجيات االمتحانات. 36

 0.39 0.99 1.84 1.83 336.7 331.28 5.495 تطوير مهارات القراءة. 37

 0.45 0.87 1.92 1.67 351.2 346.18 5.028 مشكالت النسيان. 38

 0.00 4.70 1.86 8.75 361.5 335.29 26.268 مشكالت ضعف الذاكرة. 39

 0.36 1.06 1.22 1.30 224.9 221.08 3.906 عن النفس. اعدم الرض 40

 0.81 0.31 1.70 53. 309.1 307.50 1.601 حساس باألمن.عدم اإل 41

 بين الطالب في الحاجات اومن الجدول السابق يمكن القول أنه توجد فروق
ولكن هذه ، ممتاز( ا،جيد جد ،جيد ،وفقا لمتغير التقدير األكاديمي )مقبول اإلرشادية

الفروق غير دالة إحصائيا عدا ثالثة حاجات إرشادية وجدت بها فروق وكانت هذه 
الفروق في اتجاه ارتفاع هذه الحاجات لدى الطالب الحاصلين على تقدير أكاديمي 

حيث كان  ،على تحقيق أهدافي الدراسيةمقبول وتشمل هذه الحاجات أوال: عدم القدرة 
( 6.05( جيد جدا )6.52( جيد )2..6مقبول ) ،ترتيب المتوسطات على التوالي

وكان ترتيب المتوسطات كالتالي:  ،ضعيفة ي  (. ثانيا: مهارات المذاكرة لد1..7ممتاز)
 ل مع ــــــــــــثالثا: التعام ،(1..7تاز)ــــمم ،(6.09جيد جدا) ،(2..6جيد )، (6.22مقبول )
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( جيد 2.05( جيد )5..2مقبول ) ،الضغوط الدراسية وكان ترتيب المتوسطات كالتالي
رابعا: ضعف الذاكرة وكان ترتيب المتوسطات كالتالي:  ،(1..7( ممتاز )5..6جدا )

( وتتفق هذه النتيجة مع 2..7( ممتاز ).6.2( جيد جدا )6.1( جيد )2..6مقبول )
على ويمكن تفسير هذه النتيجة  ، (6077د وسميرة فؤاد )نشأت محمو  نتيجة دراسة

أن الطلبة على اختالف معدالتهم يعيشون ظروف متشابهة مما يجعلهم يشعرون اعتبار 
إضافة إلى أن المشكالت التكيفية واالجتماعية ال تتأثر كثيرا  اإلرشادية بنفس الحاجات

لها تقع  اإلرشادية الت والحاجاتبأن العوامل المؤدية للمشك يبمعدالت الطلبة مما يوح
كما أن الفروق التي ظهرت في الحاجات بين الطالب الحاصلين  ،خارج هذا اإلطار

ضعيفة والحاصلين على تقديرات مرتفعة تعكس تأثر المستوى الدراسي  اتعلى تقدير 
هداف والقدرة على التعامل مع للطالب بالخصائص المتعلقة بالرغبة في تحقيق األ

وتطوير مهارات المذاكرة وضعف الذاكرة مما يوحى بضرورة االهتمام بهذه الضغوط 
عداد برامج إرشادية لها لدى هؤالء الطالب.   الجوانب وا 

 :مناقشة عامة النتائج البحث
لدى عينة من طالب وطالبات  اإلرشادية قدم البحث توضيحا لطبيعة الحاجات

لحاحا إاألكثر  اإلرشادية كلية التربية جامعة مصراتة وأشارت النتائج إلى أن الحاجات
، ي: الحاجات المتعلقة بقلق االمتحان والتفاعل مع الضغط المدرسيلدى الطالب ه

وتعلم إستراتيجيات أداء ، وتنظيم الوقت، والخوف من المستقبل، ومشكالت النسيان
، ةءوتطوير مهارات القرا، يوالتخطيط للمستقبل المهن، والشعور بالقلق، متحاناتاال

يجاد معنى للحياة البحث مع نتائج الدراسات السابقة سواء العربية هذا وتتفق نتيجة ، وا 
يرغب الطالب في إشباعها ويشعرون أنهم  يمنها أو األجنبية فيما يتعلق بالحاجات الت

 ومن هذه  ،ق مع مثل هذه الحاجاتـــــــهم على التوافـــــادية لمساعدتات إرشـــــيحتاجون لخدم
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وصالح  ،6077 ، ونشأت محمود ،6077،الدراسات دراسة كل من ) الجوهرة إبراهيم

يمان الطائ يالغمار   ;Bishop et al ,1998ودراسة بشبو ، (.600 ي،وا 
Atik.G,yAalcin , 2010). 

الحاجات  يحصلت على تقديرات منخفضة لدى الطالب ه يكما أن الحاجات الت
، والمشكالت الجنسية، والتعامل مع المضايقات الجنسية، المتعلقة بالتفكير في االنتحار

وربما يرجع حصول هذه الحاجات على ، والشعور باالكتئاب، والثقة بالنفس، والمالية
يوليها المجتمع بشكل  يتقديرات منخفضة إلى طبيعة مجتمع الدراسة والخصوصية الت

من أهمية كبيرة في تشكيل  هوما يمثل يعام لمثل هذه القضايا باإلضافة إلى البعد الدين
 سلوك الفرد.

  توصيات البحث:

 :يبما يل انالباحث يالبحث من نتائج يوصهذا في ضوء ما تم التوصل إليه في 

 اإلرشاد وذلك لتقديم خدمات ،بالكلية يضرورة العمل على إنشاء وحدة إرشاد نفس -7
 للطالب. يالنفس

 منظم. يسلوب علمأإعداد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع مشكالت الطالب ب -6
، واألكاديمية، واالجتماعية، على حاجات الطالب النفسية يالتعرف بشكل دور  -2

 تمر بها المجتمعات. يألن هذه الحاجات تتأثر وتتغير تبعا للظروف الت ،والمهنية
 في إطار برامج يوالعالج، يوالنمائ، يالوقائ اإلرشاد كيز على تقديم خدماتالتر  -.

وتعريف الطالب بأهداف الوحدة  يالنفس اإلرشاد ستقدمها وحدة يالت اإلرشاد
 ونشاطاتها.

  يوالندوات في المواضيع الت، والمحاضرات، توعية الطالب من خالل عقد اللقاءات -5
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 ماسهوتحفيز الطالب على اإل، مشكالت بهايشعر الطالب بأنهم يواجهون 

والمشاركة في هذه األنشطة الجامعية لمساعدتهم على التكيف ورفع مستوى 
 الصحة النفسية لديهم.

تحديث البرامج التدريسية الجامعية وأنظمة االمتحانات ووضع سياسات  -2
ستراتيجيات محددة تجاوبا مع  صة وخا ،حتياجات الطالب ومتطلباتهم الجديدةاوا 
البحث من أن الحاجات المتعلقة بالخوف من هذا في ضوء ما تم التوصل إليه في 

 االمتحانات والضغوطات الدراسية جاءت في المرتبة األولى لحاجات الطالب.
وربط هذه  اإلرشادية إجراء مزيد من الدراسات حول مشكالت الطالب وحاجاتهم -5

وأساليب ، يواالقتصاد، يالدراسات ببعض المتغيرات مثل: المستوى االجتماع
 والبيئة الجامعية بشكل عام.، التدريس
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 :مراجع البحث

 أواًل: المراجع العربية

لطلبة  اإلرشادية ( دراسة الحاجات7991) :محمد خالد الطحان ي،أحمد الصماد .7
، 72سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،مجلة أبحاث اليرموك ،جامعة اإلمارات

 .25-6 ب(6)
، )نفسية اإلرشادية الحاجات ،(.600) :يإياد محمد يح ،أحمد محمد نورى .6

 ،مجلة التربية والتعليم ،دراسية( لدى طلبة جامعة الموصل ،اجتماعية
75(2)695-272. 

قصى بغزة من وجهة ( مشكالت طلبة جامعة األ6002) :الربيعى عائد ،أنور البنا .2
 (6)، .7سلسلة الدراسات اإلنسانية( مجلة الجامعة اإلسالمية ) ،نظر الطلبة

505-521. 
وعالقتها  اإلرشادية ( حاجات طالب جامعة عين شمس6001) :إيمان إبراهيم شفيق ..

 واالقتصادي االجتماعيبمتغيرات النوع والتخصص والفرقة الدراسية والمستوى 
- .69( 67جامعة عين شمس ) ي،النفس اإلرشاد . مجلةاإلرشادية ومتطلباتهم

20.. 
سيد  ي،ترجمة حسن الفق ،( الشخصية بين السواء والمرض..79) :جورارد سدني .5

 .القاهرة، االنجلو المصرية ،6ط ،اهلل خير
 يلطالبات كلية التربية ف اإلرشادية ( الحاجات6072) :الجوهرة إبراهيم الصقبة .2

مجلة العلوم  ،يبنت عبد الرحمن وعالقتها بالمستوى الدراس هجامعة األميرة نوار 
 27.-22.(7).7 ،لتربوية والنفسيةا
 عبد الرحمن  ي،دون الكرولــــــــــترجمة حم ،ةــــ( نظريات الشخصي79.2) :داون ،شلتر .1
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 بغداد. ،مطبعة جامعة بغداد ،القبيسي

لطلبة جامعة عمر  اإلرشادية الحاجات ،(.600) :إيمان الطحان ،يصالح الغمار  ..
جامعة عمر  ،مجلة المختار للعلوم اإلنسانية ،ضوء بعض المتغيرات يالمختار ف
 .22-72 ،72 ،المختار

 ،دار المعرفة الجامعية ،6( علم النفس العام ط79.2): عباس محمود عوض .9
 .اإلسكندرية

دار  :القاهرة ،علم النفس العام ،(7990) :خرونآو   ،عبد الحليم محمود السيد .70
 غريب للطباعة والنشر.

 ( مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم6000) :فريدة عبد الوهاب آل مشرف .77
 .601-717(5).7 ،جامعة الكويت ،المجلة التربوية ،اإلرشادية

ترجمة فرج أحمد فرج  ،( نظريات الشخصية.791) :جاردنر لندزى، كالفين هول .76
 القاهرة. ،خرون الهيئة المصرية العامة للكتابآو 
 لبة جامعة مؤتة وحاجاتهم( مشكالت ط.600) :ةمحمد السفاسف ،ماهر الدرابيع .72

 ..71-7.2(1)79مؤتة للبحوث والدراسات  ،اإلرشادية
( مشكالت طلبة الجامعة الهاشمية كما 7991) :سامح محافظة ،محمد أبو عاليا ..7

 .2.0-269(6,).6دراسات العلوم التربوية  ،يراها الطالب أنفسهم
لدى طلبة الجامعة  اإلرشادية ( الحاجات6006) :طةيسهام أبو ع ،محمد الطحان .75

 ..75-769(7)69ردنية الجامعة األ ،دراسات العلوم التربوية ،الهاشمية
 ،وتحديات التنمية ي( مشكالت الشباب الجامع6000) :محمد مصطفى األسعد .72

 .جامعية للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال :بيروت
 ة ـــــ( مشكالت طلبة جامع6077) :يؤاد عيلبونــــسميرة ف ،نشأت محمود أبو حسونة .71



 مجلة التربوي

 6لعدد ا ن طالب كلية التربية جامعة مصراته         اإلرشادية لدى عينة م الحاجات

- 268 - 

 

 
سلسلة العلوم اإلنسانية  ،مؤتة للبحوث والدراسات ،اإلرشادية إربد األهلية وحاجاتهم

 .627-679(2)62واالجتماعية 
 ثانيًا: المراجع األجنبية

1- Al-khanji, K. (2004). Psychological, vocational, and academic 

counseling needs of college students at the State of Qatar and 

the contributions of gender and citizenship status variables. 

Unpublished doctoral dissertation, Temple University. 

2- Aluede, O., Imhonde, H., &Eguavoen, A. (2006). Academic, 

career and personal needs of Nigerian University students. 

Journal of Instructional Psychology, 33(1), 50-57. 

3- Arco, J. L., Fernandez, F. D., Heilborn, V. A., & Lopez, S. 

(2005). Demographic, academic and psychological profile of 

students attending counseling services at the University of 

Granada (Spain). International Journal for the Advancement of 

Counseling, 27(1), 71-85. 

4- Atik,G.Yalcin (2010) Counseling needs of educational 

sciences students at the Ankara university.  Procardia social 

and behavior sciences 2,1520-1526. 

5- Bishop, J. B., Bauer, K. W., & Becker, E. T. (1998). A survey 

of counseling needs of male and female college students. 

Journal of College Student Development, 39(2), 205-210. 

6- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of 

goal pursuits: Human needs and the self-determination of 

behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 27–268. 

7- Gallagher, R. P., &Scheuring, S. B. (1980). The personal 

concerns troubling students at today's urban university. 

Pennsylvania Personnel and Guidance Association Journal, 7, 

61-71. 

 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا ن طالب كلية التربية جامعة مصراته         اإلرشادية لدى عينة م الحاجات

- 269 - 

 

 

8- Gallagher, R. P., Golin, A., & Kelleher, K. (1992). The 

personal, career, and learning skills needs of college students. 

Journal of College Student Development, 33, 301-309. 

9- Giovazolias,T.,Leontopoulou,s.t, (2010)Assessment of Greek 

university Students Counseling Needs and Attitudes : An 

Exploratory study 

10- Gysbers, N. C. (2004). Comprehensive guidance and 

counseling programs: The evolution of accountability. 

Professional School Counseling, 8,1–14 

11- Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: 

Harper. 

12- Murray, H. (1938). Explorations in personality. New York: 

Oxford University Press. 

13- Yuen, M. (2002). Exploring Hong Kong Chinese guidance 

teachers’ positive beliefs: A focus group study. International 

Journal for the Advancement of Counseling, 24(3), 169–182. 

  



 مجلة التربوي

 6لعدد ا ن طالب كلية التربية جامعة مصراته         اإلرشادية لدى عينة م الحاجات

- 270 - 

 

 

Counseling needs among a sample of students from 

the Faculty of Education, University of  Misrata 
 

D/ Ahmed Hassanein Ahmed 

Misurata University - Faculty of 

Education 

 

A/L Smaa Mohammed Jeroshy 

Misurata University - Faculty of 

Arts 

Abstract 

The current research  aims  to identify the nature of counseling  

needs among a sample of students from the Faculty of Education, 

University of Misrata . The sample consisted  of (212) students 

were selected from ten academic departments (57) male and (155) 

female ,with an average age (19.9) and a standard deviation (3.5). 

we used The students' needs questionnaire prepared by (Gallagher 

& Scheming, 1980) and translate it to Arab language (Al-khanji, 

K. 2004) the results show that there are  many counseling needs of 

students the most of these needs in: test anxiety, dealing with 

academic pressures, forgetfulness, fear of failure, time 

management, fear of the future, learning performance exams 

strategies, anxiety, career planning for the future, development of 

reading skills, find the meaning of life, choice of profession, 

nervousness excess, increase the strength of character, weakness of 

memory, shame, and understand the professional concerns, as there 

were no statistically significant differences among the students due 

to the scientific specialization, also there were no statistically 

significant differences due to the cumulative appreciation except  

four needs: the inability to achieve My goals tuition, weak 

studying skills, dealing with academic pressures, poor memory,  

and these differences for the benefit of students low estimate. 
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  نبيلة بلعيد سعد شرتيلد/                                                

 همصراتجامعة  –كلية التربية                                                 
 
 

 مقدمة : 

، ير التعليميشهد العالم اليوم العديد من التغيرات العالمية التي أّدت إلى تطو 
، واالنفجار المعرفي الذي أدَّى إلى تدفق العديد والمعلومات، مثل ثورة االتصاالت

من القَيم عبر مصادر المعلومات  يومّيًا، ونتيجة لهذه التغيرات تزداد الحاجة إلى 
 لمواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها العصر .  ةالوسائل الفاعلالبحث عن 

؛ فإن دم والرقي في مجتمعاتهاوبما أن التربية وسيلة األمم إلى تحقيق التقّ 
من خالل التعليم المستمر الذي يمكنه  ذلك مرهون بارتقاء المستوى العلمي للمعلم

مسؤول عن إرساء التجديد ، باعتباره الإليها من النهوض بالمهنة التي ينتمي
حيث يعد   (1)في المجتمع من خالل االهتمام بالتنمية البشرية لألفراد  والتغيير

لفاعلية النظام التعليمي أن  أّي تطوير بعيد عن المعلم ال قيمة له ، فال يمكن
، وهذا ما أكَّده تقدير "جاك ديلور  المعلمصالح من إلاتتحقق بدون 

JACGUES DELORS  " 
 حول أن التعليم له فعالية باقية األثر إذا استعرض مفهوم التربية المستقبلية   
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فالنماذج التقليدية للتعليم والتدريب لن  نيللمعلم خالل أهمية التدريب المستمر من

 ةـــلذلك تعتبــــر التنمي ،تكون كافية لتلبية الحاجات المتزايدة في المجتمعات الحاليـة
، حتى يستطيع أن يحيا حياة لتوسع الخيارات أمامه؛ قدرات الفردالمستمرة تعزيزا ل
 (2)اتجاهات الفكر التربوي المعاصر.  ، وهذا ما أكدتهوالتقدير تتسم باالحترام

ف يزيد من فاعلية ، واالرتقاء بمستوى مهنة التعليم سو فتوفير المعلم الكفء
ومن هنا أصبح المعلم  ،مستقبل األجيال، وُيسهم في تحديد نوعية النظام التربوي

يد نقطة االنطالق، وحجر الزاوية في َأي نظاٍم تربوي، لذلك من الضروري تجد
، وذلك عن طريق رغبة المعلم نفسه في التعليم معلوماته لرفع كفاءته العلمية

، بما محافظة على مستوى عال من الكفاءة، والل الجديدالمستمر بما يكفل له تقب  
يضمن له مواكبة أحدث األساليب والطرق ذات العالقة بمحتوى ومضمون مهنة 

مواصلة عملية التدريب أثناء الخدمة ؛ لتحسين  ىعن الحرص علالتعليم . فضاًل 
ام بكل ما هو جديد في مجال األداء التدريسي للمعلمين بما يمكنهم من اإللم

اتجاهات وأساليب تأهيل المعلم ورفع ، ومتابعة أهم عملهم، ومسيرة التقدم العلمي
، (3)مستوى أدائه وفق معايير وقواعد وخطط تضعها أجهزة التدريب المسئولة 

، من خالل استمرار العملية التعليمية حيث إن للمعلم القدرة على تحقيق أهداف
تعليمه وتدريبه مدى الحياة مع مواكبته للمتغيرات ومواجهته للتحديات التي تفرض 

، فتطوير وتجديد موضع التقويم والتطوير الدائمين وضع عملية التدريبضرورة 
 المناهج ال يعني شيئا في ظل وجود معلم غير متجدد وغير فعال .

واستنادا إلى خطط عمل اإلبيسكو في ليبيا نجدها تهدف إلى تحسين نوعية 
 التدريب أثناء، وتعزيز برامج التدريبية المعلمين وتقويم كفايتهم، وتحديد احتياجاتهم
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، وتنويع أساليبها، لكي تستجيب لالحتياجات الفعلية الخدمة، وتوسيع مجاالتها

م تؤكد على ضرورة  2002للنمو المهني للمعلمين، وخطة العمل الثالثية للعام 
 .(4)، وتعزيز كفايتهم المهنية والتربويةمهاراتهم االرتقاء بقدرات المعلمين وصقل

طوير المعلم في ليبيا من خالل تدريبه، إال َأن لذا أصبح من الضروري ت
، يتم تنفيذها من دون وضع تصور برامج التدريبية في الوقت الحاضركثيرًا من ال

واضح لدور المعلم فيها، دون وجود تصور واضح ألنواع المهارات واالتجاهات 
واضحة حيث تنقص هذه البرامج الفلسفة التربوية ال التي يحتاجها لكي يقوم بدوره.

لتأهيل المعلمين وتربيتهم؛ وهذا ما أكَّدته العديد من الدراسات التي أجريت في 
 (5) -ليبيا والتي أوصت بما يلي:

، معلمين وتنفيذهاتحديد أفضل الطرق في تنظيم الدورات التدريبية لل -
وتنويع برامج التدريب في ضوء التقدير الحقيقي الحتياجاتهم التدريبية، ومواكبة 

جاهات المعاصرة في أساليب التقويم للبرامج التدريبية، والعمل على تكوين االت
 كوادر عملية مؤهلة لتدريب المعلمين .

ضرورة تطوير العملية التعليمية من خالل النظام التدريبي للمعلمين بما  -
 ، وبما يضمن التنفيذ الفعلي لإلصالح المنشود .ر العلمييحّقق التطو 

، كيف في تأهيل وتدريب المعلمينالكم، والتأكيد على الالبعد عن سياسة  -
واعتماد إستراتيجية فعالة للتدريب من خالل توظيف تقنية المعلومات. وتحويل 

 .(2)المكتبات التقليدية إلى مكتبات الكترونية تواكب عصر المعلومات
 :مشكلة الدراسة- 
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 رفع مستوى األداء، يقوم على أساس الخدمة إن نظام تدريب المعلمين أثناء

، وذلك تدريب، وفقًا للمستحدثات التربوية التي استخدمت في الللمعلمينوالكفاءة 
لتحقيق أهداف استيعاب تلك المستحدثات، وقد سعت الواليات المتحدة األمريكية 

، السيما أن وتدريب المعلمين في األخذ بهذه الطريقة في كليات ومعاهد إعداد
، وفى السنوات (7)بوية قد أكدت علي استخدام هذه الطريقةالبحوث والدراسات التر 

األخيرة نرى مخرجات أنواع العملية التعليمة وقد أصابها التدني لعدم قدرتها على 
ن برامج أل؛ وذلك اليوم مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم
، والغايات المرجوة هدافتدريب المعلمين تفتقد لفلسفة واضحة تستطيع تحديد األ

هذا يعنى افتقاد المعلمين لكثير من المهارات التي ينبغي أن يكتسبوها، والمتمثلة 
في التعرف على الكثير من المستحدثات في مادتهم، كما أن البرامج التدريبية 
تفتقر إلى اإلحساس بالموقف التعليمي . وعدم المقدرة علي تشخيصه، وتقويمه؛ 

، باإلضافة إلى عجزهم عن البحث العلمي ساليبأللمين واستيعابهم وعدم فهم المع
، إذ وسائل التعليم المناسبة وتقويمهاالتعامل مع متغيرات الزمن العلمية واختيار 

يصبح بذلك المعلم عنصر معوقًا وليس عنصر فعااًل في حركة تغير المجتمع 
 والرقّي له.

من ممارسة مهنة التدريس  ك نهمفارتفاع عدد المعلمين ال يعني بالضرورة تم
من المعلمين اعتبرتهم وزارة  %72، حيث يوجد حوالي بشكل جيد، وأدائها بفاعلية

 .(8)، أي أن  تأهيلهم غير كافبية والتعليم نصف مؤهلين تربوياً التر 
، وفقًا لالتجاهات العالمية بحاجة إلى معلمين مؤهلين تربوياً فالمجتمع 

 ولقد انتقد بعض الخبراء الخطط التدريبية ،ة التعليميةــــبالعملي رة للنهوضـــــــالمعاص
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؛ لكونها غير معتمدة العام لتدريب المعلمين في ليبياالمعمول بها من قبل المركز 
، وقد م 2011ات التدريبية التي أجريت حتى عامعلى تحليل علمي لالحتياج

، بطريقة نظامية تكن، ولم لها على أساس تحقيق أغراض محدودةجرى التخطيط 
، الدائمة التابعة من نقص في هيئة التدريس المؤهلة باإلضافة إلى أنها تعاني

للمركز باإلضافة إلى أن األثر التدريبي لبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في 
 .(9)ليبيا هو موضع تساؤل 

ومن هنا فإن الحاجُة مِلحٌة إلى تطوير نظام تدريب المعلمين ، وذلك 
 للمبررات التالية :ـ 

o . البرامج التدريبية المتبعة ال تساعد المعلم على تحسين أدائه 
o  ًوعدم وجود دورات تدريبية قلة المعلمين المؤهلين تأهيال تربويا كافيا ،

 (10)تتضمن تدريبهم على فلسفة وأهداف واضحة ومحدودة. 
o  مراكز التدريب  ، وافتقادالتدريبـضعف مشاركة المعّلمين في التخطيط لبرامج

لبرامج على األساليب ، واقتصار أساليب تنفيذ اات التكنولوجية الكافيةللتجهيز 
، حيث جاء النظام الحالي لتدريب المعلمين حصيلة عدد من البرامج النظرية فقط

التدريبية التقليدية التي تتبناها الدولة في محاوالتها الجادة لمعالجة النقص الموجود 
 . (11)ليمي المؤهل تأهيال تربويًا في الكادر التع

o  ـضرورة تحسين نوعية التعليم من خالل تحسين مستوى أداء المعلمين، وذلك
 ل جيد،ـــــــــــل إعداد جيـــــــها بما يكفــــــبتدريبهم وتحسين طرق التدريس التي يستخدمون
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  -وتأكيدا على ذلك تثار مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

 الواقع الحالي لنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا ؟  ما  -1
ما الصعوبات التي تحول دون تطوير نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة  -2

 وفق أحدث األساليب ؟ 
ظام تدريب المعلمين أثناء ما االتجاهات العالمية الحديثة المتبعة في ن -3

 ؟الخدمة
ما البدائل المقترحة والتصور المناسب لتنفيذ البديل األفضل بغية تطوير  -4

 نظام تدريب المعلمين في ليبيا ؟
 :  أهداف الدراسة 

 -تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي :       
التعرف على نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة والصعوبات التي تحول  -1

 دون تطويره في ليبيا .
إبراز أهم االتجاهات الحديثة وتوضيح إمكانية اإلفادة منها في تطوير نظام  -2

 تدريب المعلمين أثناء الخدمة . 
التوصل إلى تصور مقترح لتطوير نظام تدريب المعلمين في ليبيا وفق  -3

 االتجاهات الحديثة .
 . المنهج المستخدم في الدراسة 

التحليلي الذي يفيد في جمع استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج 
 بيانات حقيقية ومفصلة عن الظاهرة )موضوع الدراسة( ، كما أنه يق دم معلومات

 دت ــــــــــ، كما اعتمهاـــــة، ويساعد في التنبؤ بمستقبلـــــوحقائق عن واقع الظاهرة الحالي
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مل أسلوب النظام( الذي يساعد على وصف النظام الحالي بشكل شا الباحثة )

، واقتراح البدائل واختيار األفضل عناصر والعوامل المؤثرة فيهلجميع األبعاد وال
لحل مشكلة الدراسة وصوال إلى وضع )تصور مقترح ( لتطوير نظام تدريب 

     (12) المعلمين في ضوء االتجاهات الحديثة.
 . المفاهيم المستخدمة في الدراسة 

 Developmont   (31)التطوير:  
، وهو النمو ماط التغير التي يمر بها أي نظامنمط من أن" بأنهويعرف 

. أم ييس علمية سواء كانت تنمية شاملةالقائم على أسس علمية قيست أبعاده بمقا
 ، وغيرها " يادين الفرعية كالتنمية الصناعيةتنمية في أحد الم

جرائيا يعرف التطوير ، الذي يتم نه عملية التغيير والنمو المستمربأ وا 
، وذلك من أجل تطويره على نحو لى نظام تدريب المعلمين في ليبيااستخدامه ع

 يؤدي إلى زيادة كفاءته بشكل مستمر في ضوء االتجاهات الحديثة . 
    System(31)النظام :  

لة ؤو لعناصر القادرة على أداء وظائفها، والمسمجموعة من ا" يعرف بأنه
، وهو ُيَحّوُل المدخالت إلى األنظمة األخرىبها  عن نتائج مخرجات محددة تزود
 مخرجات حسب معايير محددة " 

ت يعتبر النظام مجموعة العناصر والمكونا أما على المستوى اإلجرائي
، وذلك خر ويؤثر فيهالتي توجد بينهما عالقة وترابط، حيث كل جزء يرتبط باآل

 قـــــــــــــمن أجل تحقي ات،ـــــلمخرجمليات واالت والعــــــ، المدخالل  أهم مكوناتهــــمن خ
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 األهداف المرجوة منه ، والتي تنعكس على العملية التعليمية . 

 Teaining ( 31)التدريب:  
الفرد والجماعة التي " كل نشاط مخطَّط يهدف إلى إحداث تغييرات في  هو

، بما يجعلهم الئقين هم، واتجاهاتيتم تدريبها، حيث يتناول سلوكهم، ومعلوماتهم
نتاجية عالية متميزة في النواحي النظرية والعملية على  لشغل وظائفهم بكفاءة وا 

 السواء " 
بأنه عبارة عن تنمية المعارف  إجرائيا يعرف تدريب المعلمين في ليبيا

، من المعلمين بغرض تنميتهم مهنيا واالتجاهات والقيم والمهارات لمجموعة
، من خالل ما يقدم لهم من ع من مستوى أدائهم المهنيهم للرفوتحسين كفاءت

، العام لتدريب المعلمين في ليبيا، ويعمل على تنفيذها برامج تدريبية يعدها المركز
 مما ينعكس وبشكل فعال على العملية التعليمية . 

 .دراسات تتناول نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة 
، والتي تركزت المرشدة في هذا المجالت السابقة ستعرض الباحثة الدراسا
، ومتابعة وتقويم ظام تدريب المعلمين أثناء الخدمةحول دراسة كيفية تطوير ن

، وقد تمَّ ترتيب هذه الدراسات حسب يثةبرامج التدريب وفق األساليب الحد
 -:منها التسلسل الزمني من القديم إلي الحديث ، و

دراسة بعنوان : تطوير برنامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في التعليم  -3
 (31)م . 3111العام بدولة قطر، 

هدفت الدراسة إلى استعرض تدريب المعلمين في دولة قطر واألساليب 
 ، وقد توصلت إلىنــــــب المسئولة عن المعلميــــــزة التدرية في أجهــــــــالتدريبية الشائع
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ئج منها: َأنه ال يمكن للهيئات المسئولة عن برامج تدريب المعلمين في دولة نتا

قطر أن تنهض بالجانب النوعي في برامج تدريب المعلمين إال بتوظيف المبادئ 
، وبرامج تدريب عامةوالتوجيهات العالمية لخدمة المجاالت التربوية بصفة 

ح لكيفية تدريب المعلمين ، ووضع تصور مقتر المعلمين أثناء الخدمة بصفة خاصة
 أثناء الخدمة بدولة قطر في ضوء االتجاهات العالمية .

دراسة بعنوان : نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في سوريا ومقارنتها  -2
مكانية بِإنجلترا والواليات المتحدة األمريكية  ( 31م . )2001، اإلفادة منها وا 

سوريا ومقارنتها بالدول هدفت إلى تدريب المعلمين أثناء الخدمة في وقد 
تغير الفكرة السائدة عن تدريب  - :المتقدمة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

، وضرورة توفير الدعم لتدريب تنمية المهنية لدى أفراد المجتمعالمعلمين ومفهوم ال
لمين بالمدارس في المجتمع يب المع، وضرورة توفير ميزانية خاصة لتدر لمعلمينا

، وذلك لضمان وية والمادية للمعلمين المتدربين. بتقديم الحوافز المعنالسوري
 الزيادة في أدائهم للمشاركة في تدريب زمالئهم داخل المدارس .

دراسة بعنوان: نموذج مقترح لنظام التدريب التربوي في إدارة تعليم البنات  -1
 (31م. )2001والت المعاصرة، بمحافظة جدة في ضوء التح

ب التربوي في إدارة تعليم هدفت إلى وضع نموذج مقترح لنظام التدري قدو  
لت إلى النتائج منها :البنات، في ضوء التحوالت المعاصرة حاجة -، والتي توصَّ

نظام التدريب التربوي المحلي في إدارة تعليم البنات في محافظة جدة من حيث 
ى أن يتكيف مع المتغيرات المعاصرة لمواجهة التحديات مدخالته ومخرجاته إل

 ب التربوي تتطلب إعادةـــــظام التدريــــــة المستقبلية لنــــــوالتكيف معها . كما أن الرؤي
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، وأن البديل األمثل المحلي في ضوء التحوالت المعاصرةصياغة نظام التدريب 

، وقابلية تطوير البديل إلى مقترح ،محلي هو نظام التدريب المنتجلنظام التدريب ال
 والتنبؤ بإمكانية  تطبيقه في المجتمع.

دراسة بعنوان : تطوير سياسة وبرامج تدريب معلمي التعليم األساسي  -1 
  (31)م. 2001أثناء الخدمة في ضوء اتجاهات تطوير المرحلة بمصر، 

م هدفت الدراسة إلى معرفة االتجاهات الحديثة لتطور مرحلة التعلي
األساسي ومعرفة االتجاهات العالمية الحديثة في سياسة برامج تدريب معلم التعليم 

مي التعليم األساسي أثناء الخدمة والكشف عن واقع سياسة برامج تدريب معل
أن مواعيد  -، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :األساسي أثناء الخدمة

ت مطبوعة وتوزيعها وفير محاضرا، قلة االهتمام بتلتدريب غير مناسبةبرامج ا
، نقص نب النظري أكثر من الجانب العملي، االعتماد على الجاعلى المتدربين

اإلدارية للمشرفين على  ، نقص الخبرةي تنفيذ محتوى العملية التدريبيةالجدية ف
ة المساعدة رغم أهميتها، ضعف ، القصور في استخدام الوسائل التعليميالبرنامج

 ، وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية للمتدرب .مخصصة للتدريبالميزانية ال
 ،ة علي أداء المعلم وتحصيل الطالب: أثر التنمية المهنيدراسة بعنوان -1

3111  .(20) 

ياجات عند المعلمين يكون أََّكدت على َأن االرتباط بين الكفايات واالحت 
، في المراحل المختلفةين المعلمين ، وقد تم معرفة أن الكفاءات متفاوتة بسلبيا  

لت الدراسة إلى أن االحتياجات  وهذا ما يدعو إلى التطوير المهني لهم. كما توصَّ
 ر في مضمون المناهج الدراسيةــــــــبالنسبة للمعلمين وحدها تكون كافية إلعادة النظ
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التي تقدم للمعلمين في التدريب أثناء الخدمة إذ يجب النظر إلى المدرسين في 

ة الحالية من التنمية المهنية من أجل توفير األنسب لهم في برامج التدريب المرحل
 أثناء الخدمة .

النظم التقليدية المتبعة في تدريب المعلمين يشوبها   وهكذا نالحظ أن
 متغَّيرالقصور، إْذ لم تعد صالحة لتدريب المعلم اليوم الذي يعيش في عالم 

، ساعة بنظريات تكنولوجية جديدة كل يوم بل كليطالعنا العلم فيه بشكل مستمر 
، وذلك ديدة لتحسين نظام تدريب المعلمينوقد أدَّى هذا إلي ظهور استراتيجيات ج

باستخدام  أساليب حديثة وفاعلة تؤدي إلى التطوير والتنمية المهنية للمعلمين بما 
 يتفق مع مستجدات وتغيرات هذا العصر .

 ثناء الخدمة في ليبيا .واقع نظام تدريب المعلمين أ 
منذ األيام األولى في عهد النظام السابق اتَّجهت السلطات التعليمية إلى 

، إذ يوجد ما وانخفاض مستوياتهم التربويةحل مشكلة النقص الهائل في المعلمين 
، حيث اتَّجهت )وزارة بويامن المعلمين غير المؤهلين علميا وتر  %50ال يقل عن 

، والعمل على رفع مستوى القبول في إلى إعداد )معلم الفصل(التعليم( التربية و 
م، 1929ة اإلعدادية اعتبار من عام معاهد المعلمين العامة إلى مستوى الشهاد

م استحدثت الوزارة نوعا جديدا من المعاهد روعي فيها أهمية 1973وفي عام
تمتد إلى  التركيز على إعداد المعلمين وتأهيلهم لمهنتهم من خالل فترة دراسية

على تدريب المعلمين ، كما حرصت )وزارة التربية والتعليم(  (21)خمس سنوات 
م ، لتعمل على 1970دارة عامة للتدريب في يونيو ، فأنشأت أول إغير المؤهلين

 رة التي كانت موجودة في قطاع التعليم باالرتقاء بمستوى المعلمين تحسباـــــسد الثغ



 مجلة التربوي

 6لعدد ا    "وفق االتجاهات الحديثة "تصور مقترحنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

- 282 - 

 

 
ة عشرية للتدريب ) طويلة م إلى وضع خط1971عام لنوعية التعليم، فوصلت في

م 1973ي كافة العاملين في مجال التعليم، إذ أقامت في عام، بحيث تغطالمدى (
دورات تدريبية للعاملين في قطاع التعليم بلغت )إحدى وأربعون ( دورة استهدفت 

، كما  (22)( خارج ليبيا  282( من العاملين من بينهم ) 10200ما يقارب ) 
م لتحسين وتطوير 1985-7-2من اإلجراءات في الفترة اتخذت )الوزارة ( جملة 

: إيقاف تعيين غير المؤهلين لالستمرار في رامج إعداد وتدريب المعلمين منهاب
 (23)، وتحسين مستوى أدائهم التربوي علمين لرفع من مستوياتهم العلميةتدريب الم
منها حدى عشر( برنامجا نفذت فقط إتضمن )مدت الوزارة خطة تدريبية تلذلك اعت

ريبية ، مما يدل على َأن تنفيذ الخطط والبرامج التدخمسة برامج في دورات مختلفة
، كما ظهرت العديد من المشاكل في برنامج تدريب تتم بشكل بطيء منذ البداية

، حيث لم ينتج عنها معّلمون مؤهلون بصورة هذه البرامجالمعلمين برزت منذ بدء 
م تم إنشاء أمانة خاصة بالمعلمين) أمانة التعليم 1988، لذا وفي عام (24)جيدة 

، واستمر (25)سابقًا ( تقدم برامج مهِنية للمعلمين حسب متطلبات سوق العمل 
عادة تأهيل دريب إلمراكز ت ةم إذ تمَّ افتتاح عدد سبع1994الحال حتى عامهذا 

، تهدف إلى تحسين كفاءة المعلم ةموزعة على مختلف المناطق الليبيالمعلمين 
تحت إشراف أمانة التكوين والتدريب المهني )سابقًا( حتى صدور قرار من اللجنة 

م بشأن إنشاء المركز العام لتدريب  2002( لسنة 80العامة للتعليم )سابقًا( رقم )
 .(22)المعلمين في ليبيا 

  ر نظمى .نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا ، وفق منظو 
 دد المدخالت في نظام تدريب المعلمين في ليبيا ـــــمدخالت النظام : وتتح (1



 مجلة التربوي

 6لعدد ا    "وفق االتجاهات الحديثة "تصور مقترحنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

- 283 - 

 

 

 -فيما يلي :

 فلسفة وأهداف تدريب المعلمين :  -أ
وتستمد فلسفة التدريب )بالمركز العام لتدريب المعلمين( من فلسفة 

، إذ تؤكد تماعية والثقافية للمجتمع الليبيومن العوامل االج ،النظام التعليمي
 : (21)السياسة العامة للتدريب على 

 التدريب المستمر لجميع المعلمين بالمؤسسات التعليمية .  
 يل المعلمين غير المؤهلين تربويا، وتدريب مدرس النشاط، والمفتشينتأه 

 التربويين . 
، واإلحصائيين االجتماعيين يب العناصر الفنية، وتدر تطوير القيادات اإلدارية 

  (28):العمل على تنفيذ مخطط متكامل من خالل ما يليويجري 
تعديل اللوائح الخاصة بالتفتيش التربوي بوزارة التعليم باعتبار المفتشين هم  

القائمون على متابعة عملية التدريب و جزء من تقويم المعلمين، مما يحقق 
جراء دورات تدريبية لالمعلم وتطوير أدائه داخل الفصل رفع كفاءة الي حو ، وا 

( معلم حتى  25000م والعمل على تدريب )2008( معلم في العام 1200)
 م .  2010عام 

ولتنفيذ هذه األعمال قام المركز العام بفتح مكاتب فرعية تابعة له في عام 
، تهتم بتدريب وتنفيذ البرامج التدريبية م موزعة على مختلف مناطق ليبيا2007

 -:(29)ز على تحقيق األهداف التالية الصادرة عنه . كما تؤكد سياسة المرك
 ة التقنيات الحديثة في أساليب ووسائل العمل؛ لتحسين ــــتزويد المراكز التدريبي 
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، ائل التي يستخدمونها أثناء العملأداء المعلمين ، من خالل تطوير الطرق والوس

واالرتقاء وتدريب غير المؤهلين تربويا من حملة المؤهالت المختلفة من المعلمين ـ 
بنوعية البرامج التدريبية للمعلمين ، وتنمية قدرات المعلمين من خالل التدريب 

 على التعليم الذاتي المستمر .
ه ؛ إال أنَّ وعلى الرغم من أن هناك بعض من تلك األهداف قد تمَّ تحقيقها

، لْلمعلمينعية البرامج التدريبية : االرتقاء بنو يوجد العديد منها لم يتحقق بعد، مثل
، وعدم وجود وسائل تؤدي إلى تحقيق ديثةوتزويد المراكز التدريبية بالتقنيات الح

 تلك األهداف . 
 االحتياجات التدريبية للمعلمين . -ب

ولى في تخطيط البرامج يعد تحديد االحتياجات التدريبية الركيزة األ
جات تدريبية دقيقة احتيا، لهذا يجب َأْن يكيف ُاي برنامج تدريبي وفق التدريبية
ا في تحديد االحتياجات ، ومن أهم الطرق التي يمكن استخدامهللمعلمين
 :(30)التدريبية

 تحليل أداء الفرد . -تحليل العمل  -تحليل النظام  
إال أن المركز العام لتدريب المعلمين في ليبيا يعمل على االحتياجات 

 االحتياجات التدريبية للمعلمين .التدريبية للمعلمين من خالل )استبانة( تحدد 
، ال ملية تحديد االحتياجات التدريبيةومن خالل هذه األدوات نالحظ أن ع

 أن هناك قصور يتمثل في :أي ،تعطي نطاقا واسعا في مختلف المناطق الليبية
 ، حديد احتياجاتهم على مستوى ليبيان لتــــــبانة لعدد محدد من المعلميــــاستخدام است



 مجلة التربوي

 6لعدد ا    "وفق االتجاهات الحديثة "تصور مقترحنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

- 285 - 

 

 
 (218م لإلجابة على االستبانة )ـــــــلمعلمين الذين تم اختبارهالم يتجاوز عدد  حيث

 معلمًا ، وهذا يعد قليال إذا ما قورن بأعداد المعلمين في ليبيا .
بية عدم تنظيم جلسات الحوار والنقاش مع معظم المعلمين في مختلف المدن اللي

التدريبية على  تحديد االحتياجات وعدم االستناد في، لمعرفة احتياجاتهم التدريبية
، وعدم الربط بين ما يمتلكه المتدربون علمية ) كتحليل األداء للمعلمين أساليب

 (31)من قدرات ومهارات وبين ما يحتاجون إليه فعال( .
  القائمون على التدريب . -ج

أصدر )المركز العام لتدريب المعلمين( قرارًا يشترط فيمن يقوم على 
 (12)المعلمين أن يتوفر لديه شروط أهمها :تدريب 

تي تزيد أن يكون من المعلمين األوائل ذوي الخبرة والكفاءة العلمية العالية ال  
وأن يكون حاصال على الشهادة العليا الدقيقة )دكتوراه  ، خبرتهم َعَلى عشرين عاما

حاملو الشهادات . كما يكلف بالتدريب تير( في مجال المادة التي يؤديهاأو الماجس
تقل عن عشر سنوات في مجال التعليم أو التفتيش  الجامعية الذين لديهم خبرة ال

 التربوي .
ربين والمتِدّربين من حديثة تقضي بأن يقوم كل من المدواالتجاهات ال

الكليات أو األفراد الحاصلين على الدرجات العلمية العالية بالتعاون في عملية 
 وذلك للوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات من الكفاءة . ،لبحث معاً التدريب وا

  ق التدريبيةــــــــــــف المناطــــإال أنه مع ازدياد عدد  المكاتب التدريبية في مختل
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بالمدربين غير المؤهلين وال  ـــــــةستعانأّدى ذلك إلى قلة عدد المّدربين، حيث يتم اال

يتم اختيارهم وفق معايير علمية دقيقة، كما أن معظمهم عير متفرغين بالكامل 
 للعمل التدريبي بل يقومون به إلى جانب العمل األساسي لهم .

 المتدربون . -د
 (11)يتم اختيار المتدربين في ليبيا ُوَيرشَّحون وفق شروط مّعينة منها :

طاع التعليم أو مرشحا ، وأحد العاملين بقليبي الجنسية أن يكون المتدّرب 
المدارس والمِوّجهين  عنه . ويتم الترشيح من قبل مديريأو منقطعا  ،للتعيين به

، ب ويراعى األولية لحديثي التعيينالتربويين عن طريق استمارات الترشيح للتدري
 وغير المؤهلين تربويًا.

 أساليب التدريب : -ه
البرامج التدريبية يتوقف على اختيار نوع األسلوب التدريبي الذي إن نجاح 

، وذلك من أجل أن تتناسب ف وتنوع عناصر العملية التدريبيةيختلف تبعا الختال
 ، ومن أهم األساليب التدريبية ماات التّغيرات والتحديات المعاصرةمع متطلب

 (34):يلي
 -العصف الذهني  -تمثل األدوار  -أسلوب المناقشة  -أسلوب المحاضرة 

 أسلوب التعليم المفتوح .  -أسلوب التدريب باستخدام الكمبيوتر 
أما األساليب المتبعة في الدورات التي يقوم بها المركز العام لتدريب المعلمين 

 -فهي على النحو التالي :
o : حيث خداما في جميع المراكز التدريبيةاستر ـــوهي األسلوب األكث المحاضرة ، 
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 يدرب بها عدد كبير من المعلمين .

o حيث ِربين بعضهم البعضوهي حلقة نقاش مفتوح بين المتدّ  :حلقات النقاش ،
 تعد وسيلة فعَّالة لتبادل المعلومات .

o بزيارة المِدّربين في الفصل  نيقيام المفتشين التربوي :زيارة المفتش التربوي
المشكالت  ، حيث يقف الموجه علىعلى مستوى أدائهم في موقع العمل للتعرف

 ، ويعمل على حلها .التي تواجه المِدّربين
 -عمليات النظام : -2
يقوم المركز العام لتدريب المعلمين في ليبيا بالتخطيط بالتعاون مع  :التخطيط-أ

 -وزارة التعليم وفقًا لما يلي :
، تّحدد فيها معلمين لخطة تدريبية سنوية شاملةإعداد المركز العام لتدريب ال -

عداد ، والوسائل المتاحة لتنفيذ امج التدريبية التي سيتم تنفيذهاالبر  البرامج، وا 
 ، وتحديد وقت تنفيذها .المستهدفين من المعلمين

 .ريبية لمختلف أنواعها ومستوياتهاوضع الخطط والمناهج المتكاملة للدورات التد -
، وحصر ية للمركز العام لتدريب المعلمينإعداد مقترح الميزانية التقدير  -

 اإلمكانيات .
ديد أوجه القصور ، وتحء العاملين المستعان بهم بالمركزقياس معدالت أدا -

 والتقصير . 
التنسيق بين المركز العام للتدريب وهو المركز الرئيسي في ليبيَا مع المراكز  -

 التابعة له في مختلف المناطق الليبية . 
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 العمل على توفير كوادر ُمَؤهَّلة تعمل على تنفيذ البرامج التدريبية . -

لمركز العام يقوم بها ا ، عملية مركزيةمما سبق يتضح َأن عملية التخطيط
دون االستعانة بذوي العالقة واالختصاص من أساتذة  لتدريب المعلمين فقط

ر االحتياجات التدريبية الجامعات وكليات التربية . وعدم األخذ بعين االعتبا
، مما ج التدريبية المّحددة والخطط لها، التي يجب أن تنعكس في البرامللمعلمين

 ، وعدم االستفادة منها .والوقت في عملية التدريب ر الجهديؤدي إلى إهدا
 التنفيذ . -ب

وتتم عملية التنفيذ للدورات التدريبية في ليبيا من خالل أنواع البرامج 
 .(11)التالية 

وهي دورات تدريبية تستهدف المعلمين  :برامج التأهيل والتدريب التربوي  
، وتهدف من حملة الشهادات العلياالتربوي اإلعداد  المتفرغين والذين لم يسبق لهم

كسابهم المهارات األساسيةإلى مسا ، عدتهم على بناء الخبرات المعرفية، وا 
واالتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس ، والدراسة ال تقل عن ثالث فصول 

 دراسية وتحتاج إلى تفرغ كامل للمعلم الذي يتم تدريبه .
وهي دورات تدريبية للمعلمين من ذوي التخصصات  :برامج تغيير المسار  

، يتم تدريبهم وتأهيلهم من رون زائدين عن حاجة قطاع التعليمالمتّنوعة والذين يعتب
جديد لسد العجز الموجود في المؤسسات التعليمية في بعض التخصصات 
الضرورية وتستمر هذه الدورات ثمانية عشر شهرا مقسمة على ثالثة فصول 

 دراسية .
 ين ــــــــــــوهي دورات تدريبية للمعلم: باتــــــالمكت ءناـــــالتأهيل والتدريب ألمبرامج  
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 تهدف إلى تزويدهم بعلم المكتبات المتخصصين وغير المتخصصين في المكتبات

تقويم المتدربين : ويتم تقويم المتدربين بالمركز العام لتدريب المعلمين من  –ج 
 اآلتية :خالل أدوات التقويم 

االختبارات  التحريرية التي تعد أهم أساليب التقويم المتبعة لتقويم المتدربين   -
 وأكثرها استخداما .

