


                                                                                                                             
  مجلــــة كليــــة اآلداب
  مجلة علمية محكمة نصف سنوية

  تصدر عن كليات اآلداب
  بجامعة الزاوية

  

  عشر التاسعالعدد 

  الثانيالجزء 
  م  2015 يونيو

  
  
  
  
  
  
  

  للطباعة والدعایة واإلعالنتمت عملیات الجمع المرئي والطباعة بمكتب رؤیة 
  0925031603ھـ  –شارع عبدالمنعم ریاض  –الزاویة  –لیبیا 

  
  
  
  



  إبراھیم محمد سلیمان. أ: المشرف العام
  

  هيئة التحرير
  العفيفعثمان المختار . د: رئيس التحرير 

  بشير أحمد طروم. أمينة رمضان العريفي         د. د

  أبو زيد محمدإعمارة . د: مراجعة لغوية 
  عفاف الطاهر شلغوم. أ                   

  اإلستشارية الهيئة
  

            داقـــــــي البنــــد علـــــــمحم. د        ديـــــــم الفانــــــــد سالـسعی. د
        دارةـــــب قــــــح رجـــــــــفات. د       ضـــفى القریــــــم مصطـسال. د
       ي ـــــد المصراتـــــد أحمــمحم. د        بيــــعبد الرزاق علي الرجی. د
           نات ــــد حســــد عبد المجیـمحم. د          تاحـــــالحمید مفبشیر عبد . د
         و    ـــــود الجبـــــن مولــــــــــحس. د       محمد عبدالحمید الغرباوي   . د

  فارـــــــال المخـــــــتار دــــخال .د
  

  
  :المراسالت 

  اویةجامعة الز –ترسل المراسالت باسم رئیس التحریر 
  023- 626881: ھـ وفاكس 

www.aladab.zu.edu.ly  
  دیناران أو ما یعادلھما خارج لیبیا: السعر 



  

  قواعد النشر 
  

األبحاث األصلية والمبتكرة التي تتسم " كلية اآلداب " تنشر مجلة  -1
بالجدة والدقة والمنهجية، ولم يسبق نشرها في أي مطبوعة 

 .الدكتوراه للباحث ،وليست جزء من رسالة الماجستير أوأخرى
بشكل سري من  تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى الفحص العلمي -2

 .قبل متخصصين، وتحدد صالحيتها للنشر بناء على رأي لجنة التحكيم
يجب أن يتقيد الباحث بالمنهجية ، وأصول البحث العلمي، وأن ُيشير إلى  -3

     نهاية البحث الهوامش والمراجع في المتن بأرقام، وترد قائمتها في 
 .ال في أسفل الصفحة

يجب أن ُيقدم البحث مطبوعًا بالحاسوب من نسختين، مرفقًا معهما  -4
 .يتضمن البحث المطلوب نشره" CD"قرص 

يجب أن يكتب الباحث أسمه، وعنوان البحث، ومكان عمله، ودرجته  -5
العلمية في ورقة مستقلة،ويعاد كتابة عنوان البحث فقط على الصفحة 

 .ى من البحثاألول
وث المكتوبة حاللغة العربية هي اللغة الرسمية للمجلة، ونرحب بالب -6

 .باللغة األجنبية، على أن ترفق بملخص واف باللغة العربية
             " الماجستير"ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية  -7

التي تمت مناقشتها وإجازتها، كما ترحب بإسهام " الدكتوراه " و
الباحثين بعرض الكتب والدراسات والتقارير عن المؤتمرات والندوات 

 .العلمية
 .شطة العلميةنتقبل المجلة نشر اإلعالنات، خاصة تلك المتعلقة باأل -8
تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة، على أن تكون مستوفية  -9

 .لشروط السالفة الذكرا
 .اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط - 10



  

  المحتويات 
  
  

  الصفحة  ثـــــــالباحاسم   ثـــــــوان البحــــــعن
  1  تطور مفھــوم االستشراق وآلیاتھ

    صالح محمد دبوبھ.د  
  23  النخلة في المثل القرآني

    حسن الخرزة.أ  
بي العباس المبرد النحویة مع علماء البصرة في كتابھ مسائل من مخالفات أ

  المقتضب
36  

    محمود سالم محمد الذیب. د  
  62  مفھومھا ومظاھرھا في القرآن الكریم -المماثلة الصوتیة 

        عون المبروك زقلم. د
  74  التأویل النَّحويُّ ـ مفھومــھ وآلیاتــھ

    ساسي امحمد مانیطة. د  
  106  م1609مي في األندلس بعد قرار الطرد الوجود اإلسال

    نزیھة أبوالقاسم الرجیبي. أ  
  135 الثقافة ودورھا في تطور المجتمع اللیبي

    خدوجة الھادي شنبي. أ  
  174  الفروق في مستوى الذكاء وعالقتھ بااللتحاق بریاض األطفال

  نوري أحمد الغنودي . د  
             ابتسام سالم المزوغي. د

  

  198  الشباب اللیبي والتغیر االجتماعي
    محمد عبدالسالم ھمومھ. د             

  228  مواقف أبي حامد الغزالي النقدیة لنظریة القیاس األرسطیة
    سالم مصطفى القریض. د    
  

  

 

  



  
  

  المحتويات
   

  257  دور الوسائل التعلیمیة في العملیة التربویة
خیري على القمودي األحرش   .أ  

  حالد رمضان على الزلیطني.أ
  

  289  التطور التكنولوجي وأثره على التحریر الصحفي في الصحافة اللیبیة
    عبد الكریم صالح علي شبل.د  

  338  القیاس في العلوم االجتماعیة 
    أمینة رمضان العریفي .د  

  360  لمملكة ُسنغاي  المالمح السیاسیة واالقتصادیة
    المرابـط  إبراھیم العربي محمد. أ  

  380  االغتراب الوظیفي لدى العاملین بصندوق الضمان االجتماعي
  عبدالسالم محمد ابراھیم .د  

  رــر جرجـم البشیـابراھی.د
  

  402  التقییم العلمي وتدریس اللغة االنجلیزیة في الجامعات اللیبیة
          عبدالسالم صالح الطنطاني. د  

SYNTAX and SEMANTICS of “WHAT” 
as A NOMINAL RELATIVE PRONOUN  

441  

  الصادق محمد البوسیفي. د  
  علي المقطــوف الجــدي. د

  

  
 
  

  

 



  
  
  

   تنويه
     

إن تقـدیـم البحـوث المنشــــورة أو تأخیرھا 
فـي ترتیب الصفحات ال یعني المفاضلـة، 
لكــن متطلــبات التنسیــق الفني ھي التي 
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  وآلیاتھ  االستشراقوم ــتطور مفھ
  صالح محمد دبوبھ .د                                                                                   

  قسم الدراسات اإلسالمیة                                                                               

  ة الجبل الغربي ـجامع - كلیة اآلداب األصابعة                                                                    

  :اإلشكالیة والتساؤالت

ن    ر ع إن المصطلحات خاضعة للتغییر والتطور، ذلك من طبیعتھا ألنھا تعبی

اھیم  ادئ،  (مف ار أو مب اتأفك ر ص  )أو متطلب ك التعبی ذ ذل ن  یغ، یأخ ف م ًا تختل

م    عصر إلى  اھیم تتس عصر، ومن وضع ثقافي إلى وضع آخر، في حین أن المف

  .یر والتبدیل إال بمفاھیم أخرى تحل محلھایبالثبات فھي ال یلحقھا التغ

ر    فكیف یمكن تصور ظاھرة لھا منطلقاتھا وأفكارھا ومبادؤھا خاضعة للتغیی

ي أصبحت ذات    یر كظاھرة اال ووالتط  ن األصّ  مخلق  أمشاج ستشراق الت باغ ة ع

  ریخیة؟ألتا

  فكیف تشكلت الظاھرة االستشرافیة؟

  وكیف استجابت للتحوالت التاریخیة والفكریة؟

  وھل حافظت على أصولھا ومقاصدھا وھي تتالقح مع الحوادث واألفكار؟

  أم أیدولوجیة سلطویة؟ أظاھرة فكریة حواریة كانت 

رق     ى الش ھ إل ا الموج ن خطابھ ور م ي تط ا وھ ددة آللیاتھ ت مج ل كان ھ

  المي؟اإلس

  :توطئة

ا       ت بم ا زال دًال وم ارت ج ھ إن ظاھرة االستشراق من الظواھر التي أث  أفرزت

دین والحضارة والت      دة لل راءات جدی ن شكوك وق ھ م ا أثارت ن رؤى، وبم ریخ أم
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المتلقون حولھا إلى مناصرین یدعون بدعوتھا، وإلى معارضین یواجھون  نقسما

  .نھامیصدر  ثقافتھا ونتائج دراساتھا، واستعداء كل جدید

دین     رفة، فال ة ص ت دینی ى كان ذورھا األول د أن ب اھرة یج ذه الظ ع لھ والمتتب

اءت      یرھا فج ا ومص ن وجودھ ًا ع راع دفاع ود الص ة تق دین، والكنیس ھ ال یواج

  .المواجھة عنیفة متعجلة، وكانت اإلفرازات عجائبیة خرافیة سمجة

رت الوس  زمن تغی ور ال ع تط تلمس ال وم ذت ت داف وأخ  ةطریقائل واألھ

م    وعیة وإن ل ى الموض رب إل ائج أق ت النت رامة، فكان ر ص اھج أكث تخدم من وتس

  .تخلو من الموروث، الذي صعب التخلص منھ

ة      رقیین للمواجھ ین الش ز الدارس ك حف ل ذل ى    وك ا أدى إل ل م د والتحلی النق