 مالحظات المّدربين والموّجهين التربويين أثناء زيارتهم للمراكز التدريبية .  -
نسبة الحضور والغياب للمتّدربين ـــــ استبيان تم توزيعه على المتدربين أثناء   -

علي الذي يقومون به داخل البرنامج التدريبي للتعرف على التدريب في العمل الف
 ، ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي التحقوا به .مدارسهم
ته إلى المدرسة ، )مكان عمله( إال أنه ال يتم تقويم المعلم المتدرب بعد عود 

، إذ العملية التعليمية التي يقوم بهالمعرفة مدى أثر التدريب الذي تلقاه على سير 
 تنتهي عملية التقويم بانتهاء الدورة التدريبية .

 تقويم المدربين:  -د 
ويتم تقويم الُمدَّربين من خالل استبيان نتعرف منه على مدى نجاحهم في      

 اف البرنامج التدريبي .تحقيق أهد
 تقويم البرنامج التدريبي : -ه

لمعلمين في ليبيا بعدة ويمر تقويم البرنامج التدريبي بالمركز العام لتدريب ا
 ، بعد تنفيذ البرنامج .مراحل وهي: قبل تنفيذ البرنامج، أثناء تنفيذ البرنامج

 مخرجات النظام : -1
 تعتبر مخرجات النظام التدريبي في ليبيا ، حصيلة التفاعل بين مكونات  
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عمليات( وصوال إلى مخرجات النظام، والتي النظام الليبي التدريبي )مدخالت و 

، حيث ال يوجد في النظام التدريبي الحالي ما يفيد تستمد منها مدخالت جديدة
سم التخطيط والمتابعة م ققياس المخرجات التدريبية، كما ال يوجد ضمن مها

تفادتهم منه ، ومدى اسابعة أثر التدريب على المتدّربينما يدل على مت بالمركز
على متابعة وتنفيذ برامج ، حيث اقتصرت مهام هذا القسم في مكان العمل

التدريب تقاس من الناحية الكمية ال ، مما يدل على أن مخرجات نظام التدريب
عداد المتدربين اللذين تمكنوا من اجتياز أ، وذلك من خالل حصر الكيفية

، إهمال قياس النواحي الكيفية ت التدريبيةاالختبارات التي تم تنفيذها أثناء الدورا
 للمخرجات والتي ال يتم قياسها إال في مكان العمل الفعلي .

، وتهمل ظام التدريبي ترتكز على المعلمينكما أن معظم مخرجات الن
، في ومديري المدارس بقطاع التعليمن العاملين وموظتدريب الفئات األخرى م

ن وجد يكون محدودا  ومقأقلحيث نالت هذه الفئات تدريبا  تصرا على مناطق ، وا 
، وكذلك ضعف اإلمكانيات والموارد البشرية في مراكز التدريب محدودة في الدولة

 التابعة للمركز العام لتدريب المعلمين في ليبيا .
  الحديثة في تدريب المعلمين .االتجاهات 

من أهم االتجاهات الحديثة في ليبيا في تدريب المعلمين أثناء الخدمة ما 
 يلي :
 :(11)االتجاه القائم على التدريب الذاتي  -3

، وذلك لمسايرته لحديثة والبارزة في مجال التدريبويعتبر من االتجاهات ا
 ، وتنمي على أنه موقف تعليمي قف التدريبيللنظريات الحديثة وتطوير النظرة للمو 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا    "وفق االتجاهات الحديثة "تصور مقترحنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

- 291 - 

 

 
فمن أهم  ،المهنية المتجددةاإلحساس الذاتي إلى التدريب لمواجهة المتطلبات 

تاحة إلبراز الفروق الفردية للمعلمين مميزات التدريب الذاتي أنه يفسح المجال ، وا 
، إذ لخاصة به في التعليم وحسب قدراتهالفرصة لكل منهم لالنطالق وفقا لسرعته ا

ب هذا النوع من التدريب بناء نظام تدريبي جديد يقوم على أساس من يتطل
المعرفة الذاتية لكل متدرب في جميع مجاالت نموه المعرفي واالنفعالي والوجداني 

ه مناسبة تنبع من احتياجاته الخاصة، وتحقق مطالبليحدد له أهدافا مرحلية 
دول المتقدمة العديد من ال، حيث اهتمت الذاتية، ودفعه إلى تعلم يكون مستعدا له

ألنها تشترط  ؛ائده في هذا المجال، ومنها إنجلترا التي تعد ر بتطبيق هذا األسلوب
دافعيتهم الذاتية لتحسين  اشتراك المتدربين وفقا لرغباتهم أي التدريب المنبثق من

منية ، وزيادة القدرات الذاتية لديهم،  حيث تستمر الدورات التدريبية لفترات ز األداء
، ويعتمد هذا أسلوب التدريب الذاتي على توظيف يحددها المتدرب وفقا لظروفه

. ومن أهم األساليب المتبعة في التدريب ولوجيا المتقدمة في معظم مراحلهاالتكن
 المكتبة المدرسية ، اإلطالع الحر ، والمكتبات اإللكترونية .  -الذاتي ما يلي :

 -عن بعد : ـ االتجاه القائم على التدريب 2 
، رها فعالية وانتشارايعد التدريب عن بعد من أهم االتجاهات الحديثة وأكث

والتي فرضت هذا النوع من  ،ويرجع ذلك إلى التغيرات التي تطرأ على المجتمع
كبيرا ن العالم المتقدم والنامي قد شهد توسعًا إ BATESإيدريباتسيقول ، التدريب

، فالتدريب ما هائاًل وسريعا في التكنولوجياتقد ، وشهدمن مراحل التعليم المختلفة
ل البرنامج عن بعد يراعي جودة البرامج في تصميم مقاييس مترابطة للجودة داخ

 دام ــــــز على االستخـــــب عن بعد يركـــــل عام فإن التدريــــــ، وبشكوتطبيق أثناء التنفيذ
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 التقارب والتكامل بين األساليب التقليدية، لذا فهو المبني. على الواسع للتكنولوجيا

، واألساليب الحديثة التي تعتمد على ثورة التي تعتمد على العناصر البشرية
هي التي تقوم على التخطيط فالبرامج الفعالة للتدريب عن بعد  ،االتصاالت

بعد  ، حيث ال يوجد غموض في الكيفية التي تتطور بها برامج التدريب عنالسليم
نما من خالل العمل الدؤوبإذ ال  ، والجهود الحثيثة يتم ذلك بشكل ارتجالي، وا 

 ومن أهم مميزات التدريب عن بعد: (37)للعديد من األفراد والمنظمات
أو  رسة دراستهم للحصول على مؤهل عالأن المعلمين يستطيعون مما -

 لتحقيق النمو المهني .
ماكن يصعب أفي  لتدريب عن بعد مراجع ذات قيمةلتمثل مطبوعات  -

 وجود المكتبات فيها .
 ن لحضور حدث تدريبي، حيث يعتبر بديال عن سفر المعلميتوفير الوقت -
 يتحكم المعلم في العملية التدريبية داخل المدرسة .  -

 (11)االتجاه القائم على التدريب داخل المدرسة .  -1
اخل المدارس، لرفع أدَّى هذا االتجاه إلى االهتمام بتدريب المعلمين د      

ور المهني الكفاءة المهنية للمعلمين على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من التطُ 
، كأداة هامة التدريب أثناء الخدمة في المدارس. وأصبَح ُينظر إلى برامج للمدارس

فهذا النوع من التدريب بدأت  إلحداث التغيير بالمدرسة لجعلها أكثر فاعلية .
العديد  المدارس في منتصف السبعينيات من القرن الماضي فيبرامجه تقدم داخل 
واليابان باعتباره  ، وكندا وأستراليااليات المتحدة األمريكيةمن الدول منها الو 

ستراتيجمفهوما جديدا  ، إذ ارتبط  هذا األسلوب ية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وا 
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عادة تشكيل المدرسة ببحركة اإلصالح التعليمي هني  أيدلوجية التطوير الم. وا 

، ويقوم هذا األسلوب على أن المدرسة ت بهذللمدارس في البلدان التي أخ
، د االحتياجات التدريبية للمعلمينبوصفها مجتمعا معّلما متعّلما قادرا على تحدي

، إذا توافرت للمدرسة مج التدريب بتلك االحتياجات خاصةوبحيث ُتْعَنِي برا
، وقد ظهرت بعض الممارسات التي يمكن ديم ذلك التدريبصادر الكافية لتقالم

معظمها تتم بشكل مباشر الن الممارسة في مكان العمل  ؛لفوراستخدامها على ا
عدة . حيث توجد بعض األساليب التي يتم عن طريقها تدريب ومسامع الطالب

)أسلوب فرق مساعدة وتدريب المعلم( وأسلوب المعلم داخل المدرسة منها :
 راف ومساعدة وتدريب المعلم داخل المدرسة . اإلش
 : تصور مقترح لتطوير نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

في ضوء االتجاهات المعاصرة في مجال تدريب المعلمين وطبقا لما تم 
، سوف يتم وضع تصور قع نظام تدريب المعلمين في ليبياعرضه بالنسبة لوا

، علية نظام تدريب المعلمين الحاليحسين كفاءة وفامقترح يمكن أن يعمل على ت
 وذلك وفقا لمجموعة من المنطلقات األساسية :

 المنطلقات األساسية للتصور المقترح . -3
 اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع األطراف المعنية بالتدريب)كالمركز  

لتطوير نظام تدريب المعلمين الزم ( بتوفير الدعم الالعام لتدريب المعلمين في ليبيا
تباع أساليب ونظم حديثة كالتدريب داخل المدرسة واإلشراف عليه اوذلك ب

 ومتابعته .
 ر ــة كاليونسكو واليونسف لتطويـــــمات الدوليـــــة بالتعاون مع المنظــــــاهتمام الدول  
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 التعليمية .، من أجل تحسين العملية التعليمية داخل المؤسسات المعلمين

سعي وزارة التربية والتعليم بالدولة إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات كنوع من  
 التدريب الذاتي للمعلمين داخل المؤسسات التعليمية .

، والتي يتم بها باعتبارها وحدة التدريب األساسيةأن يتم التدريب داخل المدرسة  
، وذلك من خالل تطوير أداء أثناء العام الدراسي :أي ،التدريب أثناء الدراسة

 .لمدرسة التابعين لهاالمعلمين الذين يتم ترشيحهم للتدريب ومتابعهم من قبل إدارة ا
تجهيز المدارس باألجهزة الحديثة والمتطورة كشبكات االتصال واإلنترنت   

والمكتبة اإللكترونية باعتبارها أماكن أساسية لتدريب المعلمين بشكل فعال 
 ومستمر.

 التصور المقترح :أهداف  -2
o . تحسين مستوى أداء المعلمين داخل الفصول الدراسية 
o . مساعدة المعلمين على مواصلة تطورهم بشكل ذاتي 
o . تطوير اتجاهات المعلم نحو مهنة التدريس 
o . تنمية فكرة العمل كفريق ذات أهداف ومهام مشتركة 
o أن تكون األهداف التدريبية محددة في ضوء احتياجات المعلمين . 
 مكونات التصور المقترح ،وآليات تنفيذها وفق منهجية النظم : -3
: وتشمل على المبادئ واألهداف واالحتياجات التدريبية وأساليب المدخالت -أ

 -التدريب والقائمين على تنفيذه :
 .مبادئ نظام التدريب 



 مجلة التربوي

 6لعدد ا    "وفق االتجاهات الحديثة "تصور مقترحنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في ليبيا 

- 295 - 

 

 
 من أنواع التنمية البشرية وحق لكل  االتدريب داخل المدرسة يعد نوع

 معلم في ليبيا .
 . التدريب يلبي احتياجات المعلم والمجتمع 
  يسِهُم التدريب في مواجهة التغيرات العالمية المشاركة التي تطرأ على

 المجتمع الليبي .
 ـــ أهداف نظام التدريب .

تحقيق  ، علىعلمين أثناء الخدمة داخل المدرسةأن يعمل نظام تدريب الم
 -األهداف التالية :

 تطوير قدرات المعلمين على تحليل المناهج . 
 تطوير قدرات المعلمين على توظيف أساليب التدريب الحديثة . 
 تطوير قدرات المعلمين على إجراءات األبحاث التربوية . 
 تطوير مهارات واتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس  
 تنظيم دورات تربوية وتدريبية خاصة بهم .تشجيع المعلمين على اإلسهام في  

 -ـــ األهداف الخاصة ببرامج تدريب المعلمين الجدد :
 يات مهنة التعليم للمعلمين الجددالتعريف بأبعاد العملية التعليمية وأخالق. 
 . ثرائها  التعرف على المناهج الدراسية والقدرة على تحليلها وا 
  . توضيح استراتيجيات التدريس 
 دارة الصف وحفظ النظام فيه وبرامج حل المشكالت التي قد كيفية إ

 تواجه المعلمين . 
 . تطوير كفايات المعلم في التخطيط والتنفيذ للقيام ببحوث تربوية 
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  إلمام المتدربين ببعض التوجهات التربوية المعاصرة في التعليم التي

 تنمي اإلبداعي والتعلم التعاوني .
 : التشريعات والقوانين 

لب نظام تدريب المعلمين داخل المدرسة وفقا لهذا التصور َأن يتط
 -بالتدريب منها: يتضمن بعض التشريعات الخاصة

، ووضع القرارات المتعلقة بالعملية ركة المعلمين في التخطيط للتدريبمشا -
 التعليمية .

ربط زيادة رواتب المعلمين بدرجة التحسن في مستوى أدائهم داخل الفصول  -
 الدراسية .

 تكوين وحدات تدريبية داخل المدارس .  -
 .تميزين ذوي الخبرات داخل المدارسالمعايير الخاصة بممارسات المعلمين الم  -
 : تحديد االحتياجات المدرسية- 

 لمين بثالث مستويات هي :يمر تحديد االحتياجات التدريبية للمع   
االحتياجات التدريبية على مستوى المدرسة والنظام التابع له بغية دفع كفاءتها   -1

نتاجيتها .  وا 
االحتياجات التدريبية على مستوى مهنة التعليم والمواصفات التي تتطلبها هذه  -2

 المهنة .
 . االحتياجات التدريبية على مستوى المعلم نفسه بغية تطوير أدائه  -2
 : محتوى التدريب- 
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 -يجب أن تشمل البرامج التدريبية داخل المدرسة على المكونات اآلتية: 

 ـ مقدمة تعريفية بالبرنامج التدريبي . 
 ـ متطلبات االلتحاق بالبرنامج التدريبي . 
 ـ وصف لطبيعة البرنامج التدريبي . 
الوسائل التدريبية المقروءة  –عدد الحلقات التدريبية  -الموضوعات التدريبية   

األساليب والنشاطات التدريبية المالئمة لكل موضوعات  -والمسموعة والمرئية 
 تقويم البرنامج التدريبي . -التدريب 

 : األساليب والوسائل المستخدمة في التدريب- 
 -بادلة بين المعلمين داخل المدرسة وخارجها الزيارات المت -الحلقات الدراسية 

الندوات والمناقشات  -الدروس النموذجية التوضيحية  -المؤتمرات التربوية 
 الحوار حول المشروعات التطويرية داخل المدرسة . -الجماعية 

 . القائمون على التدريب 
ر جميع يشمل تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالمدرسة في ضوء هذا التصو 

، بحيث يحصل الجميع وبصورة إلزامية المعلمين سواء الجدد منهم، أو ذوي الخبرة
، وهذا التدريب ن لهم االستمرار في مهنة التعليم، والتي تضمبرامج التدريبعلى 
، وبعد ذلك يمر جميع المعلمين بفترة الذي يعد اجتيازه نقطة عبور لهم األول
سمى بفترة البحث ثم يتابع المعلمون ، وتيب أخرى تمتد خالل العام الدراسيتدر 

برامج تدريبهم داخل المدرسة لكي يتمكنوا من تحسين أدائهم في صورة مستمرة 
 والوصول إلى التميز  .

 . المّدربون 
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ويتم اختيار المّدربين من األقسام التربوية والنفسية في عمليات التربية 

لتعليم، ومن مراكز التدريب، تدريبية بوزارة التربية وافضال عن بعض القيادات ال
ن هم العنصر األساسي في عملية التدريب فهم بمثابة المرشد يوبما أن اْلَمدّرب

 -والموجهة بالعملية التدريبية داخل المدرسة لذا يجدر مراعاة األمور التالية :
 َتمك ن المدّرب من موضوعات المادة التدريبية  -
 ية الحديثة .قدرته على توظيف األساليب التدريب -
 امتالك المدرب القدرة على تنظيم العمل بين المتدربين . -
 مقدرته على تقويم المتدّربين . -

كما يمكن االستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة في مجال التدريب 
 داخل المدرسة لوضع خطة برنامج للمدربين وتنفيذه واإلشراف عليه .

 العمليات . -ب
 -للتدريب : وتتم عملية التخطيط وفقا لهذا التطور بما يلي :التخطيط  -

o داف والمعايير للبرنامج التدريبيإعداد خطه سنوية من أجل تحديد األه ،
 بما يتناسب وحاجات المعلمين وقدراتهم .

o  تنفيذ تحديد إجراءات التخطيط من حيث الفئة المستهدفة ومواعيد
 ليب تقويمه . ، وكذلك أساالبرنامج والوقت المخصص له

o لمين داخل االستعانة بمتخصصين وخبراء في مجال تخطيط تدريب المع
 ، لوضع الخطة واإلشراف على تنفيذها .المدرسة

o وبعده عليمية والعلمية قبل بدء التدريب، وأثناء تنفيذهتحديد األنشطة الت ،
 والتي تساعد في تحقيق األهداف .
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o لى التخطيط والمتابعة والتقويم إعداد الئحة حوافز تدريبية للقائمين ع

 البرامج التدريبية .
 تنفيذ التدريب : ـــ 

تتميز عملية تنفيذ التدريس داخل المدرسة وفقا لهذا التصور بتعدد وتنوع 
ناسب للقيام أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومراعاة أخبار المعلمين بالوقت الم

، وزمان مناسبين لألنشطة التدريبيةفي مكان  ه، وأن يتم تنفيذبالفعاليات المتعددة
وكذلك مراعاة كافة  ،توفير مستلزمات تنفيذ التدريب من مواد تدريبية وأجهزةو 

 ظروف التدريب داخل المدرسة بصورة عامة .
 تقويم التدريب  -

 -ن يمر التقويم للبرامج التدريبية داخل المدرسة بالمراحل اآلتية:أيقترح 
ويهدف إلى أثر التدريب على أداء  :البرامج التدريبية بعد التنفيذم مرحلة تقوي -

 المتدّربين من المعلمين في الواقع الفعلي .
ويمكن في هذه المرحلة استخدام أساليب وأدوات متنوعة إلجراءات عملية 

 -التقويم مثل :
  الزيارات الصفية للمعلمين بعد وأثناء تنفيذ الدورات التدريبية من قبل

، مدرسةصصين في مجال التدريب والقائمين على العملية التدريبية داخل الالمتخ
 والمتابعة خارج المدرسة من قبل اإلدارة العامة للتدريب . 

 . حضور المعلمين المتدّربين للحلقات الدراسية والمناقشة الفعالة بها 
 . تطبيق التقويم الذاتي داخل المدرسة 
  عداد التقارير .إجراءات االختبارات المرحلية  والنهائية وا 
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 -متابعة التدريب :ــ 

، لذا يجب عملية مستمرة ال تقف عند حد معينالتطوير المهني للمعلمين 
 متابعته بشكل دائم لضمان سير العملية التدريبية بشكل جيد وفعال .

 المخــــرجات . -ج 
ي تتمثل هناك مجموعة من المخرجات المتوقعة لنظام التدريب المقترح والت

 -فيما يلي :
تطوير سياسات واستراتيجيات التدريب أثناء الخدمة وفي مكان العمل  -

 والدعم المستمر له .
 تحقيق مبدأ التقويم المستمر الذاتي . -
 إيجاد قاعدة معلومات والكترونية متاحة لجميع المعلمين . -
 نمو مهارات اإلبداع واالبتكار والمبادرة لدى المعلمين . -
رفع المهارات التقنية للمعلمين ، وتمكينهم من مواكبة التطورات المعاصرة منهم  -

 احتياجات المعلمين .
 فهم احتياجات المعلمين . -
 تبادل الخبرات بين المعلمين من خالل الزيارات الصفية المتبادلة . -

 متطلبات تنفيذ التصور المقترح .  
ة من اإلجراءات تتمثل فيما يتطلب تنفيذ التصور المقترح اتحاد مجموع

 -يلي :
تخصيص االعتمادات والموازنات المالية الالزمة لبرامج تدريب المعلمين أثناء  -

 الخدمة اخل المدرسة .
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، ومساعدتهم في امتالك الكفايات التدريبية تدريب عدد كاف من المدّربين -

 الالزمة للتدريب داخل المدرسة . 
 التركيز على أهمية التوعية للمعلمين بأهمية برامج التدريب الحديثة والمتطورة . -
 تجهيز قاعات التدريب المكيفة والمزودة باألجهزة الالزمة داخل المدرسة . -
إرسال بعثات خارجية بهدف التعرف على التجارب الناجحة في مجال التدريب  -

 داخل المدرسة على أرض الواقع
 علمين على التعلم الذاتي .تشجيع الم -
قبل  وضع نظام معلومات ومواقع إلكترونية للتدريب داخل المدرسة سواء -

، أو بعد انتهاء عملية التدريب لضمان استمراريته التدريب، أو أثناء التدريب
 وفعاليته . 
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 مناف عبد المحسن عبد العزيز د/                                    
  كلية التربية / جامعة المرقب                                    

     

 البحث ملخص

في هذا البحث نهتم بدراسة التأثير الحاصل على مسألة برمجة خطية  
على  ثيرأوخاصة التلها  قيد جديدضافة إ( عند 22x( قيدين ومتغيرين تحتوي

دف عند وقيمة دالة اله  ،الحل األمثل لهاثيره على تأو ، المسألة منطقة الحل لهذه
 .هذا الحل

3232131والقيد الجديد )الثالث( ستكون صيغته هي   bxaxa  ,  وفي
وبعد ذلك سنجد  ,التي عندها سيصبح القيد الجديد قيد فعال 3bالبداية سنجد قيمة 

التي عندها ستتشكل منطقة حل جديدة تختلف عن سابقاتها وفي كل  3bقيم 
هي تأثير  تغير قيمة  وما الحل األمثل وقيمة دالة الهدف عنده. منطقة سنجد

3231 .aوa ( مقارنة بقي ميل الخط المستقيم الذي يمثل أي تغير )ود القيد الثالث
النقاط القصوى )الطرفية(  حدىإقتراب القيد الثالث  من االمسألة األصلية على 
هو تأثير ذلك  وما، هي المناطق التي ستتشكل حينها وما لمنطقة الحل األصلية.

  على الحل األمثل.

هو تأثير ميول مختلفة لدالة الهدف على الحل األمثل لكل منطقة من  وما
لدالة الهدف الذي يعطي أعظم  قيمة لدالة الهدف  هو الميل وما ،الحل مناطق

 عند الحل األمثل .
  :يأ( 22ة)ــــــــة خطيــــــج مسائل برمجـــرنا ففي هذه الدراسة سنعالـــــوكما ذك
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شكال مختلفة( وكل من القيدين يحتوي أتحتوي على قيدين )بالتي  المسائل

طريقة البيانية التي تساعد كثيرًا في الوصول إلى توضيح من ال متغيرين لالستفادة
 . الفكرة
 -: المقدمة 1.1

)22( إضافة قيد إلى مسألة بقيدين ومتغيرين x :)الحالة العامة( 
)22(ن الصيغة الرياضية لمسألة البرمجة الخطية إ x هي كاألتي 

2211  عظم                               xcxcZMax  
 تحت القيود 

       0,0 21

2222121

1212111







xx

bxaxa

bxaxa

                 
 

 ليكـن   
1112, aa.المعامالت التكنولوجية للقيد األول = 
2221,aa.المعامالت التكنولوجية للقيد الثاني = 

)/(سنرمز ل    1111 abS   ,)/( 2122 abS , 
              )/( 1211 abV   ,)/( 2222 abV  . 

)/(وسنرمز لميل القيد األول ب 12111 aaM    
)/(ولميل القيد الثاني ب           22212 aaM . 

).(كما سنرمز لمنطقة الحلول الممكنة بالرمز RF نقاط الطرفية وسنرمز لل
).(في المنطقة  RF 0(ب و,( 1SG و),( 21 ppH 

)0,(خرى بأوسنرمز لنقاط طرفية  2VF 1)0,(و 1VF 1),0(و 2SG  ماعدا نقطة 

{1}  
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 .O)0,0(األصل 
: المسألة فيمالحظة 1  يمكن أن يكون تمثيلها البياني أحد األشكال األربعة

DCBAالموضحة في األشكال ,,,   . 
 

 
      
الجديدة    { فالمسألة 1}لى المسألة إ[( 1نظر  ]ا) ذا أضيف قيد جديدإن واآل

  -ستكون صيغتها كاألتي :
...2211 عظم                                 XCXCZMax  
 تحت القيود      
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                   0,0 21

3232131

2222121

1212111









XX

bXaXa

bXaXa

bXaXa

                       

وسننندرا المسننألة فنني 2  بالتفصننيل حينن  أن إأ مسننألة برمجننة   يننة
)23(     تسنننمى [(  أو2][ , 1نظنننر ]ا ة المبسننن ة )نننننننن تحنننل بال ريقأيمكنننن 
  ريقنننة السنننمبلكا() MethodSimplex.. والتننني سننننرمز لهنننا ب(S.M)  أو

ن المعنننامالل التكنولوجينننة لمسنننألة البرمجنننة ال  ينننة أو  البيانينننة. تحنننل بال ريقنننة

)23(   ة ن تمثل بالمصفوفأيمكن
















n

d

b

m

c

a

  

,1112حيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  aaab  ،adac 2221,  ، 
332211 ,, kbkbkb  3231, anam   

 -الجزء النظرأ:  - 1.1
   .,DAشكال الممثلة باألللحاالت  23سنستخدم الطريقة المبسطة لحل المسألة   

)(ذا كانإ :ولىاأل  الصيغة -1.1.1        wv جميع المعامالت ,ijaموجبة. 
( مرة واحدة فقط مع إضافة بعض                                  1سنستعمل الجدول ) -1.1.1.1       

 (  1)الجدول  المالحظات التي تخص كل حالة بعينها .          
1xbQ   b  3s  2s  1s  2x  1x  
ak /1 1k 0 0 1 b a 
ck /2 2k 0 1 0 d c 
mk /3 3k 

1 0 0 n m 
 0 0 0 0 w  v 

 {2}  
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cb-ad e<0ل   رمزسن        ,  وe     .سيمثل محدد مصفوفة المعامالت 
bmnae1<0سنرمز  ل       و ,

1e .سيمثل محدد مصفوفة المعامالت 
dmnce2<0سنرمز  ل       و ,

2e دد مصفوفة المعامالت.                                                                                                         سيمثل مح                                              
(2)الجدول    

b 3s 2s 1s 2x 1x 
ak /1 0 0 a1 ab 1 

ackak /)( 12  0 1 ac ae 0 
amkak /)( 13  1 0 am ae1 0 

akv /. 1 0 0 av  aawvb )( 0 
 

)>(ذا كان إ( 2في الجدول ) 1 ZMM  فالحل األمثل سيكونakx /11   و)/.( 1 akvz . 

wvba وتتحقق الشروط التالية    وakck // 12     وakmk // 13 . 
)<(ذا كان  ا  و  wvba   : فسنحصل على جدول الحل األمثل التالي 

 (1)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

bk /1 0 0 b1 1 ba 
bdkbk )( 12  0 1 bd 0 be 

bnkbk )3( 1 1 0 bn 0 be1 
bkw /. 1 0 0 bw 

0 bvbaw )(  

 ( يمثل الحل األمثل.3الجدول )                    
 (1 -) للجدول:   تاحة واألمثليةشرو  ال                  

 1- ckak 21   21 SS        .2-  mkak 31    31 SS     . 
 3-  nkbk 31   

31 VV       .4-   dkbk 21      
21 VV .    

 5- bawv     ZMM 1
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 ول أكبر من ميل دالة الهدف(.) ميل القيد األ

 ساس فسنحصل على التالي     هو المتغير الخارج من األ2sذا كانإ (2في الجدول ) 
 (4)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
ebkdk /).( 21  0 eb ed 0 1 

S 0 ea ec 1 0 
  eekkeek /. 12123  1 ee1 ee2 0 0 

ebkdkvSw /).(. 21  0 eD ecwvd )( 

 
0 0 

eckakSسنرمز ل      /)( 12         و     )( vbawD    
dcwvذا كان   إ      ( يمثل الحل األمثل.4ن الجدول )إف 

 (4 -) للجدول:      تاحة واألمثليةشرو  ال                    
1-  ckak 21    21 SS   .   2-  mkak 31   31 SS       .
3-  dkbk 21       21 VV    .    4-  bawv        ZMM 1

         
 من ميل دالة الهدف ول أكبر) ميل القيد األ

5- dcwv       ZMM 2
       

 ميل القيد الثاني أصغر من ميل دالة الهدف(.             ) 
      (5)هو المتغير الخارج فسنحصل على الجدول3sذا كانإ (2في الجدول )

 (5)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

131 /).( ebknk  1
eb 0 1en 0 1 

121312 )( eekekek  1
ee

 
1 12 ee 

0 0 

1F 1
ea

 
0 1

em 1 0 
  1./).( 131 Fwebknkv  1

eD 0 1)( emwnv

 
0 0 
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vbawD,سنرمز ل          1131 )( emkakF    

 (5 -) للجدول:      تاحة واألمثليةشرو  ال                    
1-  nkbk 31        

31 VV .     2-  ckak 21     21 SS                 .
3-  mkak 31   

31 SS     .  4- nmwv    
ZMM 3

              
5- bawv       

الن  2sويسقط 1x( سيدخل1في الجدول ) -2.1.1.1 )()(<)( 312 mkوakck 
 (6)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
cakck /)( 21  0 ca 1 ce 

0 

ck /2 0 c1 0 cd 1 
cmkck /)( 23  1 cm 0 ce2 0 

ckv /. 2 0 cv 0  ccwvd )( 0 
                                 

)>(ذا كان إ( 6في الجدول )  2 ZMM  فالحل األمثل سيكونckx /21   و )/.( 2 ckvz   
wvdc  وتتحقق الشروط التالية              وakck // 12            وckmk // 23 . 
)<(ذا كان  ا  و   wvdc   : فسنحصل على جدول الحل األمثل التالي 

 (7)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

dbkdk )( 21  0 db 1 0 de 
dk /2 0 d1 0 1 dc 

dnkdk )( 23  1 dn 0 0 de2 
dkw /. 2 0 dw 0 0 dvdcw )(  

                          
 ( يمثل الحل األمثل.7الجدول ) 

 (7 -) للجدول:     تاحة واألمثليةشرو  ال                    
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1-   ckak 21     21 SS        .2-  ckmk // 23    32 SS     . 
3-  dkbk 21       21 VV       .4-  nkdk 32     31 VV . 
5- dcwv     ZMM 2

     
 ) ميل القيد الثاني أكبر من ميل دالة الهدف(.

 (    8هو المتغير الخارج  فسنحصل على الجدول) 3sذا كانإ (6في الجدول )
 (8)الجدول  

b  3s  2s  1s  2x  1x  

212123 /).( eekkeek  
2

ee 
21 ee 1 0 0 

232 /).( edknk  
2

ed 
2

en 0 0 1 
223 )( emkck  

2
ec 

2
em 0 1 0 

21 .. xwxv  
2

)( evdwc  
2)( emwnv 0 0 0 

 (8 -) للجدول:      تاحة واألمثليةشرو  ال                    
1-  nkdk 32      32 VV        .3-  ckmk // 23    32 SS . 
2- ckak 21      21 SS    .   4- dcwv     ZMM 2

      
 الة الهدف(.) ميل القيد الثاني أكبر من ميل د

5- nmwv    ZMM 3
      

 ) ميل القيد الثالث أصغر من ميل دالة الهدف(.             
 . (e/c-)>0  الن   1sن يسقط  أيمكن  ( ال6في الجدول )
الن 3sويسقط 1x( سيدخل1دول)هنا في الج -1.1.1.1 )()(<)( 213 ckوakmk                                

 (9)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

makmk /)( 31  ma 0 1 me1 0 
mckmk /)( 32  mc 1 0 me2 0 

mk /3
 m1 0 0 mn 1 

mkv /. 3
 mv 0 0  mmwvn )( 0 
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ZMMذا كان إ (9في الجدول) mkxفالحل األمثل سيكون   3> /31  و  )/.( 3 mkvz  

wvnmوتتحقق الشروط التالية          و     akmk // 13     و  ckmk // 23 . 
wvnmذا كان  ا  و   فسنحصل على جدول الحل األمثل التالي :  <

 (11)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

nbknk )( 31 
 nb 0 1 0 ne1 

ndknk )( 32 
 nd 1 0 0 ne2 

nk3 n1 0 0 1 nm 
dkw /. 2 nw 0 0 0 nnvwm )(  

 (  يمثل الحل األمثل.     11الجدول )     
 (11 -) للجدول:      تاحة واألمثليةشرو  ال 

 1-  mkak 31    31 SS     .  2-  ckmk // 23    
32 SS     . 

 3-  nkbk 31      
31 VV  .    4-  nkdk 32   

32 VV . 
 5- nmwv   ZMM 3

    
 ) ميل القيد الثالث أكبر من ميل دالة الهدف(.

  ن يسقطأيمكن  ( ال9في الجدول )
1s   و

2s  0  الن</m)(-e1
 m)(-e2/>0و      

wvكان ذاإ الصيغة الثانية:-2.1.1.1   فقط  مرة واحدة (1)سنستعمل الجدول
 ضافة بعض المالحظات التي تخص كل حالة بعينها .   إمع 

 (1)الجدول  
Q b 3s 2s 1s 2x 1x 
bk1 1k 0 0 1 b a 
dk2

 
2k 0 1 0 d c 

nk3
 3k 1 0 0 n m 

 0 0 0 0 w v 
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 (2)الجدول   

 
ZMMذا كان إ  (2في الجدول)  bkxفالحل األمثل سيكون  1< /12   و )/.( 1 bkwz  
wvbaوتتحقق الشروط التالية           و   bkdk // 12       و   bknk // 13 . 
wvbaذا كان  ا  و    فسنحصل على جدول الحل األمثل التالي :   >

 (1)الجدول  

 (  يمثل الحل األمثل.3الجدول )  
 (1 -) للجدول    تاحة واألمثلية  :شرو  ال   
 1-  bkdk // 12     21 VV         .2-   bknk // 13    

31 VV     . 
 3-  mkak 31     

31 SS    .      4-   ckak 21   21 SS            . 
 5-  wvba     ZMM 1

    
 ن ميل دالة الهدف(.ول أصغر م) ميل القيد األ
                    .b)(-e1/>0  و   (e/b-)>0  الن   3s و  2sن يسقط  أيمكن  ( ال2في الجدول )

b 3s 2s 1s 2x 1x 
bk1 0 0 b1 1 ba 

bdkbk )( 12  0 1 bd 0 be 
bnkbk )( 13  1 0 bn 0 be1 

bwk1 0 0 bw 0 bvbwa )(  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
ak1 0 0 a1 ab 1 

akcak )( 12  0 1 ac ae 0 
akmak )( 13  1 0 am ae1 0 

avk1 0 0 av awavb )(  0 



 مجلة التربوي

 6لعدد اإضافة قيد لمسألة برمجة خطية وتأثيره على الحل األمثل للمسألة              

 
-317- 

 
الن  2sويسقط  2x( سيدخل1هنا في الجدول)-2.1.1.2 )(,)(<)( 312 nkbkdk                                  

 (4)الجدول   

                               

ZMMذا كان إ( 4في الجدول) dkxفالحل األمثل سيكون  2< /22  و)/.( 2 dkwz  . 
wvdcوتتحقق الشروط التالية          و   bkdk // 12     و  dknk // 23 . 

wvdcذا كان  ا  و   فسنحصل على جدول الحل األمثل التالي :   >
 (5)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
cakck )( 21  0 ca 1 ce 0 

ck2 0 c1 0 cd 1 
cmkck )( 23  1 cm 0 ce2 0 

cvk2 0 cv 0 cwcvd )(  0 
                    

 .األمثلالحل يمثل  (5) جدولال     
 (5 -) للجدول    تاحة واألمثلية  :شرو  ال  
 1-   ckak 21      21 SS       .2-  ckmk // 23    32 SS     . 
 3-   dkbk 21      21 VV       .4-   nkdk 32   31 VV . 
 5-  dcwv         ZMM 2    

 الهدف(. ) ميل القيد الثاني أصغر من ميل دالة
 (     6هو المتغير الخارج من فسنحصل على الجدول)  1sذا كانإ (4في الجدول )

                                                        

b 3s 2s 1s 2x 1x 
dbkdk )( 21  0 db 1 0 de 

dk2 0 d1 0 1 dc 
dnkdk )( 23  1 dn 0 0 de2 

dwk2 0 dw 0 0 dvdwc )(  
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 (6)الجدول  
b 3s 2s 1s 2x 1x 

ebkdk /)( 21  0 eb ed 0 1 
eckak /).( 12  0 ea ec 1 0 

eekkeek /)( 12123  1 ee2 ee2 0 0 

21 wxvx  0 evbwa )(  ewcvd )(  0 0 

 (6 -) للجدول    تاحة واألمثلية  :شرو  ال 
1- dkbk 21     21 VV        .3-  nkdk 32   31 VV . 
2-dcwv    ZMM 2      

 ) ميل القيد الثاني أصغر من ميل دالة الهدف(.
4- bawv    ZMM 1       

 ول أكبر من ميل دالة الهدف(.أل) ميل القيد ا
        d)(-e2/>0  نأل   3sن يسقط  أيمكن  ( ال4في الجدول )

الن 3sويسقط  2x( سيدخل1هنا في الجدول)-1 )()(<)( 213 dkوbknk      
 (7)الجدول  

 

b 3s 2s 1s 2x 1x 
nbknk )( 31  nb 0 1 0 ne1 
ndknk )( 32  nd 1 0 0 ne2 

nk /3 n1 0 0 1 nm 
nkw /. 3 nw 0 0 0  nvnwm )(

 

 

>3ذا كان إ( 7في الجدول ) MM Z  فالحل األمثل سيكونnkx /32   و)/.( 3 nkwz  . 
wvnmوتتحقق الشروط التالية     و   bknk // 13    و   dknk // 23 . 

wvnmذا كان  ا  و   حصل على جدول الحل األمثل التالي :فسن   >
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 (8)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
makmk )( 31  ma 0 1 me1 0 
mckmk )( 32  mc 1 0 me2 0 

mk /3 m1 0 0 mn 1 
nkw /. 3 mv 0 0 mwmvn 0 

 

 (     9هو المتغير الخارج  فسنحصل على الجدول) 1s( إذا كان7في الجدول )
 (9)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
131 )( ebknk  1eb 0 1en 0 1 

S 1ee 1 12 ee 0 0 
113 )( emkak  1ea 0 1em 1 0 

11331 )()( emkakwbknkv  1)( ebvwa  0 1)( emwvn 0 0 

سنرمز ل   
131212 /)( eekekkeS   

bawvذا كان   إ    ( يمثل الحل األمثل.9ن  الجدول )إف 
 ( 9 -) للجدول    تاحة واألمثلية  :شرو  ال 

1- mkak 31   31 SS       .3-  nkdk 32   32 VV . 
2- nkbk 31        31 VV   .4- bawv     

ZMM 1
   

 ول أكبر من ميل دالة الهدف(.) ميل القيد األ
5- wvnm <    

ZMM 3
   

 ) ميل القيد الثالث أصغر من ميل دالة الهدف(.
 (     11هو المتغير الخارج  فسنحصل على الجدول ) 2sذا كانإ (7في الجدول )
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 (11)الجدول  

b 3s 2s 1s 2x 1x 
212123 /)( eekkeek  2ee 21 ee 1 0 0 

232 /).( edknk  2ed 2en 0 0 1 
223 /).( emkck  2ec 2em 0 1 0 

 
 223

232

/).(.

/).(

emkckw

edknkv





 

2)( evdcw 2)( emwvn 0 0 0 

 

 (11 -) للجدول    تاحة واألمثلية  :شرو  ال 
1- dknk 23      

23 VV       .2- mkck 32    32 SS   . 
3- nmwv      ZMM 3

  
 ) ميل القيد الثالث أصغر من ميل دالة الهدف(.

4- dcwv      
ZMM 2

  
 ) ميل القيد الثاني أكبر من ميل دالة الهدف(.

  -المعالجة العددية : -4.1
 ( Dانظر الشكل ) )القيدين متقا عين( ولى()الحالة األ -1.4.1

)>(سنفرض أن 12 SS و)<( 21 VV وباستعمال الMS. سنعالج التغيرات 
 -لى المسألة كما  يلي:إ قيد جديد التي ستحصل عندما نضيف  

).(لمنطقة الحل للمسألة األصلية بالرمز سنرمز -:مالحظة RF  نقاط 3وفيها   
1)0,,(طرفية هي 1VF),0,(1 2SG ,),( 21 ppH 

 ( .RFعلى  ثرؤ ي ال بحيث أن القيد الثالث ) 3bوسنأخذ قيمة ل 
  Hنقاط الثالثة وعندما تقل هذه القيمة  سيمس القيد الثالث أحدى ال

 نظراالثاني ) ول أواألينطبق على القيد   أو  1Gأو  1Fأو    2,1). 
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 -يلي: ما سنعرفو

T 3: قيمةb  1)0,(عندما يمس القيد الثالث النقطة 1VF ,32121 .)(. aabT    
N 3: قيمةb  عندما يمس القيد الثالث النقطة),( 21 ppH ,232131 .. papaN                                   
R 3: قيمةb  1),0(عندما يمس القيد الثالث النقطة 2SG

  ,31212 ).(bR aa  
 -وسنعالج الحاالت الناتجة بالتفصيل كل على حدة :

(a-ذا كانتإTb 3 13ن إف VV    ومنطقة الحل هيRF.  وفيها القيد الثالث 
 ح قيد فعال .أصب
(b- 3ذا قلت قيمة إb  بحيث أنT<< 3bN  فان منطقة حل جديدة ستتشكل 

)0,(ونقاطها الطرفية هي  3V1),(و 21 ttH و),( 21 ppH 1),0(و. 2SG        
(c- ذا أصبحتإNb 3  هي  ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفيةإف

),0( 3V و),( 21 ppH  1),0(و. 2SG  
(d- ذا أصبحت إNb <<R  هي ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفيةإف 3
   ),0( 3V 2),(و 21 rrH 1),0(و. 2SG 
(f- ذا أصبحتإRb 3  ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفية هيإف 
),0( 3V 1),0(و 2SG. 

(g- ذا أصبحتإR<3b  ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفية هي إف
),0( 3V0(و,( 3S .والقيد الثالث سيصبح القيد الفعال الوحيد 

 -وللتوضيح سنأخذ المثال التالي:
  -:1-1مثال 

                    عظم  
2211 xcxcZ  
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 تحت القيود 

                                     0,0

1634

124

21

3232131

21

21









xx

bxaxa

xx

xx  

)12,()3(لمثال لدينا بالنسبة لهذا ا 11  VS    ,)316(),4( 22  VS ,
)(),( 32333133 abVabS  ,)1332(),1328( 21  pp 

في المسألة  3  صيغ مختلفة من القيد الثالث وهي 3درسنا:  
)23(3 321  bxx,      )13(102 321  bxx 
)33(23 321  bxx  

نظرا) صيغ مختلفة من دالة الهدف 3ومع كل مسألة جديدة أخذنا  4, 3 ) 
213هي   2 xxZ      ,212 2xxZ       ,211 10xxZ                                                                       

نضع نتائج المسألة  3 13(وقيدها الثالث(  2 دالة الهدفوZ الجدول التالي  في 
 )1-2الجدول  (

R<3b
 8R

 
Nb <<R 3

 

Nb 3  
T<< 3bN

 

30T
 

قيم 3b  

4

<
3SZ

 

4

2
SZ

 
07.701.4

2



HZ
 

07.7

HZ
 

07.7

HZ
 

07.7

HZ
 

عند   الحل  zقيمة 

 مثلاأل

 
نضع نتائج المسألة  313(وقيدها الثالث(   3دالة الهدفوZ في الجدول التالي 

 )1-1الجدول (
R<3b 8R 

Nb <<R 3

 
Nb 3 T<< 3bN 30T 3قيمb 

8

<
3SZ 

8

2
SZ 

8

2
SZ 

8

2
SZ 

8

2
SZ 

8

2
SZ  قيمةz عند 

 مثلاألحل ال

{3}  
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)11(في المثال  :   ),( 213 MMMinM  . 
)(الجدول التالي يبين تأثير ميل القيد الثالث 3M النقاط  حدىإعلى اقتراب القيد من

 الطرفية في المسألة األصلية 
 (1-4الجدول ) 

),( 21 ppH )0,( 2S ),0( 1V  3قيمةM 

76.26 4  30 1.0 
92.28 8  30 2.0 

 53.9 4 9 31 
 07.7 4 6 21 
 61.4 4 3 1 

38.11  12 6 23 
76.6  8 3 2 

 

   : 3  لى أعلى قيمة لإيشيرb  لى النقطة الطرفية .إالالزمة للوصول 

)11(للمسألة في المثال  مثلميل دالة الهدف على الحل األ الجدول يبين تأثير  
 (1-5الجدول )

2
3
zM 5.0

2
zM 1.0

1
zM 

2S H 1V 
2S H 3V 
2S H 3V 
2S 

2H 3V 
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2S 2S 3V 
3S 3S 3V 

)4/1( 1 M  ,)3/4( 2 M   ,)10/2( 3 M 
في المسألة -:2-1مثال 323(القيد الثالث هو( عالجناها  ودوال الهدف التي
 المذكورة أعاله .                                      3Zو 2Zو 1Zهي  

),(ة القيد الثالث يالمس النقطة  في هذه الحال -مالحظة : 21 ppH  ًأوال. 

نتائج المسألة  3 ( و 3-2وقيدها الثالث ) 1دالة الهدفZ  في الجدول التالي 
 (1-6 الجدول) 

R<3b 4R 
T<<R 3b

 9T Nb <<T 3 
Nb 3 3قيمb 

13.3

<Z
3V 

3.13

3
VZ 

6.296.13

3



VZ 
30

1
VZ 

30

1
VZ 

30

1
VZ  قيمةz عند 

 مثلاألالحل 
نضع نتائج المسألة  3 ( و 3-2وقيدها الثالث ) 2دالة الهدفZ  في الجدول

 التالي 
 ( 1-7 الجدول) 

R<3b 4R 
T<<R 3b Tb 3 Nb <<T 3

 

Nb 3

 
 3bقيم

4

<Z
3S 

4

2
SZ 

7.605.4

2



HZ 
7.6

2
HZ 

05.78.6

2



HZ 
076.7

HZ  قيمةz عند 

 مثلاألالحل 
 

 سألةالمنتائج نضع  3 ( و 3-2وقيدها الثالث ) 3دالة الهدفZ  في الجدول التالي 
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 ( 1-8الجدول ) 
R<3b

 4R
 

T<<R 3b

 
Tb 3

 
Nb <<T 3

 
Nb 3

 

قيم 3b
 

8

<
3SZ

 
8

2
SZ

 
8

2
SZ

 
8

2
SZ

 
8

2
SZ

 
8

2
SZ

قيمة   z   عند

 مثلاألالحل 
 

)12(مثل في المثالاألالحل الجدول التالي يبين تأثير ميل دالة الهدف على   
 (1-9الجدول )

2
3
zM 5.0

2
zM 1.0

1
zM 

2S H 1V 
2S 2H 1V 
2S 2H 1V 
2S 2H 3V 
2S 2S 3V 
3S 3S 3V 

)4/1( 1 M  ,)3/4( 2 M   ,)3/1( 3 M 
231       2-1في المثال MMM  . 

 
في المسألة  -:1-1مثال                 3 33(القيد الثالث هو(  ودوال الهدف

                                                                           . هالمذكورة أعال 3Zو 2Zو 1Zالتي عالجناها هي 
نتائج المسألة نضع 3( و 3-3وقيدها الثالث  )1دالة الهدفZ في الجدول التالي 
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 (1-11 الجدول) 
T<3b 6T N<<T 3b

 
Nb 3 Rb <<N 3 

Rb 3 3قيمb 

30

<Z
3V 

30

1
VZ 

30

1
VZ 

30

1
VZ 

30

1
VZ 

30

1
VZ قيمة z عند 

 مثلاألالحل 
 

نضع نتائج المسألة  3 33(وقيدها الثالث(   2دالة الهدفوZ في الجدول التالي    
 (1-11 الجدول) 

T<3b 6T 
N<<T 3b

 

Nb 3 Rb <<N 3 
Rb 3 3قيمb 

6

<
3VZ 

6

1
VZ 

07.702.6

1



HZ

 
07.7

HZ 
07.7

HZ 
07.7

HZ  قيمةz    عند

 مثلاألالحل 
 

نضع نتائج المسألة 3  33(وقيدها الثالث(   4دالة الهدفوZ   في الجدول التالي 
 (1-12الجدول  ) 

T<3b 6T 
N<<T 3b

 

Nb 3 Rb <<N 3 
Rb 3 3قيمb 

 
6

1
VZ 

3.111.6

1



HZ

 

38.11

HZ 
9.114.11

2



HZ 
12

2
SZ

 zقيمة  

 مثلاألعند   الحل 
9

<
3SZ 

6

3
SZ 

3.111.6

3



SZ

 

38.11

3
SZ

 
9.114.11

3



SZ 
الحل  عند zقيمة  

 مثل البديلاأل
 

نضع نتائج المسألة 3 33(وقيدها الثالث(   3دالة الهدفوZ في الجدول التالي 
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 ( 1-11الجدول ) 
T<3b 6T 

N<<T 3b

 
N Rb <<N 3 R 3قيمb 

4

<
3SZ 

4

3
SZ 

58.706.4

3



SZ

 
58.7

3
SZ 

9.759.7

3



SZ 
8

2
SZ 

 zقيمة 

 مثلاألعند   الحل 
)13(المثال  مثل للمسألة فيالجدول التالي يبين تأثير ميل دالة الهدف على الحل األ  

 ( 1-14الجدول ) 
2

3
zM 2/3

4
zM 5.0

2
zM 1.0

1
zM 

2S 2S H 1V 
3S 23,HS H 1V 
3S 13 ,HS H 1V 
3S 13 ,HS 1H 1V 
3S 13 ,VS 1V 1V 
3S 3S 3V 3V 

 

)4/1( 1 M  ,)3/4( 2 M   ,)2/3( 3 M 
),(    1-1في المثال  213 MMMaxM  . 

 (        A)انظر الشكل  )الحالة الثانية()القيدين منفصالن( -  2.4.1
)>(سنفرض أن  21 SS و)<( 21 VV ومنطقة الحل).( RF ول فقطالقيد األيشكلها 

1)0,(وفيها نقطتان طرفيتان هما 1VF 0(و,( 1SG ستفادة من طريقة وباالMS.  
   قيد جديدف ــــــــسنعالج التغيرات التي ستحصل على الصيغة  االبتدائية عندما نضي
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 -لى المسألة  كما يلي:إ( قيد ثال )

 على ثرؤ ي ال :يأ بحيث أن القيد الثالث يكون غير فعال ) 3bسنأخذ قيمة  ل 
RF. لى أن يالمس القيد الثالث أحدى النقاط إ( ونقلل هذه القيمة تدريجيا

),0(1 1VF  0(و,( 1SG ول .أو ينطبق على القيد األ 
 -وسنعالج هذه الحاالت بالتفصيل كل على حدة :

 -:( 1Vالحالة أ   )االقتراب من 
(a نت ذا كاإ 321213 .)( aabbT   13فان VV   ومنطقة الحل هي).( RF  والقيد

 الثالث أصبح قيد فعال .
(b 3ذا قلت قيمة إb  وأصبحتT<<N1 3b  1).(حيث أن 11131 abaN  منطقة  نإف

)0,(طرفية هي حل جديدة ستتشكل ونقاطها ال 3V ,),( 21 rrH )0,( 1SG   حداثيات  إوأن
),(نقطة التقاطع  21 rrH  

      
)()..(

),()..(

321112313113112

321112313213121

aaaaabbar

aaaaabbar



 
(c 13ذا كانتإ Nb   0,(ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفية هي  إف( 3V 
),0(و 1SG. 

(d 3>1ذا كانت إ Nb  0,(ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفية هي إف( 3V 
),0(و 3S .والقيد الثالث سيصبح القيد الفعال الوحيد 

 -:( 1S)االقتراب من ب   الحالة 
(a 13ذا كانت إ Nb   13فان SS    ومنطقة  الحل هيRF. وفيها القيد الثالث 
 صبح قيد فعال .أ
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(b 3ذا قلت قيمة إb  وأصبحتN1<<T 3b.ن منطقة حل جديدة ستتشكلإف 

)0,(ونقاطها الطرفية هي  1V و),( 21 rrH  0(و,( 3S   . 
(c ذا أصبحتإTb 3  ن منطقة حل جديدة ستتشكل ونقاطها الطرفية هيإف 

),0( 1V 0( و,( 3S. 
(d ذا كانتإTb )0,(تشكل ونقاطها الطرفية هي ن منطقة حل جديدة ستإف  3> 3V و 

)0,( 3S  .والقيد الثالث سيصبح القيد الفعال الوحيد 
 -وللتوضيح سنأخذ المثال التالي:

  -:1-1مثال 
            عظم

2211 xcxcZ  
 تحت القيود

                              0,0

1833

842

21

3232131

21

21









xx

bxaxa

xx

xx                         

في المثال لدينا   )2(,4 11  VS  ,)6(),6( 22  VS  ,)(),( 32333133 abVabS  
في المسألة  4  صيغ مختلفة من القيد الثالث وهي 4درسنا: 

)23(..........4 321  bxx     )13(..........36 321  bxx                               
)43(..........321  bxx       )33(..........43 321  bxx 

 :ربعة أعاله أخذنا صيغ مختلفة لدالة الهدف هيومع كل قيد من القيود األ
21 2xxZ        21 102 xxZ              ,21 4xxZ  , 
21 xxZ           ,21 23 xxZ            ,21 3xxZ                                                                        ,

21 32 xxZ               212 xxZ            ,213 xxZ    , 

 {4}  
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نتائج المسألة  وسنضع 4 ( في الجدول التالي3-1وقيدها الثالث هو ) 

 (2-1الجدول ) 
 24<<6 3b   
H 633 bS  

21 V Z 
06.893.1918/)12432( 3  b

 
96.703.26/2 3 b 20 

211 102 xxZ  
02.497.718/)4168( 3  b 983.3016.16/3 b 8 

211 4xxZ  
01.498.518/)2120( 3  b 983.3016.16/3 b 6 

211 3xxZ  
4 983.3016.16/3 b 4 

211 2xxZ  
98.701.618/)962( 3 b 96.703.26/2 3 b 6 211 32 xxZ  

8.712.36242 3 b 983.3016.16/3 b

 
2 211 xxZ  

955.1104.418/)248( 3 b 95.1105.36/3 3 b

 
4 

211 23 xxZ  
96.703.23/3 b 96.703.26/2 3 b

 
2 

211 2 xxZ  
94.1105.29/)125( 3 b 95.1105.36/3 3 b

 
2 

211 3 xxZ  
 مثل للمسألة.األ: تمثل  قيمة دالة الهدف للحل                   

 ( 2-2)الجدول 
6<3b

   63 b   

633 bS  333 bV   633 bS  21 V Z 
2<6/2 3b 20<)3/10( 3b  26/2 3 b 20 211 102 xxZ  
1<6/3b 8<)3/4( 3b  16/3 b 8 

211 4xxZ  
1<6/3b 6<)3/3( 3b  16/3 b 6 211 3xxZ  
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1<6/3b 4<)3/2( 3b  16/3 b 4 211 2xxZ  
2<6/2 3b 6<3b  26/2 3 b 6 211 32 xxZ  
1<6/3b

 
2<)3/( 3b  16/3 b

 
2 

211 xxZ  
3<6/3 3b

 
4<)3/2( 3b  36/3 3 b

 
4 

211 23 xxZ  
2<6/2 3b 2<)3/( 3b  26/2 3 b 2 

211 2 xxZ  
3<6/3 3b 2<3/3b

 
 36/3 3 b 2 211 3 xxZ  

 

المسألةوسنضع نتائج  4
 في الجدول التالي (3-2)وهالثالث دها قيو 

 ( 2-1الجدول )
 8<<4 3b   

 2)4(),8( 33  bbH 433 bV  41 S Z 
7.193.843 3 b 75.1925.102/5 3 b 8 211 102 xxZ  

9.71.43 b 9.71.43 b 4 211 4xxZ  
95.505.42)2( 3 b 925.5075.34/3 3 b 4 211 3xxZ  

4 95.305.22/3 b 4 211 2xxZ  
05.695.7)2(10( 3  b 92.5075.34/3 3 b 8 211 32 xxZ  

05.295.3)2(6 3  b 975.1025.14/3 b

 
4 

211 xxZ  
2.48.11)220( 3  b 95.305.22/3 b

 
12 

211 23 xxZ  
15.285.7)23(14 3  b 975.1025.14/3 b

 
8 

211 2 xxZ  
25.275.11)25(22 3  b 975.1025.14/3 b

 
12 

211 3 xxZ  
 
 



 مجلة التربوي

 6لعدد اإضافة قيد لمسألة برمجة خطية وتأثيره على الحل األمثل للمسألة              

 
-332- 

 
 ( 2-4الجدول  )

4<3b   43 b   

33 bS  433 bV   
433 bV  41 S Z 

8<2 3b 10<2/5 3b  102/5 3 b 8 211 102 xxZ  
4<3b 4<3b 

 43 b 4 
211 4xxZ  

4<3b 3<4/3 3b 
 34/3 3 b 4 211 3xxZ  

4<3b 2<2/3b  22/3 b 4 211 2xxZ  
8<2 3b 3<4/3 3b 

 34/3 3 b 8 211 32 xxZ  
4<3b

 1<4/3b

 
 14/3 b

 
4 211 xxZ  

12<3 3b 2<2/3b

 
 22/3 b

 
12 

211 23 xxZ  
8<2 3b

 1<4/3b

 
 14/3 b

 
8 

211 2 xxZ  
12<3 3b 1<4/3b

 
 14/3 b

 
12 

211 3 xxZ  
وسنضع نتائج المسألة 4  (في الجدول التالي3-3وقيدها الثالث هو ) 

 (2-5الجدول  )
 21<<8 3b   

 2)12(),8( 33 bbH  333 bS  21 V Z 
3.87.193344  b 933.74.53/2 3 b 20 211 102 xxZ  

1.49.716 3 b 96.37.233 b 8 211 4xxZ  
05.495.5)2(10 3  b 96.37.233 b 6 211 3xxZ  

4 96.37.233 b 4 211 2xxZ  
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95.705.62)2( 3 b 933.74.53/2 3 b 6 211 32 xxZ  
9.111.83 b 9.111.83 b 8 211 43 xxZ  

95.305.22)2( 3 b 966.37.233 b

 2 211 xxZ  
8.112.4122 3 b 9.111.83 b

 4 211 23 xxZ  
85.715.210)23( 3 b 93.74.53/2 3 b

 2 211 2 xxZ  
75.1125.2)1825( 3 b 9.111.83 b

 2 211 3 xxZ  
 

 ( 2-6) الجدول 
8<3b   83 b   

333 bS  433 bV   333 bS  21 V Z 
5.33<3/2 3b 10<4/10 3b  33.53/2 3 b 20 211 102 xxZ  
2.66<33b 8<3b  2.6633 b 8 211 4xxZ  
2.66<33b 6<4/3 3b  2.6633 b 6 211 3xxZ  
2.66<33b 4<2/3b  2.6633 b 4 211 2xxZ  
5.33<3/2 3b 6<4/3 3b  33.53/2 3 b 6 211 32 xxZ  
8<3b 8<3b  83 b 8

 211 43 xxZ  
2.66<33b 2<4/3b

 
 2.6633 b 2 211 xxZ  

8<3b

 4<2/3b

 
 83 b 4 211 23 xxZ  

5.33<3/2 3b 2<4/3b

 
 33.53/2 3 b 2 211 2 xxZ  

8<3b 2<4/3b

 
 83 b 2 211 3 xxZ  
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المسألةوسنضع نتائج  4  (في الجدول التالي4-3وقيدها الثالث هو ) 
 ( 2-7الجدول )

 4<<2 3b   
 )4(),42( 33 bbH  33 bS  21 V Z 

6.84.193632  b 8.72.42 3 b 20 211 102 xxZ  
2.48.7212 3  b 9.31.23 b 8 

211 4xxZ  
1.49.58 3 b 9.31.23 b 6 211 3xxZ  

4 9.31.23 b 4 211 2xxZ  
9.71.643 b 8.72.42 3 b 6 211 32 xxZ  

8.112.842 3 b 7.113.63 3 b 8 211 43 xxZ  
9.31.23 b 9.31.23 b

 2 211 xxZ  
6.114.444 3 b 7.113.63 3 b

 4 211 23 xxZ  
7.73.243 3 b 8.72.42 3 b

 2 211 2 xxZ  
5.115.285 3 b 7.113.63 3 b

 2 211 3 xxZ  
 

 ( 2-8الجدول  )
8<3b 

  83 b   
33 bS  33 bV  

 
33 bS  21 V Z 

4<2 3b 20<10 3b  42 3 b 20 211 102 xxZ  
2<3b 8<4 3b  23 b 8 211 4xxZ  
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2<3b 6<3 3b  23 b 6 211 3xxZ  
2<3b 4<2 3b  23 b 4 211 2xxZ  
4<2 3b 6<3 3b  42 3 b 6 211 32 xxZ  
2<3b

 2<3b 
 23 b 

2 
211 xxZ  

6<3 3b 4<2 3b

 
 63 3 b 4 211 23 xxZ  

4<2 3b

 2<3b

 
 42 3 b 2 211 2 xxZ  

6<3 3b

 2<3b

 
 63 3 b 2 211 3 xxZ  

6<3 3b 8<4 3b  63 3 b 8

 211 43 xxZ  
 

 -: االستنتاجال -5.1
 وجدنا تاحة(مثلية وال النظرأ( وباالستفادة من شرو  )األمن جداول ) الجزء 

        -:القيدين منفصلين() الحالة الثانية
 ول فقطالقيد األذا  تشكلت من ا  و  ((F.Rصلية ب سنرمز لمنطقة الحل األ

1)0,(فنقاطها الطرفية هي 1VF ,)0,( 1SG   لهذه المسألة فهذا  جديد دقيضيف أذا ا  و
 القيد سيصبح قيد فعال عندما يالمس أحدى النقطتين الطرفيتين .

 ن:ال  اآلؤ والس
)(هي قيمة  ما -*  3b

 .  1Fلى النقطة إلكي يصل القيد الجديد  
)(هي قيمة  ما -*  3b  لى إلكي يصلG. 
 ي النقطتين سيصل أواًل .                ألى إ -* 
)(هي قيمة  ما -*  3b .التي عندها ستتشكل مناطق حل جديدة 
 .خرىحدى النقطتين قبل األإلى إثير ميل القيد الجديد في الوصول هو تأ ما -* 
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 -مالحظال :                               

         2cتتغير تبعا  ل  Zقيمة  هي الحل األمثل  فان 3V أو 1Vا كانت ذإ -1
)(تزداد كلما زادت قيمة  Zوقيمة  ( Zفي 2xمعامل ) 3bدالة الهدف. عند  نفس 
     1cتتغير تبعا ل  Zقيمة  هي الحل األمثل فان 3Sأو   1Sذا كانت  إ -2

 (.Zفي  1x)معامل 

  2cو 1cتتغير تبعا للمعامل  Zقيمة  هي الحل األمثل  فان  Hا كانت ذإ -3
 .   Zفي

 -: االستنتاجال -5.1
                          احة(تمثلية وال األ من جداول ) الجزء النظرأ( وباالستفادة من شرو  )

        -:القيدين منفصلين() الحالة الثانيةوجدنا 
 ول فقطالقيد األذا  تشكلت من ا  و  ((F.Rصلية ب سنرمز لمنطقة الحل األ

1)0,(فنقاطها الطرفية هي 1VF ,)0,( 1SG   فهذا  لهذه المسألة جديد قيدضيف أذا ا  و
 ح قيد فعال عندما يالمس أحدى النقطتين الطرفيتين .القيد سيصب

 ن:ال  اآلؤ والس
)(هي قيمة  ما -* 3b

 .  1Fلى النقطة إلكي يصل القيد الجديد  
)(هي قيمة  ما -* 3b  لى إلكي يصلG. 
 أواًل .                ي النقطتين سيصل ألى إ -*
)(هي قيمة  ما -* 3b .التي عندها ستتشكل مناطق حل جديدة 
 خرى .حدى النقطتين قبل األإلى إثير ميل القيد الجديد في الوصول هو تأ ما -*

 -مالحظال :                               
  2cتتغير تبعا  ل  Zقيمة  نإمثل  فهي الحل األ 3V أو 1Vذا كانت إ -1
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)(تزداد كلما زادت قيمة  Z( وقيمة Zفي 2x)معامل 3bدالة الهدف. عند  نفس 

     1cتتغير تبعا ل  Zقيمة  هي الحل األمثل فان 3Sأو   1Sكانت   ذاإ -2

 (.Zفي  1x)معامل 
  2cو 1cتتغير تبعا للمعامل  Zقيمة  نإهي الحل األمثل  ف  Hذا كانت إ -3
 .   Zفي

  -تي:مثلة  كاآلوسنقدم  نتائج األ
 : المن قة األصلية

 ( 1-1جدول ) 
 ZM مثلالحل األ مالحظال

Z)(تقل قيمة 
)(كلما زادت قيمة . ZM

 
),0( 1V 21<ZM 

 )0,( 1S),0( 1V 21<ZM 
),0( 2المالحظة  1S 21>ZM 

)(المن قة الثانية نقا ها هي    1S ,)( 3V ,)(H :- 

 ( 1-2جدول   )

 ZM مثلالحل األ مالحظال

)0,( 1المالحظة 3V 41<ZM 
 ),0( 3V ,)(H  41ZM 
H 21<<41)( ,  3المالحظة  ZM 
 )0,( 1S ,)(H  21ZM 
 )0,( 1S 

21>ZM 
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)(المن قة الثالثة نقا ها, 3V ,)( 1Sمن قة الرابعة نقا هوال)( 3V ,)( 3S:- 

 ( 1-1جدول )

 مثل للمن قة الثالثةالحل األ مثل للمن قة الرابعةالحل األ مالحظال
ZM 

)0,( 1المالحظة 3V ),0( 3V 41<ZM 

 ),0( 3V,)0,( 3S )0,( 1S,),0( 3V 41ZM 

),0( 2المالحظة 3S )0,( 1S 41ZM 

13ذا كان ميل القيد الثالث إ -* < MM  41(, مثال( 3 M ن القيد الثالثإف 
سيالمس النقطة 

1V 3ذا قلت قيمة ا  و   ,أوالb  عن ذلك فستتشكل المنطقة الثانية وبعد
 ذلك ستتشكل المنطقة الثالثة  .

 ن المناطق الجديدة تختلف باختالف نقطة االقتراب .إ -*
)43(  ذا كان ميل القيد الثالإ -* 3 M 0(نه سيقترب من إف,( 1S     . أواًل 

)(المن قة الثانية نقا ها هي  3S ,)( 1V , )(H: 

 (1-4جدول   )
 مثلالحل األ مالحظال

ZM 
)0,( 1المالحظة  1V 21<ZM 
) ),0الحد الفاصل  1V ,)(H  21ZM 
 H 21>ZM)( 3المالحظة 
),(), )0الحد الفاصل  3SH 43ZM 

 )0,( 3S 43>ZM 
)(المن قة الثالثة نقا ها  1V,)( 3S والمن قة الرابعة نقا ها)( 3V,)( 3S:- 
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 ( 1-5جدول  )

 مثل للمن قة الثالثةالحل األ لرابعةللمن قة ا  مثلالحل األ مالحظال
ZM 

 1المالحظة
),0( 3V ),0( 1V 43<ZM 

 3والمالحظة  1المالحظة 
)0,( 3S,),0( 3V )0,( 3S’ ),0( 1V 

43ZM 
 )0,( 3S )0,( 3S 43ZM 

)2(ذا كان ميل القيد الثال  إ -* 3 M 0(فانه سيقترب من,( 1S                                                     . أوال            
)( قة الثانية: نقا ها هي المن 3S ,)( 1V ,)(H: 

 (1-6جدول )

 مثلالحل األ مالحظال
ZM 

)0,( 1المالحظة  1V 21<ZM 
 الحد الفاصل 

),0(),( 1VH 21ZM 
 H)( 3المالحظة 

21>ZM 
 الحد الفاصل 

)0,(),( 3SH 2ZM 
 )0,( 3S 2>ZM 

)(المن قة الثالثة نقا ها 1V ,)( 3Sوالمن قة الرابعة نقا ها)( 3V ,)( 3S:- 

 ( 1-7جدول  ) 

 مثل للمن قة الثالثةالحل األ للمن قة الرابعة مثلالحل األ مالحظال
ZM 

)0,( 1المالحظة  3V 
),0( 1V 2<ZM 

 ),0( 3V ,)0,( 3S  ),0( 1V ,)0,( 3S  2ZM 
),0( 2المالحظة  3S )0,( 3S 

2>ZM 
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)1(الثال   ذا كان ميل القيدإ -* 3 M 0(فانه سيقترب من,( 1S                                                                       . أوال            

)(المن قة الثانية: نقا ها هي  3S ,)( 1V ,)(H:- 

 (1-8جدول  )

 مثلالحل األ مالحظال
ZM 

)0,( 1المالحظة  1V )21<( ZM 

 الحد الفاصل 
),0(),( 1VH )21( ZM 

)<21( H)( 3المالحظة  ZM 

), )0حد الفاصل ال 3S ,)(H  )1( ZM 

 )0,( 3S )1>( ZM 

)(المن قة الثالثة نقا ها 1V ,)( 3Sوالمن قة الرابعة نقا ه)( 3V ,)( 3S:- 

 (1-9جدول )
 مثل للمن قة الثالثةالحل األ للمن قة الرابعة مثلالحل األ مالحظال

ZM 
)0,( 1المالحظة  3V 

),0( 1V )1<( ZM 
 ),0( 3V ,)0,( 3S  ),0( 1V ,)0,( 3S  )1( ZM 

),0( 2المالحظة  3S )0,( 3S 
)1>( ZM 

 -ن:أمثلة وجدنا بمن نتائج األ
21ولذا كان ميل القيد األإ -*  < MM سيشكل منطقة الحلول ن القيد األإف 
 صلية .األ
31ذا كان ميل القيد الثالثإ -*  < MM 3)43)..,(1,..,()2(, مثال M الثالث   ن القيدإف

 .  أوال 1Sسيالمس النقطة 
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 ثانية ومن بعد ذلك ستتشكلنطقة العن ذلك ستتشكل الم3bذا قلت قيمة إ -*

 المنطقة الثالثة  .
للمسالة   مثلعلى الحل األ ZMثير ميول مختلفة  لدالة الهدفأعند دراسة ت -*

وعند الحد  مثل,األ منهما يشكل حد فاصل لنوع الحل كل  MM,13ن أوجدنا 
 (  . مثالنأ حالنالفاصل يوجد )

 (.3-8,  3-6,  3-4جداول )انظر ال
 -القيدين متقا عين(:) ولىالحالة األ 
 (                              1-5الجدول  ) انظر -( :1-1)عن المثال مالحظال

1-),Min(< 213 MMM 1)4/1(  حيث M  ,)3/4(2 M   ,)10/2(3 M. 
 أوأًل.         1Vقترب من  القيد الثالث ي -2

 (1-9الجدول  )انظر  -( :2-1)عن المثال  مالحظال
1-      231 << MMM

1)4/1( حيث   ,  M  ,)3/4(2 M   ,)3/1(3 M 
 .والأ  Hالقيد الثالث يقترب من  -2

 (1-14الجدول    )انظر  -( :3-1)عن المثال مالحظال
1- ),Max(> 213 MMM  1)4/1(   حيث M  ,)3/4(2 M   ,)2(3 M. 
 .       أوال  2Sالقيد الثالث يقترب من   -2

 (1-14الجدول    )انظر  -( :3-1)عن المثال مالحظال
1- ),Max(> 213 MMM 1)4/1(حيث M  ,)3/4(2 M    ,)2/3(3 M . 
 .        أوال  2Sالقيد الثالث يقترب من   -2
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 .متساويان  3Mوميل القيد الثالث zMميل دالة الهدف  -3
  -ستنتاجال:ا
),(لدالة هدف معينة ,قيمة دالة الهدف عند النقاط  الطرفية  -1 21 ppH

  

),0(1),0,(1 12 VFSG3 على قيم   تعتمد نها التتغير في مناطق الحل المختلفة أل الb. 
2),(ند النقاط  الطرفية لدوال هدف مختلفة,قيمة دالة الهدف ع -2 21 rrH 
),0(1),0,(1 12 VFSG ,),(),,(1 2121 ppHttH  1, تتغير باالعتماد علىc 2وc  معاملي(

 دالة الهدف(.
1),(لدالة هدف معينة ,قيمة دالة الهدف عند النقاط  الطرفية  -3 21 ttH   ,
),(2 21 rrH  3 نها تعتمد على قيمتقل في مناطق الحل المختلفة ألb. 
 . مثل من بين النقاط الطرفية يعتمد على ميل دالة الهدفتحديد الحل األ -4
                            ن في كل منطقة حلأالهدف مع ميل القيد الثالث نجد  ذا تساوى ميل دالةإ -5

 مثالن ي تلفان با تالف منا ق الحل .أحالن جديدة هناك 
 -ستنتاجال عامة :ا
الموضع الذأ  من وابتداء ،ثير القيد الجديد على من قة الحل االبتدائيةأن تأ  -*

 يصبح فيه قيد فعال هو تكوينه  لمنا ق حل جديدة.
 ن المنا ق الجديدة ت تلف با تالف نق ة االقتراب أ -*
هي  أ من قة من المنا ق الجديدةأمثل  في ن قيمة دالة الهدف عند الحل األأ  -*

 صلية.مثل  للمسالة األقل من قيمة دالة الهدف عند الحل األأبشكل عام 
ال رفية  حدى النقا إد من نن ميل القيد الجديد يوثر على اقتراب  القيد الجديأ -*

لى هذه إالالزمة للوصول  3bر على قيمة صلية وبالتالي يوثللمسالة األ  لمن قة الحل
 النق ة.
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A Model for The Use of Instant Messaging to 

Enhance Work Outcomes 

  

 أ.نورس كاظم يوسف                    الشريفي الحسيني أ.عماد عبد األمير

 كلية اآلداب والعلوم قصر األخيار            لية التربية                     ك           

 جامعة المرقب                                        جامعة المرقب          

     
 :الملخص

استخدام التراسل الفوري في مهام العمل هو أحد تقنيات االتصاالت 
كما أصبح هذا االستخدام أمرا مثيرا للجدل نظرا لما قد يسببه الحديثة والسريعة. 

من صعوبات وتوقفات وتعطيل في العمل وماله من تأثير سلبي على العاملين 
نجاز المعامالت وما له من إمنظمة نفسها من جهة، والسرعة في وفرق العمل وال

لى بناء إالبحث  ويهدف هذا ،ن جهة أخرىتأثير إيجابي على أداء المنظمات م
في مهام العمل  Instant Massagingنموذج كيانه األساسي التراسل الفوريأ

ي مجموعة من العوامل ه نموذجمكونات األ، دوات الشبكات االجتماعيةأكأحد 
وجودة  ،عمالوالتقاطع في األ ،اعل بين العاملينالمرتبطة بهذا الكيان مثل التف

 ومن ثم تحليل ،لـــــات العمــــلى جودة مخرجإة ــــضافباإل ،تبادلةوالثقة الم ،التواصل
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لمعايير تمثل خصائص تلك نموذج وفقا لمجموعة من اواختبار وتقييم هذا األ

نموذج هي منهجية نظم أما المنهجية المتبعة في بناء هذا األ ،المكونات
نموذج مخطط الصنفيات كما استخدم في بناء األ، لى أعلىإمن أسفل المعلومات 

class diagram  والذي يندرج تحت أسلوب نمذجة المفاهيمconceptual 
modeling  وقد تم استطالع رأي ، هتم بدراسة العالقة بين المكوناتوالذي ي

لى مجموعة من إوتوصلت الدراسة  ،من العاملين لتحليل هذه العالقةمجموعة 
لكترونية في اإلجبة قوية بين استخدام الرسائل وجود عالقة مو  :النتائج أهمها

، بينما لم يؤثر استخدام والثقة المتبادلة بينهم ،وبين التفاعل بين العاملين ،العمل
ن ألى إوتم التوصل  ،عماللى العاملين سلبا من حيث تأخر األهذا التراسل ع

لى زيادة في إالتواصل بين العاملين يؤدي أيضا زيادة الثقة المتبادلة وجودة 
دارات المؤسسات إكما يمكن أن تسترشد ، ت العملبمخرجا نتاجية التي تمثلتاإل

عمال اليومية باستخدام العاملين على تداول الكثير من األنموذج لتدريب بهذا األ
 نجاز المعامالت.إمن التراسل لتوفير الوقت وسرعة  هذا النوع
 

 مقدمة
 ،نشطة الجوهرية في وقتنا الحاضرتعتبر تكنولوجيا االتصاالت من األ

وفي  ،وهي صورة من صور التفاعل االجتماعي في مجال العالقات االجتماعية
حالة من الفهم لكتروني على أنه ويمكن تعريف التواصل اإل ،مجال العمل

ومن ثم  ،قتا مامرساًل و  األنظمة يكون أحد هذه المتبادل بين نظامين أو كيانين
 ع من حيث ــــــــــــن المواقــــــل كال الطرفير يتبادـــــ، وفي وقت آخالً ــــــيكون اآلخر مستقب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
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وهو أيضا عملية تبادل لألفكار واآلراء والمعلومات  ،رسال واالستقبالاإل

ة ــــــــوالكتاب المـــــكالك ،ر لفظيةـــوغيط متنوعة لفظية ـوالقناعات والمشاعر عبر وسائ
 . [1]والحركات واإليماءاتواألصوات والصور واأللوان 

نه يمثل العملية التي يتم بمقتضاها إأما المفهوم االجتماعي للتواصل ف
تكوين العالقات بين أعضاء الجماعة بصرف النظر عن طبيعة تكوينها وحجمها، 

وهناك  ،ر والخبرات فيما بينهم من خاللهاويجري تبادل المعلومات واآلراء واألفكا
تروني وبرامج المحادثة أدوات كثيرة ظهرت لتحقيق هذا التواصل مثل البريد االلك

، دواتوالرسائل الهاتفية وغيرها من األ لكترونيةرات اإلنترانت والمؤتموشبكات اإل
حيث تعتمد الكثير من المؤسسات والشركات في مراسالتها ومخاطباتها على 

نجاز إفي تحسين أداء العاملين وسرعة  لاستخدام مثل هذا النوع من التراس
 .[2]المعامالت بما يخدم المؤسسة نفسها ويزيد من رضا زبائنها

 أو عمالعدد من األ وتوسيع ممارسة على أنها تعرف الشبكات االجتماعية
الشبكات  األفراد. بين إجراء اتصاالت االجتماعية من خالل االتصاالت
استهدافهم و  الجماعات أو األفراد تحديد إلىللوصول منظمات تسمح لل االجتماعية
فهي  Social Network Theoryنظرية الشبكات االجتماعية أما .  [3]شخصيا
فراد والجماعات والمنظمات داخل الشبكة التي تهتم بكيفية التفاعل بين األالدراسة 

 .[4]كما تنص على أن الشبكة تعتمد على التواصل والثقة 
تحت مظلة   Instant Massaging (IM)لكترونيويقع التراسل اإل

 شكال التواصل فيأالشبكات االجتماعية، وهو شكل من في  التخاطب المتزامن
 بال ـــــرسال واالستقها اإلــــج يتم من خاللــــلى برامإل ــــقي وتحتاج الرسائــــالوقت الحقي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
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رسائل في مهام العمل يجب الخضوع وعند استخدام هذه ال ،بشكل سليم ودقيق

 IMيز ـــــــما تتمـــــك ،طاءــــخم واألـــــب سوء الفهـــــالق المهنة لتجنـــــــخمى بأـــــلى ما يسإ
بالوصول الفوري للمعلومات مما يتيح التواصل الفعال والكفء بين المتحاورين 

التفاعلية وهناك عوامل كثيرة تؤثر على العاملين من جراء استخدامها مثل 
Interactivity  والمقاطعةInterruption وجودة التواصلCommunication 

Quality والثقة المتبادلةMutual trust  مخرجات العملوWork outcomes 
[5][6]. 

 Problem statementالمشكلة
في العمل أصبح أمرا مثيرا  IMلى أن استخدام إحدى الدراسات إتشير 

ثناء العمل مما يؤدي الى تأخر العمل أبسبب استخدام العاملين للدردشة  للجدل
نجاز المعامالت بطريقة إرغم اإليجابيات المتأتية منه في وانخفاض اإلنتاجية 

 من %14ن ا  هي أداة شبكية و  IMلى أن إ[8]. ويشير )دليوت(  [7]سريعة 
الشركات تستخدمها في مهام العمل. من جانب آخر وفي دراسة حديثة أثبتت أن 

(ال يعاني من المقاطعة في العمل بدرجة أكبر من الذين ال IM Userالمستخدم )
ن عواقب استخدامها مجهولة الهوية أ(. كما IM None-Userيستخدمونها )

س الغرض عن طريق وتحقيق نف ،بالنسبة للمنظمات حيث يمكن االستعاضة عنها
جراء المقابالت وجها لوجه. كما أن استخدامها في العمل يوفر طريقة لمعالجة إ
نترانت التي ال تمتلكها الكثير من قص الحاصل في بعض الشبكات مثل اإلالن

 . [9]المنظمات
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 Social Network Theory[10] وبناء على نظرية الشبكات االجتماعية

االجتماعية تعتمد على التواصل والثقة وتحسين التي تنص على أن الشبكة 
 همودة االتصال والثقة المتبادلة تسن جإاالجتماعية بين المتحاورين حيث  ةــــالعالق

يجابا عند إبها العاملون  ن هناك عوامل كثيرة قد يتأثرإفي نجاح المنظمات، ف
التفاعلية وتحقيق همها زيادة أومن  ،التراسل في مهام العمل استخدامهم مثل هذا

مخرجات العمل مما يضمن  جودةوبين العاملين  والثقة المتبادلة جودة االتصال
ألداء العاملين، ولكن  ويعكس الجانب االيجابي ،نجاز المعامالتإسرعة 

وبالتوازي ربما يتأثر هؤالء سلبا مما قد يسبب لهم تأخر في أداء المهام أو 
داء المنظمة في أوبالتالي التأثير على  ،االنزعاج بسبب طول مدة االستخدام

حد ذاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المنظمات اتخذت التدابير 
النوع من التراسل لتمرير جزء على استخدام مثل هذا  الالزمة لتدريب العاملين

تراسل ل استخدام الوه جراءات العمل بالسرعة والجودة المطلوبتين؟إمن 
هذه ، يزيد من جودة مخرجات العمل؟في مهام العمل   IMالسريع لكتروني اإل

في العمل وما هي العوامل التي  IMلى إجابة تعرف استخدام إاألسئلة تحتاج 
 .؟وما مدى تأثيرها على العاملين وكيفية تشكيلها ؟،تكون ذات صلة بها

 Objectivesاألهداف
في مهام العمل بناء على مفهوم  IMنموذج مفاهيمي حول استخدام أبناء  -1

مجموعة من العوامل التي يتأثر  ،مكوناته الرئيسية ،نظرية الشبكات االجتماعية
 بها العاملون.
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نموذج بواسطة مجموعة من المعايير تمثل خصائص اختبار وتقييم األ -2

 .IMالمكونات والتي تؤثر على العاملين عند استخدام 
 Significantاألهمية

 لكترونية في مهام العمل.ى أهمية استخدام الرسائل اإلرف علالتع -4
 دارات التدريب على تصميم برامج لتدريب العاملين على استخدامها.إحث  -2
 لكترونيا بدال منها تقليديا.إين على القيام بمعظم مهام العمل تشجيع العامل -3

 Hypothesesالفرضيات
H1  استخدام :IM . في العمل يزيد من درجة التفاعل بين العاملين 
H0 توجد عالقة بين االستخدام ودرجة التفاعل. :  ال 
H2  استخدام :IM  في العمل يزيد من درجة المقاطعة )التعطيل( في مهام

 العمل.
H0  استخدام :IM.ال يسبب تعطيل العاملين عن عملهم 
H3  زيادة التفاعل بين العاملين باستخدام :IM .تزيد من جودة التواصل 
H0 .جودة التواصل ال تتأثر بزيادة التفاعل : 
H4  كثرة المقاطعة في مهام العمل من جراء استخدام :IM  تؤثر سلبا على

 الثقة المتبادلة بين العاملين.
H0 .ال تؤثر المقاطعة على الثقة المتبادلة بين العاملين : 
H5 خدام : زيادة التفاعل بين العاملين باستIM من جودة المخرجات. يحسن 
H0 .زيادة التفاعل ال يحسن من جودة المخرجات : 
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H6  كثرة المقاطعة في مهام العمل باستخدام :IM  تؤثر سلبا على مخرجات

 العمل.
H0  المقاطعة في العمل من جراء استخدام :IM .ال تؤثر على مخرجات العمل 
H7  عالقة جودة التواصل باستخدام :IM  يجابية إوجودة مخرجات العمل عالقة

 قوية.
H0 جد عالقة بين جودة التواصل وجودة المخرجات.: ال تو 
H8  الثقة المتبادلة بين العاملين عند استخدام :IM  تحسن من جودة مخرجات

 العمل 
H0 .ال توجد عالقة بين الثقة المتبادلة و جودة المخرجات : 

 
 Methodologyالمنهجية

لى أعلى إمن أسفل  المنهجية المتبعة في بناء نظم المعلوماتتم استخدام 
button-up نموذج مخطط الصنفياتكما استخدم في تصميم األclass 

diagram والذي يندرج تحت أسلوب نمذجة المفاهيمConceptual modeling 
-2كذلك تم استبيان عينة من العاملين في وزارة التعليم العالي في ليبيا للفترة من 

سئلة تمثل نموذج وفق مجموعة من األلتقييم األفردا  31وعددهم   7/2143/ 9
ن يلكترونية في مهام العمل، وقد تم اختيار عدد اثنالرسائل اإلخصائص استخدام 

معيار استخدام جهاز  بناء على ،قسام الوزارةأمن العاملين في كل قسم من 
 نموذج باستخدام معامل مكونات األيجاد العالقة بين إنترنت. كما تم الحاسوب واإل
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ولغاية  21/8/2143ارتباط بيرسون. أما الحدود الزمانية للبحث فكانت من الفترة 

2/4/2141. 
 Concepts[6][12][11]المصطلحات

لكتروني يمثل اتصال مرتبط بمهام العمل إ: نشاط في العمل IMاستخدام 
work-related contact. 

السيطرة على التفاعل من خالل الرسائل بطريقة  :interactivityالتفاعلية
 متزامنة.
: االنزعاج والتأخير في العمل بسبب الرسائل غير Interruptionالمقاطعة

 المجدولة وبسبب تراكم الرسائل.
: تحقيق جودة التخاطب من Communication Qualityجودة التواصل

 حيث التكامل والدقة والوقت المناسب.
 : تعزيز الثقة والقناعة بين العاملين . Mutual Trustالثقة المتبادلة

داء والرضا وتطوير باأل : تتمثلWork Outcomesمخرجات العمل
 المهارات.
 

 Modelingالنمذجة
حدى طرق حل إى أنه طريقة لتبسيط المشكلة وهو نموذج عليعرف األ

ويجب  ،ن يصف خصائص المشكلة وصفا جيداأنموذج الجيد يجب المسائل. واأل
 ماذج من حيث ــــــــــواع من النــــــعات. وهناك أنـــــقا يكفي لعمل توقــــن يكون بناءه دقيأ
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نموذج الفيزيائي نموذج المنطقي واألنموذج المفاهيمي واألالبناء من ضمنها األ

[12][6]. 
 Conceptual Modelingنمذجة المفاهيم

النشاط الذي يهتم بإيجاد المفاهيم تعني نمذجة المفاهيم في مفهومها العلمي 
ذات األهمية في نظامنا. هذه العملية تساعدنا على فهم المشكلة أكثر، و تدعم 

نموذج المفاهيمي يصف المجال واأل إدراكنا لمجال عمل الزبون الذي نخدمه.
ومن ضمن المخططات التي   Entity Classesويتكون من كيانات صنفية

. Class Diagramتبنى عليها مثل هذه النماذج ما يسمى مخطط الصنفيات 
ن ــــــة يمكـــــكار بطريقــــكما يهدف النموذج المفاهيمي إلى رصد كل المفاهيم واألف

 .[6][12]التعرف عليها بسهولة 
 Craig Larmanمكن أن تكون المفاهيم حسب اقتراح كريك الرمان يو 

 :[14][13]كما يلي  
  الكائنات المادية و المحسوسة 
  األماكن 
  الحركات/ المعامالت 
  )أدوار األفراد )الزبون، موظف المبيعات 
  التقسيمات التنظيمية 
  )األحداث )مثل: الحاالت الطارئة 
  القواعد/ اللوائح والسياسات 
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واستكشاف المفاهيم في هذه الصنفيات يعتمد بدرجة كبيرة على العصف 

، ويمكن تمثيل المالمح الرئيسية لمخطط الصنفيات Brain Stormingالذهني 
 object orientedلكائن الموجهباالمفتاح ألية عملية تصميم الذي يعتبر 

design:بالشكل التالي 
 
 

 
 
 

جراءات مفهوم ( وخصائصه والعمليات أو اإليشمل الشكل اسم الصنف ) ال
الصنفيات )المفاهيم ( ببعضها  التي تمثل سلوك المفهوم في النظام . كما ترتبط

 .[13][15]تمثل درجة العالقة بين مفهوم وآخر  Associationsوابط بر 
   Proposed Modelنموذج المقترحاأل 

نموذج لكتروني في العمل يمثل الكائن الرئيسي في األاستخدام التراسل اإل
والثقة  ،وجودة االتصال ،والمقاطعة ،والذي تندرج تحته المفاهيم التالية : التفاعلية

ائل فقد تم خدم بواسطتها الرستدوات التي تسما األأومخرجات العمل.  ،المتبادلة
بكة الداخلية ، الشثةلكتروني، برامج المحاداختيار بعضا منها مثل: البريد اإل

وكما يوضحها المخطط  ،لكترونية والرسائل الهاتفيةنترانت، المؤتمرات اإلاإل
 :التالي

 

workCLAS

SNAME 

Attribute

s 

Operatio

ns 
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H1 , H2 , ………H8   تمثل العالقات )الفرضيات( بين المفاهيم في
 (Class Diagramالنموذج ) مخطط الصنفيات 

 
 Partial diagramsمخطط المفاهيم )الصنفيات( الجزئي

لكل مفهوم من المفاهيم الخمسة في النموذج أعاله خصائص 
Attributes تبنى عليها المفاهيم وتؤثر على العاملين عند استخدامIM  في مهام

يستخدمها العاملون كإجراءات Operationsالعمل، وكذلك لكل مفهوم عمليات 
 عمل أوسلوك للتخاطب وكما موضحة في المخطط التالي :

 

IM Tools :   e-mail   chatting    intranet    video  conferencing      

phone messages 

Use of IM at work 

Interactivi

ty 

Interrupti

on 

Mutual 

Trust 

Comm. 

Quality 

Work 

Outcomes 

H1 
H2 

H6 H5 

H3 
H7 H8 

H4 
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ثبات العالقات نموذجاختبار األ   وا 
Demonstrating Relations and Testing the Model 

نموذج )المفاهيم( تم تحليل إلثبات العالقات الثمانية بين مكونات األ   
يجاد معامل ا  و  ،التجريبية بناء على استطالع رأي عينة من العاملين البيانات

 ن قيمةإثبات قوة أو ضعف العالقة حيث إلCorrelation( rارتباط بيرسون ) 
 ما ـــــــــــــوك ،باط وضعفهـــــتر وة االــــبين ق :أي  4-،  4ط تنحصر بين ــــامعامل االرتب

Operation

s 

Ability 

Quick 

response 

Info. 