  .إلى فریق یؤید ویحمل اللواء لیجدد، وآخر یعارض ویرفض ویندد انقسامھم

ك بر  ویس   یقول في ذل ارد ل ة مستشرق      :Brnard Liwisن د أصبحت كلم لق

ى    ... منذ اآلن فصاعدًا ملوثة  ا ، وحت دت قیمتھ ك لأوألن الكلمة فق ت    ئ ذین كان ال

دولي التاسع    تدل علیھم تخلوا عنھا ، وقد تجلى ھذا التخلي رسمیًا في المؤتمر ال

ول  1973والعشرین للمستشرقین الذي عقد في باریس صیف   م یق ان سرع : م، ث

 .)1("جمیعًا على ضرورة التخلي عن ھذه التسمیة متفقونما تبین لھم أنھم 

  :المفھوم 
أدوات    إن االستشراق طلب علوم الشرق ولغاتھ ومعارفھ، ألغراض شتى وب

  .)2(متعددة وھي كلمة تقال لمن ُیعنى بذلك من علماء الغرب

ھ    طلح علی ا اص ى م ًا عل دیثان، جری طلحان ح رق مص رب والش والغ

ى األ ون  : شرق وغرب  : "وروبیون في عصر االستعمار، من تقسیم للعالم إل یعن

رق   ون بالش ھم، ویعن الغرب أنفس ع   : ب انوا موض ذین ك ا، ال یا وأفریقی ل أس أھ



 

                            - 3 - 

ذا االستعمال    ى ھ د تحول    )3("استعبادھم، واستغاللھم وجرینا نحن من بعد عل فق

  .المفھوم من جغرافي إلى ایدلوجي أو سیاسي

راق إذن   ة    فاالستش اعالت الفكری اھر التف ن مظ ارزة، م اھرة ب ل ظ یمث

والصراعات التي قامت بین الشرق والغرب، أي أداة المعرفة في الثقافة الغربیة 

  .وموضوعھ الشرق بما حوى من معارف وعلوم وحضارات

و  رق ھ ھ       : والمستش رق ولغات ة بالش ارف الخاص ن المع تمكن م الم م ع

  .شرق ھو العامل فیھ، فاالستشراق میدان، والمست)4(وآدابھ

ي    ھ یعن ي خصوص ة، وف رق بعام ة الش ي دراس ھ یعن ي عموم طلح ف والمص

ا    ھ، أي أنن دراسة الشرق العربي اإلسالمي، وھو ما یتبادر إلى الذھن عند إطالق

ى     ر عل د یقتص م یع ذا ل ة، وب المي بخاص ي اإلس رق العرب ة الش ھ دراس ي ب نعن

ل تجاوزھ     رب، ب ة للغ ة المقابل ة الجغرافی ة    الرقع رة العربی رب الجزی ى غ ا إل

  .)5(فشملھا ھذا االسم باعتبار دینھا اإلسالمي، ولغتھا العربیة

ى     ي العمل عل وقد حدد أحد المستشرقین الھدف العام لھذه الظاھرة المتمثل ف

  .)6(إقناع المسلمین بلغتھم ببطالن اإلسالم، واجتذابھم إلى الدین المسیحي

اب العرب المسلمون     ى       وقد تنبھ الكت ذه الظاھرة، وإل رئیس لھ دف ال ى الھ إل

وم، و      ى الی ي واإلسالمي حت اَلَمْین العرب ى الَع ا عل ي جّرتھ ت ظحالاألخطار الت

وقد كان الھدف الرئیس من إنشاء مؤسسات االستشراق    : "عزیة طھ ذلك فقالت

للوا   ھو تزوید المنّصرین بمعارف واسعة ومتنوعة حول اإلسالم وأھلھ، كي یتس

ا فسادا     إلى الدوائر وا فیھ العلمیة اإلسالمیة من مدارس ومعاھد وجامعات، لیعیث

ذه المؤسسات، واإلشراف        دول اإلسالمیة، وإلحاقھم بھ بجانب تصدیھم ألبناء ال

  .)7("على تعلیمھم وتوجیھھم
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راق         اھرة االستش ة ظ د بدای رب لتحدی ى الغ احثین عل ض الب د بع وان اعتم

ا الكنسي عام    واعتبار أن وجوده الرسمي كان بصدور ق م 1312رار مجمع فیین

ات     ن الجامع دد م ي ع رقیة ف ات الش ي اللغ ن كراس دد م اء ع ي بإنش القاض

  .األوروبیة

ى المستوى    ادیمي إال أنھ عل دیثا       األك ي االستشراق والمستشرق ح إن داللت ف

ة والفرنسیة   وم حوالي عام        ،العھد في االنجلیزی ى المفھ ت األول د تبن م 1779فق

دت  ةاألكادواعتم ا    یمی ى معجمھ ت إل یة ودخل ة الفرنس ي اللغ ة ف یة الكلم الفرنس

  .)8(م1838المشھور سنة 

ویس    ویتساءل  امج ل المستشرق البریطاني المعاصر     Bernard lewisبرن

ول ) 1916( بح  : فیق ل أن تص ة قب ي الكلم اذا تعن راق إذن؟ م ذا االستش و ھ ا ھ م

ت     ھذا النوع من التلوث الفكري الذي جعل الكثی  یسمّمھا ي كان ات الت ن الكلم ر م

في خطاب في الماضي قد أصبحت منذ اآلن فصاعدًا غیر قابلة لالستخدام  مفیدة

  .)9(؟عقالني

ول    د فیق دیم والجدی ي    : "ویحاول أن یربط بین مفھومھا الق ة االستشراق ف كلم

ن،    : الماضي مستخدمة بمعنیین أثنین ي الف المعنى األول كان یدل على مدرسة ف

ن ة م ى مجموع انوا   عل ة، ك ا الغربی ى أوروب م إل ول معظمھ ع أص انین ترج الفن

ط         رق األوس ي الش زمن ف ن ال رة م ون لفت رق یقیم ى الش ة إل ن رحال ارة ع عب

ھ     ھ أو یتخیلون ا یرون ًا      ،وأفریقیا الشمالیة، ویرسمون م ك أحیان ون ذل انوا یفعل وك

ة  ةبطریق ول   رومانطیقی م یق ة، ث ة مدھش و األ  إنوغرائبی اني ھ ى الث ر المعن كث

  .)10("شیوعًا وال عالقة لھ باألول إنھ یعني تخصصًا علمیًا
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وال اإلسالم    رز ل دین     ؛فاالستشراق إذًا ظاھرة ما كانت لتب و ال ألن اإلسالم ھ

ال      ة ورج دد الكنیس رًا ھ ا خط كل لھ یط، وش ر الوس ا العص ب أوروب ذي أرع ال

لقلم في الدین المسیحي، فھبوا في وجھھ یستعملون السیف لردعھ، ویستخدمون ا

الم   ین اإلس اري ب راع الحض رًا للص دت مظھ لیبیة جس الحروب الص ده، ف نق

ر         ة، تم ة عریض ة جغرافی ى رقع ان، وعل ن الزم رنین م ر ق رب، عب والغ

ط   ر المتوس واحل البح ل س تھم ك ام، وتل الد الش م ب توعب معظ ول، وتس باألناض

ذ   )11(الشرقي، وال تنتھي إال بتونس غربا ھ  ، وكانت تلك الحروب الحل ال ي قدمت

ي المنظور         ر ف ذي اعتب د، ال دین الجدی ة ال الكنیسة في أول تصوٍر لھا لردع حمل

ذاك  ي آن ب     : الغرب رة، یطل ا، كف قین عنھ ھ منش ر أتباع یحیة واعتب ة، مس ھرطق

ة       ي خطب ا جاء ف دھم، ولعل م اني   : ردھم، وردعھم، وإعادتھم إلى رش ان الث إرب

ام  انزا، ع س بیاس یس مجل ي، رئ ا الفرنس ة 1095الباب ر وثیق د أخط ي تع م، والت

ح صورة           س بشكل واض ة للحروب الصلیبیة، وتعك دوافع الحقیقی ن ال تكشف ع

ا    ول فیھ ي یق ا شعب   : اإلسالم والمسلمین في الوعي الكنیسي الغربي آنذاك، الت ی

ار    عب اهللا المخت ا ش ة ی ة      ... الفرنج ن مدین طین، وم وم فلس ن تخ اءكم م د ج لق

أن جنسًا لعینًا أبعُد ما یكون عن اهللا، قد طغى في القسطنطینیة أنباء محزنة تعلن 

ا   یحیین وخربھ الد المس بالد، ب ك ال ن   ...تل ة تعل دین، والكنیس ھ ال دین یواج ، فال

تمیل        اطبین ویس ان المخ تعطف أرب ا، ویس الیبھا وطرقھ دد أس ة، وتح المواجھ

ول     ى المسلمین، فیق وبكم إذن   : "قلوبھم ویزرع األحقاد في نفوسھم عل طھروا قل

ى        ریقكم إل ذوا ط زاع، واتخ ن ن نكم م ا بی ى م وا عل د، واقض ن أردان الحق م