Retrieval 

 

 
Requests 

Replies 

File 

Sharing 

INTERACTIVITY  

Task delay 

Disturbance 

Concentrati

on 

 

Requests 

Replies 

File 

Sharing 

Accuracy 

Completen

ess 

Timely 

Requests 

Replies 

File 

Sharing 

Assistance 

Decision 

Making 

Trust 

Requests 

Replies 

File 

Sharing 

WORK 
OUTCOMES 
Performance 

Group 

Satisfaction 

Skills 

Development 
Requests 

Replies 

File 

Sharing 

Class 

name 

Attributes 

INTERRUPTION 
 

COMM. QUALITY 

MUTUAL 
TRUST 
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 موضحا في الشكل التالي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقد تم  ،ثبات صحة الفرضيات من عدمهاإنموذج يجب والختبار األ 

الختبار  SPSSحصائي باط بيرسون باستخدام البرنامج اإلاستخدام اختبار ارت
 يات الثمانية بناء علىـــر التابع في الفرضـــــل والمتغيـــــة بين المتغير المستقــــالعالق

 .significant =0.05قيمة مستوى الداللة االفتراضية 
H1: ( مما يدل 1.872يتضح من خالل تحليل النتائج أن قيمة االرتباط )

في العمل ودرجة التفاعل بين  IMعلى وجود عالقة موجبة قوية بين استخدام 
( بمعنى أننا نقبل sig=0.027<0.05ن قيمة مستوى الداللة )ا  العاملين. و 

 .H0الفرضية ونرفض فرضية العدم 
H2: دام ـــــــقيمة االرتباط بين استخIM ( 0.433-وزيادة المقاطعة في العمل ) 

Use of IM at 

Interactiv

ity 

Interrupti

on 

Mutual 

Trust 

Comm. Quality 

Work Outcomes 

r =0.872 
r = - 0.344 

r 
=

 -
 0

.7
7
7
 

r 
=

 0
.9

2
7

 

 

r=0.881 

r=0.993 r=0.979 
r= - 0.569 
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وجود عالقة عكسية متوسطة بين المتغيرين والتي تؤكدها قيمة مستوى  :أي

( مما يدل على رفض الفرضية وقبول فرضية العدم sig=0.233>0.05الداللة )
H0 بقلة وجود تعطيل في العمل من جراء استخدامIM. 

Correlations 

 

Interactivity IM use  
 

*.872 
*127. 
5 

4 
 
5 

Pearson Correlation 
IM    sig (1- taile ) 
       N  

4 
 
5 

*.872 

.027 
5 

Pearson Correlation 
Interactivity  Sig. (1-tailed) 
N 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
H2:  قيمة االرتباط بين استخدامIM ( 0.433-وزيادة المقاطعة في العمل )
 توى ــــــدها قيمة مســــــن والتي تؤكـــــة بين المتغيريـــــة عكسية متوسطـــــوجود عالق :أي

( مما يدل على رفض الفرضية وقبول فرضية sig=0.233>0.05الداللة )
 .IMبقلة وجود تعطيل في العمل من جراء استخدام H0العدم 

Correlations 
Interruption IM use  

 
-433 
.233 

5 

4 
 
5 

Pearson Correlation 
IM use   sig (1- taile ) 

N 
4 
 
5 

-.433 
.233 

5 

Pearson Correlation 
InterruptionSig. (1-tailed) 

N 
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H3 العالقة بين درجة التفاعل بين العاملين وتحقيق جودة في التواصل عالقة:

ن قيمة مستوى الداللة إحيث  ،أن الفرضية صحيحة :( أي1.884موجبة قوية )
(sig=0.024<0.05.) 

Correlations 
Comm.quality Interactivity  

 
*.881 

.024 
5 
4 
 
5 

4 
 
5 
*.881 

.024 
5 

PearsonCorrelation 
InteractivitySig. (1-tailed) 

N 
Pearson 
CorrelationComm.qualitySig. 
(1-tailed) 

N 

H4 ( عند مستوى داللة 0.569-النتائج أن قيمة االرتباط ): أوضحت
(sig=0.158>0.05مما يدل على رفض الفرضي )ول فرضية العدم ـــــــة وقبـــــH0 

ال يؤثر على درجة الثقة بين  IMبمعنى أن التعطيل في العمل من جراء استخدام 
 بدرجة كبيرة بسبب ظهور العالقة السالبة المتوسطة. العاملين

Correlations 
Mutual trust Interruption  

 
-.569 
.158 

5 

4 
 
5 

Pearson Correlation 
InterruptionSig. (1-tailed) 

N 
4 
 
5 

-.569 
.158 

5 

Pearson Correlation 
mutual trustSig. (1-tailed) 

N 
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H5( عالقة إيجابية 1.927:العالقة بين زيادة التفاعل وجودة المخرجات )

( مما يدل على قبول الفرضية sig=0.012<0.05مستوى الداللة )ن إحيث 
 ن زيادة التفاعل تحسن من جودة المخرجات.أثبات ا  و 

Correlations 
 

 
H6 ( ( مستوى داللة )-1.777: يوجد ارتباط سالبsig=0.61>0.05 ) 

للداللة على عدم تأثير  H0مما يدل على رفض الفرضية وقبول فرضية العدم 
 على مخرجات العمل بدرجة كبيرة.  IMالمقاطعة في العمل من جراء استخدام 

Correlations 
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Pearson Correlation 
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Pearson Correlation 
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H7: ( ومستوى الداللة 1.991تقبل الفرضية بسبب االرتباط الموجب القوي )
(sig=0.00<0.05 بين ).جودة التواصل وتحقيق جودة مخرجات العمل 

Correlations 
 
 
 
 
 

 
H8( 1.879: االرتباط لموجب ) بين تأثير الثقة المتبادلة بين العاملين على

 ( يثبتان sig=0.025>0.05جودة مخرجات العمل وكذلك قيمة مستوى الداللة )
 صحة الفرضية.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Comm.quality Work.outcome  
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 Findings and Evaluation والتقييم النتائج

 Quantitativeتمثل خصائص مكونات النظام المعايير الكمية 
Standards  لتقييم النظام، وبعد استطالع آراء العينة وتحليل النتائج واختبارها
في العمل تمثل بنوعية المراسالت التي يمكن   IMلى أن استخدامإتم التوصل 

 requests – replies:ول اإلجراءات والروتينات اليوميةللعاملين استخدامها لتدا
– file sharing وعالقة هذه الخصائص بخصائص المكونات األخرى وكما

 موضحة في المخطط :
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 ,Ability, Quick Responseكما نالحظ التأثيرات اإليجابية لكل من : 

Information Retrieval, Accuracy, Completeness, Timely, 
assistance, Decision Making, Trust  على جودة مخرجات العمل مع

 ,Time delay, Disturbanceعدم وجود تأثير سلبي لكل من 
Concentration اتهاعلى جودة مخرجات العمل المتمثلة بأداء المنظمة بحد ذ. 

 Conclusionاالستنتاج
لكترونية في حياتنا اليومية أصبح أمرا ملحًا ن استخدام الرسائل اإلأرغم 

الدراسة أضافت بعدا  ن هذهأفي التواصل االجتماعي، نرى  ساسياً أ اوروتينيا وجزء
نموذج يعكس استخدام تلك الرسائل أمن خالل بناء  لهذا االستخدام تحقق آخر
عمال اليومية. وتؤثر في هذا االستخدام وفي تداول األ ،مكان العمل تحديدا في

عوامل ذات صلة باألعمال التي يؤديها العاملون الذين تم استطالع آرائهم لتحليل 
ن التراسل االلكتروني في أو ضعف هذا التأثير. كما اتضح أنموذج وبيان قوة األ

وتحقيق جودة التواصل والثقة  ،التفاعلزيادة  مهام العمل حقق نتائج إيجابية في
كما ال يرى  داء المنظمة.أنتاجية و إالعاملين الذي ينعكس على زيادة  المتبادلة بين

ن استخدامها يسبب لهم الكثير من االنزعاج أو التأخر في العمل. أعون المستطل  
خدام بمعنى أن العوامل اإليجابية التي تحققت طغت على العوامل السلبية عند است

في  IMن استخدام أء مهام العمل. وهذا ما يدلل على التراسل الفوري أثنا
لى المنظمات تستطيع أن تحقق بها جودة في إيجابية إتعامالت العمل يعد قيمة 

المخرجات من خالل تسريع إجراءات العمل وجودتها. لذا يمكن اعتبار هذا 
 بنى ــــدارات لتتالل حث اإلـــمن خد به ـــــن تسترشأنموذج كدليل يمكن للمنظمات األ
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برامج تدريب العاملين على هذا االستخدام كلما أمكن لتحقيق الهدف األسمى الذي 

 وجدت من أجله وهو تحقيق رضا العاملين والزبائن.
  Future Workالتوصيات

كترونية في لن استخدام الرسائل اإلأيتضح من خالل هذه الدراسة 
ن يزود المنظمات بقيمة مضافة يعمال التي يناط بها العاملالتعامالت اليومية لأل

ن البحث اقتصر أخرجات العمل وفي أدائها .  ورغم لتحقيق جودة عالية في م
تروني وبرامج لكالبريد اإلدوات المستخدمة في هذا التراسل مثل على بعض األ

، فهناك الهاتفيةلكترونية والرسائل نترانت والمؤتمرات اإلالمحادثة وشبكات اإل
 Wikiالويكي و  Blogsأدوات أخرى متطورة مثل الفيس بوك واليوتيوب والبلوجز 

ويمكن تدريب العاملين على  ،وغيرها يمكن استخدامها أيضا في هذا المجال
جراء إمجال تقنية المعلومات. كما يمكن استخدامها كخطوة لتطوير قدراتهم في 
وبالتحديد في مجال العمل  ات االجتماعيةدراسات أكثر تفصيال في مجال الشبك

 .خالق المهنةوالتركيز أيضا على السلوك الصحيح لالستخدام كجزء من أ
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 االستبيان

لى تعتمد الكثير من المؤسسات والشركات في مراسالتها ومخاطباتها ع
: لكترونيةت التي تستخدمها في المراسالت اإلدواضمن األتقنية المعلومات، ومن 
نترانت، المؤتمرات مج المحادثة، الشبكة الداخلية اإلالبريد االلكتروني، برا

دوات التي تسهم بشكل كبير في لكترونية، الرسائل الهاتفية وغيرها من األاإل
نفسها ويزيد نجاز المعامالت بما يخدم المؤسسة إتحسين أداء العاملين وسرعة 

 من رضا زبائنها.
ومن العوامل التي تؤثر على العاملين عند استخدام مثل هذه الرسائل: 

وجودة  Interruptionوالمقاطعة  Interactivityنوعية الرسائل والتفاعلية 
  Mutual trust والثقة المتبادلةCommunication quality االتصال 

 .Work outcomesمخرجات العملو
سئلة التالية بناء على قناعتك وخلفيتك العلمية سواء جابة على األاإلالرجاء 

كنت تستخدم المراسالت االلكترونية في مهام العمل أو ترغب في استخدامها 
 مستقبال.
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 درجة االستخدام العامل المؤثر كمعيار ت

4 

 Usageاالستخدام

لكترونية في مهام مدى استخدامك للرسائل اإل
 نادرا أحيانا غالبا العمل

ال استخدم 
 أرغب مستقبال

ال استخدم وال 
 أرغب

 مستقبال

2 

 Typesنوعية الرسائل التي تستخدمها 

 نادرا أحيانا غالبا Requestsطلبات أو استفسارات
ال استخدم 
 أرغب مستقبال

ال استخدم وال 
 أرغب مستقبال

 نادرا أحيانا غالبا Repliesجابات أو ردود إ
استخدم ال 

 أرغب مستقبال
ال استخدم وال 
 أرغب مستقبال

لكترونية من خالل مشاركة في الملفات اإل
 نادرا أحيانا غالبا File sharingالشبكة

ال استخدم 
 أرغب مستقبال

ال استخدم وال 
 أرغب مستقبال

3 

 Interactivityالتفاعلية

في  االتصال عن طريق الرسائل  قابليتك
 Abilityلكترونية                      اإل

كبيرة 
 كبيرة جدا

نوعا 
 ضعيفة جدا ضعيفة ما

خر                      سرعة االستجابة من الطرف اآل
Quick Response 

كبيرة 
 كبيرة جدا

نوعا 
 ضعيفة جدا ضعيفة ما

لى المعلومات من خالل الرسائل الحصول ع
لكترونية أفضل من الطرق التقليدية بدرجة اإل

  .......Information Retrieval 

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

4 

 Interruptionالمقاطعة

لكترونية يؤخر مهام عملي استخدام الرسائل اإل
 Task Delayبدرجة .......      

كبيرة 
 جدا

نوعا  كبيرة
 ما

 ضعيفة جدا ضعيفة

لكترونية يزعجني بدرجة استخدام الرسائل اإل
              .......Disturbance 

كبيرة 
 كبيرة جدا

نوعا 
 ضعيفة جدا ضعيفة ما
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لكترونية يقلل من تركيزي في استخدام الرسائل اإل
 Concentrationالعمل بدرجة ..... 

كبيرة 
 كبيرة جدا

نوعا 
 ضعيفة جدا ضعيفة ما

5 

 Communication Qualityجودة االتصال

لكتروني يحقق الدقة في العمل بدرجة التراسل اإل
        ..............Accuracy 

كبيرة 
 كبيرة جدا

نوعا 
 ضعيفة جدا ضعيفة ما

لكتروني يحقق االكتمال في المهام التراسل اإل
 Completenessبدرجة.........  

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

عمال في الوقت لكتروني ينجز األالتراسل اإل
 Timelyالمناسب بدرجة .....      

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

6 

 Mutual Trustالثقة المتبادلة

لكتروني يفيد في تقديم المساعدة التراسل اإل
 Assistanceبدرجة .......         

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 جدا ضعيفة ضعيفة ما

لكتروني يساعد في صناعة القرارات التراسل اإل
 بدرجة .......

Decision Making 

كبيرة 
 جدا

نوعا  كبيرة
 ما

 ضعيفة جدا ضعيفة

لكتروني يزيد الثقة بين الزمالء بدرجة التراسل اإل
                   ......Trust 

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

 Work outcomesمخرجات العمل

7 

التراسل االلكتروني يزيد أداء العاملين 
              Performance   بدرجة...... 

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

التراسل االلكتروني يزيد القناعة بالزمالء بدرجة 
   ........ 

Group Satisfaction 

كبيرة 
 جدا

نوعا  كبيرة
 ما

 ضعيفة جدا ضعيفة

التراسل االلكتروني يطور المهارات بدرجة ....       
Skills Development 

كبيرة 
نوعا  كبيرة جدا

 ضعيفة جدا ضعيفة ما

 :خرىأمقترحات 
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 د/ أحمد علي معتوق الزائدي                                         
 كلية التربية / جامعة المرقب                                  

 
 

 المــــقدمـــــــة
، المرسلين، والصالة والسالم علي أشرف األنبياء و الحمد هلل رب العالمين

 ، ومن وااله بإحسان إلي يوم الدين .أجمعين سيدنا محمد وعلي آله وصحابته
 أما بعد :

يصيبهن  لطيف بهن، وخبير بأحوالهن وبظروفهن، يعلم مابالنساء فاهلل رحيم   
عن الجانية منهن  ، ويعلم بأقوالهن وأفعالهن، ويعفوأم شراخيرا كان من أمورهن 

ألن  ؛تعزيرا عند توبتها من فعلها، أو بعد عقابها عليه، سواء كان العقاب حدا أو
، والحدود تقام علي الفور عند تحقق مرتين تعاقب علي جريمتها الجانية ال
من  صحيحة، الخاليةتقام إال علي المرأة ال ، وفي الوقت نفسه التعطل الموجبها و 

تشعر به إال  ، والزجر الالحدود زاجرة وليست متلفة، فاألمراض واألعذار الشرعية
ألن المريضة ربما تموت بإقامة الحد عليها، وهذا فيه تلف لنفس  ؛الصحيحة
الا  : -صلي اهلل عليه وسلم -يكون إال بحقه كما قال النبي ال، والتلف معصومة

سُ ــــْسِلٍم ياْشها ياِحلُّ داُم اْمِرٍئ مُ  ٍث ـــــــداى ثا ــــوُل اللاِه ِإالا ِبِإحْ ـــــُد أاْن الا ِإلاها ِإالا اللاُه واأانِّي را  الا
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اعاةِ  ما وعليه فمن ،  (1)"الثايُِّب الزااِني واالناْفُس ِبالناْفِس واالتااِرُك ِلِديِنِه اْلُمفااِرُق ِلْلجا

 في الحالة يقام عليها الحد االشرعية وهي صحيحة معافأصابت حدا من الحدود 
، أما من أصابت حدا وبها عذر شرعي هموانع إذا توافرت شروطه وانتفت عنها

 ألعذاراأمثلة  ، ومنلشفاءثل لامتت ىحت عنها الحدإقامة  كمرض وغيره فيؤجل
معها تقام  ، وهذه أعذار الوالحمل والنفاسالحيض  الشرعية التي تلحق بالمرأة

، ولزيادة التوضيح قسمت هذا البحث لشفاء، بل تترك المرأة حتى تمتثل لودالحد
الذي يتناول موضوع ) األعذار الشرعية للمرأة( إلي مبحثين ، تناولت في المبحث 

واألمراض القاتلة كالسرطان وغيره، وفي  ،األول األعذار العامة ، كضعف الخلقة
، وكل مبحث ينقسم إلي والنفاسلحمل ، كاالخاصة المبحث الثاني األعذار

 مطالب وفيما يأتي بيانها :
 األعذار العامة                                   المبحث  األول:

يرجى برؤها  األمراض القاتلة التي ال ضعف الخلقة أو: األولالمطلب    
 كالسرطان وغيره 
، يقام عليها الحد وال ضة إذا ارتكبت حدًا موجبًا للرجمن المريإقال الفقهاء 

ولو كانت مريضة مرضًا يرجى برؤه، إال في حالة واحدة وهي  يؤخر حتى
ألنه ال فائدة من تأخيره  ؛عليها الحد حتى تضع ما في بطنها، فال يقام الحامل

 .(2)في وجوب القتل

                                                 

 . 9/52صحيح مسلم، باب ما يباح به دم المسلم - 1
 .52/25للنووي المجموع شرح المهذب  انظر: - 2
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يرجي برؤها  أما إذا كانت المريضة قد ارتكبت حدًا غير الرجم ، وكان ال

 اختلف فيه الفقهاء وفق اآلراء اآلتية:منه  فقد 
انية مريضة قالوا : إنه إذا كانت الز  (1): وهو لجمهور الفقهاء  الرأي األول

ا، كالمشلولة، من معاودة الصحة والقوة إليه ميؤوس :، أيمرضًا ال يرجى شفاؤها
، أو كانت (2)، وغير ذلك من األمراض الفتاكة الخطيرة والمصابة بالسرطان

شديدة الهزال ال تطيق الضرب، فتضرب  ،نحيفة أو هزيلة :الخلقة أي (3)نضوة 
، إذا كان الحد الذي ارتكبته هو حد الزنا، به مائة شمراخ دفعة واحدة (4)بعثكال

فتضرب بعثكال به  ا إذا كان الحد ثمانين كحد القذف، أو أربعين كحد الخمرأم
هذه  ليها  ويشترط فيإقامته ع (5)ريخ يساوي عدد ضربات الحد الواجبشما

ال فال يكفي ولو  ، فإذا مست جلدها كلهاالشماريخ أن تمس جلدها كلها، وا 
 .(6)مضغوطة  تكفي في إقامة الحد

 حجة أصحاب هذا الرأي :
 وهو ما رواه أبو داوود في سننه قال:  دل أصحاب هذا الرأي بالمنقول :ــاست

                                                 

 وما بعدها 111/ 8بيروت ، دار الكتب العلمية ،بن قدامةالالمغني انظر:  - 1
 .5/26عبد الرحمن الجزيري  لالفقه على المذاهب األربعة  انظر: - 2
مختار الصحاح  :نظراالمهزول ) بالكسر البعير مهزول فيقال )النضو( :نضو الخلقة أي - 3

 .(225) ن ض و(للشيخ محمد الرازي 
 ( .4/16)القاموس المحيط ،للفيروزبادي –هو العذق والشمراخ  :العتكال - 4
 . 3/645لزيلعي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لانظر:   - 5
 .  46/ 62لنووي ل  المجموع انظر: - 6
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أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، 

، أنه أخبره بعض أصحاب رسول اهلل أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف: قال
، فعاد يضنِ أُ  ىشتكي رجل منهم حتامن األنصار أنه  -صلي اهلل عليه وسلم -

فلما دخل ، علي عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها ةجلد
صلي اهلل  -ل: استفتوا لي رسول اهللا، وقخبرهم بذلكعليه رجال قومه يعودونه، أ

-، فذكروا ذلك لرسول اهللني قد وقعت علي جارية دخلت عليإف -عليه وسلم
من الناس من الضر مثل الذي هو رأينا بأحد  : ما، وقالوا -صلي اهلل عليه وسلم

 مر رسول اهلل، فأهو إال جلد علي عظم ، مابه، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه
 . (1)ئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة" ، أن يأخذوا له ماصلي اهلل عليه وسلم

، وأبو أمامة حمله إن كل أطراف الحديث محفوظة :وقال الحافظ بن حجر
يطيق عن الصحابة، وهذا أشهر حديث في ضرب الزاني الضعيف الذي ال 

عليه بدون ، بعثكال به عدد الحد الموجب ضرب السوط فيضرب ضربة واحدة
ذا حدث تلف، وهذا دليل على اختال ف ضرب الزناة بحسب حالتهم الصحية، وا 

محدودة، فال ، أو في الحاالت التي يجوز إقامتها على التلف في هذه الحالة
ن أقيم الحد على المحدودة في الحاالت التي ال يجوز  يضمن ضارب الحد، وا 

ترتب على إقامة الحد من ا ملضمن الضارب أو مقيم الحد  عليها فيها إقامته
 .(2) ف، كمن يضرب الحامل ويتلف جنينهاتل

                                                 

  -2245باب في إقامة الحد علي المريض حديث رقم  -كتاب الحدود  –سنن أبي داود   -1
2/161. 

 وما بعدها 52/21للنووي المجموع انظر:  - 2
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: "إنه ال يخفف قالوا، حيث وهو لمالك وبعض أصحابه: الرأي الثاني

بل تضرب الحد كاماًل مثل  ؛ضربة واحدة الضرب عنها وال تضرب بعثكال
  واستدل أصحاب هذا الرأي بالمنقول والمعقول، (1)" الصحيحة

 دليل المنقول :الأواًل : 
ٍد الزااِنياُة واالزااِني فااْجِلُدوا ُكلا وااحِ ﴿ تعالى في حد الزنا: اهلل ل و قاستدلوا ب

ْلداٍة  ْنُهماا ِمئاةا جا ظ األمر ورد بلفظ عام أن لفاآلية  في االستداللوجه ، و (2)﴾مِّ
، سواء كانت بدون تخصيص، فيعمل به على عمومه، ويطبق الحد على الزانية

 مريضة أو غير مريضة .
 : دليل المعقولالثانيا : 
، لضربت به بعثكال به مائة شمراخ ضربة واحدةلو جاز الضرب قالوا: 

إذًا فالمريضة عند أصحاب هذا الرأي  الحامل وال تؤجل إلى حين وضعها،
  . والصحيحة سواء في إقامة الحد

 المناقشة والترجيح:
أن من ا ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، ، مناقش أصحاب الرأي األول

لوارد في اآلية لم يبق على عمومه، بل سبق تخصيصه في عدة حاالت، العموم ا
لى ، باإلضافة إالحديث الذي ذكرناه، فال يمنع هنا من تخصيصها بكاإلكراه وغيره

  تالف الجنين، وهذاألنه لو أخذنا به لترتب عليه إ ؛أن الدليل المعقول ال يؤخذ به

                                                 

 .16/522-إلمام مالك لالمدونة الكبرى  - 1

 .5اآلية  –سورة النور  - 2
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وعليه ، لنفس المعصومة ال تهدر إال بحقها، واألنه نفس معصومة ؛ال يجوز شرعا

كأن كانت المحدودة  ؛التي ال تسمح بإقامته فيها إذا أقيم الحد في مثل هذه الحالة
ر وعليه يعتب (1)ب الضمان على منفذ الحد أو مقيمهحاماًل وتلف الجنين، فإنه يج

ديث الشريف المروي عن الستناده إلى الح ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح
؛ للحديث وهذا خير دليل من حيث السند والمتن الصحيحين - -رسول اهلل 

على المريضة إقامتها ويحقق مقصود الشريعة من الحدود، وهو  ،ألنه يوافق العقل
، وذلك  بصورة  تالئم حالتها، وتحقق الغرض من الحد، وهو االنزجار ال اإلتالف

اوي عدد ضربات الحد الواجب عليها، حتى ال تفوت لمريضة بعثكال يسبضرب ا
ذا برئو  ،الحكمة من الحد د الصحيحاتت قبل ذلكا  ، (2)، أو في أثناء ذلك ُحدت حا

ذا اقتضت المصلحة إقامة الحد عليهاو  بالعرجون ضربة واحدة ويخلى  تضرب ا 
 بمقتضى الحديث السالف الذكر .(  3)سبيلها.

 المطلب الثاني : األمراض التي يرجى الشفاء منها  كمرض الحمى وغيره 
انت مريضة مرضًا يرجى شفاؤها منه، ، وكإذا ارتكبت المريضة حداً 

 :(4)؟  للفقهاء في ذلك آراء، فهل يؤخر عنها الحد أم الكمرض الحمى وغيره
 :الرأي األول

 ، حدًا من الحدود رأة مريضة وأصابتالم إذا كانت الرأيهذا  يقول أصحاب
                                                 

 وما بعدها . 52/25 للنوويالمجموع انظر:  - 1
 .2/122لشربيني لالمحتاج  مغنيانظر:  - 2
 .3/96بن حزم  ال المحلى انظر: - 3
 وما بعدها 362 -زهرة  ألبي العقوبة انظر: - 4
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بآلة  فإن كان مرضًا خفيفًا يقام عليها الحد، وكان مرضها مما يرجى شفاؤها منه

، تضرب بعثكول فيه متوسطة وخفيفة وال يؤخر، أما إذا كان مرضها شديداً 
واستدل  (1)، وهذه رواية عن أحمدريخ عددها عدد الحد الواجب عليهاشما

 . والمعقولأصحاب هذا الرأي باإلجماع 
 اإلجماع :أوال : 

بأنه أقام الحد  -رضي اهلل عنه -عمر ابن الخطاب عن  رأثا ماستدلوا ب 
على قدامة بن مظغون في مرضه، وانتشر الخبر بين الصحابة ولم ينكر ذلك 

 أحد فكان إجماعًا .
 المعقول :ثانيا : 

اهلل بغير ، وال يؤخر ما أوجبه قالوا: "بأن الحد إذا ارتكب وجب قيامه
ليكون الردع والزجر له أثره على  ؛ولهذا تقام الحدود وقت ارتكابها ،(2)حجة"

  . المحدودة
 :الرأي الثاني

إن الحد يقام على المريضة  :، يقولون فيهومنهم ابن حزموهو للظاهرية  
ظن وال يؤخر، في الوقت الذي ال يغلب على الظن فوات النفس، فإن غلب على ال

، ويؤخر إلي حين امتثالها ال يقام عليها الحد، فبإقامة الحد عليهافوات النفس 
  (3)للشفاء واالطمئنان عليها من عدم التلف في إقامته. 

                                                 

   12/121 والشرح الكبير البن قدامة يالمغن انظر: - 1

 .8/152بن قدامة المغني ال - 2

 3/96البن حزم  المحليانظر:   - 3
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 :  الرأي الثالث

وغيرهم قالوا: "بأنه ال تحد ة يفحنالو  ةالشافعيمن  وهم جمهور الفقهاء
نما تؤخر حتى تمتثل إلى الشفاءالمريضة . والحكمة من عدم إقامة الحد (1)، وا 

، هو تفادي اجتماع المرض مع الضرب على المريضة المرجو شفاؤها حتى تبرأ
 –اهلل عنه  رضي -أنه أمر عليا - - روى عن رسول اهللمستدلين بما  فتموت

، ولم ينكر ذلك الحد ، فرجع ولم يقم عليهابإقامة الحد على أمة، فرأى بها أثر دم
 .  -(2) -رسول اهلل

 بين اآلراء الفتخمنشأ اال
، فمن نظر إلى مفهوم أو المقصد من الحد وحكمتهال ، هوالفتخاالسبب 

 تحد المريضة حتى تبرأ، ، والقال بتأجيلهمفهوم الحد وحكمته بأنه اإليالم والزجر، 
نما  من غير نظر إلى وجوب إقامة الحد ومن لم ينظر إلى ذلك المفهوم، وا 

 . (3)قال بإقامة الحد فورًا وال يؤخر استثناء
 المناقشة والترجيح

بأن  الجمهور وهم أصحاب الرأي الثالث، على أصحاب الرأي األول رد
قامة الحد المقصود من الحد هو الردع والزجر ال التلف، وهذا ال يحصل إال في إ

قد ال  يؤمن تلفها، وهي صحيحة وليست مريضة، أما إقامة الحد وهي مريضة 
 ى ــــــــــوهو أول -  -، وكذلك فعل الرسولهذا يخالف الغرض المقصود من الحدو 

                                                 

 .2/122 لشربينيل مغني المحتاج. و 2/526بن الهمام فتح القدير ال انظر: - 1
 .3/1332ود ، باب تأخير الحد عن النفساء أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحد - 2

 .5/514بن رشد ال دبداية المجتهانظر:  - 3
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ولعل قدامة بن مظغون لم يكن مريضًا  -رضي اهلل عنه -باع من فعل عمرباالت  

 .(1)مرضًا يمنع من إقامة الحد عليه كاماًل، لهذا لم يؤد إلى تلفه
كان حد زنا، أو  ن الحد إذا وجب على المريضة سواءإ :وقال السرخسي

نما تحبس حتى تبرأ، وذلك لما  شرب، أو سرقة ال يقام عليها في حالة مرضها، وا 
قامة الحد على إب -رضي اهلل عنه  -أنه أمر عليًا  -  -روي عن رسول اهلل

أنها حديثة عهد  - رضي اهلل عنه-تي زنت، وبعدما وجد سيدنا علي أامته ال
 (2)فقال عليه السالم: أتركها حتى تماثل" - -بنفاس أخبر بذلك رسول اهلل 

 .(3)ذا دليل على التأجيل بسبب  المرضحتى تشفى، وه :أي
وعليه يعتبر ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث ، هو الصحيح والراجح في 

 ذلك ، لقوة دليله  .
 األعذار  الخاصة التي تؤجل الحد وحاالتها المبحث  الثاني :

  لحمل :بسبب ا الحد تأجيل: المطلب األول
ال يقام الحد على الحامل حتى تضع، سواء كان الحمل ": يقول ابن قدامة

، ويقول (4)"من غيره، وهذا بإجماع أهل العلم، كما قال ابن المنذر من زنا أو
 إذا ـــــ، ف(5)لى يؤخر حدها حتى تضعـــــالحب":  -ه اهلل تعالىـــــرحم–عي ــــــاإلمام الشاف

                                                 

 .329زهرة   العقوبة ألبي انظر: - 1
 .3/1332 تأخير الحد عن النفساءدود ، باب أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الح - 2

 .9/122لسرخسي  المبسوط  ل انظر: - 3
 .12/139بن قدامة المغني والشرح الكبير ال - 4

 .2/122لشربيني . ومغني المحتاج ل6/155كتاب األم لإلمام الشافعي انظر:  - 5
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ألن الولد ال يعيش إال  ؛(1)كان الحد رجمًا حتى تسقيه اللبأ وضعت فال ترجم إذا 

ال ف تؤجل حتى ترضع ولدها به، حتى إذا ُوجد من ُيرضعه أو تكفل برضاعته، وا 
 -  -أن النبي روى سليمان بن بريدة عن أبيهفقد  ما حدث للغامديةكوتفطمه، 

رجعي ا  جاءته امرأة من غامد، فقالت يا رسول اهلل : طهرني، فقال عليه السالم:
ن تردني كما رددت ماعز بن مالك ، فقالت أراك تريد أفاستغفري اهلل و توبي إليه

حتى ، قالت: نعم، فقال:  قال: وما ذاك ؟، قالت: إنها حبلى من زنا، قال: أنت ؟
: فأتى ن األنصار حتى وضعت، قالفكفلها رجل م ، قالما في بطنكتضعي 

إذن ال  فقال: قد وضعت الغامدية، فقال عليه السالم : -  -الرجل إلى النبي
نرجمها، وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه، فقام رجل من األنصار،  فقال 

 .(2)ه يا نبي اهلل ، قال:  فرجمها "إلي رضاع
وهي -  -جهينة أتت النبيوكذلك روى عمران بن الحصين أن امرأة من 

 - -، فدعا نبي اهلل ا رسول اهلل أصبت حدًا فأقمه علي، فقالت يحبلى من زنا
، فأمر بها رسول اهلل ففعل (3)أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها وليها فقال له: " 

- -يها، فقال له عمر، ثم صلى علت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمتفشد- 
لقد  رسول اهلل ؟ فقال عليه السالم:أتصلي عليها وقد زنت يا :  -رضي اهلل عنه

 ل ـــــــــأفض هم، وهل وجدتـــــتابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعت

                                                 
 حليب خاثر يسمي باللبأ وهو أول حليب يخرج من ثدي المرأة  أو الشاة وهو - 1

 .3/1355ود ، باب تأخير الحد عن النفساء كتاب الحد–رواه مسلم في صحيحه   - 2

 .3/1352 ود ، باب تأخير الحد عن النفساءكتاب الحد –أخرجه مسلم في صحيحه  - 3
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روي أن عة إال البخاري وابن ماجه. و رواه الجما (1)من أن جادت بنفسها هلل؟ " 

برجمها وهي  حامل، فقال  فهم عمر -رضي اهلل عنه  -ام عمر امرأة زنت في أي
: يل عليها فليس لك سبيل على حملها، فقال له عمر: إن كان لك سبله معاذ

 -، وروي مثل ذلك عن علي ولم يرجمها، (2)عجزت النساء عن أن يلدن مثلك
 . - رضي اهلل عنه

، وال سبيل وألن  إقامة الحد في حال حملها، تؤدي إلى إتالف المعصوم
ألنه ال يؤمن تلف الولد من جراء الضرب أو  ؛كان الحد رجمًا أو غيرهليه سواء إ

 .(3)القطع 
في حدها  ألن ؛وعليه فالحامل إن زنت ال تحد، حتى تضع ما في بطنها

حتى ولو  ،خلوق من ماء الزنا المحترم كغيرهألنه م ؛إضرار  بالولد الذي لم يجن
صنة األنثى غير س مرض المح، بعككان حدها الرجم ال ترجم حتى تضع

ألن السبب هناك متعلق بالزاني نفسه، أما  ؛الحامل، فال  يؤجل بسبب المرض
فهو نفس   (4)بل يتعلق بالغير وهو الولد ؛التأجيل في  الحمل فال يتعلق بالزانية

 طام ـــــواختلف الفقهاء في حد التأجيل إلى الف، الذنب بريئة ال دخل له في الجرم أو

                                                 

، نيل 2/11 -باب التوبة–كتاب الحدود  –للصنعانىسبل السالم شرح بلوغ المرام  انظر: - 1
 وما بعدها. 4/152محمد بن علي بن محمد الشوكاني ل شرح منتقى األخبار.األوطار  ب

 119/ 8 المغني علي مختصر الخرقي البن قدامة انظر: - 2
 لمنال خسرو درر الحكام عدها، وما ب 138/ 12بن قدامةالمغنى والشرح الكبير ال انظر: -3

5/62 . 
 .5/62منال خسرو درر الحكام لانظر:  - 4
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 علي رأيين :

: وهو للشافعي بأن التأجيل في الحد يستمر حتى ترضع المرأة  الرأي األول
-، بأن رسول اهلل الشافعي في روايته بقصة الغامدية، واستدل (1)وتفطمهطفلها 
 - ( 2)، وأتت به وفي يده كسرة خبزأمر برجمها بعد أن فطمت ولدها. 

يستمر في  الحد ال قالوا بأن تأجيل، (3): وهو لجمهور الفقهاءالرأي الثاني
نما يقتصر على سقاية اللبأ هو أول حليب للمرأة و  -الرضاعة إلى حد الفطام، وا 

ذا لم يوجد له من يرضعه  -بعد الوالدة  للطفل، إذا وجد من يرضعه ويكفله، وا 
 . (4) فيؤجل إلى حين تمام رضاعته

 منشأ الخالف 
: إذا وجد من الفقهاءفقال جمهور  وجود الكافلمنشأ الخالف بين الفقهاء 

، وأما إذا  لم من يرضعه ويطعمه، يقام عليها الحد وال يؤخر :أي ،يكفل الطفل
طعامه فيؤخر عنها الحديوجد الكافل   . ترضع الطفل وتطعمه  ى، حتلرضاعته وا 

 الترجيح واالختيار
 في التأجيل إلى حين وجود مرضعة للطفل  ر الرأي الثاني هو الراجحـــــيعتب 

                                                 
 122/ 2لشربيني ، مغني المحتاج ل - 1

 .3/1353 صحيحه أخرجه مسلم في - 2

 12/122 المغني والشرح الكبير البن قدامةانظر:  - 3

الشرعية  المبادئ)  5/539 ، المدونة الكبرى 2/122 للشربينيمغني المحتاج انظر:  - 4

 (193لشريف صل
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 ىاعتماده علفي مساعدة الطفل إلي حين  ألنه يوافق العقل والشرع؛ (1)فلة لهوكا

 نفسه .
 الحيض المطلب الثاني : حالة التأجيل بسبب النفاس أو

عتبر النفاس نوعا من أنواع المرض، الذي يؤجل فيه الحد إلى حين ي
، تكون في ألن المرأة في هذه الحالة ؛الوالدة، ويكون ذلك إثر متثال للشفاءاال

ا ، وبناء عليه  يؤخر عنهحالة من التعب واإلرهاق، والتوتر النفسي  بسبب الوالدة
والدليل على ، الجلد خوفًا من هالكها وموتها بسبب المرض، وهذا باتفاق الفقهاء

أنه  هحيث روي عن حديثة العهد بالنفاس يف -اهلل عنه يرض -ذلك حديث على
لدها، فإذا هي حديثة عهد زنت فأمرني أن أج ن أمة لرسول اهلل إ" قال:

 ،أحسنتفقال:" --، فذكرت ذلك للنبيبالنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها
 :  (3)واختلف الفقهاء  في حد النفساء علي رأيين، (2)أتركها حتى تماثل "
ة وهي في حالة بأن المرأ حنيفة ومالك والشافعي ي: وهو ألبالرأي األول

، فإذا خيف تلفها عند ألن النفاس نوع من أنواع المرض ؛تكون ضعيفةالنفاس 
، وحجة هذا الرأي هو حديث  (4)حتى تطهر وتقوى عليها الحد إقامة الحد فال يقام

 . سالف الذكر -رضي اهلل عنه -علي
                                                 

 . 12/122المغنى والشرح الكبير البن قدامة انظر: - 1
  3/1332باب تأخير الحد عن النفساء -دودكتاب الح - أخرجه مسلم في صحيحه  - 2
 .12/122انظر: المغنى البن قدامة - 3

  مغني المحتاج ، 2/526، فتح القدير البن الهمام 6/591انظر: المدونة الكبرى لإلمام مالك - 4
 .2/122للشربيني 
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وبعض الفقهاء بأن  يقام عليها الحد  (1): وهو ألحمد بن حنبل الرأي الثاني
معاملة ، واستدل أصحاب هذا الرأي بالقياس، وذلك بأن تعامل في الحال وال يؤخر

لفها من الجلد أقيم عليها الحد بسوط ، فإن خيف تالمريض الذي ال يرجى برؤه
ويخلى  ،تضرب به ضربة واحدةعثكال به مائة شمراخ وهو ب ،يؤمن تلفها منه

" خذوا : بقوله المريض إقامة الحد على عند - -، وهذا ما فعله الرسول سبيلها
 .(2)له مئة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة "

 المناقشة والترجيح
 وبعد عرض رأي الفريقين وحجتهما نرى رجحان أصحاب الرأي األول 

رضي اهلل عنهم جميعًا، وهذا وأفعال خلفائه  - -الستنادهم على أقوال الرسول 
 . خير ما يستدل به

 
 الخاتمة                            

، بها المرأة بعد أن  بينت  في هذا البحث حاالت المرض التي تصاب
ن تمنع من إقامة الحد عليها مؤقتا، إن كان المرض مرجو الشفاء منه والتي ، وا 

كان المرض غير مرجو الشفاء منه يقام عليها الحد في الحال بوسيلة تحقق إقامة 
يسمي في العرف - رب بعثكالالحد، ولكن بصورة غير متلفة للمرأة، وهو الض

 ، وكذلك  بينت ات الحد الواجبة عليهاــــــي عدد ضربخ تساو ــــبه شماري -"بالعرجون"
                                                 

 .12/122بن قدامة انظر: المغني والشرح الكبير ال - 1
باب الكبير والمريض يجب عليه الحد  -كتاب الحدود  -في سننه أخرجه ابن ماجه  -2

5/829  . 
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، سواء في تأجيل الحد بسبب العذر الشرعي، الذي يصيب  المرأةاآلراء الفقهية 

اآلراء ، وتمت مناقشة تلك بسبب الحمل، أو كان بسبب النفاس، أو الحيض كان
 ، أوي هذه الرذائلالذين يقعون ف هذا كله من رحمة اهلل علي عباده، و وترجيحها
ألن  ؛ة تطهير المذنبة أو الجانية منهاوكيفي ،وتسمي بالحدود الشرعيةالكبائر 

، وتوافر شرعية تطبق علي مرتكبها في الحال، بعد وجود موجبهاالحدود ال
بدون عذر شرعي، وال تقبل تقبل التأجيل  ، فهي الشروطها، وانتفاء الموانع عنها

 ىفهي حدود اهلل عل ،قط بالتقادم، وال تنتهي بالتنازل عنهاتس ، والالعفو عنها
 ، ومن تتعد تلك الحدود تنال العقاب الشديد .عباده

 النتائج اآلتية : ىلإ تنتهياو  
 خر إال لعذر شرعي .تؤجل وال تؤ  أن الحدود الشرعية ال -1
نه يقام الحد علي الجانية في الحال يرجى البرء م المرض الذي الأن  -6

 الواجب عليها . وتضرب بعثكال به شماريخ تساوي عدد الحد
 الجانية إلي حين الشفاء منه . ىلذي يرجي البرء منه يؤجل الحد علالمرض ا -3
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، دار سبل السالم شرح بلوغ المرام ، للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني  -1

 الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
 ، طبعة عيسي الحلبي .حمد بن يزيد القزوينيسنن ابن ماجه ، م  -6
، العصرية ، المكتبةداود سليمان األشعثي سنن أبي داود، لإلمام الحافظ أب -3

 بيروت
طبعة دار إحياء  ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريلإلمام صحيح مسلم،  -4

  الكتب العربية
  ،انيمحمد بن علي بن محمد الشوكلار ، بشرح منتقي األخبنيل األوطار   -5

 ، الطبعة األخيرة .تبة مصطفي البابي الحلبي وأوالده، مصرمطبعة ومك
 كتب الفقه القديم   :ثانيا

  ىتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبر  -1
 . ىمطبعة بوالق مصر، الطبعة األول

خسرو، مطبعة  حمد بن قراموز منالألدرر الحكام في شرح غرر األحكام  -6
 هـ1361دار السعادة، طبعة 

السعادة، ، ، مصرىفتع القدير للكمال بن الهمام، المكتبة التجارية الكبر  -3
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محمد الشربيني الخطيب، لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج  ىلإمغني المحتاج  -2

 محمد  . ىمطبعة مصطف
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بيروت  ،دار الكتب العلمية، عبد الرحمن الجزيريلالفقه على المذاهب األربعة  -1
 لبنان  .

، دار الغرب الشريفعبد السالم لالمبادئ الشرعية في أحكام العقوبات  -6
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 د. حسن أحمد األشلم                                    
 جامعة مصراتة -كلية التربية                                  
-1- 

 مقــــدمة نظرية
 

تعدددااي الدراسدددات الحديثدددة مدددر مولدددوة الصدددورة الشدددعرية نقلدددة لقدددد شدددك   
نوعية في نظرية الشدعر العربديو وصاصدة الحدديه مندنو بينمدا ألقد  بظللدن السدلبية 
علدد  الشددعر القدددية وصاصددة الجدداهليط ذلددط أن تاددور مصدداله الصددورة فددي تاددور  

اةو كدد  هددذا مددن التشددبين الدد  اةسددتعارة والمجددا، والكنايددةو وصددوةل الدد  الرمدد، والقندد
جعدد  التشددبين فددي مرتبددة أدندد  فنيددال وتعبيريددال مددن بقيددة أنمدداا الصددورةو وهددذا مددا أد  
بددبعا النقدداد المحدددثين الدد   أن يعدددل اهتمدداة القدددماا بالتشددبين نوعددال مددن الحددا مددن 
قيمددددة اةسددددتعارةو التددددي لددددة تحددددظ باةهتمدددداة الددددذ  حظددددي بددددن التشددددبين عنددددد النقدددداد 

ومددن هددذ  النقاددة صددنا الشددعر الجدداهلي فددي عددداد الشددعر  (1)والبلغيددين القدددماا 
البددددافي فدددي الصدددنعة الهنيدددةط كوندددن يرتكددد، فدددي معظمدددن علددد  الصدددنعة فدددي مجدددا  

 الصورة التشبيهية 
-وهنا فل مناص من تسجي  نقاة غاية في األهمية وهي: أن النقدد القددية 

 عة دددددددددماة بالصندددددقد كان سببال في تلاؤ  اةهت -وصاصة في القرن الثاله وما تل 
                                                 

  74ص -1891-2ا-بيروت -دار األندلس -مصاه  ناصا -الصورة األدبية 1))
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الهنية في التشبين بالذاتط وذلط من صل  التركي، علد  جاندو واحدد مندنط أة وهدو 

األمددر الددذ  كددرس   (1)القدددرة علدد  لددة أكبددر عدددد مددن التشددبيهات فددي بيددت واحدددط
الدراسة النقدية لمن ااار الدرس الج،في للنص انالقال من وحددة البيدت الشدعر  

لقصيدةو المحتوية عل  أفق أوسر مدن الصدنعة الهنيدة تمثد  فدي تلدط وتهميش بنية ا
اللوحدددات أو المشدددداهد أو الصدددور التشددددبيهية التمثيليدددة الاويلددددةو التدددي توسددددر رقعددددة 
يقاعيدالو  المشبن بن في أبيات اويلة تأصذ صبغة صاصدةط لغويدال وبلغيدالو وسدرديالو واع

لحمددار الوحشددي وأتانددنو وهددو مددا يظهددر فددي عدددد مددن التجليددات البيفيددةط كصددور: ا
والنعاةو والثور الوحشدي البقدرة الوحشديةو أو مدن صدل  تجليدات ابيعيدة: كالددرةو أو 
العس   التي يبددو أن النقدد التراثدي قدد همشدهاو والددلي  هدو هدذا التبداين واةصدتلا 
فددي دراسددات المحدددثين حولهدداو سددواا فددي المصددالهو أة التصددنياو أة علدد  صددعيد 

عند محاولدة ايجداد تهسدير تحليلدي لهدذ  التشدبيهات الماولدةو ومدن  التناو  المنهجي
ـــير ذلدددط علددد  سدددبي  المثدددا  ة الحصدددر:  ـــو ال   ـــدر ير يحي الدددذ  انتبدددن الددد   ال

(و حيدده عدددها مناقددة ابددداة الشدداعرو لكنددن وقددر تحددت الليحــ ا الر ملــةمصدداله )
صو تأثير غموا مصاله الصورةو فجمر بين الصورة فدي مددلولها البلغدي الصدا

والصورة في مدلولها اللغو  الوصهي أو السرد و ولهذا فقد عدد مقدمدة القصديدة أو 
  (2) مشهد الال  لمن اللوحات الكاملة 
                                                 

المركددد، الثقدددافي -جدددابر عصدددهور -الصدددورة الهنيدددة فدددي التدددراه النقدددد  والبلغدددي عندددد العدددرو 1))
  198ص -1882-3ا-الدار البيلاا-بيروت-العربي

  84ص  -د ت-د ا-بغداد-دار التربية-يحي  الجبور -الشعر الجاهلي صصافصن وفنونن  2))
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لوحدات الحيدوان فدي الشدعر   أنير أ ـي سـييلم وفي نقاة أكثر تقدمال يصنا

ن قدددد اصتدددار تسدددمية يبددددو أن فيهدددا قددددرال مدددن  الجددداهلي لدددمن الادددار البلغددديو واع
واعتبر فدي لهتدة  ال ش يه المس طرد، المسرف في االس طراد(،ةط فسماها: )العمومي

جادة أن هذا النوة مدن التشدبين فدي حاجدة الد  م،يدد العنايدة نقدديالو أمدا علد  صدعيد 
التنددداو  المنهجدددي فقدددد وقدددر تحدددت اافلدددة المدددنهأل األسددداور  فتعدددرا الددد  األبعددداد 

  (1) الصنعة الهنية فيها األساورية في هذ  اللوحاتو ولة يتعرا ال  جوانو 
فقد التهت ال  وجود نماين مدن الصدور الشدعرية الماولدةو  رريم اليائلي أما
( التددي تددراكة الصددور الج،فيددة حددو  مشددبن مدداو كصددورة الصــيرا ال رارميــةاألولدد : )

(و وقدد الصـيرا المم ـداحصان امرئ القيسو أما األصر  فقد أالدق عليهدا مسدم  )
وهدو النمدو والتادور حدو  مشدبن مداو واصتدار لدذلط الصدورة  ولر لها معيدارال محدددال 

لكدن التقددة فدي النمداذ    (2)التي رسمها عنترة لثغر عبلة من صل  لوحة الرولدةو
التابيقيدددة التدددي قددددمها أظهدددرت بعدددا المعلدددلت المنهجيدددةو وذلدددط مدددن جهدددات 
 ثدددله: األولددد  أن معيدددار اةمتدددداد هدددو اةنتقدددا  مدددن ج،فيدددة الددد  أصدددر ط فمعيدددار
اةمتدددداد فدددي لوحدددة عنتدددرة أنهدددا انتقلدددت فدددي مشدددهد الرولدددة بدددين محادددات ثدددله: 

 ة فهي الدمأل بين ددددر  أما الثانيدددددت مشهد الثغدددالرولة والمارو والذباوو التي شكل
                                                 

سددويلة:)المجلة العربيددة  أنددور أبددو-ثددور الددوحش ودةةتهددا الرم،يددة فددي الشددعر الجدداهلي قصددة  1))
 ( 82 -81ص-1896-22العدد-د ة-للعلوة النسانية واةجتماعية

-تو،يدر-نشدر-اباعدة-دار العالميدة-كدرية الدوافلي -الشعر الجداهلي قلدايا  وظدواهر  الهنيدة  2))
  223 -221و 213ص -د ت-د ا-القاهرة
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البلغددددي والوصددددهي حددددين جمددددر بددددين اللوحددددة التشددددبيهية كمددددا فددددي لددددوحتي الحمددددار 

الج،فددي أو الوصددهي كمشددهد الليدد  عنددد الوحشددي والرولددة مددر اللوحددة أو المشددهد 
امرئ القيس  أما الثالثة فتبر، فدي البعدد المنهجديو حدين حلد  هدذ  الصدورة الممتددة 
وصاصدددة الحيوانيددددة فددددي سددددياق المددددنهأل األسددداور ط وعدددددة التعددددرا الدددد  الصددددنعة 
الشددعرية فددي هددذ  اللوحدداتو ومددن ثددة تعمددية الدةلددة األسدداورية علدد  الددنص برمتددنو 

ط بددبعا الدراسددات السددابقة التددي حاولددت تابيددق المددنهأل األسدداور  متددأثرال فددي ذلدد
  (1) عل  الشعر الجاهلي 

تصدددور  المنهجدددي  ع ـــد الحميـــد الم ينـــيوفدددي سدددياق جددددير باةهتمددداة يقددددة 
الليحـــة الةنيـــة أي الصددداص بهدددذ  الصدددور التشدددبيهية الماولدددةط فيتبنددد  مصددداله )

ــة أهمهمددا: العنايددة بجانددو الصددنعة (و التددي تقددوة علدد  تكددريس عدددة أفكددار اإل داعي
الشدددعرية فدددي هدددذ  اللوحدددات باعتبارهدددا تمثددد  مناقدددة البدددداة عندددد الشددداعرط لغويدددال 
يقاعيددال وسددرديالو وقبدد  ذلددط كلددن بلغيددالو مددن صددل  التصددد   للعلقددة فددي جانبهددا  واع
البلغددي بددين ارفددي التشددبينط مددن صددل  التشددبين التمثيلددي الممتددد  وعنددد تأمدد  هددذا 

لمنهجدي يبددو مدن الوالده أن المعيندي قدد كدرس مسدار  فدي التعدااي مددر التصدور ا
هذ  اللوحات الهنيدة مدن صدل  تجداو، مدأ،ق التنظيدرات الغاملدة للصدورة الشدعريةو 
حين اصتار اةنحيا، ال  المناقة الهنية في النصو من صل  مدنهأل تكداملي ينظدر 

 ة ددددددددددددر جوانبن البلغيدددددرال بالدراسة من جميدددددديال جديدددددبارها معا  فنددددددال  اللوحة باعت
                                                 

  231 -232و 222 -227ص-ينظر: المرجر السابق   1))
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واللغوية واليقاعية والسردية والحلاريةو وعدة تهميش األبعاد الدةلية عل  صعيد 
ربا هذ  اللوحة الهنية بمولوة القصيدة وبنيتها الشكلية وهو ما عبر عنن بقولن: 

إ داعيً ، يص غً   الغيً ،  ي هذا  رين الليحة ط قً  لرؤي ن  ي صيرن : منه  ً "
يمشهدًا  م ليً ، ينمطً  أسلي يً ، يا   هً  فرريً ، ينصً  فنيً ، ي نية لغيية، 

عصرية، ينض را مس مرا، ل ر ية المش عر يالي دان،  ي  ر ة ش رية، ي ق نة
يصيرا  م ثلية، يحي ا م شيقة ملينة،  حمل القض ي  يالدالالا ي نقل 

الحميد المعيني اابر المشروة المتكام  منهجيال  وليأصذ جهد عبد  (1)" الرس ئل
ونصيالط قاة بتتبر اللوحات التشبيهية التمثيلية الممتدة في الشعر الجاهليط  حيه 

  وقد ليحة الر ل، يليحة المرأا ، يليحة الحييانقسمها ال  ثلثة أنماا وهي: 
لوحةط لثمانين شاعرال  052ر حاو  احصاا اللوحات بأنمااها سالهة الذكرط فجم

  (2) بيت  0222جاهليالو قاربت أبياتها 
 -من أهمية دراسة البناا الهني للوحة الشعرية-تأسيسال عل  ما سبق 

الليحة جاات هذ  الدراسة التحليلية لتابيق المنهأل الهني التكامليو في دراسة )
امرئ القيس ان عند )(ط من صل  دراسة لوحة الحيو ال ش يهية ال مثيلية المم دا

 و  دددرا عل  أصدددددأل بغية التعددددديق معايير المنهددددبدو حيه تة تا ن   لة السريني(

                                                 

الحميدد المعينديو مركد، سدلاان بدن ،ايدد للثقافدة  عبدد -اللوحات البداعية في الشدعر الجداهلي 1))
  29و 24ص -ة2122و 1ا -ظبي والعلةو أبو

  13 -12ينظر المرجر السابق ص 2))
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ال شريل من خالل  وذلط في مستويات:  (1)الصنعة الهنية في تاوي  اللوحاتط

دراسة ال نية السردية ممثلة في األحداث يالشخصي ا يالزم ن يالمر ن، يمن ثم 
اللغة ياإليق ع، ثم في مس يى ال شريل ال الغي من خالل الر ط في مس ييي 

الةني  ين طرفي ال ش يه ال مثيلي في ه  ين الليح ين، يصياًل إلو مح يلة 
 لمس ال  د الرمز   ين هذين الطرفين، يأخيرًا مح يلة ر ط الليحة الةنية 

   دالالا النص الش ر 
ة والعامةو حو  هدذا المدنهأل وفي صتاة البحه تة رصد بعا النتافأل الصاص

مكانياتددن فددي اعددادة اةعتبددار الدد  الصددورة الهنيددة التشددبيهية فددي الشددعر الجدداهليط  واع
التددي مددا،ا  فددي جعبتهدددا كثيددر مددن الكندددو، الدفينددة التددي تنتظدددر مددن يوليهددا عنايتدددن 

 ويعايها كام  اهتمامن 
-2- 

 ميقع الليحة في القصيدا
كوني( المصتارة في هذا البحه في القيس بن جبلة السئ امر وردت قصيدة )

كتاو منته  الالو من أشعار العروط الذ  جمعن محمد بن المبارط بن محمد 
هدو دون ذكر لسيرة الشاعر وأصبار و وهو ما أكد  555 -505بن ميمون ت 

يحي  الجبور  الذ  اصتار القصيدة وحققها أيلال في كتابن قصافد جاهلية نادرة  
 ر علقتن مر ناقتن من صل  لوحة دددددددا الشاعدددديتالو وفيها يربب 44القصيدة تقر في 

                                                 

مجلددة كليدددة  الحميددد المعينددي:) عبددد–القصدديدة الهافيددة للشدداعر أوس بددن حجددر فدددي الجاهليددة  1))
  322 (و ص 1888-العدد السابر واألربعون-اآلداو ببغداد
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بيتالط تنعكس فيها علقة الشاعر مر الناقة  05فنية تشبيهية تمثيلية ممتدة في 
عل  العلقة بين الحمار الوحشي وقاير األتن في رحلة مقاومتهة لمااردة 

المطلع  المتمثلة في:الصيادين  وفيما يلي نص القصيدة بأقسامها األربعة 
)المرأا(، يالمش ه )الش عر يالن قة(، يالمش ه  ه أي الليحة الةنية )الحم ر 

  (1) اليحشي ياأل ن(، يأخيرًا خ  مة القصيدا )ذاا الش عر(
 (2) 6-1أياًل: مطلع القصيدا )المرأا( األ ي ا: 

 دٌ      َسَق  الجارتيِن العارُا  الُمتهلِّد ُ انِّي عدددددددددددددل  رغدددددددددددددددِة الوَشداِة لقافد[ 1]
 من الِهيِا صهراواِن أنُّ   ُأِتيدددددددحتَا     ِلعينيل انِّي مددهتددددددددددددٍد أو  ُمَلددلِّدددددد ُ  [2]
 فما ،لت أدعو اهلل حت  اسَتماُهَما     من الَعْيِن َجْوٌن ذو َعثَانيَن ُمسِبد ُ  [3]
 الَجُندددددددددددددددددددددوو تمدددُُّ       بناُت َمصاِا الُم،ِن أبيُا ُمْندَ، ُ  بن َبَرٌد صافي [4]
 ودونهما  من َتْلِر ُبْسَياَن  فالددددددللو      َأَصدددددددددددددددددددداقيدُق فيها ِصلليدداٌن وحندظ ُ  [5]
ددلِّيددددددددددداِن فظددددددددددداِهٌر     وحندظلُدددددددن في بداان التّدَلر ُمْسِه ُ  [6]  نبداتددددددداِن أما الصِّ

 ث نيً : المش ه )الش عر يالن قة(: ال يا الس  ع
ُبوَا بِعْرِمٍس    ُملدَبلدددددددددددددددددددددددددددرٍة َحددْرٍا َتُصد [7]  دددددددددوُّ  وتُدْرِق ُ وقد أذعُر الوحش الرل

                                                 

منتهدد  الالددو مددن أشددعار العددروو جمددر محمددد بددن المبددارط بددن محمددد بددن ميمددونو تحقيدددق  1))
ةو 1555و 1وشدددرم: محمدددد نبيددد  اريهددديو دار صدددادر للاباعدددة والنشدددرو بيدددروتو لبندددانو ا

 -يحيددد  الجبدددور  -وينظدددر أيلدددال: قصدددافد جاهليدددة ندددادرةو  051 -045الجددد،ا الثدددامنو ص 
   145-105ص -1590 -1ا -بيروت -مؤسسة الرسالة

 نظرال لابيعة البحه الشارحة التحليلية لة يتة التعرا ال  شرم المهردات في هامش البحه   2))
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 ث لثً : المش ه  ه أي الليحة الةنية )الحم ر اليحشي ياأل ن(:

 :33 -8األ ي ا: 
ددددددددددددددددددددددددداٌ  من الُجدوِن ُمْعِج ُ دددددددي عل  َحْقَبددددداَا صددددددلَد لحمَ ددددد[ كددأنِّ 9]  دها      اَراٌن وَشدحل
 ددبام َغدددددددددددددددددددْربدال فددددددددددددددتجدددِه ُ دددددددة الدحشا      تَصيل  لألشددددُنوِن مدصاوفددددد[ ُصَهاِبيلُة الُعثْ 5]
داِ  فدأيددِّدددددددنها حتدددددددددد  تكدامددددد[ تلمل 12]  دددددددددددددددد ُ ددددددددد  َنْسددُؤها      اراٌن فُمْرفدددددددداُّ الددددددددددددددددددرِّ
 دذُّ ُجماِد ُّ من الُحْقِو ُصددْلددددددددددُصدد ُ ددددددددن      أحَ ددددددددُّ بها في َصْهددددددددددددِلن وِهددَبابِ دددد[ يجِ 11]
فُ 10]  َصندْدددَد ُ ِمَصٌط جلدددددددددددددْت عنن العَقدددددداِيُق   ها اددوعال وَكددددددددْرهال اذا أبْت    دددد[ ُيصرِّ
رل أْبلٌد َجليددددددددددٌو وُمْصددددَلدددد ُ       تدددنِ ددددددِ د األصددددددددددددددددَدعيِن ِبِليددددددد[ ألددُّ شدي10]  من الدددددددددد،ل
دددغْ   عال قد نحاها ِلَمددددددددورٍد    دددددد[ ُيعاِرُا ِتسْ 14]  دددِد ُ دددددِن  منها  ويعددديُجوُر بذاِت اللِّ
 د َوْرٌد وأْفددددددددددَكدد ُ دددد[ فلَق  أبا بشٍر عل  الماِا راصدال      بن من َ،َمدددددددددددداِة الّصددَي15]
 ددددد ُ ددددددددداٌ  ُمهتلدددددددددددددددَبعيدددَجُة َجددددددددْمدٍر  أو ُذبد       أن نددصددددددددددددددددالهادددددو أشبدداها كدددد[ ُيقلِّ 11]
 [ فلما رَلددد  اْغراَلدددددها واغِتراَرها       وواجدهُن  مدن َمْنِبِا  القدددددددددددددددلو َمْقتَد ُ 15]
 ِسو  ُعوِد  المحشوش في الرأس ِمْغَو ُ    دداها بمددذروو المَكاِّ كأنن   دددددددددد[ رم19]
 د ُ ددددبمعتََقدِو الددددددددددواد   َنددددددددددددِلدديُّ  َمدرمل  ها      دها وَارل ورااَ دددد[ فأنهدددددددددددددَذ ِحْلنْيد15]
 ها       ُيناِادُه منها األرا صددددددددددددددٌّ وَكدْلددددددددددددددَك ُ ددددد[ وغاَدَرها تكبددددددددددددددددددو لَحرِّ جدبين02]
 عددددددددددددل  مستدو  الاددددددددددَلين ِنْيٌر ُمدددَرحل ُ       ن دد[ ومدددددددددددددداَر َعِبيدددٌا من نجيٍر كأن01]
 [ وأجهلَن من غير افتدماٍر وُكدددددددلُّها       لدددددددددن من ُعَباِو  الدشدِّ ِحددْرٌ، وَمْعددددددددددَق ُ 00]
َط  مدَددأَسدددددددددددددد ُ  ددددا الموت اةدٍ        ومدد[ يؤمِّ  ِشددْربال من َثميدددددددددِ  وَمأسِ 00]  حيده أرل
دد ن      دد[ عليدددن ُأبْيٌر راِصدددددددددددددددال ما يروقُ 04]  دددددددددد ُ ددددددمن الدددددددددددرمي اة الددددددددجديدِّددُد المتددنصِّ
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 دداَو بشدَدددددددددطٍّ  أ ل أمددرْيِن أفدَعدددددددددددددد ُ دددددددددددأادد   ما   ،ة بعدَ دددددَن جددبلددددددددداَر بن حمددددد[ وةَقيْ 05]
يَا  مدنِ، ُ     بداهال كدددددددددددددددأن نصالها  دددددددو أشددددددد[ يقدددلُّ 01]  صددواِفي َحددددددددَماٍة لّمها الصل
 َن وتبدَص ُ ددددوُد بأيددددددددددددددد  الددنلدددددا،عيهراَا من نبددٍر َرنيٌن ُصددددددددَواُتها      تجدددددددددددددددددددددد[ وص05]
 ددددددددوَلدها المتندددددددد،ِّ ُ دددد[ وباَت يدر  األرَا الهلداا كأنلها      َمَراقدِددُو يصدَشددددددددددد  هدددد09]
 ددددددددا  وثَْيددددددددددددددتَد ُ دددددُيغدددددددددددلدِّدُس أة حديُه النِّبدَدَما،ٍة      دددددددددن أعْيددَددددن ُغدددددد[ يؤامدددددددددددِدُر نهسي05]
 ددددددرارال وَيْسدُه ُ ددددِنجددددددددددداَد الهدددددددلة  يعدددددددلو ِمد   ها  دد  بُ  عنن رمَ ددد[ فلما ارَجَحدنل اللي02]
 داُّ وثَديلددددددددددددددددد ُ دددددددبأرَجداِفددددددددددها َغدددددددداٌو  أَلددددددددد    ُن  ددد[ فغدامَر اْحددددددددلا الشدرافِر  حولَ 01]
 ددَو  من ُقربها الشلُد من ّعد ُ دديُشألُّ الُصدد   دددددداَذها   ددددددد،ال ثة حدددددددددد[ فَغملرهدا مددستوِفددد00]
دددددددددددل الحِنددددددددد    ها ددد[ وألحْت بأجدددددددددواِ، الددهلة كأن00]  ددددديُّ المَعدال ُ ددددوقددددد راَصِت الشل

 44 -34را  ً : خ  مة القصيدا )ذاا الش عر( األ ي ا: 
بّيدِْيددددددأة ه [34]  د،ل ُ ددددِة مني تهدُشُحددوبال بلاِحي الِجسْ  ددددِن اْذ  رأْت     دددددددددذ   أةُّ الصل
 ددُّ ُ ددددددددددددددددددددددددددين التبددد  علددولَ ددددددمدال      تغيلَر واستددددددَرَة ناعِ دددددو  بمدا قد كان  أفددددددددتق [35]
 د ُ ددددددددددددددددْرَبِالَي الُمترْعبِ دددددَحاِبي تَُنبلفي      اذا ما اندددهَر  سِ دددددددددفإن تسدألي عنِّي ِصد [36]
 دوة جدددددددددددددددددددددولاُو الَهلِة َشمرَد ُ دددددددددددي  ماجٌد  ذو  َحهديظٍة      أصو القتَُنبلي  بأن [37]
َد الس [38]  د ُ ددددديَا اليمانيل صيَقددددددددددَتريِني َغدددددددداَة  الَبْذِ  أهت،ُّ   للند       كدما َجدددرل
 دَد ُ ددددددراٌو وَجنددددددداَ  أجددددلِد  تدددددددْة      اذا غَ ددددهين اغتبدااُ دددددددددفل َيهِنَفنل  الشامت [33]
ْلُت َهمديدال تح [44]  دَأ ُ دددددٌه َجنوٌو وَشْمددددددددددددددددددددددداَوُرِني ريددددوٍة      َتعَ ددددت رْمٍس بربددددددواع
  ُ دددددددددددواِدِه ُجهل دتمنل  ِلَي الموَت  الذ  لسُت سابقال      مدددعاِشدُر من ريِو الحَ  [41]
 دد ُ ددددددددددددددلْهِر ُمْقدبِ دددددددددددددداٍد يَد  الددددددْة  متددددددَبدداِينال      وشدَدرُُّهُة بدددددَح  ودُّهُ ددددمعاِشُر أل [42]
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 ددرِو َمْنَه ُ ددأنُهسال  لدددددددددددديس بينهدددددددددددددا     وبيدددددن ِحياِا الموِت للشل  أقرل ِوَقدداِعي [43]
 عَصددافيَر ُحجراِن الُجَنْيددَنِة أْجَد ُ   كما راَة ممَس  الليِ  أو مستَو  الُلح   [44]
 ال ن ء الةني لليحة )الصن ة الش رية(:: 0-1

الترتيددو المنهجدديو الددذ  تددة اصتيددار  فددي هددذا البحدده مددن أجدد  تتبددر مقومددات 
الصنعة الهنية في اللوحتين صلر ةعتبارات نبعدت مدن ابيعتهمدا الهنيدة التدي بدر، 
فيهددا العنصددر السددرد و فددتة دمددأل هددذ  المقومددات فددي ثددله دوافددرط تتندداو  األولدد  

تعدددارا عليهددداو بعناصدددر البنيدددة السدددرديةو التدددي لدددمت تحتهدددا عناصدددر الحكايدددة الم
وشدملت فدي ايدات   (1)واألحداث يالشخصي ا يالزمـ ن يالمرـ نالقصة ممثلة في: 

هذ  العناصر دراسة تقنية الوصا واألبعداد الحلدارية والثقافيدة فدي اللوحدة  الددافرة 
الثانيدددة ولدددمت كدددل مدددن اللغدددة واليقددداة ةرتبااهمدددا مدددر بعلدددهما فدددي مسدددتويات 

اليقدددداعي الصددددوتي الموسدددديقيو وفددددي الدددددافرة الثالثددددة تددددة  التركيددددو والتكددددرار اللغددددو 
التعرا ال  الجانو البلغي من صل  بسدا العلقدة بدين ارفدي التشدبين التمثيلدي 
الممتدد وتلمدس جواندو الجهدد الشدعر  الدذ  بذلدن الشداعر فدي اللوحدة الشدعريةو وقددد 

مددن التحليلددين  تددة تددأصير الدددافرة البلغيددة بغيددة تحقيددق هدددا مدد،دو و األو : الفددادة
لددااة جوانبدنو أمددا األصددر:  السدرد  واللغددو  اليقداعي فددي تبدين الجانددو البلغدي واع

   الدةلي الرم،  للوحتينو ددددي في التأويددددفيتجسد في الفادة من هذا التحلي  البلغ
                                                 

المركدد،  -اهلل ابددراهية عبددد -مقاربددات نقديددة فددي التندداص والددرؤ  والدةلددة -المتصيدد  السددرد  1))
 112ص 1882 -1ا-الدار البيلاا -بيروت -الثقافي العربي
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سواا عل  المستو  القريو من صدل  تلمدس الجواندو الرم،يدة للمشدبن والمشدبن بدنو 

تو  العدداة متجسدددال فددي الددربا الدددةلي التددأويلي للوحددة ببنيددة القصدديدة أة علدد  المسدد
 ومولوعها 

 :ال نية السردية-أ
 القصة )األحداث(:-1

يرسة امرؤ القيس لوحة قصصية متقنة يتصي  فيها ناقتن القويدة أتاندال متمتعدة 
بصددددهات الجمددددا  الجسددددد و والرشدددداقةو والسددددرعةو وهددددذ  األتددددان يحواهددددا بالرعايددددة 

ية التامة حمار وحشي قدو  وسدرير وعدالي الصدوتو قيداد  صبيدر بالمجاهد و والعنا
يجبرهدددا علددد  التحدددرط وفدددق ارادتدددن مدددرة اوعدددال وأصدددر  كرهدددالووهو فدددي حركتدددن بهدددا 
يلددمها الدد  مجموعددة أصددر  مددن األتددن فأصددبحت تسددعالو يتجددن بهددا جميعددال باتجددا  

ا اامأندت وشدرعت مورد المدااو وهنالدط لقدي الصدياد أبدا بشدر مترصددالط حتد  اذا مد
في الشرو رماهدا بسدهة قاتد ط فأصداو احدداهاط فحددثت الهولد  فدي القايدر ليهقدد 
الحمار الوحشي  السيارة عل  الولرو فأسرعت بالعدو باتجا  مدورد أكثدر أمندال قدد 
يكون في ثمي  أو مأس و لكنها وجددت الصادر مدرة أصدر  فدي انتظارهداط فهدذا أبيدر 

حددر مددن الجمددر بسددهامها القاتلددةو وهنددا وفددي هددذ  وجبددار بددن حمدد،ة ينتظددران علدد  أ
اللحظة الحرجة يستعيد الحمار الوحشي السديارة علد  الولدر فيعمد  نظدر  وفكدر و 
فيصددبه متصدديلل الصاددر فددي كدد  مكددانو وهنددا يهكددر فددي اةحتمدداا بالليدد  مددن أجدد  
الوصددو  الدد  أحددد المددواردو )عددين غمددا،ةو أو النبددا و أو ثيتدد (و وفددي الليدد  ينالددق 

 اط فيص  بها ال  مورد غير صاا)احلا الشرافر(و يلهن غاو كثيا وأحجارط به
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فاجتا،هددا مسددرعال صوفددال مددن األصاددار ليصدد  بهددا الدد  الهددلة نمنددال مددن الصاددرو لكددن 

 بعد مشقة وجهد كبيرينو جعلها جميعال تبدو  ه،يلة ومنهكة 
 الشخصي ا: -2

تعدددت فدي الدنص مدن اعتمدت القصة عل  الصدراة بدين الشصصديات التدي 
حيددده الجدددنسو والندددوةو والعلقدددة التدددي ترباهددداط فعلددد  صدددعيد الجدددنس تبدددر، ثنافيدددة 
األنوثدددة ممثلدددة فدددي األتدددان الشصصدددية الرفيسدددة وبقيدددة األتدددن الثمانيدددةو وفدددي ادددرا 
الددذكورة يبددر، الحمددار الوحشددي ومجموعددة الصدديادينو أبددو بشددر  وأبيددر وجبددار بددن 

نافيددة الحيددوان والنسددان فددالارا األو  تمثلددن حمدد،ة  أمددا علدد  صددعيد النددوة فثمددة ث
األتددن مددر حمددار الددوحشو أمددا الاددرا اآلصددر فيمثلددن الصدديادون: أبددو البشددر وأبيددر 
وجبددار بددن حمدد،ة  أمددا العلقددة بددين الشصصدديات فهددي تصلددر لثنافيددة أصددر  وهددي 
التوافدددق والتدددوتر مدددن صدددل  الصدددراة بدددين الجنسدددين الحيدددواني والنسدددانيو فدددالتوافق 

ين الحيوان األتن والحمار عل  الو الماا مر محاولة تجندو الصادر وفدي يظهر ب
المقابد  يبدر،و التوافدق بدين الصديادين علد  قتد  الحيدوانو أمدا العلقدة بدين الاددرفين 
فهي بالتأكيد متدوترة مدن صدل  ثنافيدة المدوت والهدرو مندن  فالصدياد الكدامن بمهدرد  

فددي صدديد هددذ  الحيواندداتو وبالمقابدد  يددر  المددوت الجددوة مدداثلل أمامددن والنجدداة منددن 
ير  الحيوان الموت ماثلل في العاشو والحياة ماثلدة فدي المدااو وبدين ثنافيدة الحيداة 

 والموت يتجسد الصراة بين الشصصيات في القصة 
 المر ن -3

 ة القصصيةط فقد تحو  من مجرد ديبدو المكان ذا أهمية بالغة في هذ  اللوح
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بالحركدددة والحيويدددةو وهدددذا مدددا عدددرا فدددي الدراسدددات مكدددان صدددامت الددد  مكدددان يعدددأل 
فنحن أماة فلاا مكاني حقيقي وفلدر الشداعر  (1)السردية الحديثة بالهلاا المكانيط

فين ك  العناصر التي تكه  ابرا، المعاني التي يريد التعبير عنهاو وهدذا مدا نلحظدن 
عدةط تبددأ مدن في تعدد األمكنة وفي ابيعتها  فعل  صعيد التعدد تظهدر أمكندة متنو 

يبدددر، فيهدددا المدددورد بوصدددهن   (2)مكدددان مركددد، و ومدددن ثدددة تنالدددق الددد  أمكندددة أصدددر و
مكانددال رفيسدديال يحددو  المدداا الددذ  يحمدد  عنددد الشدداعر الجدداهلي صصوصددية تعبيريددة 

ممثلدددة فدددي هدددذا الدددنص فدددي ثنافيدددة   (3)ذات بعدددين يجسددددان ثنافيدددة الحيددداة والمدددوتو
(و أو المـ ءفهدذا المدورد يدرد بصديغتن العامدة ) اةرتواا )الحياة(و والصدياد )المدوت(و

(و وهدددذ  ثميـــل، م،ســـل، عـــين غمـــ زا، الن ـــ ل، ثي ـــل، طحـــالء الشـــرائع ) الواقعيدددة
األمدداكن متنوعددة فددي ابيعتهدداو وذلددط علدد  مسددتويات ثنافيددات متنوعددةط منهددا ثنافيددة 
)الصددحراا والددواد ( أو المكددان المحصددور حيدده بتددوفر المددااو ومددن هددذ  الثنافيددةو 

بددر، ثنافيددة أصددر  تعمددق صددورة المكددان ودةةتددن وهددي ثنافيددة )اةمددتلا والهددرا (ط ت
 ة دددالابيعو سنجد امتلال يمثلن: الحيوانو والنسانو -المكان المحصور-فهي المورد 

                                                 

-1ا-الددار البيلداا–بيدروت -المركد، الثقدافي العربدي -حسن بحراو -بنية الشك  الروافي  1))
  31ص-1882

جددددارا -اربدددد-عدددالة الكتدددو الحدددديه -بددداديس فوغدددالي -ال،مدددان والمكدددان فدددي الشدددعر الجددداهلي 2))
  263ص -2229 -1ا-عّمان-للكتاو العالمي

-دار الحريدة للاباعدة-اللايدا جيداووط مصداه  عبدد -الحياة والمدوت فدي الشدعر الجداهلي 3))
  149ص -1844-د ا-بغداد
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متجسددددددة فدددددي المددددداا والشدددددجر والغددددداوط الدددددافة الددددد  األشدددددياا كمعددددددات الصدددددياد 

لا مدددن ندددوة أصدددر أة وهدددو عناصدددر واألحجدددار  وهدددذ  اللوحدددة يهردهدددا الصدددياد بدددامت
 واللددون (وخةضــه، ه   ــه، نح هــ ، رم هــ ،  ر ــي، أ ةلــنالحيدداة ممثلددة فددي الحركددة)

( أفرــل، رنــين(والصددوت )   ي ــة  مــر، ذ ــ ل مة ــل، ع ــيط، نيــر مرحــل، صــةراء)
 وهذ  الصورة تكرس الحياة بجدليتها وتناقلاتها 

أمدددا فدددي الادددرا اآلصدددر فيبدددر، الهدددرا  فدددي الصدددحراا )نجددداد الهدددلو أجدددوا،  
الهلة(التي مثلت عنصر الحياة للحيوان الذ  وجد فيها الملذ مدن الصادر المحددق 
بددن فددي المكددان الممتلددا  لكددن مددا نددوة المسدداعدة ومددا مددداهاو التددي يمكددن أن يقدددمها 

 .هذا الهرا  للحيوان؟!
:يحهدد  المكددان بالددةةت الحلددارية الثريددة لمرــ نال  ـد الثقــ في يالحضــ ر  ل

التددي ينتمددي اليهددا الشدداعرو لعدد  أبر،هددا معددالة البيفددة الحيوانيددةو كالشددارة الدد  مهنددة 
الصدديد ورواجهدددا والبعدددد الهدددرد  عندددد ممارسدددتهاو وهدددو مدددا تجسدددد فدددي تلدددط األسدددماا 

تالباتددن الواقعيددة لصدديادين كددأبي البشددر وأبيددر وجبددار بددن حمدد،ةو وأدوات الصدديدو وم
ممثلددة فددي تددوفر المكددان المناسددو للقيدداة بددنو وهنددا يبددر، البعددد الثقددافي التدداريصي فددي 
المكدددانو مدددن صدددل  كدددة األمددداكن الواقعيدددة التدددي حشددددها الشددداعر فدددي نصدددن والتدددي 
تعاي مؤشرات واقعية عل  ابيعدة الحيداة الجاهليدةط فدي أبعادهدا الجغرافيدة والبيفيدة 

 احلا الشرافر(  -ثيت  -النبا  -غما،ة عين –مأس   -واةقتصادية:)ثمي 
 الزمــــن:-4

ن كان المكان والحده دددددن من العناصددددديعد ال،م  ر المهمة في بنية اللوحةط واع



 مجلة التربوي

اللوحات التشبيهية التمثيلية الممتدة في الشعر الجاهلي "لوحة الحيوان عند امرئ القيس بن جبلة 
 6لعدد ا                   السكوني أنموذجا"                                                

- 401 - 

 

 
أكثر ولوحال مننو فقد جاا مصاحبال لحركة القصو ويمكن تلمس ال،من في سدياقن 

تجسدد لدمن  ( الدذ 14(1)المولوعيو لمن ما يمكن أن يعرا بال،من الهلكديط)
ثنافيددة ،منيددة فلكيددةو األولدد  فصددلية واألصددر  يوميددةو فعلدد  الصددعيد الهصددلي تبددر، 
ثنافية فصلية ارفاها فص  الربير الذ  رمد، لدن مدن صدل  امدتلا األتدانو وارتبداا 

(  وفص  الصيا الذ  رمد، لدن  ضمنه  ح و  ر مل نسؤه الحمار الوحشي بها: )
حمددار لالددو المددااو بعددد انحسددار  فددي مددواان باجتمدداة األتددن التسددعة تحددت امددرة ال

(  أمدا فدي الادرا األصدر للثنافيدة ال،منيددة ي ـ ر   سـ   قـد نح هـ  لمـيردمحدددة :)
الهلكية فتبر، فين ثنافية: النهار واللي و وقدد ظهدرت فدي الدنص مدن صدل  ارتبااهدا 

 بالحده لمن تجليات ثلثة: 
 الزمن النه ر  = الحررة ال م عية    ه الم ء + الصيد.   -1

وهدددذا الددد،من حلدددر بشدددك  غيدددر مباشدددر ليشدددم  النهدددارو حيددده تماهدددت مدددر 
(و ي ــد  هــ  فــي خةضــه يه   ــه، يصــرفه  طيعــ ً حركددة األتددن الصددباحية النشدداة: )

وهددذ  الحركددة النشدداة هددي التددي سددتؤد  حتمددال الدد  العاددشو ومددن ثددة الددو المدداا 
ون مر ارتهاة حرارة الشمسو ليكدون الوقدت مناسدبال للصديدط فتحدده مشداهد الذ  يك

 الصيدو ومرواغة الحيوان لها نهارال 
(  الــزمن الليلــي= الحررــة ال م عيــة + ال حــث عــن المــيارد ا منــة+   -2

    يز الخطر إلو الةالا.
                                                 

دراسة مقارنة لثلثية نجيو محهوظو سي،ا أحمد قاسةو الهيفة المصرية العامة  -بناا الرواية   1))
  24 -26ة ص1897للكتاوو د او 
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فحمددار الددوحش بعددد أن تدديقن مددن وجددود الصاددر اتصددذ قددرار  الصددافو بتجدداو، 

اار الددذ  يتحقددق مددن صددل  شدديفين اةبتعدداد عددن األمدداكن المشددبوهةو حيدده المصدد
أعــين غمــ زا يغلــس أم : )(1)يصددبه الليدد  ،منددا لتجدداو، األ،مددات واسددتعادة التددوا،نط

 ( حيث الن  ل ي يثل، فم  ار حن الليل عنه رمو  ه  ن  د الةال
ر + الزمن النه ر )م ددًا( = اليصيل إلو الةالا + الن ـ ا مـن الخطـ -3

 ال  ب ياإلنه ك.
هددذا الدد،من يبدددو محدددودال فقددد توقهددت الرحلددة الصددعبة الشدداقة عنددد اللددح و 
وهددو وقددت اشددتداد الحددرو وهنددا يسددهر المشددهد عددن منظددر بصددر  يتبلددور فددي صددورة 
تشدددبيهية للحمدددار واألتدددنط وقدددد ألدددحت مثددد  أقدددواس الرمدددي بسدددبو التعدددوو والددد،من 

 )لح  صيا(:
ددددل الحِنيُّ المَعدالُ (  [ وألحْت بأجواِ، الددهل00)]  ِة كأنها   وقدد راَصِت الشل

ومن جانو نصر يجو أة نغه  أن الشاعر قد جع  األمر منهتحا ،منيال 
عل  مغامرة أصر ط فالنجاة منهتحة عل  وقت نهار  )اللح (و والمكان )الهلة( 

لو الماا واله،ا  والعاش كلها تعني أن ثمة انهتاحال عل  مغامرة جديدةط لا
والكألو وتجاو، المصاار التي تحو  دونهاط فالحركة مستمرة في دورة الحياة 

 والموت  
 ب: اللغة ياإليق ع:

                                                 

   132-128ص -باديس فوغالي -ال،مان والمكان في الشعر الجاهلي 1))
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تميددد،ت اللغدددة الشدددعرية فدددي مناقدددة اللوحدددة بابيعتهدددا الصاصدددةو األمدددر الدددذ  
يكشدددا عدددن حجدددة العنايدددة التدددي يوليهدددا الشددداعر للوحدددة فدددي بنيدددة القصددديدةو ويمكدددن 

العنايددة فددي الحلددور الكمددي للجملتددين اةسددمية والهعليددةو حيدده يكشددا تلمددس هددذ  
الجانو الحصدافي عدن حلدور اداٍ  للجملدة الهعليدةو فقدد بلدج عددد الجمد  الهعليدة 

[ 10[ جملدددةو فدددي مقابددد  لدددمور والددده للجمددد  اةسدددمية التدددي بلدددج عدددددها ]45]
سدرد والقدص جملةو وهذ  الحصافية تكشدا عدن دةلتدين األولد : العنايدة بجاندو ال

الددذ  يصددنا فددي التقنيددات السددردية فددي جانددو تحريددط األحددداه والدد،منو وهددو مددا 
يتماش  مر دةةت الهع  عل  الحركةط أما الدةلة األصر  فتتماشد  مدر الددةةت 
الهنيددة التددي توصاهددا الشدداعر فددي بيددان فعدد  الحركددة عنددد المشددبن والمرمددو، لددن فددي 

-غ درهـــ  -رم هـــ -القـــو -نح هـــ  -يصـــرفه -ي ـــد  -  ةـــلصدددورة المشدددبن بدددن: )
(و ويمكددن رصددد أضــحا -ح ذهــ -غــ مر -يســةل -ي لــي -رمــو-القــين -أ ةلــن

هاتين الحركتين مجتمعتينو في كدة األفعدا  التدي تدوفرت فدي معظدة أبيدات اللوحدةو 
 ب  وتكثهت في بعلها:

 [ = أربعة أفعا  02 -14األبيات:]
 [= ثلثة أفعا   00-09-02-10األبيات:]
 [ = فعلن  00-05-05-01-05-00-15-15 -12-5] األبيات:
  فع  واحد   [ =01-04-00-01-19-11-15-11-9] :األبيات

 ت ما عرا في دددها حققدددددةو فهي وعل  ندرتددددددة اةسميدددددأما عل  صعيد الجمل
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وتواليهددا مددن صددل  تصللهددا للجمدد  الهعليددةو   (1)التقنيددات السددردية بكسددر حدددة السددردو

المحركة للسرد القصصي فجاات الجم  اةسميةط لتجسد البعد الوصدهي سدواا مدن 
صل  وصا الحمارو أة األتدانو أة الصدياد وأدواتدنط حيده جداات الجملدة اةسدمية 

-05-01-00-19-11-10-11-5 -9تدي:]مرتبةل في األبيات علد  النحدو اآل
09-00 ] 

اةهتمددداة باللغدددة مدددن صدددل  البنيدددة اليقاعيدددة فدددإل  جاندددو اليقددداة  ويتعددد،،
الصدددارجي ممدددثلل فدددي اصتيدددار البحدددر الشدددعر  الاويددد  الدددذ  يعادددي ايقاعدددن مسددداحة 
للتعبير والتصويرو والقافية اللمية الرصدينة الملدمومةط الد  جاندو مدا سدبق تبدر، 

يهدددن بالموسددديق  الصدددنعة الهنيدددة للوحدددة فدددي شدددكلها األمثددد  فيمدددا اصددداله علددد  تعر 
الذ  يمكن اكتشاا معيار الجادة فيدن مدن  (2)الداصلية أو اليقاة الداصلي للقصيدة

صددل  تأمدد  تاويددر اللغددة الشددعرية لتتناسددو فددي بنافهددا النصددي مددر اليقدداة النهسددي 
للوحددةو وهددو األمددر الددذ  يتلدده فددي التكددرار الددذ  بددر، فددي الددنص مددن صددل  عدددة 

 مظاهر في النص منها: 
ار فدددي مسدددتو  بددددايات األبيدددات ونهايتهددداط حيددده تهتدددته معظدددة أبيدددات التكدددر 

 ي دداللوحة باألفعا  التي تعاي ايقاعال نهسيال يبر، جانو الحركة في النصط وذلط ف

                                                 

-3ا-بيدروت-الددار البيلداا-المركد، الثقدافي العربدي-حميدد لحمدداني-بنيدة الدنص السدرد   1))
  49-43ص -2222

   276ص -كرية الوافلي -الشعر الجاهلي قلايا  وظواهر  الهنية  2))
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تسدددعة عشدددر بيتدددال مدددن أصددد  سدددتة وعشدددرينو وقدددد تتدددوال  هدددذ  األفعدددا  فيمدددا يشدددبن 

-02-15و ][11-15-14[و]10-11-12الموجددات كمددا فددي بدددايات األبيددات: ]
[  وفدددي المقابددد  تكدددررت األسدددماا فدددي 00-00-01[و ]05-09[و ]01-00-00

القدددوافي تسدددر عشدددرة مدددرة مدددن أصددد  سدددت وعشدددرين قافيدددةو وقدددد جددداات فدددي صددديغة 
[مدددراتو 5[ مدددراتو بينمدددا غلبدددت عليهدددا صددديغة الهاعددد ]4المبتددددأ مدددرتينو والصبدددر ]

دةليددال علدد  أن  [ مددراتط ممددا يعاددي مؤشددرال 5والصددهة للهاعدد  أو الجمدد  اةسددمية ]
ثمدددة ايقاعدددال منسدددجمال بدددين حركدددة الهعددد  التدددي حددددثت فدددي أو  البيدددت واكتمالهدددا فدددي 
نهايتدددنو مدددن صدددل  الصددديغة اةسدددمية )فاعددد و وصدددهة(ومن ثدددة الشدددروة فدددي حركدددة 

 جديدة من صل  الهع  في البيت الذ  يلين:
 ُصــْلُصــلُ من الُحْقِو  ـــــــــذ  ُ م ِد   أَحـــــــ    في َصْهدِلن  وِهددَباِبددددددددن  يِ د   ه [ 11]
 َصنـْـــَدلُ جلْت عنن العَقدددددددددددددددددددددداِيُق  ِمَصك   ادوعال وَكْرهال اذا  أبْت      ُيصرُِّفه  [10]
 ِمْغَيلُ كدددددددأنن      ِسو  ُعوِد  المحشوش في الرأس   مــذريب المَرفِّ  رم ه [ 19]
ـــــلُ  َنِضــي  بمعَتَقددددددددددِو الدددددددددددددددددددددواد   ِحْلنْيددها وَارل وراَاهددددددددددا      ف،نةذَ [ 15]  َمـرمَّ

ويبددر، هددذا اليقدداة بشددك  نصددر حددين يصددبه التددوا،ن بددين بددين بدايددة صدددر 
البيت بالهعد  وبدايدة عجد،  بالهاعد و حيده يدتة الهصد  بدين الهعد  وفاعلدنو وهدو مدا 

الحمدددار( مدددر المهعدددو  بدددن فدددي ثلثدددة أبيدددات متتاليدددة تشدددرم حركدددة الهاعددد  ) تكدددرر
 )األتان(

داِ  فدددددددددْرفدَداُّ الددددددددددددفُمدددددددد إران     حت  تكدام  َنْسددُؤها    ه ـــــــــ ضمَّن[ 12]  دأيددِّدد ُ ددددرِّ
ُُ فددددددددددددددي َصْهدِلن وِهددَباِبن       يِ د   ه [ 11]  ُجماِد ُّ من الُحْقِو ُصددْلُصدد ُ  أَحَذ
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 ْت عنن العَقاِيُق َصندْددددددَد ُ دددجل ِمَصك  ادوعدددددال وَكْرهال اذا أبْت       ُيصرُِّفه  [10]

ونلمس في الدنص ألواندال أصدر  مدن التكدرار الدذ  يلدهي علد  اللوحدة اابعدال 
ال صاصددالو مددن ذلددط تكددرار صدديج التلدداد التددي تكشددا فددي جانددو منهددا عددن ايقاعيدد

مكاناتن الكبيرة في القياة بالهع  ونقيلن في الوقدت ذاتدن:  حركة الحمار الوحشيط واع
بدذات اللدغن منهدا  ي ـير(و )طيعـً  يررهـ ً و يصدرفها خةضـه يه   ـه)يجد بها فدي 

وكدددذلط فدددي وصدددا القدددوس (  يســـةلمدددرارال و ي لـــي(و رمددد  بهدددا نجددداد الهدددل ي ـــدلو
 (   خلبأيد  النا،عين و   يدوفاعليتها:)

ومن الظواهر اللفتة تكرار صيج التركيو اللافي سواا التدي جداات عهدوال 
كأسددماا األعدددلة واألمددداكنو أو الصدديج التدددي بناهدددا الشدداعر قصددددال وأعادددت للوحدددة 

صدورها صبغة تهسيريةو ووصدهيةو وموسديقيةط فقدد وردت صديج المركدو اللدافي ب
شـديد  -مـرف  الـرداا -مخطيفـة الحشـ  -صـه  ية ال ثنـين[ مدرة:)15المصتلهة ]
 -منــ   القلــب -  ي ــة  مــر-زمــ ع الصــيد-أ   شــر-ذاا الضــغن -األخــدعين

 -خيافي حمـ م -ع  ب الشد-مس يى اإلطلين - م  قب الياد  -مذريب المرف
 (  الةالا أ ياز-طحالء الشرائع -ن  د الةال -عين غم زا -أيد  الن زعين

 ال حليل ال الغي: )ال ش يه ال مثيلي المم د( - ـ
ينالق الشداعر فدي بنداا لوحتدن الهنيدة الممتددة مدن نقادة المشدبن )الناقدة( فدي 

 بيت واحد:
 ـــرٍا َحــْرٍف َ ُخـب   ي ُـْرِقلُ ُمضـَ َّــ   عُر اليحش الرَُّ يَ   ِ ْرِمٍس [ يقد أذ7]
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العناصر المشكِّلة لصورة الناقدة فدي مسدتويات الهيفدة في جانو المشبن تبر، 

 والحركة والقيادة:
: )عرمسو ملبرةو حرا(ط فهي تمتلط الهيفدة المثاليدة  الصة ا الشرلية -

للناقددة لتكددون متهقددة مددر صددهة الددذعر التددي تبثهددا فددي محياهددا الحيددوانيو مددن صددل  
 امتلط صهات: الصلبةو وتماسط الهيفةو ولمور الحشا 

: )تصوو وترق ( فهي تمتلط صدهات السدرعة المناسدبةو مدن صدل  لحررةا -
 أنواة العدوو التي تجيدها الناقة ممثلة في الصبو والرقا   

: هدددذ  الصدددهات هدددي التدددي تجعددد  الشددداعر يمنحهدددا ثقتدددن ةجتيدددا، القيـــ دا -
نمددا تنقدداد الدد  ذات صبيددرة توجههددا أة  الصددعاوو فهددذ  القددوة ة تتحددرط اعتبااددالو واع