ا     ث، وتملكوھ نس الخبی ك الج ن ذل ذه األرض م وا ھ دس، وانتزع ریح المق الض

ة        اھج، إن المدین ردوس المب ا، ف ي ثمارھ ا ف ر لھ لیم أرض ال نظی تم، إن أورش أن
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ا،      وا إلنقاذھ م أن ھب تغیث بك الم تس ط الع ي وس ة ف ى القائم ذه  العظم وا بھ فقوم

ن أجل     تنالون م الرحلة، راغبین متحمسین، تتخلصوا من ذنوبكم، وثقوا بأنكم س

، فالدعوة األولى للمواجھة )12("ذلك مجدًا ال یفنى في ملكوت السموات واألرض

ان رجال       ث ك ان، حی كانت على أیدي رجال الكنیسة من بابوات وأساقفة، ورھب

  .)13(ي أوروباالدین یومئذ یؤلفون الطبقة المتعلمة ف

  :منطلقات االستشراق 
ن      ر ع ان أداة التعبی ذي ك وفي فضاء ھذا الصراع الطویل ولد االستشراق، ال

ذه الصورة           ي، ھ وعي الغرب ي ال ة ف ولى تشكیل الصورة النمطی نظام معرفي، ت

  .التي كانت في معظمھا أوھامًا وأساطیر حول الشرق وتراثھ وتاریخھ ومعارفھ

ذین   وھذا ما كان واضحًا ف ان ال ي كتابات المستشرقین، وقد بدأ على ید الرھب

ي      اھیرھم الت وا لجم ھ، لیثبت وا حقائق الم ویحرف ي اإلس وا ف م أن یطعن ان یھمھ ك

تخضع لزعامتھم الدینیة، أن اإلسالم ھو الخصم الوحید للمسیحیة في نظر الفكر 

فّ        ج، لصوص، وس وم ھم اكو الغربي، دین ال یستحق االنتشار، وأّن المسلمین ق

  .دماء، یحثھم دینھم على الملذات الجسدیة ویبعدھم عن كل سمو روحي وخلقي

ة    ذه األداة الفكری ق ھ ان منطل د      : وك ى ی ا، وعل وب فرنس وني، جن دیر كل ب

لمین         اب المس ة كت ى ترجم ھ إل ذي توج دیر، ال ك ال یس ذل ل، رئ رس المبّج بط

دس  ریم(: المق رآن الك ویتھم )الق ث ھ وتھم، ومبع در ق د رآه مص ت ، وق ، فكان

درو      1143: ترجمة القرآن إلى الالتینیة، عام ّدعى بی د یھودي متنصر ی م على ی

رت أوف       اني وروب ان األرم ة ھرم ي، وبمعاون الفونسي، أو العبري، أو الطلیطل

دیر   )14(جستري یس ال رم، رئ ھ   ؛، وإّنما نسبت ھذه الترجمة إلى بطرس المحت ألن

  .الذي أمر بھا
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ا طب ي روم ة ف ت الكنیس د منع رھاوق ا ونش اد  ؛اعتھ ا المض ن تأثیرھ ًا م خوف

ذي       ث ال ى درجة العب على المسیحیین أنفسھم، رغم ما بھا من تحریف، یصل إل

  .یلحق الخزي والعار بالقائمین بھا

دف     ي أن الھ ذا یعن فأول أداة ناقلة للفكر اإلسالمي كانت على ید الكنیسة، وھ

ر  الدیني كان المسیطر األول على توجھات المستشرقین  في نقلھم للتراث والتعبی

  : عن الصورة الفكریة واإلسالمیة، في األوساط المسیحیة، لمواجھة ھدفین اثنین

ا فھم     : أولھم لمین ووص ن المس ھ م ر، وحملت ذا الفك ذ ھ و نب یحیین نح ع المس دف

  .بأبشع النعوت، حمایة لھم من الدخول فیھ

لمین، وصرفھم عن إحداث ردة في صفوف حملة الفكر الجدید من المس: ثانیھما

رة            ن الك وع شاسعة م ى رب دثوا بواسطتھ سیطرتھم عل ذي أح دیني ال م ال رابطھ

  .األرضیة، من األندلس غربًا، وحتى تخوم الصین شرقًا

  : وللقیام بھذه المھمة كان الُبد من التوجھ إلى

 البحث عن السلبیات، والعورات وإبرازھا، والتركیز علیھا.  

 ،ر     بث ما یمكن بثھ من القصص ذا الفك ن ھ واألساطیر، والخیاالت المنفرة م

د      وب جدی ي ث وحملتھ، والتقلیل من أھمیتھ، وإبراز أنھ ال یعدو أن یكون إعادة ف

  .للحضارة الیونانیة

ر       لم لتنفی ھ وس ي صلى اهللا علی ومما جاء على شكل تصویر خرافي حول النب

دیی      ن المحم ھ دی وا علی ذي أطلق وج   ذویھم من اتباع دین اإلسالم ال ا أورده إیل ن م

ي  ین         Elogede Cordoueالقرطب ًا ب ر علم ھ األكث ھ أن ي زمان د ف ذي یع ال

وة والسیرة          ن النب ض ع ذب المح ن الك ھ ال تخرج ع قساوسة بالده وكانت كتابات

ھ  "والتشریع اإلسالمي ، فحین یتحدث عن الرسول  ... عندما أحس بقرب موت
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ث        وم الثال ھ للی أتي لتبعث ة سوف ت أن المالئك ى       ب زول روحھ إل د ن ھ وبع د موت بع

أتي    م ت ث، ول وم الثال اء الی ا ج ده ، ولم و جس اموا لیحرس حابھ ق إن أص نم، ف جھ

ن   المالئكة انصرفوا العتقادھم بأنھا لن تقترب في حضورھم، وفورًا وعوضًا ع

لمون،      ھ المس ھ دفن ي من ا بق ي وم د النب نھش جس الب، لت دمت الك ة ق المالئك

ذه          ولینتقموا من الكالب فإن ي كل سنة ، فھ ا ف دد عظیم منھ ل ع ھم أمروا أن یقت

  .)15("ھي معجزات نبي اإلسالم

ري  ة اإلسالمیة ھي     : "وفي ھذا الشأن یقول دي السي أولی ة أن الثقاف والحقیق

د         ھ اإلسالمي ق ى الفق ة، وحت ة الرومانی ادة الھیلنی في األصل جزء رئیس من الم

ھ العظ   ة، وأن قوت د عرض       صیغ وتتطور من أصول ھیلینی ھ ق ي أن مى تتركز ف

  .)16("المادة القدیمة في شكل جدید كلیًا

د تس  د جول ول  یھرویؤك ا فیق رة ذاتھ ا   " :الفك ي تلقاھ ة الت ارف الدینی إن المع

دھا    أدىال تزید عن كونھا مصادر خارجیة وداخلیة   الرسول ا وتوح امتزاجھ

ده   ة عن ول  " لتحریك العاطفة الدینی م یق ي   " :ث ي العرب ًا    فتبشیر النب یس إال مزیج ل

ة     ر الیھودی الھ بالعناص ل اتص ا بفض ة عرفھ ارف وآراء دینی ن مع ًا م منتخب

ي              ي بن وقظ ف أن ت دیرة ب ا ج ي رآھ ًا، والت أثرا  عمیق ا، ت أثر بھ ي ت والمسیحیة الت

  .)17(وطنھ عاطفة دینیة

روریة    ھ ض ي رأی ت ف ة كان ر األجنبی ن العناص ذھا ع ي أخ الیم الت ذه التع وھ

  .)18(حیاة في االتجاه الذي تریده اإلرادة اإللھیةلتثبیت ضرب من ال

ببعض األمراض الذي تصیب الرجال  ویربط الوحي الملقى على الرسول 

ول  ادي فیق ر الع وق البش م ف ذین ھ ة ذات  : "ال ذكر كلم ا أن ن ذا علین ل ھ ن أج م

وق البشر دون     ) ھارناك(معنى قالھا  ذین ف عن األمراض التي تصیب الرجال ال
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ذون            سواھم، وال ا یتخ ة، كم ك مجھول ل ذل ت قب دة كان اة جدی ا حی ي یستقون منھ ت

  .)19("منھا قوة تھدم جمیع العقبات

بل ویتھم المستشرقون النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمرض الصرع الذي ینتابھ 

دعوى       " :یقول نولدكھفینتج عنھ القرآن  د، وال ى محم ازل عل وحي الن إن سبب ال

  .)20("من داء الصرع التي قام بھا ھو ما كان ینتابھ

رة،       رة المبك الل الفت ة االستشراقیة خ ھ المؤسس ا أدعت دد حصر م ولسنا بص

ي     ا الت فذلك یرجع إلیھ لمن طلب المزید، ألمھات الكتب التأریخیة للظاھرة  ذاتھ

ري    ن مفك ا م الرد علیھ ل ب ن تكف ا م ولى كتابتھ ي ت ا، أو الت أقالم روادھ ت ب كتب

أن نطلع على الصورة العامة للكتابات االستشراقیة، العالم اإلسالمي، ولكننا نود 

الم    ة لإلس ة العدائی روح الجدلی م ال ي رس اھمت ف ي س ة، الت اھج المتبع والمن

ام        ي إنشاء أقس ة ف ة لالستشراق المتمثل أة الحقیقی ان النش والمسلمین، وفكرھم إّب

ر   الم، أي أن االستش ة واإلس ة العربی ة اللغ تاذیة، لدراس ي أس ة، وكراس اق علمی

ھ،       ھ، وعقیدت ي لغت حة وھ اور واض الل  مح ن خ الم م ة اإلس ى دراس وم عل یق

ذه     ي ھ راقیة ف ة االستش ارتھ والمؤسس ولھ، وحض نة رس ھ وس ریعتھ، وقرآن وش

  .)21("الفترة المبكرة كانت تعمل لحساب الكنیسة، ولیس لحساب العلم

  :المحاور واألھداف
ة     اور مھم ى مح راقیة عل ات االستش زت الدراس د ترك ع    ولق ي جم ت ف تمثل

تھا   ات وفھرس المیة،     ،المخطوط ة اإلس ات العربی ات والمكتب ذلك المطبوع وك

ذا الش  ي ھ رز ف ان  أوب ارل بروكلم دة ، )( (Brockel mmann)ن ك والعقی

المیة، والت ریعة اإلس المیة ، والش ة أاإلس ة العربی المي، واللغ ي اإلس ریخ العرب
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نظم اإلسالمیة، وت   ي اإلسالمي،     وآدابھا، وعلم الحضارة وال راث العرب ق الت حقی

اد      وتي المض افي الالھ الموروث الثق ة ب تھم مدفوع م دراس اءت معظ د ج وق

راھین      ن الب ث ع ي البح ة اذًا ھ ت المھم الم، فكان دلإلس وروث ،   لتأیی ك الم ذل

ین           ن مطاعن تب ن مصادر الشریعة، والبحث ع ًا بالبحث ع وكذلك كان محكوم

ا جاءت      قصورھا عن معالجة القضایا االجتما ة، والسیاسیة واالقتصادیة، كم عی

ب    ي جان ة، وف ة، وطائفی ة ، ومذھبی یمات اقلیمی ى تقس ة عل اریخ قائم ة الت دراس

ي      رز ف ن ب اللغة كان البحث عن االصول ھو المنشود دائما في دراساتھم ، ومم

ویس، شاخت، وات منتجمري وات،           ارد ل د تسیھر ، برن ك المحاور جول كل تل

  .)22(بون وآخرونبالشیر، جوستاف لو

ر   ة غی ا خفی ي أغلبھ ة ف حة بین ت واض داف كان ف أھ ون خل دق الدارس وتخن

اد       - كما ذكرنا -ولقد برز منھا  ،مفھومة في بعضھا ھ یك ى أن دیني، حت دف ال الھ

ذي            ایسیطر علیھ  ي االقتصاد ال ل ف دفًا آخر تمث م انتجت الضرورة ھ اًال، ث إجم

عوب والس   م الش ة لحك ة الملح تدعتھ الحاج ا  یاس ي ثرواتھ تحكم ف ا وال طرة علیھ

ا وموا ا،  "ردھ تعماریة رعاتھ دول االس وك ال ان مل ة وك تعمار الحرك ف االس تلق

  .)23("وكان قناصلتھم في بلدان الشرق عمالھا

عاف روح       ي إض الم دور ف الیم اإلس ول أق راقیة ح ات االستش ان للدراس وك

را      ات والنع ارة الخالف د وإث ع الواح راد المجتم ین أف اء ب ة اإلخ ت، والطائفی

والتعددیة، والحزبیة، ما شكل توطئة للغزو بنوعیھ العسكري والفكري وترسیخ   

  .)24("التبعیة للمستعمر
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دین        ذا ال ة ھ ن حقیق ًا ع ة بحث غیر أنھ قد كان للظاھرة ھدف آخر یتسم بالعلمی

ر     ع الكثی ي دف وھؤالء األتباع، وإن قل دور ھذا الھدف إال أنھ ساھم إلى حد ما ف

  .ھم الذي صنعتھ الموروثات القدیمةمن التو

الق     ا، واالنط لت بھ ي حص ورات الت ر الث ت إث د تخلص ا ق ت أوروب وإن كان

ن سلطان الكنیسة،         ي شھدتھا م رى الت المادي المتمثل في الثورة الصناعیة الكب

ذه السیطرة    م     وتخلص المستشرقون كغیرھم من ھ ي أنھ ك ال یعن أیضًا إال أن ذل

ھا،        ى أسس ة عل أتھم الكنیس ا وأنش ّبوا علیھ ي ش ار الت ن األفك ًا م وا نھائی تخّلص

ذوا        : "فمعظمھم لم یتخلصوا من ي تتلم اھج الت ابقًا، والمن ي نشروھا س د الت التقالی

ذ     ا من علیھا، واألفكار واآلراء والتصورات والمشاعر، واألحكام التي تشبعوا بھ

  .)25("الستشراقنشأة ا

وبتطور ھذه الظاھرة إبان مرحلة السیطرة أو الھیمنة االستعماریة األوروبیة 

رن التاسع عشر،      ي الق على الشرق، وتكوین المستعمرات في العالم اإلسالمي ف

ان أن     تعماریة، وك دانھم االس ف بل د مواق از، وتأیی رقون لالنحی طّر المستش اض

ھ ودراساتھ وأ     نھم معلومات ذا      سّخر كل م دف االستعماري، وب ة الھ ھ لخدم حكام

أصبحت المؤسسة االستعماریة األوروبیة أحد رعاة ھذه الحركة التي تستفید من 

ن   خدماتھا، ما حدا ببعضھم لنقد ھذه التبعیة ممن حاولوا إخراج ھذه المؤسسة ع

ي        ار العلم ن المس روج ع ى الخ ا إل م كتاباتھ ي معظ ا، وف ي أدت بھ ا الت تبعیتھ

ك  الحقیقي، ی ھ        (Stephanwild)قول عن ذل ك أن ن ذل د، واألسوأ م تیفان وایل س

الم    ن اإلس اتھم ع ّخروا معلوم رقین، س ھم مستش مون أنفس ة یس د جماع یوج

رف   أوت د أن یعت ریخھ في سبیل مكافحة اإلسالم والمسلمین، وھذا واقع مؤلم ال ُب

  .)26(بھ المستشرقون المخلصون لرسالتھم بكل صراحة
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اء     فالتبعیة كانت سمة ر انتھ ھ إث ھذه الظاھرة منذ نشأتھا، والدلیل على ذلك أن

ا،   الحرب العالمیة الثانیة، وتحول مركز الثقل وقیادة العالم من أوروبا إلى أمریك

  .فإن رجال االستشراق یمموا وجوھھم شطر أمریكا

  :تجدید آلیات االستشراق
رقین األوروبی  ن المستش ر م دة، الكثی وة الجدی ذه الق ذبت ھ ا واجت ا، م ین إلیھ

  .یمكن أن یطلق علیھ طور جدید من التبعیة المعاصرة

ھ        ي جعلت ھ الخطوط الت وقد وظفت ھذه القوة الجدیدة االستشراق، ورسمت ل

ا     ا، فم ت رعایتھ ا، وتح ي فلكھ ذي  یسیر ف ة إال  ال ات الثقافی مي بسیاسة العالق س

ن   نموذج من تلك الخطط للسیاسة الثقافیة، التي تسعى ھذه القوى إل الم م دارة الع

ك      ن ذل ح ع د أفص ا، وق ي     (Mortimer Graves): خاللھ رافس، ف ایمر ق مورت

ھ الشھیرة    ع    : "النصف األول من القرن العشرین، بقولت ة بتجمی ة الھائل إن العملی

ذ     ادرة من ة الص ى، المھم رق األدن ات الش ي لغ زة ف ات المتمی  1900: المطبوع

ى   ا     1950وحت ق ب ا وفحصھا، یتعل و   م، والنظر فیھ ومي األمریكي، وھ ألمن الق

مُّ    ة، وأھ من أجل فھم أمریكي أفضل، للقوة التي تناوئ أو تنافس الفكرة األمریكی

  .)27("الشیوعیة، واإلسالم: ھذه القوى المناوئة ألمریكا في المنطقة، قوتان ھما

ان            ن الشیوعیة، ك وى ع ذه الق ھ ھ ذي كّونت م ال د أن الفھ ى أح ولیس خافیًا عل

اوئ اآلخر     وراء سقوطھا و دم المن اندثارھا، والعمل جاٍر على قدم وساق نحو ھ

ي      ب العقیق ول نجی م دول الغرب    : "اال وھو اإلسالم وفكره، یق ا أرادت معظ فلم

ھ،         اع بثرائ ھ، واالنتف ن تراث راف م دول الشرق واالغت عقد الصالت السیاسیة، ب

ى   والتزاحم على استعماره، أحسنت كل دولة إلى مستشرقیھا، فضمھم مل ا إل وكھ

یش         لكي الج ي س ل ف دبوھم للعم ة، وانت رار وتراجم اء أس یتھم أمن حاش
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ابع     رقیة، والمط ات الش ي اللغ وھم كراس رق، وول دان الش ى بل یة، إل والدبلوماس