 هي الشاعر )أذعر(ط فهو من يتول  توجين األداة الناقة ال  أن تذعر الوحوش  و 
مدددن هددددذ  الصدددورة الوصددددهية متعدددددة الجوانددددو للمشدددبن ينتقدددد  المنظدددور الدددد  
الجاندددو اآلصدددر المشدددبن بدددن )األتدددان(و تلدددط الصدددورة التدددي يغلدددو عليهدددا التكدددرار فدددي 

لكنهددا متوسددعة فددي دةةتهددا الرم،يددةو   (1)شصوصددها وأحددداثها فددي الشددعر الجدداهليو
[ط مهتتحدددال الصدددورة بدددأداة التشدددبين 12 -9فيصدددهها مدددن صدددل  ثلثدددة أبيدددات مدددن:] 

)كدددأن( لتكدددون الهيفدددة األولددد  الناقدددة فدددي مقابددد  الهيفدددة األصدددر  األتدددانو وليتحدددو  
 (و ومن   ءــــي علو حقـــر،ن(: )الش عر+ الن قة( = )الش عر+ األ  نالمنظور فد) 

                                                 

-129ص -1848 -2ا-مؤسسدددة الرسدددالة -روميدددةوهددو  -الرحلددة فدددي القصددديدة الجاهليدددة  1))
128  
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( فدددي صدددهاتها: اللونيدددةو األ ـــ ن الن قـــةهدددذ  النقادددة ينالدددق فدددي رسدددة ملمددده هدددذ  )

 والشكليةو والحركيةو واةنقياد 
( فهدددي جميلدددة مدددن صدددل  اللدددون األبددديا المتدددداص  مدددر حق ـــ ء: )اللـــين -
 ( شقراا شعر الرأس صه  ية ال ثنينسوادهاو)
لحمهـــ  خـــدَّد : علددد  جسددددها نثدددار الالدددو مدددن الحمدددار الوحشدددي:)الشـــرل -
 ر مـــل (و وقدددد امدددتأل جسددددها:)مخطيفـــة الحشـــ وهدددي تتمتدددر بالرشددداقة ) إران...(،
 ( لتتكام  صورة الجما : اةمتلاو والحيويةو والقوة نسؤه 

(ط فهددي حددذرةو وسددلم األتددان فددي  خيــل لبشــ  ب غر ــً  ف  ةــل: )الحررــة -
 حالة الحذر هو الجها ط وهو كناية عن الرشاقة وسرعة الحركة 

ـــ دا - : بهدددذ  الصدددهات الجماليدددة المميددد،ة تصدددبه األتدددان مالبدددال للحمدددار القي
الوحشيو الذ  يهرا فحولتن عليها فيجبرها عل  اةنقياد لنو فتتحرط وفق ارادتدنط 

 ( فأصبحت رهن اشارتن  ضمنه (و وهو من )خدد لحمه فهو من )
وحدة مدن من نقاة انقياد األتان للحمار الوحشي يبدأ التحو  الجوهر  في الل

الناقدددة األتدددانو الددد  األتدددان الحمدددار الوحشددديو لكدددن هدددذ  األتدددان تصتهدددي مدددن اللوحدددة 
بشكلها الهرد و ما ي،يد لوحة األتان انهتاحدال علد  صدور ومشداهد أصدر  مدن جهدةو 
وتعقد التأوي  الهني للعلقة بين المشبن والمشبن بن من جهدة أصدر و ويمكدن حصدر 

 ن وقصتها في اآلتي:هذ  الصور المنبثقة عن صورة األتا
 [10 -11: ]صيرا الحم ر اليحشي -1

 حيه يتة التركي، عل  الحمار الوحشي وبإعاافن صورة تتجاو، صورة الناقة:    
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 ( أحذ  م د : سرير وصلو )لحررةا -
(و يحمددد  صدددهات جسددددية مثاليدددة بدددين بندددي أحقـــب: جميددد  اللدددون )الشـــرل -

العندقو وملمده الهحولدة تظهدر  جنسنو فهو عظدية العندقو صهيدا الشدعر علد  هدذا
 ( ألد شديد األخدعينفي ليتن وأصدعينط )

 ( صلصل، يصرفه  طيعً  يرره ً : )المه را في القي دا -
فمدددن الوالددده أندددن أعاددد  للحمدددار صدددهات تهدددوق مدددا أعادددا  لألتدددانو بحيددده 

 تصولن القياة بالدور المنوا بن في بقية الصورة 
الحركددة الجماعيددة تجددا  المددداا    ذي ــ ن األ ــ ن فــي )األ ــن ال ســ ة(: -0

 مواجهة األصاار= )الحمار األتن(   الصياد:
مهددد الشدداعر لددذوبان صددورة األتددان فددي المجمددوة وانتقددا  القيددادة الدد  الحمددار 
الوحشدديط ومددن ثددة بدددا الحركددة الجماعيددة تجددا  )المدداا   الصددياد(و المتمدداهي مددر 

و فددي صددورة تكددرس ابيعددة ثنافيددة: )الحيدداة  المددوت(و حيدده يظهددر الصددياد منهددردال 
وهددو مددا تجسددد   (1)الصدديد فددي الجاهليددة حيدده يغلددو عليهددا اددابر النشدداا الهددرد و

نصدديال فددي نمدداذ  منهصددلة لصدديادين منهددردين فددي الددنصو فددي هددذا الموقددا يتحددو  
( لمواجهدة األ ـ ن، الحمـ ر، األ ـنمنظور اللوحة الهنية ال  تلحة عناصر اللوحدة )

 ماعية تجا  المااو ددددددددددلتتكون من: الحيوان في حركتن الجالمصاار من أج  الحياةط 
                                                 

صليد  عيدد سدالة -مظاهر الحلارة اةقتصدادية واةجتماعيدة العربيدة فدي النصدوص الجاهليدة  1))
  32ص -2227-د ا-عّمان-دار حنين للنشر والتو،ير-الرفوة
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ثددة مواجهددة صاددر الصددديادو وأصيددرال النتيجددة التددي أسدددهرت عنهددا هددذ  المواجهددة مدددن 

 صل  مشاهد الصيد وهي:
االسـم، أبو بشر: الذ  يظهر فدي ثدله تجليدات ) المشهد األيل: الصي د 

المشددهد تغيددو الملمدده الشددكلية للصددياد (  وفددي هددذا يأداا الصــيد، يعمليــة الصــيد
فيمدا عدددا اةسددة وتركد، الناحيددة الهنيددة علد  عنصددر الصاددر ممدثلل فددي أداة الصدديدو 
ويدد،داد المنظددور عمقددال مددن صددل  التركيدد، علدد  األداة القاتلددة )السددهة(و الددذ  تبددر، 
الصددور التشددبيهية مددد  الرعددو ومقدددار األذ  المحتمدد  منددنط علدد  مسددتويي اللددون 

ر،نه سيى عـيده  مذريب المرفو ر،ن نص له    ي ة  مر أي ذ  ل مة لع :)واله
(  ليصدد  المنظددور الهنددي الدد  عمددق العمليددة بددإالق المحشــيش فــي الــرأس مغــيل

الصددياد لسددهمن الددذ  أصدداو أحددد األتددن فددي مقتدد و وهنددا ينتقدد  المشددهد الدد  البعددد 
مهدا أصيدرالو ويلدهي المأساو  لصورة األتدان الجريحدةو وهدي تقداوة المدوت الدذ  يه، 

علددد  العمليدددة ادددابر الدمويدددة المرعبدددة مدددن صدددل  الددددة المافددد  للسدددواد المتهجدددر مدددن 
مكددان الصددابةو والددذ  جسدددتن الصددورة التشددبيهية الج،فيددة لونيددال فددي البيددت الواحددد 

 ر،نه    علو مس يى اإلطلين نير مرحل(.والعشرين: )    
ـــ ني:  ـــر+ ال)المشـــهد الث ـــرار + الصـــي د: أ ي ـــزاالة ـــن حم ـــ ر   (و صـــي د   

[و فددي صددورة أصددر  داصدد  الصددورة الممتدددة ينهددته المشددهد علدد  05-00األبيددات: ]
حالددة اةرتبدداط التددي حصددلت فددي المجموعددة بعددد حركددة الصددياد القاتلددة فددي المشددهد 
األو و وهددذا اةرتبدداط يظهددر أسددلوبيال مددن صددل  لددياة ،مدداة المبددادرة مددن الحمددار 

 يارت أماة المجموعةو التي ددددددرت الصدددددمار( حيه كثدددددفتمن غير ا نــــأ ةلالوحشي )
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أصبحت أكثدر حدذرال مدن صدل  فدته بداو الصيدارات أمامهدا: )ثميد   ومأسد (ط لكدن 
هذ  الصيارات تنهته من جانو أصر عل  تعدد األصاار )الصدياد( = )أبيدر  جبدار 

ة صددورة الصددياد بددن حمدد،ة(و وعنددد جبددار بددن حمدد،ة يعددود المشددهد مددن جديددد الدد  رسدد
 التي تتلمن:
: القددددوس المرعبددددة التددددي تتجسددددد أدياا الصــــيد: جبددددار بددددن حمدددد،ة؟و واالســــم

بصددهتها الثابتددة فددي الشددعر الجدداهلي مدددن صددل  الددرنين الددذ  تصدددر  عنددد اادددلق 
رــ،ن الددذ  يحدداكي فددي الددنص صددوت اصدداهاق أجنحددة العقدداو:)         (1)السددهةو

(: وهندا يغيدو الادرا الثالده ممدثلل نص له    خـيافي حمـ م ضـمه  الصـيف منـزل
فدددي عمليدددة الصددديدط ألن الحمدددار واألتدددن ومدددن صدددل  تجربتهدددا السدددابقة تدددتمكن مدددن 
الفدددلتو فدددل تددددص  دافدددرة الصادددرو وفدددي الوقدددت نهسدددن ة تصددد  الددد  المدددااو وهندددا 

 ينهته المنظور عل  المشهد األصير 
 -09األبيدات] (و)طلـب الن ـ االحركة بعدد مشداهد الصدياد:  المشهد الث لث:

[و حيه يهله الحمار الوحشي في استعادة ،ماة المبدادرة والقيدادةط التدي تجسددت 00
ظهار  جانبدن النهسدي فدي تلدط اللحظدات الحرجدة التدي  في توظيا صبرتن القياديةو واع
شدعر فيهدا بدالصار الددداهة الدذ  يتهددد قايدر األتددنط فددص  مرحلدة الصدوا والتددردد: 

 ن يغير ددد(ط لكن لـــــ  ل يثيـــــأعين غم زا، أم حيث الن  ا، يخشو، يؤمر نةسيه، )
                                                 

 -العربدددديالمرك،الثقددددافي -عبداللددددن الصددددافج-الصادددداو البددددداعي الجدددداهلي والصددددورة الهنيددددة  1))
  122-121ص-1884-1ا-الدار البيلاا -بيروت
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تهكيدر  مدن صدل  اةنتقدا  الد  الحركدة الجديددة التدي قداد قايدر األتدن اليهداو ويمكدن 

 حصر هذ  الحركة في الصاوات اآلتية:
 ( يغلِّس، ار حن الليل عنه رمو  ه حركة جماعية ليلية: ) -
 ( الةال ن  د حركة غايتها الهلاا المهتوم: ) -
طحـــــالء الشـــــرائع، الغـــــ ب، حركدددددة تتجندددددو مواقدددددر الصادددددر المحتمددددد : ) -
 ( الصيى
(و وقدد يأضـحا  ـ، ياز الةـالامان وهو الهلاا المهتوم )الوصو  ال  األ -

تشكلت فيها ملمه الصورة النهافيةو حيده النجداة مدن المدوتو وعددة الوصدو  الد  
أضـــحا.... ر،نهـــ      يقـــد راحـــا الشـــد المدددااو والنهددداط والتعدددو الجمددداعيين: )

 ( الحني الم طل
 : ال ،ييل الداللي لليحة:2-3
 ال ،ييل الداللي لل القة  ين طرفي ال ش يه: -أ

كشدا التحليد  الهندي عدن ثدراا تصدوير  داصد  اللوحدة الممتددة قوامدن العنايددة 
الصاصددددة بالصددددورة الج،فيددددة وصاصددددة التشددددبيهية التددددي عالدددددت مشدددداهد اللوحددددةو 

 -رـ،ن نصـ له    ي ـة  مـروأعاتها قدرال كبيرال من التماسط الهني والثراا الددةلي:)
 -رـ،ن نصـ له  خـيافي حمـ م -يم ر ع يط من ن يع ر،نه - مذريب المرف ر،نه

( وأسدهرت عدن تنداٍة مشدهد  ر،نه ...الحني الم طـل -األر  الةض ء ر،نه  مراقب
ــ ر تجسددد فددي مجموعددة مددن الصددور المتراباددة لكدد  مددن: ) ــ ن يالحم ــ ن + األ  األ 

 هد ــــع يمشــــن+ القطيــــن+ القطيع يالصي ديـــــشي+ الحم ر اليحشي ياأل ــــاليح
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(  وهذا البناا البدير المتماسط للوحدة يددص  القدارئ فدي حالدة اربداط حقيقدي الهريب

 (الن قـة( عن المشبن )األ  نعند محاولة تأويلهاو وصاصة حين انهص  المشبن بن )
الددددذ  أصددددبه محددددا  (1)ودصدددد  المشددددبن فددددي سددددياق المجمددددوة تحددددت قيددددادة الحمددددارط

اةهتماة ال  نهاية اللوحدة فهدو مدن يتحدرط بهدا مجتدا،ال األصادارط ليصد  فدي نهايدة 
المااا ال  النجداة الجماعيدة  ويد،داد الغمدوا الددةلي عندد نهايدة اللوحدة والعدودة 

 ال  النص من جديد :
 ـطَّلُ ـــــيقـد راَخِا الشَّـــدَّ الحِنـــــــي  الم َ   ةالا رـ،نه   [ يأضحْا  ، ياِز الــ33]
لُ 34]  [ أال هـذه أم   الصَّ ّيـِْيـِن إْذ رأْا     ُشــُحــي ً   ض ِحي الِ ْسِم مني  هزَّ

(ط يبددر، أال هــذه(و وأداة اةسددتهتام واسددة الشددارة )أضــحافمددا بددين الهعدد  ) 
منظور اله،ا  بين األتن المدرأة؟و أة األتدان والناقدة؟و أة الشكا  الدةليو فه  كان 

 ( شحي ً   ض حي ال سم مني  هزلاألتن والشاعر؟: )
وهنا تبر، تساؤةت مهمة حو  سبو تحدو  اللوحدة مدن المشدبن والمشدبن بدن  

(و الد  الحمدار واألتدن والصديدو ومدا هدو التأويد  المناسدو الن قة +األ  نالمباشرين)
مترابادددة التدددي لدددة يسدددتار التأويددد  الهندددي لصدددورة الناقدددة األتدددان أن لهدددذ  الصدددور ال

 ر دددددددددددذا التوسددددددر من دافرة المشبن والمشبن بنو وهدددددددها أوسدددددها؟ط اذ تبدو دةةتدددديغاي
                                                 

)يقدة أنور أبوسويلة تهسيرال صاصال لهذا الحده فقد فسر  في ااار الدةلة الرم،يدة الد  شدي     1))
القبيلدددة الدددذ  مدددن صدددهاتن أن يكدددون م،واجدددالو ويكدددون مدددلذال للقبيلدددة وقدددت الشددددة( لم،يد مدددن 

-دراسة في لوا علة الميثولوجيا والنقد الحديه-التهصي  ينظر: الب  في الشعر الجاهلي
   192ص -1893-1ا -الرياا -دار العلوة للاباعة والنشر-أبوسويلة أنور عليان
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 الدةلي مرد  ال :

جما  الصورة الهنية الممتدة العاةو من صل  تحوةتها المتعدددةو والصدور  -
 ،فية التي تصللتها الج

 تحو  منظور الصورة من الهرد  ال  الجماعي  -
البعدد الج،فدي للتأويد  الهندي لارفددي التشدبينو فدي مقابد  تعددد دةةت هددذا  -

 التشبين التمثيلي الممتد 
ومن هنا يبر، التأوي  النصدي كوندن المدلذ األصيدر لمعرفدة الجواندو الدةليدة 

قيمة الصـيرا ال   ـدي فـي قـدر ه  لقال من مبدأ أن "الصهية لهذ  الصورة الثريةط انا
نمـ   ي  د الصـالا المنطقيـة  ينهـ ، ياا علو عقد ال م ثل الخ ر ي   ين األشي ء، ياا
ــــدر ه  فــــي الرشــــف عــــن ال ــــ لم النةســــي للشــــ عر، يالمــــزل  ــــين ع طة ــــه  ق

ـــة مدددن صدددل  رباهدددا بالسدددياق النصدددي للقصددديدة وتحديددددال مدددن صدددل    (1)"ويالط ي 
 هيكلية القصيدةو ومولوعهاو ونهسية الشاعر فيها 

 ب: ال ،ييل النصي لليحة:
 أياًل: هيرلية القصيدا

[و وحددة الناقدة: 1-1تتشك  القصيدة من أربر وحدات هي: وحددة المقدمدة: ]
-04وحددددة الدددذات أو الشدددداعر: ][و 00 -9[ووحددددة اللوحدددة الهنيدددة )الحيدددوان( :]5]

   أننا أماة نص ددددددات يبدو للوهلة األولدددددمون في هذ  اللوحددددد[  وعند تأم  المل44
                                                 

 -مؤسسة حدورس الدوليدة للنشدر والتو،يدر -صالد ال،واو  -تاور الصورة في الشعر العربي   1))
  32ص -2222-1ا-السكندرية
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:يقدا الشداعر فدي األيلـو يالث نيـةذاتي ياغد  فيدن صدوت الشداعرو فهدي الوحددتين 

تهاعدددددد  مددددددر ذوات مصتلهددددددة: )الددددددذات   الواشددددددي(و )الددددددذات  المددددددرأة(و )الددددددذات   
(و )الددذات  الناقددة(و والشدداعر ة يعيددر الواشددي اهتمامددن بدد  ينصددرا الدد  الابيعددة

التواصدد  مددر المددرأةو وهددو تواصدد  يحدداو  مددأل  مددن صددل  اةرتبدداا بالابيعددة التددي 
تسدددتجيو لالدددو السدددقيا مدددن اهللط فينددد،  المادددر الغ،يدددر الدددذ  يدددؤذن بتحقيدددق رغبدددة 

بيعددة بالصلددرة والنمدداا الشدداعر وشددعور  النبيدد  تجددا  المددرأةو مددن صددل  امددتلا الا
والنبدداتو ومددن هددذ  الصددورة تنبثددق الددذات المتهوقددة علدد  الواشدديط مددن صددل  صددورة 

والمنقدادة لرادتدن وهندا تبدر، مؤشدرات   (1)الناقة القوية المتماهية مر نهسية الشاعرو
 ذاتية نصية مهمة وهي:

 نهس الشاعر ة تسمر الواشي الرام، ال  )المعيق(  -
 لو الغيه لإلنسان والابيعة نهسية صيرة تا -
نهسية متعالية عن الصغافرو قدادرة علد  تجداو، األ،مدات والمصداارط مدن  -

  (2) صل  )الناقة( وسيلة العبور من حا  ال  أصر 
 : فهيها العناصر اآلتية:أم  في اليحدا الرا  ة

 األعداء يالش م ين. -أم الص يين.      -     الذاا الش عر.  -
المرأة بدور المثير لنهسية الشاعر بسؤالها عدن سدر شدحوبنو وهندا حيه تقوة 
 فإن  س،لي عني دو أنن قد كان صهيالو )دددو الذ  ة يبددددر عن السبددددتبر، الذات لتعب

                                                 

  86أبوسويلة ص -أنور عليان –الب  في الشعر الجاهلي   1))
  23-22ص -وهو رومية -الجاهليةالرحلة في القصيدة   2))
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( لكندن لدة يمدس الهيئة يال سد( عن سبو هذا التغييرط الذ  شم  )صح  ي  ن ئي

النبيلدددةط ممثلدددة فدددي بدددذ  المدددا  الجواندددو المعنويدددةو التدددي ظلدددت محتهظدددة بصدددهاتها 
والجهددد مددن أجدد  المكرمددات التددي ة يبدددو أن أعددداا  قددد أدركددوا قيمتهدداو حيدده صلددد 

ومدن صدل    (1)ذكر  أمامهة بجود  وكرمن وشجاعتن التي تدص  الرعو في قلوبهة 
هذ  اللوحة تبر، الذات صهاتهاو في تحوةتهدا الجسدمانية التدي كدان سدببها اةرتبداا 

 والتلحية من أجلنو وهذا المجموة يتجسد في بعدين الصاص والعاة: بالمجموة
 الش عر + الق يلة )سقو ال  ر ين(. -2 الش عر+ ال  ئلة )أم الص يين(.  -1
 الش عر + ال  د اإلنس ني )أخي القيم  ياب الةالا(. -3 

فهددو سددرير الدد  المكرمددات شددجاة يهنددي ذاتددن فددي المجمددوةو وهددو قيدداد  فددي 
ةو وهنا تبر، فرلية تأوي  النص دةليال في لوا التحلي  الددةلي لكد  هذا المجمو 

ومحاولددة  -اليحــدا الث لثــة-وحدددة علدد  حدددةط مددن صددل  العددودة الدد  اللوحددة الهنيددة 
 رباها بالسياق النصي العاة 
 ث نيً : الداللة النصية

يمكن رصد اةنهتام الدةلي بين الصورة التمثيلية الممتدة والدنص مدن صدل  
ذلط التقارو في صهات الحمار الوحشي وصهات الشاعرط فذاط يقدوة بقيدادة األتدن 
وبذ  الجهد للوصو  ال  الماا وتجنو الصياد والوصو  ال  مكان نمنو وهدو فدي 
 شكلن يعاكس فعلنو فهو يبدو ه،يلل بشر المنظر الذ  يصهي داصلن صهات القوة  

                                                 

  138 -يحي  الجبور  ص -قصافد جاهلية نادرة   1))
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وفدددي المقابددد  يبدددر، الشددداعر شدددكليال مدددن صدددل  شدددحوبن وتغيدددر هيفتدددنو وهدددذا 
التغير مرد  ال  الجهد الذ  بذلن من أج  حياة المجموة الدذ  يحميدن مدن ادرفين: 

فددددي وجددددن األعددددداا والشددددامتينط فيحقددددق  يالشــــ  عةمددددر عافلتددددن ومحياددددنو  الرــــرم
مددن صددل  الباولددة  للمجمددوة األمددان والحيدداة الكريمددةو ويحقددق لذاتددن الددذكر الحسددن

وهددذا التأويدد  يسددتند الدد  كددون   (1) المتحققددة مددن الاددواا فددي األرا والتنقدد  فيهددا 
هدددذ  اللوحدددة الهنيدددة متقندددة الصدددنعةو وة يبددددو أنهدددا تحقدددق ذاتهدددا اة مدددن صدددل  هدددذا 
التكامدد  بددين الهنددي والمولددوعيو فددي ااددار القصدديدة التددي بدددأت مددن البسدديا الدد  

 المركو المكون من عالمين متقااعين دةليال:
الط ي ـــة، المـــرأا، الن قـــة، الشـــ عر، ) العدددالة األو  حقيقدددي واقعدددي يمثلدددن: -

)الشــ م ين(، الحيــ ا الرريمــة، الــذرر  األعــداء الق يلــة، ال ــذل، ميا هــة األخطــ ر،
 ( الحسن
الحمــ ر اليحشــي، األ ــ ن، األ ــن، ميا هــة العددالة اآلصددر متصيدد  يمثلددن: ) -
(  )الصــي دين(، الســ ي إلــو الن ــ ا،  حقيــل الن ــ ا ال م عيــة األعــداء الخطــر،

ن قصدددة الحمدددار الوحشدددي دةةتهدددا النابيدددة ظاهريدددال عدددن حركدددة ومدددن ثدددة تنتهدددي عددد
الدنصط لتصددبه محملدة بدددةةت رم،يددة علد  قصددة الحيدداةو وكيدا يعيشددها النسددان 

 (2) من صل  الكهام والمغالبة 
                                                 

  236ص  -اللايا جياووط مصاه  عبد -الحياة والموت في الشعر الجاهلي  1))

  271ص -روميةوهو  -الرحلة في القصيدة الجاهلية  2))
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 ن ـــ ئج ال حــث
 الن  ئج الخ صة: -أ
مددن صددل  التحليدد  الهنددي والدددةلي للوحددة التشددبيهية التمثيليددة الممتدددة تبددين  

أنها قد كشهت مقدار العناية التي أوةها الشاعر للوحتدن الهنيدة الصاصدةو فقدد تجلدت 
بدرا، المقددرة الهنيدة للشداعرط   (1)فيها معالة الصدنعة الشدعرية واةحتدراا الشدعر و واع

واليقاعيددةو والسددردية التددي تلددافرت لتقددوة بتركيدد، فددي جوانبددن: البلغيددةو واللغويددةو 
دةلي ورم،  لمعاناة الشاعر النهسية وبيان أحاسيسنو وانشدغاةتن المصتلهدةو بحيده 
لة تكن اللوحة صار  الاار العاة للقصيدةو بد  عمقدت دةةتهداو وأولدحت قيمتهدا 

و  عند الشداعر  مدن جاندو نصدر كشدهت الدراسدة عدن صصوصدية الشداعرو فدي تندا
اللوحةو فقد رك،ت علد  التحدو  وتعدديدة المشداهدط لبدرا، دةةت الحركدة والتحدو  

 والسعي عند الشاعر من أج  تحقيق الصلود المعنو  في مقاب  الهناا الجسد  
 الن  ئج ال  مة: -ب

ان الشعر الجداهلي  يحمد  فدي جعبتدن كثيدرال مدن معدالة الصدنعة الشدعرية التدي    -1
تهمددديش أو التنددداو  السددداحيط النددداجة عدددن أحكددداة قيميدددة تعرلدددت وما،الدددت الددد  ال

مسددبقةو صددنهتن فددي عددداد البدافيددة الشددعريةو أو بسددبو تلددط الدراسددات التددي لددة تددراِة 
 ة أو فلسهية أو نهسية   ددددصصوصية هذا الشعر فولعتن في قوالو منهجية أساوري

                                                 

   226ص-صالد ال،واو  -تاور الصورة في الشعر العربي   1))
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كتشدا مدن ة تمت لن بصدلة !  أجد  ان فدي هدذا الشدعر ثدراال يمكدن أن يتكشدا وي
صددل  مندداهأل حديثددة لكددن بشددرا مراعدداة صصوصددية هددذا الشددعر والمرجعيددات التددي 

  (1) انالق منها 
التحليد  السددرد  للوحددات الشددعرية يدددحا التهمديش المنهجددي الددذ  تعددرا لددن  -0

الشدددعر الجددداهلي صاصدددة مدددن قبددد  نظريدددات السدددرد والصاددداوط فقدددد تبدددين أن البنددد  
متقدمددددة لتقنيددددات سددددردية وظههددددا الشدددداعر السددددردية فددددي هددددذا الشددددعر تحمدددد  معددددالة 

الجداهلي فددي لوحاتددنو وقددد ظهددرت مددن صدل  حرصددن علدد  بنافهددا بندداا سددرديال متقنددال 
فدددي مسدددتويات: عناصدددر القدددص األربعدددة )الحدددده والشصصدددية والمكدددان وال،مدددان(و 
األمددر الددذ  يكددرس وجدددود صادداو نصددي صدداص فدددي هددذ  البندد  السددرديةو متعلقدددة 

موجن ال  المتلقي من صل  بنيدة القصديدة الكليدة  علد  بذات الشاعر وبالصااو ال
أنددن ومددن جانددو نصددر فددإن هددذا البعددد التقنددي ة يلغددي الجوانددو الدةليددة الملددمونية 
فددددي الددددنصط فحرفيددددة الشدددداعر الهنيددددة ة يمكددددن أن تتعددددارا مددددر القيمددددة التاريصيددددة 

  (2) والحلارية لشعر  
مليو سواا فدي مسدتو  دراسدة اللوحدات برو، القيمة التحليلية للمنهأل الهني التكا -0

 ر الجاهليو لما يمتلكن من مرونة وشمولية فيدالشعريةو أة في مستو  دراسة الشع
                                                 

-العددد األو -17المجلدد -حسين جمعة: )مجلة جامعدة دمشدق-شعرنا القدية صور ودةلة   1))
   (12ص -1889

-1ا-شددبرا الصيمددة-دار الهدداني للاباعددة-جددودة أمددين -عبيددد الشددعر فددي العصددر الجدداهلي   2))
  18ص-1881
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التعددااي مددر الددنص الشددعر و ولتعاملددن مددر هددذا الددنص علدد  أنددن نمددوذ  للصددنعة 
بدددرا، المهدددارة الشدددعرية قبددد  أن يكدددون وثيقدددة نهسدددية أو تاريصيدددة تحددداكة فدددي لدددوا  واع

ومددن جهددة أصددر  فقددد كشددا هددذا  (1) أصلقيددة أو معلومددات تاريصيددة موثقددة معددايير 
المددنهأل عددن امكانياتددن الهافلددة فددي مسدددتو  التحليدد  الدددةلي للددنصو حيدده اكتسدددو 

 ثراا  وحيويتن من داص  القصيدة وليس من صل  اسقااات صارجية عليها 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  294ص -اللن الصافج عبد-الصااو البداعي الجاهلي والصورة الهنية  1))
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-5- 

 المص در يالمرا ع
  أياًل :المص در

مدددن أشدددعار العدددروو جمدددر محمدددد بدددن المبدددارط بدددن محمدددد بدددن  منتهددد  الالدددو -1
ميمددونو تحقيددق وشددرم: محمددد نبيدد  اريهدديو دار صددادر للاباعددة والنشددرو بيددروتو 

 .ةو الج،ا الثامن1555و 1لبنانو ا
 ث نيً : المرا ع

 الر ب:-أ
-دراسددة فددي لددوا علددة الميثولوجيددا والنقددد الحددديه-البدد  فددي الشددعر الجدداهلي  -1

 -1590-1ا -الريددددداا -دار العلدددددوة للاباعدددددة والنشدددددر-أندددددور عليدددددان أبوسدددددويلة
   195ص
دراسددة مقارنددة لثلثيددة نجيددو محهددوظو سددي،ا أحمددد قاسددةو الهيفددة  -بندداا الروايددة -2

 ة 1594المصرية العامة للكتاوو د او 
الدددار –بيددروت -المركدد، الثقددافي العربددي -حسددن بحددراو -ك  الروافدديبنيددة الشدد -4

  .1552-1ا-البيلاا
-الدددار البيلدداا-المركدد، الثقددافي العربددي-حميددد لحمددداني-بنيددة الددنص السددرد  -5

 .0222-0ا-بيروت
مؤسسدددة حدددورس الدوليدددة  -صالدددد الددد،واو  -تادددور الصدددورة فدددي الشدددعر العربدددي -6

 .0222-1ا-السكندرية -للنشر والتو،ير
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دار -اللايدددا جيددداووط مصددداه  عبدددد -الحيددداة والمدددوت فدددي الشدددعر الجددداهلي -7

 .1555-د ا-بغداد-الحرية للاباعة
الثقدافي  المركد،-اللدن الصدافج عبد-الصااو البداعي الجاهلي والصورة الهنية -8

  1555-1ا-الدار البيلاا -بيروت -العربي
 .1555 -0ا-مؤسسة الرسالة -وهو رومية -الرحلة في القصيدة الجاهلية -3

-عدالة الكتدو الحدديه -باديس فوغالي -ال،مان والمكان في الشعر الجاهلي -14
 .2448-1ا-عّمان-جدارا للكتاو العالمي-اربد
-بغدددداد -دار التربيدددة-يحيددد  الجبدددور  -الشدددعر الجددداهلي صصافصدددن وفنوندددن -11
 .د ت-د ا
-دار العالميدددددة-كدددددرية الدددددوافلي -الهنيدددددةالشدددددعر الجددددداهلي قلدددددايا  وظدددددواهر   -12

 د ت -د ا-القاهرة-تو،ير-نشر-اباعة
 .1591-0ا-بيروت-دار األندلس-مصاه  ناصا -الصورة األدبية -13
-جددابر عصدددهور -الصددورة الهنيددة فددي التددراه النقدددد  والبلغددي عنددد العددرو -14

 .1550-0ا-الدار البيلاا-بيروت-المرك، الثقافي العربي
شددبرا -دار الهدداني للاباعددة-جددودة أمددين -فددي العصددر الجدداهلي عبيددد الشددعر -15

 .1551-1ا-الصيمة
اهلل  عبدددد -مقاربدددات نقديدددة فدددي التنددداص والدددرؤ  والدةلدددة -المتصيددد  السدددرد  -16

 .1552 -1ا-الدار البيلاا -بيروت -المرك، الثقافي العربي -ابراهية
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 -1ا -بيدددروت -مؤسسدددة الرسدددالة -يحيددد  الجبدددور  -قصدددافد جاهليدددة ندددادرة -17

1590. 
الحميدد المعينديو مركد، سدلاان  عبد -اللوحات البداعية في الشعر الجاهلي -18

 ة 0120و 1ا -ظبي بن ،ايد للثقافة والعلةو أبو
-مظداهر الحلدارة اةقتصدادية واةجتماعيدة العربيدة فدي النصدوص الجاهليددة -13

 .0224-اد -عّمان-دار حنين للنشر والتو،ير-صلي  عيد سالة الرفوة
 الديري ا: -ب 
  .ة1559 -العدد األو  -14المجلد -مجلة جامعة دمشق -1
 ة 1591 -00العدد:  -د ة  -المجلة العربية للعلوة النسانية واةجتماعية -2
 .ة1555 -العدد السابر واألربعون -جامعة بغداد –مجلة كلية اآلداو  -3
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 السالم مخزوم الشيماوي د. عبد                                  
 غة العربية والدراسات اإلسالمية كلية الل                                 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية                                       
 

تحكممممن الممممي  الةممممعري ئيئممممه أبييممممه رويسممممه  وهممممي  الم مممممون  والل ممممه   
سممرف  ممي توتحكمبمما يميعمماق عيجمماة يدليممه  ت واإليقمما و وتتفممر  عيبمما أبييممه أخممر  

التةمماب  هيكممل الممي  ال مماهر والخفممي  وتعمممل  ممي قن واحممد علمم  جممدر كبيممر مممن 
والتداخل والتعقيد  وتستمد خصاوصبا ممن التمراا الئقما ي والل موي بكمل مما يحويايم  

 من أبعاد ورموزو
وُتعّد البييه اإليقاعيمه واحمدم ممن أهمن البيم  الرويسمه المكويمه للمي  الةمعري  

يت ممأ أيبمما ح يممة باهتمممان كبيممر مممن البمماحئين  مممما  ومممن خمميل بعممض الدراسمماة
ميعماق أممراق عسميراق  وبخاصمه أن همبا البحما يبمدج يلم  تيليمه ييعل اإلحاطه ببما ي

الميمأ األساسيه وال روريه التي تقود يل   بن هبه البييه  والكةج عمن األسماس 
 اإليقاعي لعروض الخليل بن أحمد الفراهيديو

    ويمكمممن  مممي همممبا السممميان التمييمممز بمممين يمطمممين ييقممماعيين مختلفمممين   بيممما  
مممممم كةممممرطإل قزنإل لويقمممما    والي ريمممماة التممممي (1)لممممف مممممم الممممدور )) الي ريممماة التممممي تتط

    (2)تتصور اإليقا  تصوراق متسعاق  ت مي  حت  أةكال الحركاة غير المتكررم ((
                                                 

 الدور هو  تعاجف الحركه والسكون أو األصواة المتكررم و - (1)
 رييي  ويلي    وأوستن وارين  ي ريه األدف  تريمه  محي الدين صبحي  المؤسسه العربيه - (2)

 و 111    1891للدراساة واليةر ممممم بيروة  الطبعه الئاييه        
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وق ريف أن اإليقا  بالوزن يدخل  مي داومرم الي ريماة التمي تتطلمف المدور   مي حمين 

األدف بةممكل  الخمما   أو تؤكممد الي ريمماة األخممر  أن اإليقمما  لمميس مقصمموراق علمم  
يقمما  لوةمماراة  علمم  الل ممه بةممكلبا العممان ))  بيمما  ييقمما  للطبيعممه  وقخممر للعمممل  وا 
يقاعاة للموسيق  وهيما  بمالمعي  الميمازي ييقاعماة للفيمون التةمكيليه   ال وويه  وا 

 (1)كما أن اإليقا  أي ُا  اهرم ل ويه عامه ((
   بسمميط  ومركممفو  اإليقمما  البسمميط ويميممز علممي يممويس بممين يمموعين مممن اإليقمما     

  وي بمممر همممبا اليمممو   مممي الحركممماة (2))) تتمممابن ميمممت ن لميموعمممه ممممن العياصمممر ((
الميت ممممه التمممي تصمممدرها بعمممض اوقة كالسممماعه والبيمممدول والقطمممار  أو الحركممماة 
التمممي تصمممدر ممممن الطبيعمممه كحركممماة التممميفس ويب ممماة القلمممف  و مممي )) أيممموا  ممممن 

 ممي  يممون اليماعمماة التممي لممن تمممض ةمموطاق طمموييق  ممي  الفيممون   بممو ي بممر مممئيق 
 (3)طرين الح ارم   كالرج  ودجاة الطبول ((

أممما اإليقمما  المركممف  بممو  )) تممجليج بممين ميموعممه مممن العياصممر ييمممن بممين 
اليسمممن والخمممروا علممم  اليسمممن  ويقمممين بمممين همممبه العياصمممر عيجمممه أو عيجممماة   ممم با 

  (4)ي كمممبل  خاليمممه ممممن اإليقممما  ((خلمممة العياصمممر ممممن اليسمممن وممممن العيجممماة  بممم
 وح  ممممط بجيبا ةديدم الو مممميجاة بين العياصر  ي اإليقا  البسيممممويمكن وصج الع

                                                 
 و111   رييي  ويلي    وأوستن وارين  ي ريه األدف - (1)
 –علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر العربي  البيوه المصريه العامه للكتاف  - (2)

 و 11    1883الطبعه الئالئه    القاهرم
 و 19يفس       - (3)
 و 18يفس       - (4)
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وتيطوي العيجماة بمين (1)وسبله اإلدرا   أليبا )) تيت ن ايت اماق تاماق أو ةب  تان ((

تلقيبما دريمه عياصر اإليقا  المركمف علم  جمدر ممن التمويم   وقبمد أن تتموا ر  مي م
ممممن الي مممل العقلمممي والئقممما ي  ولبمممبا يتفممماوة اليممماس  مممي يدراكبممما  أليبممما )) تيممممن 

با كمممان اليمممو  البسممميط   يةمممب  (2)بو ممموح بمممين اليسمممن والخمممروا علممم  اليسمممن ((   وا 
الخط البيدسي   من حيا تتابن عياصره    ن اليو  المركمف )) ةمبي  بخمط تتخللم  

يمم   ممي يملتمم  يتخممب اتياهمما أو يحممتف  بةممكل بعممض التعرييمماة غيممر الميت مممه  ولك
وهمو ببمبه الميعريماة والميحييماة يحماكي الحيمام اإليسماييه بكمل مما تحملم   (3)ما ((

من مفارجاة وميبساة وتياج اة  وق يرن أن الي  الةعري يمدخل بطبيعتم   مي 
 اإليقا  المركف و

 ويسبن  ي تكوين اإليقا  الةعري بييتان  
  وتيتل ممن حيما صمدورها عمن تعاجمف الحركمه والسمكون ـ البنية الخارجية1

بةممكل ةممب  مممي ن عبممر األيبممزم الصممموتيه  وجممد تكئممر مكويمماة هممبه البييممه  يطلمممن 
عليبمما ميتمعممه اسممن تفعيلممه  وجممد تقممل  يطلممن عليبمما اسممن وحممدم  وهممي ممما اصممطلأ 
العرو مميون علمم  تسممميتبا باألسممباف واألوتمماد  وتتوسممط  ممي كميتبمما الصمموتيه بممين 

 وج والتفاعيل والحر 
   بدايه ويبايه  أو يل  امتداد وايكسار  يتمئل اقمتداد متبا يلممممممومن حيا حرك

                                                 
 و علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر العربي - (1)
 يفس  و - (2)
 يفس  و - (3)
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  ي الحركه والسكون  ويتمئل اقيكسار  ي القا يه  حيا تتيمد حركه البية و

أمممما علممم  المسمممتو  العممممودي  ممم ن القا يمممه تةمممكل يسمممقاق تراكميممماق  يعتممممد  مممي  
الصوتي لحروج القا يه  وبمبل  يمربط التيربمه الةمعوريه مع ن أحوال  عل  التكرار 

 للي  بوصف  يقطه اقلتقاء بين حركه القصيدم أ قياق وحركتبا عمودياق و
ـــ البنيــة الداخليــة 2   وهممبه البييممه ق تبمممل المسممتو  الصمموتي ولكيبمما تممربط ـ
 يمم  الممي  األخممر  كالل ممهاة ييقاعيممه أخممر  أكئممر اتصمماقق بب)) مسممتوي بييمم  وبممين

ولممممبل   بممممي تقممممون بممممالربط بممممين أبييممممه الممممي   (1)والصممممورم والرمممممز والبيمممماء العممممان ((
الخارييمممممه والداخليمممممه ومسمممممتويات  المتعمممممددم   يمممممدخل  مممممي يطارهممممما تكمممممرار الحمممممروج 
والكلمممماة والممممدود  وكمممل مالممم  طمممابن صممموتي مسمممتتر  يبممما  أو مممما لممميس لممم  طمممابن 

  الل مه الةمعريه   الصممورم  صموتي  والمتصمل )) ببييمه الل مه  مي مسمتوييبا المداخلي
 و (2)  والخاريي   كالتراكيف الل ويه   ((…الرمز

وُتعّد البييه الداخليه أكئر تعقيداق وتداخيق من البييه الخارييمه أليبما تتةمكل  
 ممي اليوعممي ولبمما دورهمما األساسممي  ممي اقتصممال بالبييممه الخارييممه واقيتممماء يليبمما  

واقيتماء ممم )) يسماعدان علم  ربمط دريماة السملن الصموتي مم أعي  اقتصال  وهما  
وطبقاتم  المتمويمه  مي البييمه اإليقاعيمه الكليمه المكويمه للمي  علم  الصمعيد الرأسمي 

 ّياق ممممطاق ييقاعممممط بييبا ربمممممياق بساور البي  والربممممممم  ليلتحان أ قمممممأ الميال أمامممممممما يفت
                                                 

 1884لعان  17يدليه السكون المتحر   ميله الفصول األربعه  العدد علوي الباةمي   - (1)
 و 31ن    

 و 39يفس       - (2)
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و ومممممممما ييممممممدر باإلةممممممارم أن البييتممممممين الخارييممممممه والداخليممممممه ليسممممممتا  (1)محكممممممماق ((

ميفصمملتين  بممل هممما متصمملتان  وتعمممين معمماق علمم  تي ممين و مماوج الممم  لكممل مممن 
المبد  والمتلقي وييمعايبما  ي حاله ةعوريه واحدم ويبيآيبما يل  استكةماج واجمن 

 يديد و
معر مممه الخصممماو   ين معر مممه طبيعمممه اإليقممما  الةمممعري ق تمممتن يّق بواسمممطه

  بوصمممفبا أدام المممي  الةمممعري الزماييمممه  التمممي تمئمممل الحركمممه  (2)الصممموتيه للكلممممه 
الماديه    يما يمئل التي ين اليايف البهيي  وهمبا يعيمي أن اإليقما  الةمعري يتكمون 

مراعممام    وييب ممي  ممي الحركممه (3)مممن ُبعممدين أساسمميين هممما )) الحركممه والتي ممين ((
 (4)لصممممممموتيه أو )) اليسمممممممف العدديمممممممه بمممممممين األصمممممممواة ((المممممممزمن بمممممممين الوحمممممممداة ا

 ي تكرارهما  ويبمدو أن اليبمر والتي مين  مروريان  مي التي مين  لمما يحدئايم  ممن تيمو  
ئراء اإليقا  و  صوتي بين القوم وال عج  ويؤديان و يفتيبما  ي كسر الرتابه وا 

                                                 
 و   31   17علوي الباةمي  يدليه السكون المتحر   ميله الفصول األربعه  العدد  - (1)
لمعر ه هبه الخصاو   يي ر  يبراهين أييس   األصواة الل ويه   مطبعه األييلو  -(2)

وستايسيسيويار   وما بعدها  17     1881الرابعه  القاهرم   الطبعه -المصريه 
البيوه المصريه العامه للكتاف ممم  ي ريه يديدم  ي العروض العربي  تريمه مييي الكعبي

 وما بعدها و 11    1887القاهرم  
 و 189كرين الواولي  الخطاف اليقدي عيد المعتزله     - (3)
اد  موسيق  الةعر العربي   مةرو  دراسه علميه    دار المعر ه ممم القاهرم   ةكري عي - (4)

 و 73     1819الئاييه   الطبعه
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   (1)وُيقّسن الةعر بحسف خصاوص  اإليقاعيه يل  ئيئه أيوا  

 الشعر الكمي . -1
 الشعر النـبري " االرتكازي " . -2
 الشعر المقـطعي . -3
وتتطلمممف هممممبه األجسمممان الئيئممممه  مممي أداوبمممما علممم  المسممممتو  الصممموتي  تممممرم  

زمييه  ومعي  بل  أن تي ين الل ه و ن أي جسن من هبه األجسان يةم ل  تمرم زمييمه 
رز  يبمما وتكممون أساسمماق بال ممرورم  ولكيمم  يتميممز عيبمما بخاصمميت  اإليقاعيممه التممي يبمم

 إليقاع  و
   يطلمممن مصمممطلأ الكمممن ويمممراد بممم  )) الطمممول الصممموتي للحركممماة   الكـــم -1

بيمماء علمم  ممما تقممرر  (2)أصممواة اللممين   سممواء كممان هممبا الطممول جصمميراق أو طمموييق ((
  وهممو ي ممان يكةممج  (3)عيممد علممماء الل ممه مممن تقسممين الحممدا الل مموي يلمم  مقمماطن 

 اعي لل ه وبواسطت  عن األساس اإليق
  اء مممممن أعمممماط  ي يميممممممم   )) يةممممممر بجيمممممم  حدد يبراهين أييس اليبالنـبر -2

                                                 
 21لمزيد من التفصيل  يي ر  ستايسيسيويار  ي ريه يديدم  ي العروض العربي     - (1)

براهين أييس  موسيق  الةعر  مطبعه األييلو المصريه مم  وما القاهرم  الطبعه بعدها   وا 
يقا  الةعر  148     1819 الخامسه وما بعدها و وسيد البحراوي   العروض وا 

 وما بعدها و 12    1883العامه للكتاف مممم القاهرم   العربي  البيوه المصريه
 و 21ستايسيسيويار  ي ريه يديدم  ي العروض العربي     - (2)
وما بعدها    174أييس  األصواة الل ويه    لمزيد من التفصيل   يي ر  يبراهين  - (3)

يقا  الةعر العربي     وسيد  و 113البحراوي  العروض وا 
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  وهمممو تحديمممد يتعلمممن بالحالمممه الطارومممه علممم  أع ممماء  (1)واحمممد (( اليطمممن  مممي وجمممة

اليطمممن وجمممة األداء  أمممما ماهيمممه اليبمممر عيمممد يبمممراهين أيممميس  بمممي  )) ال ممم ط علممم  
مقطممن خمما  مممن كممل كلمممه لييعلمم  بممارزاق أو ممأ  ممي السمممن مممن غيممره مممن مقمماطن 

))  اعليمه  يزيولوييمه تتخمب ةمكل  م ط  وعّر   كمال أبمو ديمف بجيم    (2)الكلمه ((
 و (3)يئقال يو ن عل  عيصر صوتي معين  ي كلماة الل ه ((أو 

ين الي مممان الصممموتي لل مممه يةمممتمل علممم  خاصممميه تيمممتل ممممن كيفيمممه اليطمممن   
بحيمممما يسممممتطين المممممتكلن أن يممممتحكن  ممممي كميممممه البممممواء  التممممي تخممممرا عبممممر اليبمممماز 
الصمموتي  ممي ةممكل مويمماة صمموتيه  ويمكممن تمييممز خصمماو  الصمموة مممن ئمميا 

 يباة  
لةمدم أو اللممين  وييةمج بلم  ممن احتةمماد اليبماز الصموتي عيممد ممن حيما ا -أ

 يخراا بعض المقاطن دون بعض و
ومن حيا دريه الصوة التمي يترتمف علم  اختي بما اخمتيج المقماطن  -ف

حمممدم وغل مممه  وعلممم  أسممماس همممبه الخاصممميه تتحمممدد ي ممممه الصممموة عاليمممه كايمممة أن 
 هابطه أن مستويه و

يممماة البسممميطه المكويمممه للمويمممه وممممن حيممما يمممو  الصممموة أو يمممو  المو  -ا
 ج بحسف اختيج أع اء اليطن المكويه للصوة بين مه الصوة وهي تختلممممحامل

                                                 
 و 111يبراهين أييس  األصواة الل ويه      - (3)
 و 111يفس       - (4)
يف    ي البييه اإليقاعيه للةعر العربي   دار الةوون الئقا يه العامه مم ب داد   دكمال أبو  - (1)

 و 221    1891بعه الئالئه  الط



 مجلة التربوي

 6لعدد ااألساس اإليقاعي لعروض الخليل بن أحمد الفراهيدي                                 

- 431 - 

 

 
وهمممبا اقخمممتيج يمممؤئر بعاممممه  مممي ييقممما  الكلمممماة تبعممماق  الريمممال واليسممماء واألطفمممال 

 قختيج ةدم الصوة ودريت  ويوع  و
وجمد وصمف  يبمراهين أيميس بمجن  موسميقاه سمّياله وأطلمن  الشعر المقطعي: -3

ويتعلمن التي مين  (2)  وسماه سيد البحمراوي  )) التي مين (( (1)علي   الي مه الموسيقيه 
 ممي أساسمم  بدريممه الصمموة صممعوداق وهبوطمماق  حيمما   )) تختلممج الي مممه الموسمميقيه 

خباريممه التممي يممراد  ممي اإليةمماد الييممد عيممد اقسممتفبان وعيممد التعيممف  وعيممد اليمممل اإل
ويكمون الميةمد علم   (3)عن أمر من األممور أو حمدا ممن األحمداا (( ببا اإلخبار

وعي تان بالمعي  الةعري  ليتمكن من ربط  بدريه الصوة  ي الصعود والببموط  
با لمممن ييتممم  أةمممعره   ممم با ايتبممم  المعيممم  همممبط الصممموة  وأةمممعر السمممامن بايتباوممم   وا 

 بويوف اقيت ارو
با كان لل تي ين أئر  ي اإليقا    ن ل  أئمراق  مي المعيم  أي ماق  ويتيلم  بلم  وا 

بو وح  ي يبايه اليمله   في الدعاء مم مئيق مم ييتبمي بي ممه هابطمه  أمما اقسمتفبان 
با )) وجممج المممتكلن جبممل تمممان المعيمم   بممالبمزم أو هممل   يمم  ييتبممي بي مممه صمماعدم  وا 

 (4)بابطه ((وجج عل  ي مه مسطحه ق هي بالصاعدم وق بال
همم ( يقلمه يوعيمه  111ويمئل اليبد المتميز للخليل بمن أحممد الفراهيمدي )  

 د ممممه عل  األدف واليقممممممه المبيميمممممه  وهي الي ريمممممه ييقاعيه متكاملممممم ي يرساء ي ري
                                                 

 و 111يي ر   يبراهين أييس   موسيق  الةعر       –(1)
يقا  الةعر العربي      - (2)  و 127سيد البحراوي   العروض وا 
 و 111يبراهين أييس   موسيق  الةعر      - (3)
يقا  الةعر العربي     - (4)  و 121سيد البحراوي  العروض وا 
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ولكيبمما لممن تسمملن مممن اليقممد أحيايمماق  والبيممون عليبمما  ممي بعممض األحممايين  ابتممداءق مممن 

 (1)العتاهيه مم وكان معاصراق للخليل مم البي أعلن أي   )) أكبمر ممن العمروض ((أبي 
ومروراق بالتحوقة اإليقاعيه التي صاحبة القصيدم العربيه  ي مراحلبا يميعا  ممن 
الموةممممحاة األيدلسمممميه والحممممركتين اإلحياويممممه والرومايسمممميه  وايتبمممماء بحركممممه الةممممعر 

 بعد جصيدم اليئرو الحر  وما تيها من جصيدم اليئر وما
ولقممد كممان المبممدأ العممان الممبي وّيمم  الدارسممين يلمم  يعممادم الي ممر  ممي العممروض 
الخليلمممي يدراكبمممن أن القممموايين التمممي و مممعبا الخليمممل ق توّ مممأ الطبيعمممه اإليقاعيمممه 
للةعر العربي  )) وأن البياء الي مري للعمروض الخليلمي جمد أد  يلم  مخالفمه الواجمن 

وبمممدأ الدارسمممون يئمممر بلممم  يبحئمممون عمممن جممموايين أخمممر  تحكمممن  (2)ممممن يمممواحإل كئيمممرم ((
للكةج عمن مسمتوياتبا  وأئممرة تلم  اليبمود  العياصر اإليقاعيه  ي الةعر العربي

 دراساة حول هبا المو و  من العرف والمستةرجين و
وجممد قحمم  محمممد ميممدور أن جمموايين الخليممل )) ق تبصممريا بحقيقممه الةممعر  

  ان مممممف عل  العروض العربي يبل  يمممموكان يعي (3)((  العربي وعياصره الموسيقيه

                                                 
  4/13أبو الفرا األصفبايي  كتاف األغايي  البيوه المصريه العامه للكتاف  دوة    - (1)

اإلةارم يل  أن الي ريه العرو يه التي أرساها الخليل بن أحمد الفراهيدي لن  وتيدر
 الةعر العربي السابن عليبا أو المعاصر لبا و ييقا  تستوعف كل

 و 12 ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي    - (2)
سكيدريه زي   ميله كليه اوداف  يامعه اإلمحمد ميدور  الةعر العربي  غياؤه  ييةاده  و  - (3)

  ويي ر   8يقيق عن ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي   141ن      1843 
 بعدها وما  221ممممم القاهرم   دوة      ي الميزان اليديد  دار يب ه مصر محمد ميدور
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و ممي اقتيمماه يفسمم  يبممدي يبممراهين أيمميس جلقمم  مممن اليمممود والتعقيممد  الممبي  المقمماطن

يكتيممج العممروض العربممي  ويقتممرح دراسممه ييقمما  الةممعر العربممي  ممي  مموء المقمماطن 
أهممل العممروض بممدقق مممن التفاعيممل  ألن )) ي ممان المقطممن جممد يف ممل ممما يممر  عليمم  

وجمد وّيم  ةممكري عيماد يقمداق مو موعياق ل سمماس (1)ممن تحليمل البيمة يلمم  تفاعيمل (( 
يييممما )) بحايممه يلممم  عممرض العمممروض الخليلمممي  الي ممري  مممي عممروض الخليمممل جمماوي

ومتسماويق  مي الوجمة يفسم  عمن )) أي  (2)يفس  عل  اسمتقراء يديمد للةمعر القمدين ((
ين متسمماويين   أ ممي واجممن األمممر مكممون مممن يممز ءق وهممو أسمماس يقعممّد السممبف الئقيممل يممز 

حر ين متحمركين       وعلم  أي أسماس ُيعمّد الوتمد يمزءق وهمو سمبف خفيمج زيمد  مي 
أول  أو قخره حرج متحر    ئن كيج يمكن أن تعد األسباف واألوتماد أيمزاء ويحمن 

 و (3)ق يقدر أن يحلل يليبا كلمه مئل   يلي    أو   امتّد   أو   استقان     ((
ين محاوله دراسه العروض العربي و ن ي ان المقاطن   جمد خلقمة و معاق  

يديممداق لمةممكله دراسممه ييقمما  العممروض العربممي  وبممرز اتياهممان مت ممادان  ممي هممبا 
 السيان و

  وير  أصحاب  أن ييقا  العروض العربي ييقا  يبمري  وأبمرز االتجاه األول
 عارج اإلسيميه ممممرم الممممممه  ي داوممممممقالل هبا اقتياه    ايل     البي كتف مممممن يمئ

                                                 
 و 147يبراهين أييس  موسيق  الةعر     - (1)
 و 31   31ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي     - (2)
 و 31يفس      - (3)
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  ويممبهف  ممي مقالتمم   (1)ن 1871ن  ئممن عممّدلبا  ممي طبعممه حديئممه سمميه  1813 سمميه

يل  أن سبف تركيف الخليل للدواور هو رغبت   ي الدقله عل  مواجن اليبمر  مي كمل 
 لمبس  مي بحر من البحور التي حددها  وكل داورم  يما ير   ايل )) تحموي بحمراق ق

وملخممم   كمممرم  ايمممل كمممما حمممددها بعمممض الدارسمممين  )) ين  (2)يبمممره عمممدا الرابعمممه ((
المعيار البي أجان علي  الخليل بن أحمد توالي األسباف واألوتماد  مي عرو م  لميس 

وببمممبا كمممان عممممل  ايمممل محاولمممه يخ ممما  التمممراا يلممم  تصممموراة  (3)معيممماراق كميممماق ((
 مي اليبممر غيممر سممليمه  حيمما يخممت  اليبممر حديئمه  كممما أن بحئمم  يقممون علمم  جواعممد 

عيممده بالوتممد أليمم  يمئممل محممور التفعيلممه  وجممد بيمم  حكممم  هممبا علمم  ممما تقممرر عيممد 
العرو ممميين ممممن ابتعممماد الزحا ممماة عمممن الوتمممد  ئمممن ييممم  ممممن ياحيمممه أخمممر  لمممن ييعمممل 

     1ل سمممباف الخفيفمممه والئقيلمممه يبمممراق  والواجمممن يخمممالج بلممم     الكلمتمممان )) بمممل   /
 // (( تحمين يبراق وومن   

وعلمم  الممرغن مممن اليقممد الةممديد الممبي ويبمم  كمممال أبممو ديممف يلمم  عمممل  ايممل  
من حيما الميبييمه  والدجمه العلميمه والتاريخيمه    يم  ق يكماد يخمرا  مي يطمار بحئم  

  ةممممري  وكايممممي عروض يبممممالعان عن  كرم  ايل األساسيه  وهي أن العروض العرب

                                                 
عرض هبه المقاله وياجةبا  كمال أبو ديف   ي كتاب    ي البييه اإليقاعيه للةعر  - (1)

 وما بعدهاو 411العربي  
 و 413العربي      للةعركمال أبو ديف   ي البييه اإليقاعيه   - (2)
يقا  الةعر العربي      - (3)  و 111سيد البحراوي  العروض وا 
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  وعلم   (1)الدراسه التي أيراها كمال أبو ديف تيطلن من ر مض الزحا ماة والعلمل 

ديمممف الةممديد علممم  اجتممراح ي مممان يديممد إليقممما  الةمممعر  الممرغن ممممن يلحمماح كممممال أبممو
العربي يخرا عن ي ان الخليل    ي  جد وجن  ي أسر هبا الي مان  وسممأ ليفسم  أن 

البحممممور    وعممممزا ت يممممر (2)خليممممل ((يجخممممب )) المممممادم الةممممعريه التممممي عمممممل عليبمممما  ال
واليمابا اإليقاعيه  ي الةعر العربي يل  )) ت ير العيجه األ قيمه لليمو   علمن و  مما 

  وييةممج اإليقمما  مممن العيجمماة التممي تيةممج بممين  (3)وعلممتن   وعممدد اليممو  الم مما ه ((
 هبه اليو    حيا تتركف  ي استخدان  يي و

(  1//( و )  1  ) /ديمف ممن أن اليمواتينعيد كمال أبي وييبن جايون اليبر  
(  يقمن  1  ما لن تلتوما  ي السيان الكلمي  أمما اليموام ) ///مستقلتان وق تحمين يبراق 
اليبمر  يبمما بطمريقتين  



///0


///0
  ويلخمم  كممال أبممو ديمف جممايون اليبممر  (4)

 ( أو اليمممممموام 1-بقولمممممم   )) حممممممين تيتبممممممي الوحممممممدم اإليقاعيممممممه أو الكلمممممممه بمممممماليوام ) 
( يقن يبر جوي عل  اليزء من الوحدم البي يسبن هاتين اليمواتين مباةمرم    1--) 

 فمي همبه  ( وق تكمون وحمدم أخيمرم  1-وحين تيتبي الوحدم بئيا يو  من اليو  ) 
اله تحمل اليوام األخيمرم يبمراق جوّيماق باإل ما ه يلم  اليموام األولم   مي الوحمدم و  أمما الح

 ر القوي يقن عل  اليزء ممم(   ن اليب 1---وام ) مممممبي الوحدم اإليقاعيه باليمممممحين تيت
                                                 

   111  117  111 11عيه للةعر العربي    يي ر  كمال أبو ديف   ي البييه اإليقا  –(1)
 المئال و   عل  سبيل 111

 و 118يفس      - (2)
 و 328يفس      - (3)
 يبر جوي   واإلةارم  ^  يبر خفيج و×  اإلةارم   - (4)
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( من اليوام المبكورم و  وحمين تيتبمي الوحمدم بالتتمابن  1--السابن مباةرم للتتابن ) 

   (1) مم ن اليبممر يقممن عليمم  سممواء أكممان مسممتقيق أو يممزءاق مممن يمموام أكبممر (( ( 11-) 
ومن اليدير باإلةارم أن هبا القايون يتجسس لد  كمال أبي ديمف  مممم كمما يقمول مممم   
علممم  ))  ر ممميه  مممي اليبمممر الةمممعري وتةمممكل يمابيممم   مبييمممه علممم   بمممن ةخصمممي 

 كيممج يصممان جممايون يبيمم   (2)ألسممس عمممل الخليممل واحتمممال اعتممماده علمم  اليبممر ((
علممم  الفر ممميه والفبمممن الةخصمممي واقحتممممال    ئمممن ين الباحممما جمممد تياهمممل الواجمممن 

( ق تحممين بمفردهمما يبمراق يق يبا  1--( و)  1-الل وي عيدما اعتبر اليواتين  ) 
التجمتممما  مممي السممميان الكلمممي  وجمممد كمممان  مممي همممبا متابعممماق أمييممماق لفايمممل  عيمممدما حممماول 

التفعيلممه الميممردم بوصممفبا تتابعمماق حركيمماق معييمماق  وليسممة تيسمميداق اكتةمماج اليبممر  ممي 
 لكلمممه  ممي الل ممه  ويممدر  الباحمما يفسمم  خطممورم هممبا الممميبل ويحمماول تبريممره بقولمم    
)) جممد يمموحي ممما يقممال بممجن اليبممر الةممعري ق يمكممن أن يحممدد بطريقممه ي ريممه دجيقممه 

سممتيتاا صممحيأ يلمم  تكةممج يمابيمم  مسممبقاق علمم  أسمماس مممن المموزن يفسمم   وهممبا اق
دريه كبيرم لكي  يسبي  ي ايطباج  عل  الل اة المختلفه ئمه ل ماة كالعربيمه تخمج 

 و(3) يبا دريه اليمحدوديه ((
وجممد ربممط الباحمما بممين البييممه الصمموتيه للكلمممه  ممي الل ممه العربيممه وموجممن اليبممر 

يمرتبط   يبا من ياحيمه  وبمين معياهما ممن ياحيمه أخمر   وأةمار يلم  أن مفبمون اليبمر
 ن الداله معيوياق  ويعتمد  ي بل  عل  ويود اليبر البي ق يحمل  ي بات  ممبالمقاط

                                                 
 و 331كمال أبو ديف   ي البييه اإليقاعيه للةعر العربي   - (1)
 و 329يفس      - (2)
 و 311يفس      - (3)
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ويكتفممي ب عطماء و يفممه  (1)أهميمه (( يبمراق  أليمم  ق يمكييما معر ممه )) المركمف األكئممر

يةماريه رمزيمه يلم  مفبممون همبا اليمبر  أليمم   مي حالمه ماوعممه ييت مر السميان ليعطيمم  
ا اليمممبر  بمممي التمممي تحممممل اليبمممر  ي مممراق لويمممود عيصمممر بي يبمممراق  أمممما مةمممتقاة همممب

أهميه لمدلول الكلمه  وهو البي يحممل اليبمر  كمما  مي كلممه ) جاتمل ( المةمتقه ممن 
 القتمممممممممل  وجمممممممممد أعطممممممممم  الباحممممممممما بعمممممممممض حمممممممممروج اليمممممممممبر يبمممممممممراق   الكلمتمممممممممان   
)) مستقتلن   ومقتله (( تيبران عل  حر ين أصمليين ممن اليمبر ) ن و ة و ل (   

 ياحيه أخر  ق تيد هبه الفكرم صداها  ي اليوامد و ومن
ن ( ي ريمه يديمدم  1994و ي اقتياه يفس  كاية دراسه ستايسيسميويار ) 

  تقمممون  مممي أساسمممبا علممم  يدرا  العمممروض ودراسمممت  ممممن  (2) مممي العمممروض العربمممي 
الياحيممممه الموسمممميقيه  ويخممممالج يويممممار علممممماء الل ممممه  ممممي تحديممممده للمقطممممن  يب يعممممده 

  وتتكمون ممن ) صمامة ا صماوة (  (3)حدم ييقسن يليبا الكمين الميطمون أص ر و 
  وعلم  همبا  (4)  أما السكون عيد يويار َ يقعّد صاوتاق مكتوماق ويسمي   ريييماق  مويماق 

تتفممن عيممده المقمماطن مممن الحممروج العربيممه  أي أيمم  )) يعتبممر الكتابممه العربيممه كتابممه 
 ن المتحركه يقن عليبا اليبر ممممممض المقاطممممم ي أن بعلفان يق ممممم  وق يخت(1)مقطعيه ((

                                                 
 و 287كمال أبو ديف   ي البييه اإليقاعيه للةعر العربي   - (1)
وما  41عرض هبه الدراسه وياجةبا  ةكري عياد  ي كتاب  موسيق  الةعر العربي     - (2)

 بعدها  وهي دراسه ميةورمو
 و 22يي ر  ستايسيسيويار   ي ريه يديدم  ي العروض العربي     –(3)
 و 23يي ر  يفس      –(4)
 و 41ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي     - (4)
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  تكتسف ب  طوققو

وجد استخرا يويمار جواعمد اليبمر ممن أسماس موسميق   حيما ربطبما بمالحقول 
واألجدار  واألوزان العربيه عيده كلبا تتكون من مقطن ميبمور جيمتم  زممن موسميقي  

أو مقطعمان أو ئيئمه  جيمتبما  يلي  مقطن ئان غير ميبور جيمت  زمن موسيق  أي اق 
ميتمعه زمن موسيق  كبل   ئن مقطن يقن علي  يبمر ئمايوي وجيمتم  زممن موسميقي  
يليمم  مقطعمممان ميبممموران جيمتبممما زممممن موسممميقي أي مماق  وعيمممده أن التفاعيمممل الخليليمممه 

 تصور عدد المقاطن وموا ن اليبر  يباو
تفعيلمممه ئمممن يتمممر  أمممما اليبمممر  يقمممن عيمممديويار علممم  أول مقطمممن طويمممل ممممن ال 

مقطعممين جصمميرين أو مقطعمماق طمموييق  ئممن ي ممن اليبممر علمم  المقطممن الطويممل الئممايي  
وبيمماء علمم  بلمم  حممدد موا ممن اليبممر  ممي التفاعيممل السممبعه عممدا مفعمموقة التممي يراهمما 

  ولمممميس مممممن غممممرض هممممبه الدراسممممه أن تستقصممممي هممممبه (1)ميا يممممه للممممبون العربممممي 
تيماه العممان لكممل ي ريممه  واألسمماس الممبي الي ريماة  بقممدر ممما تبممدج يلمم  تو مميأ اق

بيية علي   وهو عيمد يويمار أسماس موسميقي  وممن المحقمن أن الي ريمه الموسميقيه 
يه لممممن تعممممد كممممبل   وأهممممن هممممبه جممممد تطممممورة  )) بحيمممما ين بعممممض المبمممماد  األساسمممم

  مممما ييعممل ي ريممه يويممار  ممي حايممه  (2)مبممدأ تسمماوي القممدر الموسمميقي ((  المبمماد
 ماسه يل  التعديل و
   يل  القول  ين الكن هو أساس العروض مممم  ويميل أصحابي ـــــاالتجاه الثان

                                                 
 و 11  14     الةعر العربي ةكري عياد  موسيق –(1)
يقا  الةعر العربي      - (2)  و 121سيد البحراوي  العروض وا 
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ن اليبر عامل مساعد ل   ومن أبرز من يمئل هبا اقتيماه يبمراهين أيميس   العربي وا 
 وةكري عيادو

الل مممه العربيمممه ممممن طريقمممه ويحممماول يبمممراهين أيممميس اسمممتقراء جمممايون اليبمممر  مممي 
المتيوم التممي يتبعبما القممراء  مي مصممر  وبيماء علمم  بلم  يممر  يبمراهين أيمميس أن اليبممر 

  (1)يقن  ي الكئرم ال البه من الكلماة العربيه عل  )) المقطن المبي جبمل األخيمر ((
وعلم  المرغن ممن بلم  لمن يمول اليبمر اهتمامماق زاومداق  بمل  (2)ولببا القمايون اسمتئياءاة 

دن عليمم  الكممن والتي ممين  وعممده كممما يقممول ةممكري عيمماد  )) وسمميله  ممي يممد الةمماعر جمم
جاعدم صمين الةمعر العربمي  ألن يبمراهين أيميس  (3)للتخفيج من ةدم هبه القاعدم ((

جممد وصممل يلمم  الطريممن المسممدود  وهممو غيمماف الممدليل العلمممي  يب )) لمميس لممدييا مممن 
ه كممما كممان يقيَطممن ببمما  ممي العصممور دليممل يبممدييا يلمم  مو ممن اليبممر  ممي الل ممه العربيمم

 و (4)اإلسيميه األول   يب لن يتعرض ل  أحد من المؤلفين القدماء ((
ويؤكممد ةممكري عيمماد ويممود اليبممر  ممي الل ممه العربيممه  غيممر أن ويمموده )) لمميس 

ن بكممممن  اهممممممصممممفه يوهريممممه  ممممي بييممممه الكلم ردم يمكممممن ميح تبمممما ممممممممرم مطممممممممه  وا 
استخلص  من جوايين اليبر عيمد يويمار وأيميس  ويتفمن  بياء عل  ما (1)و بطبا ((

 ن ممأ الميال للةاعر لتيويمممممن يبراهين أييس  ي أن اليبر وسيله مساعدم ببا )) يفس
                                                 

 و 113يبراهين أييس  األصواة الل ويه      - (2)
 وما بعدها و 113لمعر ه هبه اقستئياءاة  يي ر  يبراهين أييس  األصواة الل ويه      - (3)
 و 11ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي     - (4)
 و 112يبراهين أييس  األصواة الل ويه      - (1)
 و 48ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي     - (7)
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ولكي   مي سميان حديئم  يميمل يلم  القمول بمجن  )) الل مه العربيمه ليسمة  (1)اإليقا  ((

يبمر كمما ات مأ  ولعمل مما يعلم    من يجراره بويود ال(2)ل ه يبريه بل ل ه ييساييه ((
يميممل يلمم  بلمم  هممو غيمماف الممدليل العلمممي وعليمم  ))  مم ن القممول بممجن الةممعر العربممي 
ةمعر ارتكممازي كالةممعر اإلييليممزي واأللممايي جممول لمميس لمم  مممم حتمم  اون ممممم ممما يسمميده 
مممن يتمماول البحمما الل مموي  ولعممل وصممج يمبممور المستةممرجين للةممعر العربممي بجيمم  

وعلممم  المممرغن ممممن همممبا ييمممده يقمممون  (3)أديممم  يلممم  الصمممواف (( ةمممعر كممممي أن يكمممون
بتطبيممن  اعليممه اليبممر علمم  أيممموبا مممن الةممعر القممدين  وهممو أبيمماة مممن جصمميدم أبممي 

 العيء المعري 
 (4)َيْوُح َبا إل َوَق َتَريُُّن َةاِد  * َواْعتِقَاِدي َغْيُر ُمْجٍد فِي ِملَّتيِ 

واليبممر وا تراجبممما تفسمميراة  ييمممه واسممتطا  أن يفسممر ايتممما  طممول المقممماطن 
يميلممه  تكةممج عممن أئممر اليبممر  ممي المعيمم  الةممعري  معليمماق  ممي الوجممة يفسمم  عممن 

أليمم  لممن يئبممة لديمم  ويممود اليبممر بوصممف   ؛تبيبمم  الةممديد وخو مم  مممن الممرين بممال يون
بممراهين  محصممله رويسمميه  ممي ييقمما  الةممعر العربممي  وعلمم  هممبا يكممون ةممكري عيمماد وا 

 اقتياه الئايي من الدارسين العرف و أييس أبرز من يمئل

                                                 
 و 13   ةكري عياد  موسيق  الةعر العربي   - (1)
 و 48يفس      - (2)
 يفس  و - (3)
 بيروة    –ر ا   دار مكتبه الحيام   لدكتورأبو العيء المعري  ديوان سقط الزيد  ةرح ا–(4)

 و 111    1891     
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و ممي  مموء ممما سمملج   مم ن اليبممر حقيقممه صمموتيه مويممودم  ممي الل ممه العربيممه  
غيمممر أن ويودهممما لممميس  مممرورياق  مممي العمممروض العربمممي  كمممما أن يجمممرار الدارسمممين 
لحقيقه اليبر ق يزال جيد البحا والدراسه  ولن يتوصلوا  مي ةمجي  يلم  يتماول يباويمه  

  دقوممل تع ممد ويبممه الي ممر القاولممه بكميممه الل ممه العربيممه ق بيبريتبمما  غيممر أن هيمما
 حروج المد ممم علم  سمبيل المئمال مممم حمين تمدخل  مي الكلممه تمؤئر  مي معياهما تمجئيراق 
وا ممحاق   الفعممل   كتممف   يختلممج عمممن اسممن الفاعممل   كاتممف     وق يمكممن التمييمممز 

 بييبما يق عل  أساس كمي عل  هبا اليحو 
  (1)َكاتمف     -ف    كمتم

با كمممان طمممول المقطمممن  مممي    حيممما حمممدد عمممدد األصمممواة طمممول المقطمممن و وا 
الل ه العربيه يتحدد بعمدد األصمواة   لمن يخمرا العمروض العربمي عمن همبا الي مان  
بل  أن الخليل بمن أحممد الفراهيمدي جمد اسمتيبط الوحمداة العرو ميه ممن خصماو  

ميممردم لبمما  لكممن جيممان العممروض العربممي الل مه  وق يعممدو العممروض أن يكممون صممورم 
عل  الل ه ليس معياه أي  احتو  كل  اعلياتبا اإليقاعيه  مما ييعمل يدراكم  إليقما  
ن  الةعر العربي أمراق مبال اق  ي   ألي  يقون أساساق عل  التساوي  ي كمن المقماطن  وا 

باف  همي )) العيجه بين األسباف واألوتاد   وبصمفه خاصمه  موجمن الوتمد بمين األسم
 (2)العيجه التي ميزة التفعيية عن بع با البعض  رغن تساويبا كمياق ((

                                                 
لمزيد من التفصيل واألمئله  يي ر  علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر العربي   - (1)

 وما بعدها و  29  
يقا  الةعر العربي      - (2)  و 91سيد البحراوي  العروض وا 
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ئن ين التفعيله صورم ميردم أحاديه  ي ييقاعبا  وق تتحد ممن صمورم الكلممه  

ييقاعياق  ومن ئن ق تصلأ أن تكون مقياساق لو ن اليبر  كمما أن ويمود ال مروراة 
باحتبا للةاعر  من األدله الوا حه عل  كميه العروض العربي  مئمال  الةعريه  وا 

 بل  جول امر  القيس  
 

 (1)َ َقاَلْة َلَ  اْلَوْيَيُة ِييََّ  ُمْرِيلِي  * َويَْوَم َدَخْلُت اْلِخْدَر ِخْدَر ُعنَْيَزةٍ 
حيا صرج مماق ييصمرج  وهمو اسمن صماحبت     عييمزم     وت يمرة حركمه 

جصممميراق  يلممم  التيممموين   عييمممزمإل   المممبي يمئمممل التممماء ممممن حركمممه واحمممدم تمئمممل مقطعممماق 
 مقطعاق طوييق   ولو لن يفعل بل  ل بر خلل  ي وزن هبا البيةو

  بمدليل أيم   (2) ي يحدا خليق أو كسراق  ي الموزن  أما ويود اليبر أو عدم 
يبا ت يمممر مو مممن اليبمممر ممممن مقطمممن يلممم  قخمممر   لمممن ييحممم  بلممم  بسمممبوله  وجمممد ق 

ن كيا يسلن بويوده  وييد لمبل  مسموغاق مو موعياق  وهمو ييح   عل  اإلطين   وا 
 اختيج اللبياة و

با كاية مسجله األساس الكمي للعروض العربي يكتيفبما بعمض ال مموض   وا 
 ه مقطعيه مممممممبا تقون عل  بييممممممه  أليممممموحاق  ي القا يممممم  ن هبا األساس يبدو أكئر و 

                                                 
القاهرم  –امرؤ القيس  ديوان امر  القيس  تحقين محمد أبو الف ل يبراهين  دار المعارج  –(3)

 و 11    1878الخامسه     الطبعه
لمزيد من التفصيل واألمئله يي ر علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر العربي   - (2)

 و بعدها  وما 31  
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ن حيممممه  (1)الكميممممه المطلقممممه لكممممل العياصممممر (( موحمممدم  وتتحقممممن  يبمممما)) الدجممممه   وا 

القمماولين بيبريممه العممروض العربممي ممممممم وهممي  ويممود الزحا مماة والعلممل  ممي المموزن الممبي 
المتيا رم مممم تبدو  معيفه  ويمكمن أن يقمال  يؤدي يل  اقختيج الكمي بين المقاطن

ا مممن ياحيممه   يبمما ب يمممال  ين ويممود الزحا مماة والعلممل جليممل ويممادر  ممي الةممعر هممب
  وممن (2)ومن ياحيه ئاييه  المويود مي  ق يةكل اخمتيقق كبيمراق  مي كميمه المقماطن 

ن ويممود عياصممر غيممر  كممل ممما تقممدن يت ممأ أن العممروض العربممي عممروض كمممي  وا 
 والئايويه المساعدم كميه  ي  ق تكتسف الصفه اليوهريه  وتبق   ي حدود األدواة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يقا  الةعر ا - (2)  و 91لعربي    سيد البحراوي  العروض وا 
لمزيد من مياجةه هبا التصور  يي ر  علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر  - (3)

  31   34العربي    
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 المصادر والمراجع:

المصريه مممممالقاهرم  الطبعه  يبراهين أييس  األصواة الل ويه  مطبعه األييلو ( ممممم 1)
 و 1881 الرابعه

القيس  تحقين محمد أبو الف ل يبراهين  دار  ممممم امرؤ القيس  ديوان امر (2)
 و1878الخامسه   المعارج ممممم القاهرم   الطبعه

ي ريه األدف  تريمه  محي الدين صبحي  مرييي  ويلي   وأوستن وارين   ( ممم3)
 و 1891للدراساة واليةر ممممم بيروة  الطبعه الئاييه   المؤسسه العربيه

مممممم ستايسيسيويار   ي ريه يديدم  ي العروض العربي  تريمه مييي     (4)
 و1887الكعبي  البيوه المصريه العامه للكتاف ممممم القاهرم   

يقا  الةعر (ممممم سيد البحراوي 1) العامه  العربي  البيوه المصريه العروض وا 
 و1883ممم القاهرم   للكتاف

( ممممممم موسيق  الةعر العربي   مةرو  دراسه     دار المعر ه مممم القاهرم   الطبعه 7)
 و 1819الئاييه 

و ر ا   دار مكتبه   ديوان سقط الزيد  ةرح  الدكتور( ممممم أبو العيء المعري1)
 و1891ام ممممم  بيروة  الحي

(مممممم علي يويس  ي رم يديدم  ي موسيق  الةعر العربي  البيوه المصريه العامه 9)
 و1883الطبعه الئالئه   للكتاف ممممم القاهرم

( ممم كرين الواولي  الخطاف اليقدي عيد المعتزله    جراءم  ي مع له المقياس 8)
 و 1881ممم القاهرم  الطبعه األول   اليقدي    مصر العربيه لليةر والتوزين م
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( مممم علوي الباةمي  يدليه السكون المتحر   ميله الفصول األربعه  العدد 11)

 نو 1884لعان  17
( مممم أبو الفرا األصفبايي  كتاف األغايي  البيوه المصريه العامه للكتاف ممم 11)

 القاهرم  دوةو
قاعيه للةعر العربي  دار الةوون الئقا يه ( مممم كمال أبو ديف   ي البييه اإلي12)

 و1891العامه مممممم ب داد  الطبعه الئالئه  
 ( مممم محمد ميدور    ي الميزان اليديد  دار يب ه مصرممم القاهرم   د ممم ة و13)
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Alsadek Hesain. Gait       
 

 This paper examines the perceptions of Libyan banks 

towards Islamic methods of finance and the likelihood of 

adoption of these non conventional products and services. A 

questionnaire is administered to 134 bank directors and 

managers using phone interviews. The results indicate that 

98.5% of banks have knowledge about Islamic banking in 

general while specific Islamic finance products, including 

Musharakah, Bai muajjall and Quard Hassan, are known by 

79.6% of respondents. Moreover, Quard Hassan has been 

practiced by 88.1% of respondents. However, most 

respondents are relatively uninformed regarding most other 

Islamic financing methods. Factor analysis is used to reduce 

the large number of explanatory variables used to determine 

attitudes towards Islamic finance to just three factors: namely, 

growth in the demand for funds, effective management for 

loans, and profitability. Discriminant analysis shows that 

potential growth in demand for funds is the primary 

motivation for the potential adoption of Islamic finance 

among Libyan banks. 
      

Keywords: Islamic finance; banks’ perceptions; 

Libya; Islamic banking. 
 

1. Introduction 
Islamic finance – financial institutions, products and 

services designed to comply with the central tenets of Sharia 

(Islamic law) – is one of the most rapidly growing segments  
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of the global finance industry. Starting with the Dubai Islamic 

Bank in 1975 (and operations in the United Arab Emirates, 

Egypt, the Cayman Islands, Sudan, Lebanon, the Bahamas, 

Bosnia, Bahrain and Pakistan), the number of Islamic 

financial institutions worldwide now exceeds three hundred, 

with operations in seventy-five countries and assets in excess 

of US$400 billion (El-Qorchi, 2005).  
 

Though initially concentrated in the Middle East 

(especially Bahrain) and South East Asia (particularly 

Malaysia), Islamic finance principles are now increasingly 

found elsewhere. This includes developing economies where 

the financial sector is almost entirely Islamic (Iran and Sudan) 

or where Islamic and ‘conventional’ financial systems coexist 

(Indonesia, Malaysia, Pakistan and the United Arab Emirates) 

(El-Qorchi, 2005). It also includes developed economies 

where a small number of Islamic financial institutions have 

been established and where large conventional providers have 

opened Islamic financing windows (as in Europe and the 

United States). 
 

Importantly, while Islamic finance has been practiced for 

many centuries, it is only in the last thirty years that Islamic 

financial institutions (including banks) offering Sharia-

compliant products and services have become more 

widespread and substantial. Indeed, even in Muslim countries 

it is only very recently that a full range of analogous Islamic 

finance products and services have been offered in direct 

competition to conventional banks and other financial 

institutions. These products and services include, amongst 

others: Mudarabah, the provision of capital in partial equity  
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partnerships; Musharakah, full equity partnerships, 

Murabaha, an instrument used for financing the purchase of 

goods; Bai muajjall, deferred payments on products; Bai 

Salam, advance sale contracts; Istisna, or manufacturing 

contracts; Ijarah, lease financing; and Quard Hassan, a 

system of benevolent loans. 
 

Clearly, for Islamic products and services to enter new 

markets, one (but not the only) consideration is the attitudes, 

perceptions and knowledge of existing financial institutions, 

their management and staff, towards these new methods of 

finance. For conventional financial institutions the presence of 

other operations offering Islamic financial products and 

services may affect their competitive position and how they 

construct new marketing strategies. It may also influence their 

decision to introduce Sharia-compliant products and services 

themselves. Similarly, for new Islamic financial institutions 

the attitudes and knowledge of the existing workforce can 

play an important role in the success of these institutions as 

they seek to enter the local labour market and interact and 

compete with other financial institutions in a dual banking 

system encompassing both conventional and Islamic financial 

institutions. 
 

Libya provides an interesting context to examine these 

issues. First, while the majority of the population are 

Muslims, there are presently no Islamic financial institutions 

operating in Libya. Second, the Libyan government is 

increasingly moving towards the liberalisation and reform of 

the country’s financial system and part of this process foresees 

the contribution of Islamic financial institutions, products and  
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services. Finally, there is no published work on the attitudes, 

perceptions and knowledge of existing Libyan financial 

institutions, particularly banks, towards Islamic methods of 

finance. This is important because experience elsewhere has 

shown that Islamic financial institutions can arise either as 

dedicated stand-alone operations or as departments, products 

and services operating within conventional banks. The 

purpose of this paper is then to provide the results of a survey 

of Libyan banks on their attitudes, perceptions and 

motivations towards Islamic finance and the likelihood of the 

adoption of Islamic financing principles.  The paper is 

structured as follows. Section 2 provides a brief review of 

Islamic finance, including its sources, principles and products. 

Section 3 discusses the literature on the attitudes of financial 

institutions towards Islamic finance. Section 4 presents the 

empirical methodology. Section 5 provides some descriptive 

statistics and Section 6 the empirical results. The final section 

concludes the paper. 
 

2. Islamic finance 
Islamic finance is defined as a financial service or 

product principally implemented to comply with the main 

tenets of Sharia (or Islamic law). In turn, the main sources of 

Sharia are the Holy Quran, Hadith, Sunna, Ijma, Qiyas and 

Ijtihad. The Holy Quran is the book of revelation given to the 

Prophet Muhammad; Hadith is the narrative relating the deeds 

and utterances of Muhammad; Sunna refers to the habitual 

practice and behaviour of Muhammad during his lifetime; 

Ijma is the consensus among religion scholars about specific 

issues not envisaged in either the Holy Quran or the Sunna;  



التربويمجلة   

Libyan Bank Perceeptions towards Islamic Finance                                    6لعدد ا 

- 450 - 

 

 

Qiyas is the use of deduction by analogy to provide an 

opinion on a case not referred to in the Quran or the Sunna in 

comparison with another case referred to in the Quran and the 

Sunna; and Ijtihad represents a jurists’ independent reasoning 

relating to the applicability of certain Sharia rules on cases 

not included in either the Quran or the Sunna.  
 

In brief, the principles of Islamic finance are as follows: 

(i) the prohibition of Riba (usually interpreted as interest) and 

the removal of debt-based financing; (ii) the prohibition of 

Gharar, encompassing the full disclosure of information, 

removal of asymmetric information in contracts and the 

avoidance of risk-taking; (iii) the exclusion of financing and 

dealing in activities and commodities regarded as sinful or 

socially irresponsible (such as gambling, alcohol and pork); 

(iv) an emphasis on risk-sharing, where the provider of 

financial funds and the entrepreneur share business risk in 

return for a pre-determined share of profits and losses; (v) the 

desirability of materiality, a financial transaction needs to 

have ‘material finality’, that is a direct or indirect link to a real 

economic transaction; and (vi) consideration of justice, a 

financial transaction should not lead to the exploitation of any 

party to the transaction [see El-Gamal (2000), Warde (2000), 

Lewis and Algaoud (2001), Iqbal and Llewellyn (2002), 

Abdul-Gafoor (2003), Obaidullah (2005) and Iqbal and 

Molyneux (2005) for suitable introductions to Islamic 

finance] 
 

In practical terms, these prohibitions and 

recommendations manifest themselves as the following 

commercial products and services: (i) Mudarabah, the  
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provision of capital to a partial-equity partnership in return for 

a share of profits, but where the losses on funds lent are borne 

by the lender; (ii) Musharakah, full-equity partnerships where 

the provider of funds and the entrepreneur directly and wholly 

share in the business, (iii) Murabaha, an instrument used for 

financing the purchase of goods and services where the 

financial institution purchases these on behalf of the customer; 

(iv) Bai muajjall, deferred payments on products 

encompassed under Murabaha; (v) Bai Salam, advance or 

pre-paid sale contracts of goods and services; (vi) Istisna, or 

manufacturing contracts to cover work in progress and paid by 

the financial institution on behalf of the customer; (vii) Ijarah, 

lease financing in the form of operating leases only; (viii) 

Takaful or Islamic insurance in the form of cooperative self-

help schemes, and (ix) Quard Hassan, benevolent loans 

offered interest free.  
 

Islamic products and services also increasingly manifest 

themselves as mutual funds underpinned by investments in 

Sharia-compliant equity or property, Sukuk (Islamic bonds), 

Takaful (Islamic insurance) and Ijarah (Islamic leasing) 

constructed with Islamic principles in mind. For example, a 

Sharia-compliant equity mutual fund would, through a 

process of sector screening and dividend ‘purification’, 

normally exclude: banking, insurance or any other interest-

related activity; alcohol, tobacco, gambling, armaments; any 

activity related to pork; other activities deemed offensive to 

Islam; and any sectors or companies significantly affected by 

any of the above.  

3. Literature review 
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While the attitudes of retail consumers towards Islamic 

financial institutions and products have been studied by 

researchers in Muslim and non-Muslim countries alike—

including Erol and El-Bdour (1989), Erol, Kaynak and El-

Bdour (1990), Omer (1992), Haron, Ahmad and Planisek 

(1994), Metwally (1996), Gerrard and Cunningham (1997), 

Al-Sultan (1999), Hamid and Nordin (2001), Zainuddin, 

Jahyd and Ramayah (2004), Okumkus (2005), and Dusuki and 

Abdullah (2007)—and an emerging literature on the attitudes 

of commercial customers—Edris (1997), Jalaluddin and 

Metwally (1999) and Ahamad and Haron (2002)—relatively 

little inquiry has been made into the attitudes of financial 

institutions. In fact, only three studies comprise the extant 

literature. 
 

First, Jalaluddin and Metwally (1999) surveyed 80 

Sydney financial institutions on their attitudes towards the 

profit/loss sharing method of business finance found in 

Islamic finance and questioned whether they would agree to 

lend funds in accordance with these methods. Some 41.2% of 

financial institutions responded that they were prepared to 

lend funds on this basis, with their primary motivations being 

the provision of better business support, growth in the demand 

for funds, possible avoidance of the risk of default found with 

conventional lending and a potentially higher return to 

lenders. However, the financial institutions also suggested that 

management complications, unfamiliarity with the principles 

of Islamic finance and the basic principle of risk sharing with 

borrowers represented a barrier to business lending on a 

profit/loss sharing basis, at least in Australia.  
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Second, Karbhari, Nasser and Shahin (2004) used 

focused interviews of financial institutions in London to 

investigate the problems, challenges and opportunities facing 

Islamic banks in the UK. The major finding was that most if 

not all respondents were convinced that including Islamic 

methods of finance in conventional bank operations would 

promote the establishment of Islamic banks in the UK. In turn, 

this would increase the understanding of Islamic methods of 

finance by retail customers. In addition, most respondents 

held the opinion that the government did not support the 

establishment of Islamic banks which partly accounted for the 

low level of awareness among both financial institutions and 

potential retail and commercial customers.  
 

Finally, Abdullah and Abdul Rahman (2007) examined 

the level of awareness, knowledge and understanding of 

Islamic banking and finance of 79 Malaysian bank managers. 

The results indicated that bank managers possessed good 

knowledge of the general principles of Islamic banking and 

finance and were generally aware of some specific methods of 

finance, including Morabahah, Qurad Hassan and Ijarah. 

However, they only had a moderate level of awareness of 

other methods of finance like Musharakah and Mudarabah 

and a poor understanding of complex Islamic principles, 

especially gharar. Attendance at training programmes was 

found to be the most significant factor in improving 

management’s knowledge of Islamic banking and finance 

while managers with longer working experience and a higher 

level of education were generally less informed. 
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4. Sample methodology  
A questionnaire was designed to collect data from a 

sample of Libyan banks during three months from 12/2008 to 

2/2009. To ensure speedy data collection, control of the 

sample, good flexibility, and reasonable cost, data was 

collected by filling the questionnaires through telephone 

interviews. As Libya has a relatively small number of 

individual financial institutions, all Libyan banks were 

surveyed, comprising five state banks (National Commercial 

Bank, Umma Bank, Gumhouria Bank, Sahara Bank and 

Wahada Bank), four private banks (Bank of Commerce & 

Development, Aman Bank for Commerce & Investment, 

Alijmae Alarabi Bank and Wafa Bank) and four specialised 

banks (Agricultural Bank, Saving & Investment Real Estate 

Bank, Development Bank and Rural Bank). The general 

director, director of credit and investment, and director of 

marketing of each bank were surveyed, as well as the 

manager, acting manager and head of the credit and 

investment department in each of the biggest branches in 

Libya’s four largest cities (Tripoli, Benghazi, Misratah and Al 

Murgub). In total, 210 Libyan bank employees were regarded 

as the population of interest. A focus group of 20 (pre-

screened) respondents representing about 5% of the sample 

was first interviewed to ensure the effectiveness of the 

questionnaire before the full survey was undertaken.   
 

The survey was administered on working days from 7:30 

am to 2:30 pm. As these interviews involved directors or 

senior bank management, the researcher faced some difficulty  
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in fully completing all of the questionnaires. Unfortunately, 

despite best efforts only 134 complete questionnaires were 

obtained. In nearly all cases, the incomplete questionaries 

arose from the subject refusing to respond or being on leave. 

Incomplete questionnaires were removed from the sample. 

The respondents were asked in the first part of the 

questionnaire some questions relating to their knowledge of 

Islamic banking and Islamic methods of finance. The second 

part of the questionnaire was used to elicit the respondents’ 

attitudes towards Islamic methods of finance. A seven-point 

scale from 1 to 7 was used where 1 is not important at all and 

7 is very important for 14 statements that represent 

perceptions of Islamic methods of finance.  
 

The questionnaire also collected information on the type 

of bank and the details of the respondent, including location 

and the number of years of banking experience. Descriptive 

analysis is used to examine the degree of awareness of Libyan 

banks about Islamic methods of finance; factor analysis is 

used to identify the main factors that motivate them to adopt 

Islamic finance and discriminant analysis is used to determine 

which of these factors account for the most impact on 

attitudes towards Islamic methods of finance.  
 

5. Descriptive statistics  
The main characteristics of the sample are shown in 

Table 1. This Table indicates at first potential use of Islamic 

methods of finance, 66.4% of respondents are potential users; 

however, 33.6% of them are not potential users. 43.3% of the 

respondents are private banks and 35.8% state banks. More 
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than one-fifth (55.2%) of the respondents are branches 

whereas only 21.7% represent general headquarters. 

Approximately, 50% of the respondents have been working in 

banking transactions during a period of less than 10 years. On 

the other hand, 30.6% of respondents have banking 

experience of more than 20 years. 
 