رف،       اب الش وھم ألق ال، ومنح ل والترح ي الح اءھم ف وا عط ة، وأجزل الوطنی

  .)28("وعضویة المجامع اللغویة

اق عن مھمتھ التي أنیطت بھ لیكون معبرًا عن وبھذا التوجھ ال ینفك االستشر

ن اإلسالم وفكره،      "أیدلوجیة خاصة  ة ع یراد من خاللھا ترویج تصورات معین

بصرف النظر عما إذا كانت ھذه التصورات قائمة على حقائق، أو مرتكزة على 

  .)29("أوھام وافتراءات

ن أن  وال شك أن التجدید في الوسائل یراد منھ اإلخضاع والتبعیة الت ي ال یمك

ذا     ا طال، ل تتم بالتحكم العسكري وحده، وأن التحكم العسكري قصیر العمر مھم

، والتبشیري ھو المرحلة التي كثف الفكر الغربي دراساتھ )30(كان الغزو الفكري

  .حولھا، حتى یتم لھ ما أراد من مسخ لألمة وتراثھا، وفكرھا

ة  " وال شك أنھا من أخطر المراحل،   دف     الحرب الحقیقی ي ال تھ الشرسة الت

الم،          س المع زائم، وطم یم الع وش، وتحط ق الجی آت وتمزی دم المنش ى ھ إال إل

وا     ى أن یرفع اجوا إل وتعمیة الطریق، وبذلك یضمنون الخضوع من غیر أن یحت

  .)31("سالحًا

ة  ھ      واألدل وم ب ا تق ا فیم اھج ذاتھ ت تستعمل المن اھرة ال زال ذه الظ ى أن ھ عل

ن خالل      وسائل اإلعالم الغربیة  الیوم، من تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین، م

ة          دفوع بھدای المي الم ر اإلس ور الفك ن مح وذة م ات منب ذاھب وحرك آراء وم

  .القرآن وإرشاد السنة

ي محور           وم ف ي تق دیث الت ن مظاھر االستعمار الح وما العولمة إال مظھر م

اط           د االرتب ھ أش ى فكر االستشراق المرتبط ب ا عل دى   من محاور بنیتھ وھي إح
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ة  ة اإلنجلیزی ات للكلم الم   )Globalization)32الترجم ن ع دة م ة مول ي كلم وھ

وفعلھا على ھذا ھو عولم، یعولم، عولمة ووزنھا فوعل في العربیة أي أن فاعًال 

افة      رض واإلض ول والف ى التح ل بمعن ن     Lizationیفع ول م ة تح ي عملی تعن

د  ارج ، ض ة و   Liberlism الخ یة مارك Marxismلیبرالی  humanismس

  .إنسانیة فإن التحول فیھا یكون داخلیًا اعتمادًا على دینامیة ذاتیة

ة      ًا لفظ رق أیض ا یف و م ن   Globlismوھ ة ع  Globalizationالعالمی

ى            ى اإلنسان عل د بن ع توحی وحى بالعمل م ا ی ة م العولمة، ففي اللفظة اإلنجلیزی

د، وال    األرضكوكب  المي الجدی نھج    ، وفق أطروحات النظام الع ذا ال ف ھ  یختل

ن رأت      ا وردع م ة نشر ثقافتھ عما أرتأتھ الكنیسة في القرون الوسطى، من مھم

ي الوسائل        رًا ف ب تغی ا تطل ذ مم فیھم خطرًا یھدد وجودھم، وكأن األھداف لم تنف

 رؤىوتكتیكًا في األسلوب فالدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وتعدد األحزاب، ھي   

ة  ق ھیمن رب لتحقی مالیة الغ ھ    رأس عت إلی ذي س ویھ، ال دس والتش یطرة، وال الس

ة     طالحي للعولم وم االص راق، والمفھ ى االستش ا األول الل أداتھ ن خ یة م الكنس

تراتجیا        اع، واالس ة، واالجتم اد، والسیاس مل االقتص عة لیش دد والس م بالتع یتس

ب      أوالت ا حس احثین فیھ ارات الب وع عب دد وتن رز تع ا یب و م ة، وھ ریخ، والثقاف

ل م  وم ك دا     مفھ د ح طالحي، ق وم االص ي المفھ ع ف دد والتوس ا أن التع نھم، كم

دأ        ،الباحثین إلى محاولة تحدید جذورھا وأھدافھا دة المب ا ولی رى أنھ ن ی نھم م فم

  .)33(الرأسمالي وإحدى إفرازاتھ الفكریة

احثین   ض الب د بع ق تحدی اد ینطب ة  اویك دریة المعرف اء مص ا إلغ ة بأنھ لعولم

مع مفھوم االستشراق وھدفھ وإن تغیرت الوسائل  )34(بقةالمستقلة لدى األمم السا

ابقة    م الس واختلفت األسالیب، ولم یكن العمل على إلغاء المصدریة المعرفیة لألم
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د    یحیة ض ة المس تھ الكنیس ا مارس ره، فم الم بأس رب أو الع ى الغ ًا عل دفًا طارئ ھ

رون الوسطى، وبنظرة فاحصة للمراح        ى الق ود إل ي  اإلسالم والمسلمین یع ل الت

ا     ة ومراحلھ ذور العولم احثون ج ا الب دد بھ اط    )35(ح دى االرتب ًا م ح جلی ، یتض

ة    ھ العولم الوثیق بین ما سعت إلیھ الكنیسة بأداتھا االستشراق، وبین ما تسعى إلی

  .الیوم بأداتھا التكنولوجیا

ة     ة وال ھي قطیع إن العولمة كما یرى كثیر من الباحثین لم تكن ظاھرة طارئ

ا     أماضي القریب، فھي عملیة تثوریة مع ال ودة بھ ن الع ة یمك ى  ریخی ن   إل ر م أكث

، وھي المدة التي بدأت فیھا ظاھرة االستشراق بالمفھوم )36( خمسة قرون مضت

  .األكادیمي

اب   ل كت ر دلی ارات (وخی دام الحض ن    )ص دم م ذي ق ون ال مویل ھنتنجت لص

ة للحض       ات القیمی ات والمنظوم حق الثقاف ي لس روع العلم ھ المش ارات خالل

ھ    ثقافة القطب الواحد وفكرهاألخرى لفرض  ن قبل تحت شعارات مختلفة تأثرًا بم

ا أن   )الصراع بین الحضارات(في محاضرة  1947أرنولد توینبي  التي جاء فیھ

ة         ارة الغربی ین الحض دام ب ر الص ز بعص ھ تمی ب رأی رین حس رن العش الق

ى    والمجتمعات األخرى وھو یرى أن ذلك بدایة المسیرة لتوحی  دل عل الم، لی د الع

ان   االستمرار المؤكد للسیر على مقوالت االستشراق االستعماریة جوھرًا وإن ك

ة االستشراق    )37(ثقافة إنسانیة مظھرًا د لمقول ، ھذا الكتاب یمثل االستمرار المؤك

دة     ھ الجدی الل أطروحات ن خ دیث م ي الح ر الغرب ھ الفك م یخالف ذي ل ھ، ال وأھداف

ة وال  ة ھو أسلوب          والقدیمة، فالحتمی اة العولم د دع ذي أصبح واضحًا عن د ال تأبی

ار             اك خی یس ھن أن ل ا ب ام لھ ین الشعوب وحضاراتھا، وإیھ جدید یقطع الصلة ب

ھ         ا إن ة فوكویام ى مقول ع عل ة، والمطل ة المزعوم یمكن أن تلجأ إلیھ سوى العولم
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ن      ال ى ع ة، وأن تتخل ارة الغربی اق بالحض ن اللح ة م الم كاف عوب الع د لش ُب

ع الرأسمالي   خصوص یاتھا الثقافیة، وأن تسرع فورًا حركة تقلید ومحاكاة للمجتم

یة       ادیة والسیاس اكل االقتص ن المش تخلص م ة، وت دم والحداث ق التق لتحقی

ة تعالئیة،   )38(واالجتماعی رة االس س النظ ن أن نلم ة یمك رة فاحص وبنظ

دیم     تعماري الق ر االس ى العص اري إل داد الحض ري، واالرت اط الفك ا واالنحط م

الم          ة واإلس الم كاف ة للع یات الثقاف ارة، وخصوص دقًا بالحض رًا مح كل خط یش

درة    كذلكخاصة،  ى الق نلمس أیضًا اعتماد أصحاب ھذه التأبیدات والقطعیات عل

ات    خ الثقاف افتھم، ومس ر ثق واھم ونش ر دع ا لتمری ي یملكونھ ة الت التكنولوجی

ى    ایرة، حت ارات المغ ا    أوالحض دام معھ ى الص وا إل م دع ر    نھ رور غی ي غ ف

ور      ن عص ا ع ة منھ ة الثقافی ة خاص ر العولم ز عص ن أن یمی بوق، یمك مس

ال   ن أن یق ذاك، أو یمك ا آن ة بھ ائلھا الخاص تخدمت وس ي اس راق الت  إن :االستش

داء،        ھ وجاھر بالع ن وجھ فر ع د أس ة ق ك الوسائل الحدیث دما تمل االستشراق عن

  .فة والمالینةوتوعد بنشر ما یریده، ولم یعد في حاجة إلى المالط

استطاعت التكنولوجیا أن تسھل عملیة االختراق عن طریق بث ثقافات "إذن 

ا بسبب            دي لھ ن الصعب التص ة تجعل م ة، بوسائل حدیث مختلفة لشعوب مختلف

ى أسطورة    ة إل أن  )39(الضعف الذي یعانیھ المقصود بالثقافة مما یحول الھوی ، فك

دل      امتالك الوسائل الجدیدة دفع مالكیھا للقول  ى الصراع ب دعوى إل ة وال بالحتمی

الم   الحوار فنحن وإن لم نكن ضد التقنیات المعلوماتیة واالتصال، التي جعلت الع

قریة واحدة، فإن محاذیر استخدام ھذه الوسائل، وتسخیرھا في تشویھ صورتنا،   

  .ھو ما نخشاه، خاصة نحن ال نمتلك اآللیة المكافئة للرد على حركة التشویھ
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وق اإلنسان،     أن اال كذلك ة، واألحزاب، وحق ة كالدیمقراطی  ستخدامات المنمق

وم   وحریة المرأة راد والعالقات الدولیة، ومفھ ع    األف وم البشریة، والمجتم ، ومفھ

الدولي الواحد، ھذه كلھا قد ال تكون نظیفة نظافة كلماتھا، فاألھداف االستشراقیة 

ر   م تتغی ة لإل    ،ل و واإلزال خ والمح ي السیطرة والمس ذلك   المس فھ ادت ب ذ أن ن من

  .كنیسة العصور الوسطى، لكن التكنولوجیا غیرت األدوات واألسلوب

  :الخالصة 
كل    ى اآلن وبش ا وحت ذ والدتھ راق من ة االستش د حرك ع ورص الل تتب ن خ م

  :مختصر في ھذه الورقة ، یمكن أن نستخلص اآلتي

     ذا یطرة آن ة المس ن أدوات الكنیس أداة م ًا ك دأ عنیف راق ب ي إن االستش ك والت

ت     ائلھا المتاحة، فكان تولت مھمة الرد على ما یطرحھ الدین الجدید وبكل وس

 .متجنیة على اإلسالم حیث الھدف الدیني كان أكثر بروزًا

    ي استخدمت الظاھرة في مراحل تطورھا أدوات متنوعة تتالئم والمراحل الت

ریعة،         دة ، وش الم ، عقی ن اإلس دة م ب عدی ت جوان د غط ا، وق دت فیھ وج

 .وحدیثًا، وتاریخًا وحضارة

          ة اھج العلمی ة، واستخدمت المن ن التھدئ أخرة بشيء م اتسمت الدراسات المت

ة          ة طفول ائج مرحل ایرة لنت ائج مغ ت النت ي دراسة اإلسالم ، وكان الصارمة ف

 .الظاھرة، وإن لم تخلوا من بعض التأثر بالموروث

 د  تحركت الظاھرة لتطویر ذاتھا من خالل ندا دة كص ام الحضارات،  ءات جدی

ة،      حوار حضارات ات الدولی رأة، العالق ة الم ، العولمة، حقوق اإلنسان، حری

 .المجتمع الدولي الواحد، وتكفل روادھا بالمھمة الجدیدة القدیمة
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  ذ ال ھ لتنفی م    أدى التوج ر حاس ى تغیی دة إل ات الجدی ي    منطلق ي األدوات الت ف

ة وأوسع انتشارًا    أدخلت التكنولوجیا ، فكانت أدوات العصر الحالي أكث ر تقنی

ا فأصبح   ، وغ) الشبكة الدولیة لالتصاالت، السینما، المحطات الفضائیة( یرھ

  .ر أكثر خطورة وأوسع تأثیرًاثاأل
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رون،   )1( ویس وآخ ارد ل م     برن ة ھاش ھ ومعارضیھ، ترجم ین دعات االستشراق ب

  م1994، 1صالح، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط

ا  )2( یخ رض د الش ة، دار م  ،أحم تن اللغ م م ان،   معج روت، لبن اة، بی ة الحی كتب

1958 :3/331.  

ین  )3( د حس د محم المي،    ،محم ب اإلس ة، المكت ارة الغربی الم والحض اإلس

 .5، ص1979، 1بیروت، لبنان، ط

ي المعاصر،        ،أحمد سمایلوفتش )4( ي األدب العرب ا ف فلسفة االستشراق وأثرھ

 .22، ص)1418/1998(القاھرة، دار الفكر العربي 

روت،        محمد حسین )5( ي الصغیر، المستشرقون والدراسات اإلسالمیة، بی عل

 .12، ص2المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ط

ة   ،رودي بارت )6( ة، ترجم : الدراسات العربیة اإلسالمیة في الجامعات األلمانی

 .11، ص1986-1406مصطفى ماھر، 

الدراسات  من افتراءات المستشرقین على أحادیث التوحید، مجلة الشریعة و )7(

نة     ت، الس ي الكوی ر العلم س النش المیة، مجل دد 6اإلس ل، 13، الع ، إبری

 .23، ص1989

ة للصراع الحضاري،      ) 8( ة الفكری محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفی

 .28، 26، ص2م، ط1989القاھرة، دار المنار، 

 .161االستشراق بین دعاتھ ومعارضیھ ، مرجع سابق، صبرنارد لویس، ) 9(

 .161ن، ص.م) 10(
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ان، ط    )11( روت، لبن ادي، بی رب، دار الھ ن والغ اعي، نح ار الرف د الجب ، 1عب

 .19، ص2002

ة  )12( ارة، ترجم ة الحض ت، قص روت،  : ول دیوران ونس، بی دران، ت د ب محم

 .16-15،   ص)1408/1988(دار الجیل، 

 .104عبد الجبار الرفاعي، مصدر سابق، ص)13(

 .123-1/122: 1965عارف، مصر، العقیقي، المستشرقون، دار الم )14(

ة      )15( ر، مكتب راقي المعاص ر االستش ي الفك د ف وة محم ایب، نب ر ش لخض

 .44م، ص2002العیبكان ، الریاض ، ط أولى، 

اب     إسماعیل البیطار، : ترجمة)16( اریخ، دار الكت ي الت الفكر العربي ومركزه ف

 .6، ص1972، 1اللبناني، بیروت، لبنان، ط

ھیر ) 17( د تس الم، تر  العق: جول ي اإلس ریعة ف دة والش ةی ف  /جم د یوس محم

 . 12، ص2ت، ط.وآخرین، دار الكتب الدینیة، مصر، د

 .12ن، ص.م )18(

 .12ص. ن. م )19(

 .10ي أبو خلیل، االسقاط في مناھج المستشرقین، صشوق) 20(

ر،        )21( المي المعاص ر اإلس ي الفك راق ف رقاوي، االستش د اهللا الش د عب محم

 .7، ص1993، بیروت، دار الفكر العربي، دراسة تحلیلیة تقویمیة

) (   اني ان، الم ارل بروكلم د  ) 1956-1868(ك ى ی امیة عل ات الس م اللغ تعل

ة،       ة، فھرس المخطوطات العربی ة العربی نولدكھ ولھ شھرة كبیرة في اللغ

ا،         ي أوروب ات ف ل المخطوط ى ك ن احص و م ة وھ رقیة إال العبری والش

 .2/777نجیب العقیقي، مصدر سابق، 
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 .17م، ص2002مشق ، بیروت، دار ابن كثیر، ط أولى، د

 .9ن، ص.م )25(

 .10ن، ص.م )26(

 .10ن، ص.م )27(

  .1/149المستشرقون، نجیب العقیقي، )28(
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دد         )31( ة البعث اإلسالمي، ع أریخ، مجل ذیب، المستشرقون والت عبد العظیم ال

 .143، ص3

م        )32( روت، دار العل ي، بی زي عرب ورد، إنجلی م الم ي، معج ر البعلبك منی

 .390، ص2003، 4للمالیین، ط

ة     )33( ة، الشركة العالمی آدم مھدي أحمد، العولمة وعالقتھا بالھیمنة التكنولوجی

 .30م، ص2001للطباعة، 

دودة       )34( اھد المح ركة الش اھد، ش ة الش ة، بمجل ة والعولم رب، الثقاف ي ح عل

 .83، ص1998، نوفمبر 12، السنة 159للنشر، نیقوسیا، قبرص، العدد 
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ة،       )35( ة الكونی ة والثقاف ة االجتماعی ة، النظری انظر رونالد روبرتسون، العولم

ة ى للثقا      /ترجم س األعل ین، المجل ور أم ود ون د محم ة،  أحم م، 1998ف

محمد سالم الحاجي، ظاھرة العولمة االقتصادیة، دمشق، : انظر. 132ص

 .19م، ص2001، 1دار الكتبي، ط

ة،         )36( ة الجامعی ة، المكتب دیات العولم ا وتح ن، أفریقی اني حص د الفرج محم

 .24، ص2003، 2غریان، ط

دعوة        )37( راع الحضارات، صحیفة ال ن ص ف اإلسالم م ان، موق غازي دھم

الم دد  اإلس المیة، الع دعوة اإلس ة ال رابلس، جمعی ، 2002، 812یة، ط

 .10ص

ة،       )38( ة، رسالة ماجستیر مرقون البھلول منصور، اإلعالم اإلسالمي والعولم

 .106جامعة السابع من إبریل، الجماھیریة، ص

 .59محمد الفرجاني حصن، مصدر سابق، ص )39(
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  النخلة في المثل القرآني
  حسن الخرزة.أ                                                                                           

  قسم اللغة العربیة                                                                                          
  الزاویةب كلیة اآلداب                                                                                      