Libyan banks’ respondents are asked to indicate their 

intention to use Islamic methods of finance. In particular, 

Table 1 gives characteristics of Libyan banks’ potential use of 

Islamic methods of finance, motivating beliefs and outcomes. 

About two-third of Libyan banks (66.4 %) are potential users 

of Islamic methods of finance. In other words, most of Libyan 

banks are prepared to open specific windows to apply Islamic 

methods of finance. Therefore, most Libyan banks are willing 

to lend and invest funds using Islamic methods of finance. In 

details, more than 60% of these potential users are private 

banks and more than three-fourth of them are branches. The 

majority of these potential users also have banking experience 

less than 10 years. 

 

Table 1: The main characteristics of the sample 

 
Variables Frequency % Potential user % Not apotential user % 

Potential use of 
Islamic methods of 
finance   

      

Potential user  89 66.4     

Not a potential user  45 33.6     

Type of bank       

State bank 48 35.8 17 19.1 31 68.9 

Specialised bank   13 9.7 6 6.7 7 15.6 
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Regional bank 15 11.2 11 12.4 4 8.9 

Private bank 58 43.3 55 61.8 3 6.6 

Bank categorization       

General  headquarter 29 21.7 2 2.2 27 60 

Main branch 31 23.1 19 21.4 12 26.7 

Branch  74 55.2 68 76.4 6 13.3 

Banking experience         

Less than 10 years 65 48.5 65 73 00 00 

10 to 20 years 28 20.9 21 23.6 7 15.5 

More than 20 years 41 30.6 3 3.4 38 84.5 

 

However, over one-third of respondents are not potential 

users of Islamic methods of finance and the majority of them 

are state banks. Also, and noticeably 60% of these not 

potential users are general headquarters. Most of these 

potential users (84.5%) have working banking period more 

than 20 years.  
 

Table 2 illustrates the respondents of Libyan banks’ 

awareness of Islamic methods of finance aspects statistically. 

Collected data indicates some significant information 

regarding respondents’ level of awareness about Islamic 

banking and their Islamic methods of finance. 98.5% of all 

respondents have knowledge about the existence of Islamic 

banks and Musharakah, Bai muajjall and Quard Hassan are 

clearly known by 79.6 of all respondents. Also, Quard Hassan 

has been practiced by 88.1% of all respondents. This is due to 

the fact that most of their banks offer interest-free loans for 

people who are employees at banks. However, most 

respondents are uninformed regarding other Islamic financing 

method such as Mudarabah, Morabahah, and Istisna.  
 

Table 2: Libyan banks’ respondents’ awareness of 

Islamic methods of finance  
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Variables Frequency % Potential user % Not apotential user % 

Potential use of 
Islamic methods of 
finance   

      

Potential user  89 66.4 89    

Not a potential user  45 33.6     

Knowledge 
about the existence  
of Islamic banks 

    45  

Knowledgeable 
respondents  

132 98.5 89 67.4 43 32.6 

Unknowledgeable 
respondents 

2 1.5 00 00 2 100 

Knowledge of 
Islamic methods of 
finance 

      

Knowledgeable 
respondents in 

Musharakah, Bai 
muajjall and Quard 

Hassan only.  

107 79.6 71 66.3 36 33.7 

Unknowledgeable 
respondents  

00 00 00 00 00 00 

Practice of Islamic 
methods of finance 

      

Respondents 
practiced Quard 
Hassan only. 

118 88.1 74 62.7 44 37.3 

Respondents do not 
practice any method.  

3 2.2 2 66.6 1 33.4 

Respondents who are 
unaware of all 
previous awareness 
aspects.     

00 00 00 00 00 00 

 

Regarding the awareness effect on potential use of 

Islamic methods of finance, clearly Table 2 indicates that 

majority of respondents who are aware of Islamic methods of  
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finance represent potential users. More particularly, 67.4% of 

132 knowledgeable respondents about the existence of Islamic 

banks, 66.3% of 107 knowledgeable respondents in 

Musharakah, Bai muajjall and Quard Hassan only and 62.7 

of 118 respondents who practiced Quard Hassan only are 

potential users. Therefore, this discussion indicates that 

Libyan banks’ respondents’ awareness of Islamic methods of 

finance has a positive effect on their potential use of Islamic 

methods of finance. Accordingly, respondents in Libyan 

banks are aware about the existence of Islamic banking, which 

has a positive effect on their attitudes towards Islamic 

methods of finance but are unaware of specific Islamic 

methods of finance. 
 

6. Empirical Results  

6.1. Motivating factors for potential use of 

Islamic finance 
Respondents of Libyan banks are requested to indicate 

their degree of importance for 14 statements that represent 

beliefs and evaluated outcomes for potential use of Islamic 

methods of finance on a seven-point Likret scale. Table 3 

details the means and standard deviations of the variable 

scores. The data in column two of Table 3 suggests that the 

primary motivations towards potential use of Islamic methods 

of finance are applying Islamic methods of finance may 

contribute in Libyan economic development and Islamic 

methods of finance allow bank to use unique financing 

methods such as lease financing. In contrast, Islamic methods 

of finance are interest-free and Islamic methods of finance  
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may result in a more effective monitoring of loan financed are 

considered to be at the end of motivations’ list.  
 

Factor analysis (principal component analysis) is 

performed on the 14 explanatory variables with the primary 

goal of data reduction. The data in the correlation matrix (not 

shown) illustrated that there are high correlations among the 

explanatory variables that are significant at the 0.0 level. This 

justifies the appropriateness of factor analysis to reduce these 

highly correlated variables to a small manageable number of 

factors. An investigation of the statistical results suggests that 

the coefficients on the diagonals of the anti-image correlation 

matrix are greater than 0.5 for each variable. Therefore, there 

is no need to eliminate any of the variables. Also, all variables 

have a large correlation with more than one of the other 

variables. This also suggests the adequacy of the factor model 

(Malhotra 2006; Metwally 2000). 

Table 3: Descriptive statistics 
 Variables                               Mean Std. Devi 

Islamic methods of finance are interest-free. 3.2836 1.62041 

Islamic methods of finance are in accordance with Sharia.   3.6866 1.66980 

Applying Islamic methods of finance may increase deposits of 
bank. 

3.5299 1.28432 

Islamic methods of finance may expand the market for loans. 3.7687 1.51640 

Islamic methods of finance allow bank to use unique financing 
methods such as lease financing.   

3.8433 1.56010 

Return to banks under Islamic methods of finance could be 
higher than under traditional methods of finance. 

3.7015 1.26865 

Islamic methods of finance may result in a more effective 
monitoring of loan financed. 

3.4776 1.19344 

Islamic methods of finance may encourage starting businesses 
with small equity to borrow funds. 

3.8209 1.40274 

Profit/loss sharing method may promote the relationship 
between bank and customers. 

3.5000 1.75040 
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Profit/loss sharing method allows bank to share risk of 
investment with borrower. 

3.7313 1.14488 

Sharing the profits could help the borrower to reduce the risk 
of default. 

3.5000 1.22474 

Repayment of debt could be easily controlled under Islamic 
methods of finance. 

3.5149 1.40747 

Applying Islamic methods of finance would increase profit of 
the bank. 

3.5821 1.28202 

Applying Islamic methods of finance may contribute in Libyan 
economic development. 

3.8507 1.23549 

As shown in Table 4, Bartlett’s test of sphericity is used 

to test the null hypothesis that the variables are uncorrelated in 

the population. The test gives a value of 1658.071 which is 

highly significant favouring a rejection of the null hypothesis. 

The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling 

adequacy is calculated. A value of 0.915 is obtained, this 

means that all of the partial correlation coefficients are small 

compared to the ordinary correlation coefficients. Therefore, 

this indicates that it’s reasonable to go ahead with a factor 

analysis (Norusis 2006). Table 4 also indicates relevant 

information after the desired number of factors has been 

extracted. The Table shows the commonalties for the 

variables, along with the variance accounted for by each 

factor that is retained. It can be seen that 14 explanatory 

variables can be reduced to just three factors with an 

eigenvalue grater than 1. These three factors account for 

approximately 78.44% of the total variance. 
 

In addition, reproduced correlations matrix (not shown) 

indicates that the magnitudes of residuals are computed 

between observed and reproduced correlations; only 19% of 

the residuals are greater than 0.05 (in absolute value). 

Accordingly, this also suggests the goodness fit for factor  
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analysis model (Malhotra and Birks 2003). 

 

Table 4: Total variance explained 

 

No 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums 
of Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 
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1 8.240 58.860 58.860 8.240 58.860 58.860 4.158 29.701 29.701 

2 1.527 10.910 69.770 1.527 10.910 69.770 3.657 26.118 55.819 

3 1.215 8.675 78.445 1.215 8.675 78.445 3.168 22.626 78.445 

4 .608 4.346 82.791 - - - - - - 

5 .438 3.125 85.916 - - - - - - 

6 .381 2.724 88.640 - - - - - - 

7 .320 2.286 90.926 - - - - - - 

8 .276 1.968 92.894 - - - - - - 

9 .249 1.777 94.670 - - - - - - 

01 .199 1.421 96.092 - - - - - - 

00 .176 1.254 97.345 - - - - - - 

01 .131 .934 98.279 - - - - - - 

01 .126 .899 99.178 - - - - - - 

01 .115 .822 100.000 - - - - - - 

Notes: (a) Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy is 0.915 

(b)Bartlett's Test of Sphericity is 1658.071 

(C) Significance is .000 

 

Table 5 shows the rotated factor matrix obtained by the 

varimax procedure and indicates the factors and their 

coefficients used to interpret the factors in terms of the 

variables. Factor 1 has high coefficients (more than 0.5) on 

five variables which are shown with the shading in column 2. 

These are representing (i) Islamic methods of finance are 

interest-free, (ii) Islamic methods of finance may expand the 

market for loans, (iii) Islamic methods of finance allow bank  
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to use unique financing methods such as lease financing 

Religious motivation for depositing with Islamic bank, (iv) 

Islamic methods of finance may encourage starting businesses 

with small equity to borrow funds, and (v) Profit/loss sharing 

method may promote the relationship between bank and 

customers. Clearly, most of these variables help to expand 

market for loans and religious variables has lowest coefficient 

among them. Hence, this factor can be labelled as “Growth in 

demand for funds”. 
 

Factor 2 has high coefficients (more than 0.5) on five 

variables which are shown with the shading in column 3. 

These are (i) Islamic methods of finance are in accordance 

with Sharia, (ii) Islamic methods of finance may result in a 

more effective monitoring of loan financed, (iii) profit/loss 

sharing method allows bank to share risk of investment with 

borrower, (iv) sharing the profits could help the borrower to 

reduce the risk of default, and (v) repayment of debt could be 

easily controlled under Islamic methods of finance. Even 

though religious factor has highest coefficient among these 

variable, most of them aim to promote management 

effectiveness for loans. Therefore, this factor can be labelled 

as “effective management for loans”.  
  

 Table 5: Rotated component matrix  

 Component 

Variables 0 1 1 

Islamic methods of finance are interest-free. .675 .451 .279 

Islamic methods of finance are in accordance with Sharia.  .157 .826 .345 

Applying Islamic methods of finance may increase deposits of 
bank. 

.321 .244 .817 

Islamic methods of finance may expand the market for loans. .841 .131 .184 
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Islamic methods of finance allow bank to use unique financing 
methods such as lease financing.   

.815 .160 .342 

Return to banks under Islamic methods of finance could be 
higher than under traditional methods of finance. 

.315 .246 .717 

Islamic methods of finance may result in a more effective 
monitoring of loan financed. 

.035 .781 .486 

Islamic methods of finance may encourage starting businesses 
with small equity to borrow funds. 

.792 .327 .341 

Profit/loss sharing method may promote the relationship 
between bank and customers. 

.776 .208 .370 

Profit/loss sharing method allows bank to share risk of 
investment with borrower. 

.178 .737 .431 

Sharing the profits could help the borrower to reduce the risk 
of default. 

.517 .747 .037 

Repayment of debt could be easily controlled under Islamic 
methods of finance. 

.484 .803 .011 

Applying Islamic methods of finance would increase profit of 
the bank. 

.308 .217 .832 

Applying Islamic methods of finance may contribute in Libyan 
economic development. 

.495 .234 .519 

 

Finally, factor 3 has high coefficients (more than 0.5) on 

four variables which are shown with the shading in column 4. 

These are namely; (i) applying Islamic methods of finance 

may increase deposits of bank, (ii) return to banks under 

Islamic methods of finance could be higher than under 

traditional methods of finance, (iii) applying Islamic methods 

of finance would increase profit of the bank; and (iv) applying 

Islamic methods of finance may contribute in Libyan 

economic development. These motivations related to the 

bank’s objective to increase profits. This factor therefore, can 

be labelled as “profitability”. To conclude this section, it is 

noticeable that Libyan banks are motivated to use Islamic 

methods of finance by several potentially highly correlated 

variables that can be reduced to a smaller number of common  
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factors. In particular, 14 explanatory variables listed in Table 

VI.3 are reduced to (Growth in demand for funds, effective 

management for loans; and Profitability). 
 

6.2. Important factors for the potential use of 

Islamic finance 
According to Hair, Anderson, Tatham and Black (1995) 

and Curhan and Kopp (1988), factor scores are suitable for 

use in subsequent multivariate analysis, including 

Discriminant analysis and logistic regression, especially if the 

data is used for the original sample. Discriminant analysis is 

performed on the four factors’ scores (Growth in demand for 

funds, effective management for loans and Profitability) as 

explanatory variables with the primary goal of determining 

which of these factors represents the most impact on the 

Libyan banks’ attitudes towards the use of Islamic methods of 

finance. The respondents’ intention to use Islamic methods of 

finance is used as the dependent variable (Potential use of 

Islamic methods of Finance). Thus, banks are divided into two 

groups; namely, those who are potential users of Islamic 

methods of finance and those who are not potential users of 

Islamic methods of finance.  
 

Table 6 illustrates information between the mean and 

standard deviation for the two groups. The group means 

suggest that the two groups are widely separated in terms of 

the value of factor scores 1 (Growth in demand for funds) and 

factor scores 3 (Profitability). Differences between the two 

groups are smallest for factor scores 2 (Effective management 

for loans). The Wilks’ is the proportion of the variance is not  
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explained by differences between the groups. Because all the 

Willks’ lambda values are smaller than 1, the most of the 

observed variability can be attributed to differences between 

groups (Norusis 2006). Moreover, the significance of the 

univariate ratios shows that when the predictors are 

considered individually, all predictors significantly 

differentiate between the two groups (Metwally 2000). The 

polled within-groups correlation matrix at the end of Table 6 

indicates remarkable low correlations between the factor 

scores. Therefore, multicollinearity is not a serious problem 

(Norusis 2006). 
 

 

 
 

 

Table 6: Group statistics, tests of equality of group 

means and pooled within-groups matrices 

 
Groups  Mean 

Std. 
Deviation 

Valid N (listwise) 

  Unweighted Weighted Unweighted Weighted 

Not 
potential 
user 

Factor score 1 (Growth in demand 
for funds) 

-1.013 .638 45 45 

  Factor score 2 (Effective 
management  for loans) -.497 .406 45 45 

  Factor score 3 
(Profitability) 

-.514 .935 45 45 

Potential 
user 

Factor score 1 (Growth in 
demand for funds) 

.512 .719 89 89 

  Factor score 2 (Effective 
management for loans) 

.251 1.112 89 89 

  Factor score 3 
(Profitability) 

.259 .9326 89 89 

Total Factor score 1 (Growth in 
demand for funds) 

.000 1.000 134 134 

  Factor score 2 (Effective 
management for loans) 

.000 1.000 134 134 

  Factor score 3 
(Profitability) 

.000 1.000 134 134 
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 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Factor score 1 (Growth 
in demand for funds) 

.477 144.628 1 132 .000 

Factor score 2 (Effective 
management for loans) 

.874 19.045 1 132 .000 

Factor score 3 
(Profitability) 

.865 20.545 1 132 .000 

 
 

Correlation 

Factor score 1 
(Growth in 
demand for 
funds) 

Factor score 2 
(Effective 
management 
for loans) 

Factor score 3 
(Profitability) 

Factor score 1 (Growth in demand for funds) 1.000 -.398 -.413 

Factor score 2 (Effective management for loans) -.398 1.000 -.150 

Factor score 3 (Profitability) -.413 -.150 1.000 

 

Table 7: Test results and log determinants 
Box's M 47.197 

F Approx. 7.639 

 df1 6 

 df2 51500.829 

 Sig. .000 

Groups Rank Log Determinant 

Not potential user 3 -3.407 

Potential user 3 -1.095 

Pooled within-groups 3 -1.508 

 

Table 7 presents the level of significant of Box’s M 

which suggests we should reject the null hypothesis that the 

covariance matrices are equal. This is also confirmed by the 

logs of the determinants of the variance-covariance matrices 

shown in Table 7. Clearly, the logs of the determinants are 

quite different in value between the two groups. 
 

The eigenvalue in Table 8 is quite large (3.621) and it 

accounts for 100% of the explained variance. The canonical 

correlation is another measure of the degree of association 

between the discriminant scores and the groups. The canonical 
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correlation of the discriminant function is about 0.885. The 

square of this coefficient shows that 78.3% of the variance of 

the dependent variable is explained or accounted for by this 

model (Norusis 2006; Metwally 2003).  

 

         Table 8: Eigenvalues and Wilks' Lambda 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical 
Correlation 

1 3.621(a) 100.0 100.0 .885 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .216 199.745 3 .000 
 

The Wilks’ lambda associated with the discrimunant 

function in Table 8 is 0.216. This is the ratio of the within-

groups sum of squares to the total sum of squares. This can be 

transformed to a chi-square value of 199.745, which is 

statistically significant at the 0.0 level with degrees of 

freedom equal to the factor scores. Therefore, it is acceptable 

to reject the null hypothesis that respondents who are potential 

users have the same average discriminant function score in the 

population (Norusis 2006, and Malhotra and Birks 2003).  
 

The absolute magnitude of the standardized canonical 

discriminant function coefficients in Table 9, suggests that 

growth in demand for funds (1.213), profitability (0.829) are 

the most important factors in discriminating between the two 

groups of Libyan banks. More particularly, growth in demand 

for funds is the primary motivation for the use of Islamic 

methods of finance among Libyan banks. Structure matrix in 

Table 9 also indicates that growth in demand for funds (0.550) 

is the most important factor for the potential use of Islamic 

methods of finance by Libyan banks. The classification matrix  
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in Table 9 based on the sample analysis gives hit ratio of 

95.5% indicating highly significant classification for most 

cases included in the sample. In other words there are only six 

cases that are misclassified. 
 

Table 9: Standardized canonical discriminant function 

coefficients, structure matrix and classification results 

 
 Standardized canonical discriminant function coefficients Function 

 1 

Factor score 2 (Effective management for loans) .806 

Factor score 3 (Profitability) .829 

 Structure matrix Function 

  1 

Factor score 1 (Growth in demand for funds) .550 

Factor score 3 (Profitability) .207 

Factor score 2 (Effective management for loans) .200 

  Groups 
Predicted Group 

Membership 
Total 

   
Not potential 

user 
Potential 

user 
Not potential 

user 

Original Count Not potential user 43 2 45 

  Potential user 4 85 89 

 % Not potential user 95.6 4.4 100.0 

  Potential user 4.5 95.5 100.0 

A 95.5% of original grouped cases correctly classified. 
 

7. Concluding Remarks 
This paper investigates 134 Libyan banks’ attitudes 

towards Islamic methods of finance. The results show that 

approximately two-third of Libyan banks is potentially 

prepared to apply Islamic methods of finance. More 

particularly, this study find out that growth in demand for 

funds has a significant influence on Libyan banks’ attitudes  
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towards potential applying of Islamic methods of finance and 

this factor also is a function of the future probability of the use 

of Islamic methods of finance by Libyan banks instead of 

religious factors. According to the results, even though most 

of Libyan banks (66.4%) are potential users of Islamic 

methods of finance and 33.6% of them are not potential users, 

especially if most of these not potential users are general 

headquarter of banks, there is a lot of work should be done by 

these financial institutions. In particular, conventional banks 

to effectively obtain benefits of Islamic methods of finance, 

they need to address and enhance discussion among all levels 

of their management regard to applying these Islamic methods 

of finance. This require is arising due to the fact  that Libya is 

now seeking to turn itself into a Market Free country to 

encourage investments, especially foreign investment. This 

means opening the door for Islamic banks worked worldwide 

especially in closed countries to come for establishing new 

branches in Libya. 
 

While most of past studies and this study indicate that 

most of respondents of banks have knowledge about the 

existence of Islamic banking and aware regarding some 

Islamic methods of finance, most of these studies confirmed 

that the majority if not all are unaware regard to specific 

methods of finance such as Mudarabah, Morabahah, and 

Istisna. This requires educational programmes to assist 

improving the knowledge and skills related to these methods 

of finance. Finally, in the Libyan context, financial literacy 

and productive methods of finance are important policy areas 

authorized by the Libyan government. Findings of this  
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research can inform and assist the central bank of Libya in the 

development of the policy document for applying Islamic 

methods of finance in formal basis. Critical issues to be 

addressed in the policy document related to establishing 

Islamic banks and to ensuring conventional banks are 

involved to open specific windows offering Islamic methods 

of finance. Also, focusing on educational and training 

programmes to promote all who are interested to apply 

Islamic methods of finance.     
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Abstract 
 

Mainly the study aimed at investigating and enhancing the 

awareness of the teachers who are involved in teaching ESP 

(English for Specific Purposes) at Vocational Institutes in 

Misurata. Besides, it investigates the problems that hinder the 

teaching of ESP. 

Research findings revealed that because of lack of experience 

and awareness of ESP teaching, these teachers deal with the 

text book as a General English (GE) not as an ESP course. 

The subject of the study was the Third Year Classes in 

Misurata Vocational Institutes where fifteen (15) teachers 

subjected to a classroom observation. 

 

1. Introduction 

This research deals with the teaching of English for Specific 

Purposes (ESP) in the Third Year Classes of Vocational 

Training Institutes in Misurata. The textbook used for the 

Third Year in vocational training institutes is based on ESP, 

or to put it more clearly, it is based on English for 

Occupational Purposes (EOP). ESP has traditionally been  
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divided into two main areas: English for Academic Purposes 

(EAP), and English for Occupational Purposes (EOP). 

The problem is that teachers of English, who deal with the 

vocational training textbook used in the third year in Misurata, 

teach it as general English (GE), not as an ESP English 

Course. Thus, this issue has been chosen to be the theme of 

the study.  

This research attempts to find out the problem or problems 

that hinder the teaching of ESP courses as suggested by the 

ESP experts, such as Hutchinson, Waters, Dudley-Evans, 

John, and Jordan. It also attempts to draw the teachers’ 

attention to the importance of using the techniques included in 

the English text-book of the Third Class in Vocational 

Training Institutes in Misurata. 

It is hypothesized that language teachers, in Misurata 

Institutes, do not teach the textbook as an ESP course. It is 

hypothesized that they do not know how to teach all the 

aspects of the language, such as vocabulary, grammar, and the 

four skills (related to ESP), properly. This shortcoming in 

language teaching will undoubtedly lead to bad results. 

 

2. The Procedures of the Study 

To accomplish the goal of this study, a classroom observation 

will be conducted, and consequently, the findings of the 

classroom observation will be presented and analysed. 

According to the results that are obtained from the study, 

some recommendations are given in the last chapter. 
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3. Literature Review 

Like other majors of study in our educational system, English 

Textbooks used in Libya have been changed in the past fifteen 

years in order to cope with the changes taking place all over 

the world. The programme of teaching English in our schools 

and vocational training institutes has been changed in an 

attempt to make the prescribed syllabus of English cope with 

the rapid changes that happened in technology and economics. 

The students of Vocational Institutes start studying English 

from the First Year till the Third Year which is the subject of 

this study, after they have started studying English at the 

Seventh, Eight, and Ninth Classes of the basic education 

stage. The new English textbooks of the Vocational Training 

Institutes have been prescribed as ESP courses. During these 

three years, learners learn different professional topics. Each 

English textbook used in the Vocational Training Institutes is 

accompanied by teacher’s book and class cassettes to be 

introduced for the students.  In addition, workbooks are 

designed to give learners more exercises for practices support 

the textbooks. Since this study aims at evaluating the teaching 

of the ESP at the Third Year of Vocational Institutes in 

Misurata, the focus will be on the material used at this stage as 

follows: The textbook comprises a Course Book, a Workbook, 

a Teacher’s Book, and a Class Cassette. The textbooks used 

here are designed to take (100) hours of study in total 

throughout the whole school year. The Course book is divided 

into twelve units. Each unit is divided into six lessons as 

follows: 
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a. Lesson One and Two, Reading and Vocabulary. The textbook 

contains many activities, before reading activities as pair or 

group work activities for discussion about the text, which is  

carefully selected to meet the purposes of the lesson. Here 

learners are encouraged to use the titles and pictures, while 

you   read, like answering some questions and saying whether 

the given sentences are true or false. After reading, they do 

some activities like adding extra information about the lesson 

and doing some practice in groups. 

b. Lesson Three, listening. Here, the course book contains many 

activities such as introducing the lesson, while you listen, like 

choosing the correct picture among three pictures and 

inferring some information.  

c. Lesson Four, Speaking. In this lesson, the course book focuses 

on playing some games in pairs and talking about differences 

in life style in group work. 

d. Lesson Five, Grammar. Here, the course book contains many 

passages to be used in teaching the grammatical points such as 

distinguishing the adjectives and adverbs from the context, 

identifying the kinds of tenses and so on. 

e. Lesson Six, Writing. For this skill, the course book contains 

many pictures and texts in pairs and adds additional 

information, making notes and describing the pictures. 

The Workbook is designed to be used along with the course 

book. It contains practical material and space for the students 

to write. It has, on average, ten different exercises per 

presentation Unit. (cf. Philips, T. and A. 1999: 4-9). 
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4. Data Analysis 

In this chapter, the focus will be on the data collected from the 

classroom observation (see page: 4 of this work). The 

classroom observation is carried out to see if the teachers of 

English of the Third Year Classes in the Vocational Institutes 

in Misurata who are the subject of the study, teach the 

textbook as an ESP course. Besides, the observation aims to 

see whether the activities prescribed in the textbook of the 

Third Year Classes of the Vocational Institutes in Misurata are 

practiced in the classes, or not; mainly the writing, speaking, 

and listening activities, as they are always neglected by the 

teachers.  

 

4.1.  Classroom Observation 

The classroom observation was the only tool used in this 

research for collecting data about the kind of techniques and 

activities adopted by the teachers who were involved in 

teaching ESP in the Third Year in Misurata Vocational 

Training Institutes. The aim of the observation was to have a 

close look at the kind of teaching methodology the teachers 

are using and to find out how they deal with the textbook 

during the teaching process.  

The observation took place in ten Vocational Training 

Institutes with fifteen teachers who were university graduates 

all of whom were Libyans (sex males and nine females). The 

observation was carried on for nearly two months, from the 

22nd of March to the 20th of May 2012. Each teacher was 

observed for three periods (each period lasting for 45 

minutes).  
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Classroom observation is considered as one of the reliable 

tools in data collection that supports researchers during 

evaluating teachers’ performance inside classroom. Stern 

(1996: 493) states that knowing what is going on inside the 

classroom is to understand how well language teaching is 

taking place. As mentioned earlier, the textbook syllabus of 

English used in Misurata Vocational Institutes is based upon 

ESP, and it is to be taught according to the communicative 

approach. This can be concluded from the way the items of 

each unit are presented. Thus, the checklist items used in the 

classroom observation were taken in the same order as they 

were introduced in the Third Year Textbook. They are as 

follows: Reading, vocabulary, listening, speaking, grammar, 

and writing. 

 

4.2  The Analysis of the Classroom Observation 

This section will deal with the analysis of what was noted in 

the classroom during the observation period. In order to make 

this study reliable the items in this section have been 

organized as they appear in the textbook, reading and 

vocabulary, listening comprehension, speaking, and writing.    

4.2.1   Reading and Vocabulary 

Table (1) below shows the kind of techniques and activities 

adopted by teachers of English in the Third Year Classes in 

Vocational Training Institutes in Misurata during teaching 

reading and vocabulary. The table illustrates how teachers 

introduce the text to the learners: Do they ask the students 

questions which help them guess the meaning from the 

context? Or do they help the students make predictions from  
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the titles and pictures? It also shows if the teachers do silent 

reading or reading aloud. It also shows any extension work 

done in the class. 

 

 
Yes No 

No % No % 

Introduces the new text 3 20 % 12 80 % 

Helps learners make predictions from the title and 
pictures 

3 20 % 12 80 % 

Presents the new vocabulary 3 20 % 12 80 % 

Presents parts of speech of  the  new words 
2 

13.3  
% 

13 86.7% 

 
Helps learners  
to be aware of  

technical vocabulary 0 0 % 15  100 % 

semi-technical vocabulary 0 0 % 15  100 % 

non-technical vocabulary 
0 0 % 15  100 % 

Helps learners to collocate words 
0 0 % 15  100 % 

 
Gives learners a chance to do  

 

silent 
reading 3 20 % 12  80 % 

reading 
aloud 

13 
 86.7  
% 

2 13.3% 

 
Introduces long texts as  

one 
unit 

15 100 % 0  0 % 

Paragra
phs 

0  0 % 15 100 % 

Prepares comprehension questions to test 
learners’ understanding 6 40 % 9 60  

*No =  the number of the teachers 

Table (1) 
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From Table (1) ,  one can conclude that twelve of the teachers 

(80 %) did not introduce the new text to the learners to help 

them predict what they were going to read about from the title 

and pictures which were used on the first page of each unit in 

order to stimulate the discussion and encourage them to make 

predictions. The same is true (80 %), for the presentation of 

the new vocabulary. Only three of the teachers (13.3 %) were 

observed presenting the new vocabulary. Even though, it was 

noticed that they did not encourage their learners to use the 

new words in different grammatical structures, to help them 

recognize the different parts of speech of those words. 

Consequently, they did not help their learners to be aware of 

the types of vocabulary: technical, semi-technical, and non-

technical vocabulary. 

The table also shows that (80 %) of the teachers did not give 

the learners opportunity to do silent reading. Instead, they 

gave them the chance to read aloud. This, in turn, shifted the 

students’ attention from comprehension to pronunciation. 

Logically, this will lead to neglecting some sub-skills in 

reading such as skimming and scanning, though these are part 

of the syllabus introduced in the textbook. Also, it was noticed 

that all teachers (100 %) were presenting the long texts as one 

unit, and this will lead to many difficulties in understanding 

the text. As a matter of fact, the learners took passive roles 

and the class atmosphere became boring, too. What is 

mentioned above may be the result of many factors, such as 

teachers’ ignorance of the suitable techniques in teaching the 

reading skill as required, and shortage of the allotted time for 

teaching English in Third Year of Vocational Training  
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Institutes. 

 

4.2.2 Listening Comprehension 

Table (2) shows the techniques used by the  teachers of Third 

Year in Vocational Institutes in teaching listening skill as one 

of the main skills in the textbook. The purpose of this table is 

to show how the teachers present the listening comprehension. 

Yes No 

No % No % 

Introduces the text 
2 

13.3 % 13 86.7 %  

Prepares the students to new words 
2 

13.3 % 13 86.7 % 

   Plays the cassette once only 2 13.3 % 13 86.7 % 

several times 2 13.3 % 13 86.7 % 

Prepares the learners listening for function 
2 

13.3 % 13 86.7 % 

Prepares learners listening for information 
2 

13.3 % 13 86.7 % 

Focuses on all items presented in the text book 
2 

13.3 % 13 86.7 % 

Follows each listening part with 
comprehension questions 2 13.3 % 13 86.7 % 

Assesses the learners’ output of what they 
have listened to 

2 13.3 % 13 86.7 % 

 

*No =  the number of the teachers. 

Table (2) 

 

From Table (2), it is clear that the teachers being observed 

during this period did not focus on this skill. Thirteen teachers  
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did not introduce the text for the learners or prepared them for 

this item. They omitted all the activities used in teaching 

listening comprehension completely. Consequently, whereas 

only two female teachers did so; one can conclude that this 

skill received less concern from the teachers in comparison 

with reading skill, for example.   

    

4.2.3. Speaking 
Table (3) shows the kinds of activities used by teachers of  

Class Three in Misurata Vocational Institutes during carrying 

out the speaking skill techniques. It identifies that only three 

(20%) of the observed teachers stimulate the learners attention 

towards the difficult words. It also shows that twelve (80%) of 

the teachers introduced the new patterns to the learners, 

encouraged them to interact between each other during the 

lesson, use group and pair work, let the student participate 

correctly in the class and discussed all the presented items for 

the speaking skill.  

 
 Yes No  

No % No % 

Stimulates the discussion and helping 
students in difficult words 

 3 20 % 12 80 % 

Introduces the students to the new 
language patterns 

4 26.7 % 11 73.3 % 

Encourages students to interact with each 
other in the class 

0 0 % 15 100 % 

Uses group work and pair work in the 
classroom 

2 13.3 % 13  86.7 % 
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Gives students a chance to participate in 
the class 

3 20 % 12 80 % 

Discusses all the items listed in the 
speaking skill activities 

0 0 % 15 100 % 

 

*No =  the number of the teachers. 

Table (3) 

 

From the information presented in Table (3) , one could 

conclude that the majority of the teachers (80 %) did not have 

any discussion with the learners to make them aware of the 

difficult vocabulary. Only (20 %) did that. (73.3 %) of the 

observed teachers did not introduce the new patterns of the 

target language for the learners, only (26.7 %) did so. The 

table also shows that all the teachers (100 %) did not 

encourage the interaction between the learners during the 

classes. It is also clear from this table that the largest number 

of the observed teachers (86.7 %) did not concentrate upon 

group and pair work. Few teachers (13.3 %) carried out this 

technique. The majority of the teachers (80 %) ignored the 

students’ participation in the classroom. (100 %) of the 

teachers did not use all the items presented for the speaking 

skill in the textbook. In view of what has been mentioned, we 

can conclude that the teachers of the Third Year neglected 

most of the main activities and techniques designed for this 

skill. As a result, it is un-reasonable to expect the learners to 

use the target language outside the class. 

 

4.2.4. Writing   

Despite the importance of writing in language learning  and 

teaching as it is one of the four skills, most teachers did not  
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pay attention to it. This can be realized from Table (4) which 

shows the techniques that the teachers of English used in 

teaching writing. It shows that five (33.3%) of them introduce 

the learners to the convenient techniques of writing a short 

paragraph, an article or an essay by focusing on the writing 

mechanism. Also, it shows twenty teachers prepared learners 

to write reports, informal and formal letters, either by using a 

model text or supplying them with some ideas by formulating 

informative questions.  

 

 
Yes No 

No % No % 

Introduces the topic 5 33.3% 10 66.7 % 

Presents the 
components of 
writing a good 
paragraph by 
explaining 

how to expand a 
sentence 

3 20 % 12 80 % 

how to expand a 
paragraph 

1 6.7 % 14 93.3 % 

how to write more 
than one paragraph 

0 0 % 15 100 % 

Gives learners the opportunity to do peer-
correction 

0 0 % 15 100 % 

Uses the given texts as models to write parallel 
ones 

3 20 % 12 80 % 

Gives the student a chance to do a kind of pair 
or group work 

4 26.7% 11 73.3 % 

*No =  the number of the teachers. 

Table (4) 
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Table (4) shows that over (66 %) of the teachers did not 

present the title of the writing practice or even help their 

learners how to write a good paragraph or how to expand 

either their sentences or paragraphs. Thus, all teachers (100%) 

did not help the students to write more than a paragraph, an 

essay, for example. Moreover from this table, one can deduce 

that all the teachers (100 %) neither carried out any kind of 

pair or group work among learners, nor encouraged their 

learners to do peer-correction. It might be fair to say that they 

did not have any idea about such activities. It was found that 

(80 %) of the teachers  did not use the given texts contained in 

the textbook as models to help the students write parallel 

ones. In conclusion, this leads us to say that most of the 

teachers being observed paid less attention to the writing skill, 

if not neglecting it completely. 

 

4.2.5. Grammar  

Table (5) shows how the teachers of the Third Year of 

Vocational Training Institutes deal with the last issue of each 

unit in the textbook (grammar). This table also gives us an 

idea about the way the teachers presented the new 

grammatical structure to their learners through the reading 

text. Besides, it shows whether  the teachers used the reading 

text to help their learners elicit the new language structures 

from the context, and whether they taught them inductively or 

deductively. It also shows whether the teachers gave learners 

the opportunity to practice the new patterns to create their 

own language. 
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Yes No 

No % No % 

Uses the context to introduce the new 
grammatical structure  15  100% 0 0 % 

Asks guiding questions to help learners elicit 
 the grammatical structure from the context 

5 33.3 % 10 66.7% 

Uses the target language to explain the new 
grammatical rules 

3 20 % 12 80 % 

Follows each grammatical rule with a 
suitable exercise 3 20 % 12 80 % 

Helps learners to create new language 
3 20 % 12 80 % 

 

*No =  the number of the teachers 

Table (5) 

From the table above, we can say that all of the teachers in 

this study (100 %) focused on the teaching of the grammar 

points of the target language through the given exercises, 

without giving any extra activities that might help the learners 

master the included points. That teachers did not use the texts 

contained in the textbook to help their students to deduce the 

grammatical rules as they presented the texts, because they 

simply cover the grammatical features as such. Therefore, it is 

un-reasonable to conceive, as have been observed, that the 

teachers gave the learners chance to highlight the new 

structures of the target language from the context only. 

Furthermore, it was noticed that only (20 %) of the teachers 

were using the target language as they explained the 

grammatical rules; whereas, (80 %) resorted to the learners’ 

mother tongue. They dictated the grammatical points in 

Arabic sentence by sentence. It is also clear that (80 %) of the  
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teachers did not give their learners the opportunity to give 

extra examples using the target language in the class. They 

adhered completely to the exercises given in the textbook. 

 

4.3. The Findings of the Study  

The classroom observation was the main tool used for data 

collection in this research. The classroom observation has led 

to the fact that the English teachers who teach the Third Year 

of Vocational Training Institutes adopted a method, which is 

much similar to that of the traditional one used as classroom 

procedures in their dealing with the prescribed syllabus. The 

teachers were teaching in manners similar to the way they 

were taught by those traditional teachers who are adopting the 

Grammar–Translation Method. The results of the present 

study can be summarized as follows: 

1. The teachers who are the subjects of the study did not start the 

reading skill by introducing the new topic to their learners. It 

would be beneficial if they do a kind of warming up through 

which they prepare the student to the reading text, carry out 

any kind of discussion, form some questions that are related to 

the topic, or even simply write the main ideas of the topic on 

the board. Such activities motivate the learners and encourage 

them to act more actively in the class until they gain the habit 

of participation in the class. Besides, such exercises encourage 

the learners to communicate successfully in the target 

language. Moreover, the teachers did not give their learners 

any comments on the new vocabulary, or make their learners 

be aware of different types of vocabulary which is considered 

as one of the main goals of ESP courses. The teachers just  
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presented a list of the new words on the board, and then asked 

the learners to memorize these long vocabulary lists with their 

equivalents in Arabic. In addition, (80 %) of the teachers also 

neglected the silent reading, which in turn, led to neglecting 

the sub-skills activities of reading such as scanning and 

skimming (see Table 1). It is clear that the majority of the 

teachers (80 %) read the text aloud with translation of the text 

into Arabic, and then answered some comprehension 

questions aloud.  

2. The class observation shows that the listening skill is 

completely ignored by the teachers, although it plays a 

principle role in language learning. This may be due to the 

fact that the teachers who were assigned to teach English to 

these classes were not well-qualified to use the target 

language perfectly and fluently in the class, and so they 

resorted to the learners’ mother tongue or they dropped the 

listening activities from the teaching process. As a result, it 

was found that nearly all teachers (87 %) being observed 

neglected this skill (see Table 2). 

3. Although few teachers (20 %) used the correct activities 

which encourage the learners to develop their ability to write, 

Table (4) shows that (93 %) of the teachers did not give any 

details about the different structures of the target language that 

would help learners to carry out the writing assignments. 

Also, the study shows that (100 %) of the teachers did not 

help learners or supply them with the convenient way of 

writing. It is also clear that the observed teachers did not use 

the given texts as models to write parallel or at least 

paraphrasing these texts, in order to motivate  their students.  
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(80 %) of the teachers did not focus on pair and group work 

techniques in the classroom (see Table 4).  

4. In view of what has been said, we can say that the teachers 

who teach the Third Year Classes in Vocational Institutes in 

Misurata were not aware of ESP courses, though the given 

book in these Institutes is based as an ESP course. 

5. Conclusion and Recommendations 

 

5.1. Conclusion 
The aim of the study was to investigate whether the teachers 

of the Third Year of Misurata Training Institutes were 

teaching the prescribed book as an ESP course. It was 

hypothesized in Chapter One that the teachers who are 

teaching Third Year Classes of Misurata Vocational Training 

Institutes had no experience in teaching ESP, so they did not 

introduce the new syllabus activities presented in the English 

textbook appropriately.  

To investigate this hypothesis, a classroom observation was 

conducted. The findings obtained from this study show that 

most of the teachers teaching the English textbook, prescribed 

for the Third Year in Misurata Vocational Institutes, follow 

the same procedures in teaching the prescribed course. The 

adopted procedures are those which are more suitable for 

General English courses, not ESP ones. This prevented 

achieving the ultimate goals that the course designers aimed to 

accomplish through using the new textbook syllabus. It was 

noticed that the teachers’ goal as they teach was just 

supplying the students with some grammar and vocabulary 

taken from the reading texts, with their equivalents in the  
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learners’ mother tongue. Besides, the listening and speaking 

skills were excluded by the teachers.  

 

5.2. Recommendations  
On the basis of the findings of the present study, the following 

recommendations are suggested: 

1. The teachers should consider that the new prescribed book in 

the Third Year of Misurata Vocational Institutes is completely 

different from that being used during the last three decades of 

the previous century. The new syllabus is based upon the 

communicative approach for ESP courses. Therefore, the 

teachers need to put into practice what is being required 

communicatively. 

2. The teachers should utilize the pictures and titles to introduce 

each new unit or reading text to help the learners predict what 

the new lesson will be in order to pre-prepare them to the 

lesson mentally.. This can be carried out by adopting the 

following items: 

a. In reading comprehension, teachers should introduce the 

reading text in a convenience way by following the steps 

according to which each unit is presented ‘Before you 

read’, in order to prepare the learners for what they are 

about to read. 

b.  As they introduce the lesson, teachers should stimulate 

their learners to read the text silently through: scanning the 

headings and sub-headings or skimming texts ‘While you 

read’. 

c. The teachers should deal with the overall meaning through 

guessing or eliciting from the context. Teaching reading in  
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ESP courses will be based on stating a given purpose 

application, transferring of information,  following up 

language information, and encouraging the teaching of good 

reading skills.  

d. The teachers need to follow each reading lesson with a 

general discussion and questions about the topic by either 

dividing the class into groups, or using the class as a whole 

to test their learners’ understanding ‘After you read’. 

3. The new vocabulary should be presented through the 

context, not in isolation. 

4. Teachers should not translate the unfamiliar words, or even 

the text into the learners’ mother tongue. The use of L1 should 

be used only where it is feasible (to save time, for example).  

5. The teachers themselves should be aware of the difference  

between technical, semi-technical, and non-technical 

vocabulary as they present a new material or unit. 

6. The teachers should not neglect the speaking skill and they 

should carry out its activities. This skill gives learners the 

opportunity to communicate in the target language and 

improves their pronunciation. This may be accomplished by 

encouraging the students to initiate their intentions through 

the pair or group work technique, and giving the whole class 

the opportunity to take part in the class.  

7. Learners should be stimulated to work as independent 

participants within the group. This will help learners’ 

interaction as speaking monologue. 

1. The teachers need to focus on the micro-skills and 

teach them gradually, or concentrate on listening for specific  
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information. This in turn will help the learners  extract the 

meaning from the listening text. 

9. Writing activities should be introduced through the 

modeltext included in the textbook, on the basis of stimulating 

the learners to write a similar or parallel one, just by doing 

minor changes on the model one. 

a. Teachers should draw their learners’ attention to the 

various stages that any piece of writing goes through. 

b. Teachers need to draw the learners’ attention to deal with 

the idea of writing as problem-solving, encouraging the 

learners to identify a certain problem, and solve it.        
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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ر.ت
 5 االفتتاحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1
 6 الصديق سليم مفتاح  /أ التصوير البياني في سورة الحاقة 2

3 

عوامل انحسار تجارة القوافل بوالية 
ة طرابلس الغرب واآلثار االقتصادي

 -9191واالجتماعية المترتبة على ذلك 
م "مدن وقرى الجبل الغربي 9199

 .أنموذجا"

 33 مصطفى أحمد صقر د/

4 
بعض مشكالت الشيخوخة بمنطقة 

 الخمس
 66 مفتاح ميالد الهديف د/ 

5 
دور الفن التشكيلي في تجميل 

 مؤسسات المجتمع المدني
 103 حسين ميالد أبو شعالة /أ

 116 مفتاح علي محسن / د قالتفسير بالسيا 6

7 
صورتان من أصول التربية في القرآن 

 152 مصطفى رجب الخمري  د/ الكريم

6 
زمن الحنين " قراءة أسلوبية لعينية الصمة 

 160 عادل بشير الصاري د/ القشيري"

3 
إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير وتوظيفه 
للقواعد األصولية من خالل كتابه "التنبيه 

 دئ التوجيه"على مبا
 133 جمال عمران سحيمد/

اإلرشادية لدى عينة من طالب  الحاجات 10
 كلية التربية جامعة مصراته

  أحمد حسانين أحمد /د
 236   الجروشيحمد سما م أ/
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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ر.ت

11 
نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة في 

وفق االتجاهات الحديثة "تصور ليبيا 
 مقترح"

 271 نبيلة بلعيد سعد شرتيل د/

12 
إضافة قيد لمسألة برمجة خطية وتأثيره 

 على الحل األمثل للمسألة              
  مناف عبد المحسن  د/

 عبد العزيز
307 

13 
بناء أنموذج الستخدام التراسل الفوري 

   في تحسين مخرجات العمل
ر الحسيني                   عماد عبد األميأ/

 344 نورس كاظم يوسفأ/ 

14 
األعذار الشرعية للمرأة وأثرها في 
 تطبيق الحدود "بحث فقهي مقارن"

 370 د/أحمد علي معتوق الزائدي

15 

اللوحات التشبيهية التمثيلية الممتدة في 
الشعر الجاهلي "لوحة الحيوان عند 

امرئ القيس بن جبلة السكوني 
 أنموذجا"

 367 د. حسن أحمد األشلم

16 
األساس اإليقاعي لعروض الخليل بن 

 أحمد الفراهيدي
 السالم مخزوم عبد د/

 424 الشيماوي

17 
Libyan Bank Perceptions towards 

Islamic Finance Users' perspectives /446 الصادق حسين غيث د 

18 
Lack of Experience in Teaching 

English For Specific Purposes (ESP) 

 Centersin Some Vocational Training 

isurataMYear Classes in  rd3 

 475 إسماعيل فرج القماطي /د

 437 الفهرس 19
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 أن يراعى فيها ما يأتي : يشترط في البحوث العلمية المقدمة للنشر
 أصول البحث العلمي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العلمية قد سبق نشرها أو كانت جزءا من رسالة علمية . -

يرفق بالبحث المكتوب باللغة العربية بملخص باللغة اإلنجليزية ، والبحث  -
 لغة العربية .المكتوب بلغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
ها ، والفترات الزمنية الممنوحة للعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمه 
 .  مستقبال المجلة

 
 تنبيهات :

 للمجلة الحق في تعديل البحث أو طلب تعديله أو رفضه . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجلة وسياستها . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  -
 المجلة .
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