  :مقدمة
واد الخام      ذاء والم اء بالغ لیست النخلة مجرد شجرة تعمر المكان، وتمد األحی

ًا          ورة عمیق ة محف ز، فبصمات النخل افي ممی ائن حضاري ثق بل ھي فوق  ذلك ك

ة، و  اني بعام ر اإلنس ي الفك ر   ف ا تظھ ة، وآثارھ ي بخاص رقي والعرب ذھن الش ال

  .بجالء في المعمار والفن بأنواعھ

اة     ي حی ة ف ھ النخل ذي تمثل ر ال ق األث ى عم واھد عل ر الش ن أكب ة م ّد اللغ وُتع

العربي، فما من جزء من األجزاء الظاھرة والخفیة في جسم النخلة إال ولھ اسمھ 

زت اللغ     ذلك می ل وأطوار     الخاص بھ الذي یحدده بوضوح، ك واع النخی ین أن ة ب

دد    . ثمارھا حیاة النخلة ومذاقات ذي تتم داللي ال وبنظرة عابرة ندرك أن الحقل ال

  .عبره النخلة في اللغة العربیة ھو من أوسع الحقول الداللیة

رآن         ن الق ع م دة مواض ي ع رت ف ا ُذك رفھا أنھ ة وش ة النخل ن ھیب د م ویزی

ي    ة الت ع التمثیلی د المواض ریم، وُتع وي   الك دارس اللغ م لل ي األھ ا ھ وردت فیھ

انیة       یم إنس ة وق ى مضامین ثقافی فالمثل ومضة بارزة في التعبیر، إذ إنھ یحیل عل

رًا      ن یتوسع كثی متجذرة عبر زمن مدید من التفاعالت والتجارب، وھذا البحث ل

ددین      ى موضعین مح في متابعة النخلة في كل المواضع القرآنیة، بل سیركز عل

ھ، وجاءت        جاءت النخلة  ل بكامل ثقل ا المث ة یرتكز علیھ في أحدھما بصفة عالق

  .في اآلخر عنصرًا لغویًا داًال ضمن بنیة نصیة متعالقة
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ي          و أدب ا ھ ي، وم اھو تقن ا م ل، منھ ھناك دراسات علمیة وفیرة تتصل بالنخی

ي إجالء            ذا البحث ھو إسھام متواضع ف ة الحال، وھ ومنھا ما ھو لغوي بطبیع

داللي    االستخدام اللغ ل ال اول الحق وي للنخلة في المثل القرآني، وقد تطلب ذلك تن

ین استھدفتھما         ى مثل ل عل ز التحلی م تركی ن ث للنخلة في حدود النص القرآني، وم

  .الدراسة منذ بدایة التفكیر في دراسة النخلة مثًال قرآنیًا

  :الحقل الداللي للنخلة في القرآن الكریم
ة   ة اللغوی اج للعالم ة نت ي  الدالل ورة    "الت ة والص ورة الذھنی ین الص ع ب تجم

دال   معیة؛ أي ال معیة   (الس وتیة س ورة ص دلول  ) ص ة   (والم ورة ذھنی ص

ى       1)"مفھومیة ع، عل ي الواق و الصورة الحاصلة ف ، وھناك ترابط طبیعي آخر ھ

د         ذي تتجس ع ال و الواق ا ھ ًا، وإنم ادي دائم أن الواقع المقصود ھنا لیس الواقع الم

ا  ...لو لم تكن مادیة كالسعادة والفرح والشجاعةفیھ الظاھرة حتى و الخ، فذلك مم

ة    یتجسد في عالم المعنى أكثر مما یتجسد في عالم المادة، ومن خصائص العالم

الم مفھومي        ى ع د، أو عل الم واقعي مجس اللغویة أنھا قادرة على اإلحالة على ع

  .ت بأنواعھامجرد، وھذه أمور ذات تداعیات وأبعاد تتصل بالمقامات والسیاقا

وعین    ةالنخل ى ن و عل نس، وھ م ج ھ  "اس ال ل دھما یق نسأح م ج ي اس  جمع

ى         إفرادي اسم جنسوالثاني یقال لھ  دل عل ا ی و م م الجنس الجمعي فھ ا اس ؛ فأم

رد              ي المف ًا تكون ف اء غالب اء، والت ده بالت ین واح ھ وب رق بین ین، ویف ن اثن أكثر م

ا   فأ...كبقرة وبقر وشجرة وشجر، ومنھ كلم وكلمة و م ما اسم الجنس اإلفرادي فھ

ددت  . 2"یصدق على الكثیر والقلیل واللفظ واحد كماٍء وذھب وخل وزیت وقد تع

ي      رًا، وف ًا وتنكی ًا، وتعریف الصیغ الدالة على النخلة إفرادًا وجمعًا، وتذكیرًا وتأنیث

ل         ا تحم ذر األصلي لكنھ ا بالج بعض األحیان تدل على النخلة صیغة ال صلة لھ
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ا  وة الم ة   ق وتیة أو داللی یات ص اة لمقتض ك مراع ل ذل ھا، ویحص لیة نفس دة األص

  . خاصة في سیاق التعبیر وسیأتي بیان ذلك

بالد      ض ال الد العرب وبع وكلمة النخلة تدل على شجرة التمر المعروفة في ب

ا          ي ساقھا وطولھ ا ف ا الخارجي بتفردھ ي مظھرھ ز ف األخرى، وھي شجرة تتمی

ا عفھا، وثمرھ ى ا. وس ادة والمعن ي لم ھ ) "ن خ ل(لمعجم ھ، وانتخل ھ وتنخل : نخل

اره . صفاه ة  . واخت م -والنخال ھ   : -بالض ا ُینخل من ذّكر    ... م ل، وُی والنخل م كالنخی

ل  ودق   . واحدتھ نخلة ج نخی ثلج وال ل ال ي   . وتنخی ن الحل ل . 3"وضرب م : والنخی

الوا    ا ق نس ، كم م الج ل اس یر ، كنخ ع تكس ع أو جم م جم ب: اس ب وكلی . كل

ال  ا        : اغب الر ق ھ أكرم م ك أن فوھا، وذل ھ منخول األشجار وص ذلك؛ ألن سمي ب

 .4ینبت

احثین أن     ض الب د بع اب اهللا       "وقد وج ي كت د ورد ف تقاتھا ، ق ة ومش ظ النخل لف

ة، وأغراض       ي موضوعات متفرق د وردت ف جل وعال في عشرین موضعًا، وق

  :وھي 5"متعددة

  :م في قولھ تعالىبالصیغة المفردة المعّرفة باأللف والال) النخلة( 1

ًیا   (( ُت َنْس َفَأَجاَءَھا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َیا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َھَذا َوُكن

  .6))مَّنِسیا

ة  7))َوُھزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْیِك ُرَطًبا َجِنیا(( ، ولم ترد لفظة النخل

  .وكذا لم ُتثنالكریم بصیغة النكرة،  في عبارة القرآن

  :معرفة في قولھ تعالى) النخل(نكرة  و) نخل(  2

  .8))َوَزْیُتوًنا َوَنْخًلا((
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َوُھَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُھ (( 

اِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَھا ِقْنَواٌن َداِنَیٌة َوَجنَّاٍت مِّْن َخِضًرا نُّْخِرُج ِمْنُھ َحبا مَُّتَر

َأْعَناٍب َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًھا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ انُظُروْا ِإِلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر 

  .9))َوَیْنِعِھ ِإنَّ ِفي َذِلُكْم آلَیاٍت لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن

ُھَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًفا َو((

ُأُكُلُھ َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًھا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍھ ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا 

  .10))ُفوْا ِإنَُّھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَنَحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِر

َواْضِرْب َلُھم مََّثًلا رَُّجَلْیِن َجَعْلَنا ِلَأَحِدِھَما َجنََّتْیِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُھَما ((

  .11))ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْیَنُھَما َزْرًعا

ِبیُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَلُأَقطَِّعنَّ َقاَل آَمنُتْم َلُھ َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّھ َلَك((

 َأْیِدَیُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخَلاٍف َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأیَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا

  .12))َوَأْبَقى

  13))َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَھا َھِضیٌم((

  .14))اِسَقاٍت لََّھا َطْلٌع نَِّضیٌدَوالنَّْخَل َب(( 

  .15))َتنِزُع النَّاَس َكَأنَُّھْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّنَقِعر((

  .16))ِفیَھا َفاِكَھٌة َوالنَّْخُل َذاُت اْلَأْكَماِم((

  .17))ِفیِھَما َفاِكَھٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن(( 

اٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفیَھا َصْرَعى َسخََّرَھا َعَلْیِھْم َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَیَة َأیَّ((

  .18))َكَأنَُّھْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَیٍة

  :نكرة في قولھ تعالى) نخیل(معرفة و) النخیل( - 3
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ُینِبُت َلُكم ِبِھ الزَّْرَع َوالزَّْیُتوَن َوالنَِّخیَل َواَألْعَناَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِفي ((

  .19))لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن َذِلَك آلَیًة

َوِمن َثَمَراِت النَِّخیِل َواَألْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُھ َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا ِإنَّ ِفي َذِلَك ((

  .20))آلَیًة لَِّقْوٍم َیْعِقُلوَن

ْحِتَھا اَألْنَھاُر َأَیَودُّ َأَحُدُكْم َأن َتُكوَن َلُھ َجنٌَّة مِّن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمن َت((

َلُھ ِفیَھا ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصاَبُھ اْلِكَبُر َوَلُھ ُذرِّیٌَّة ُضَعَفاء َفَأَصاَبَھا ِإْعَصاٌر ِفیِھ 

  .21))َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُیَبیُِّن الّلُھ َلُكُم اآلَیاِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن

َجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخیٌل ِصْنَواٌن َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مَُّت((

َوَغْیُر ِصْنَواٍن ُیْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضُِّل َبْعَضَھا َعَلى َبْعٍض ِفي اُألُكِل ِإنَّ ِفي 

  .22))َذِلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلوَن

  .23))َنٍب َفُتَفجَِّر اَألْنَھاَر ِخالَلَھا َتْفِجیًراَأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخیٍل َوِع(( 

َفَأنَشْأَنا َلُكم ِبِھ َجنَّاٍت مِّن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب لَُّكْم ِفیَھا َفَواِكُھ َكِثیَرٌة َوِمْنَھا ((

  .24))َتْأُكُلوَن

  .25))اْلُعُیوِنَوَجَعْلَنا ِفیَھا َجنَّاٍت ِمن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفیَھا ِمْن ((

  :في قولھ تعالى) اللینة(ووردت النخلة بلفظ 

َما َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَھا َقاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَھا َفِبِإْذِن اللَِّھ َوِلُیْخِزَي ((

ولم یقع أي خالف بین اللغویین والمفسرین في أن اللینة ھي  .26))اْلَفاِسِقیَن

، 27"نخلة ناعمة"الخالف في نوعھا، فھي في ظاھر اللغة النخلة، ولكن وقع 

ابن  عن العوفي وقال. ھي النخل كلھا من غیر استثناء : وعطیة مجاھد وقال"

ھي كرام  :سفیان وقال. ھي لون من النخل: -رضي اهللا عنھم - عباس



 

-28 -                            

: الصواب من القول في ذلك قول من قال "أن ) الطبري(، ویرى 28"النخل

  .29"ة، وھن من ألوان النخل ما لم تكن عجوةالنخل: اللینة 

  :ووردت في القرآن الكریم أجزاء دقیقة من ثمر النخلة ھي

  :في قولھ تعالى) الفتیل(

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُیَزكُّوَن َأنُفَسُھْم َبِل اللَُّھ ُیَزكِّي َمن َیَشاء َوَال ُیْظَلُموَن ((

 49النساء  30))َفِتیًال

ِإَلى الَِّذیَن ِقیَل َلُھْم ُكفُّوْا َأْیِدَیُكْم َوَأِقیُموْا الصَّالَة َوآُتوْا الزََّكاَة َفَلمَّا  َأَلْم َتَر((

ِھ َأْو َأَشدَّ َخْشَیًة ُكِتَب َعَلْیِھُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِریٌق مِّْنُھْم َیْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَیِة اللَّ

ٌل َوَقاُلوْا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْیَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب ُقْل َمَتاُع الدُّْنَیا َقِلی

  31))َواآلِخَرُة َخْیٌر لَِّمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتیًال

اِمِھْم َفَمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفُأوَلِئَك َیْقَرُؤوَن َیْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَم((

 32))ِكَتاَبُھْم َوَال ُیْظَلُموَن َفِتیًال

وھو ما تفتلھ بین أصابعك ... وسمي ما في شق النواة فتیًال لكونھ على ھیئتھ"

  33"من خیط أو وسخ، وُیضرب بھ المثل في الشيء الحقیر

  :، وقد ورد في قولھ تعالى)لقطمیرا(ومن أجزاء ثمرة النخیل 

ُیوِلُج اللَّْیَل ِفي النََّھاِر َوُیوِلُج النََّھاَر ِفي اللَّْیِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ ((

وَن َیْجِري ِلَأَجٍل مَُّسمى َذِٰلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َلُھ اْلُمْلُك َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِھ َما َیْمِلُك

  34))ِمن ِقْطِمیٍر

  35"األثر في ظھر النواة وذلك مثل للشيء الطفیف"والقطمیر ھو 

في قولھ ) النقیر(ومما ورد في القرآن الكریم من تفاصیل ثمرة النخیل 

  :تعالى
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  36))َأْم َلُھْم َنِصیٌب مَِّن اْلُمْلِك َفِإًذا الَّ ُیْؤُتوَن النَّاَس َنِقیًرا((

ومما تقدم یتبین أن ثالثة تفاصیل . 37"ظھر النواة النقیر النكتة التي في"و 

دقیقة لثمرة النخیل وردت في كتاب اهللا تعالى، وجمیعھا تتصل بلب الثمرة الذي 

ھو النواة، وھو البذرة التي تنبت النخلة، وقد جاءت كلھا في سیاق النفي التام 

  ).الَّ ُیْؤُتوَن. ُكوَنَما َیْمِل. َال ُیْظَلُموَن. َال ُتْظَلُموَن(الذي ال یشوبھ شك، 

  :النخلة مثًال قرآنیًا
، وأصل المثل التماثل بین الشیئین 38"قول سائر لتشبیھ شيء بشيء"المثل 

وضرب المثل جعلھ یسیر في البالد من قولك ضرب في األرض ... في الكالم

األمثال الصریحة : وقد قسم العلماء المثل على ثالثة أنواع ھي.39"إذا سار فیھا

لتي تتضمن في عبارتھا لفظ المثل، واألمثال الكامنة وھي التي ال تتضمن وھي ا

وللمثل . في عبارتھا لفظ المثل، واألمثال المرسلة وھي حكم ترسل بین الناس

وھو ) مضرب(وھو كلمات موجزة قیلت مع الحادثة األصلیة، و) مورد(

ومن . 40رة األصلیةالحادثة المشابھة التي یقال فیھا المثل دون أي تغییر في العبا

َأَیَودُّ َأَحُدُكْم َأن َتُكوَن َلُھ : ((األمثال القرآنیة التي تقوم على النخلة قولھ تعالى

َجنٌَّة مِّن نَِّخیٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َلُھ ِفیَھا ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت 

اء َفَأَصاَبَھا ِإْعَصاٌر ِفیِھ َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذِلَك ُیَبیُِّن َوَأَصاَبُھ اْلِكَبُر َوَلُھ ُذرِّیٌَّة ُضَعَف

  .41))اللَُّھ َلُكُم اآلَیاِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن

ھذا مثل ضربھ اهللا للمرائین : "أنھ قال في تفسیر اآلیة ابن عباس فُیروى عن

نت لھ جنة ولھ باألعمال یبطلھا یوم القیامة أحوج ما كان إلیھا ، كمثل رجل كا

أطفال ال ینفعونھ فكبر وأصاب الجنة إعصار أي ریح عاصف فیھ نار 

، وُیلحظ أن النخیل قد ُذكر في صدر 42"كان إلیھا فاحترقت ففقدھا أحوج ما
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اآلیة قبل األعناب، وما یتقدم من الكالم لیس كما یتأخر أو ُیذكر في األوساط، 

لذھن قبل غیره، ویظل ماثًال فصدر الكالم یقرع السمع أوًال، ویدخل في ا

ومھیمنًا على ما یلیھ، فكأن الجنة ھنا میزتھا األولى وعنوانھا ھو النخیل، وفي 

َفَأنَبْتَنا ِفیَھا َحباَوِعَنًبا :"غیر ھذه اآلیة لم یأت ذكر النخل أوًال كما في قولھ تعالى

وقد جاء مثل الجنة المحترقة . 43"َأباَوَقْضًباَوَزْیُتوًنا َوَنْخالَوَحَداِئَق ُغْلًباَوَفاِكَھًة َو

بعد ثالثة أمثال قبلھ مباشرة وھي مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا، والذي 

ینفق مالھ رئاء الناس، ومثل الذین ینفقون أموالھم ابتغاء مرضاة اهللا، فكان مثل 

  .الجنة المحترقة كالخالصة لألمثال التي سبقتھ

استفھام "بھمزة االستفھام قیمة داللیة فائضة، فھو  منح استفتاح ھذا المثل

والھیئة  )یحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتاأ( :إنكار وتحذیر كما في قولھ

وھذا االستفھام . 44المنفق نفقة متبعة بالمن واألذى ةالمشبھة محذوفة وھي ھیئ

یحرك القارئ من خانة الحیاد والمشاھدة من بعید إلى خانة المعاناة الذھنیة، 

یجعل األمر كأنھ واقع بالمتلقي، ومن المؤكد أن أیًا من ) أحدكم(فالخطاب بكلمة 

أن یحل بھ ما المتلقین على اختالف مراتبھم ودرجات إیمانھم ال یود أحد منھم 

  .ساقھ المثل

َأَلْم َتَر َكْیَف َضَرَب اللَُّھ : ((ومن األمثال التي تقوم على النخلة قولھ تعالى

َمَثًال َكِلَمًة َطیَِّبًة َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلَھا َثاِبٌت َوَفْرُعَھا ِفي السََّماءُتْؤِتي ُأُكَلَھا ُكلَّ 

اللَُّھ اَألْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَنَوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة ِحیٍن ِبِإْذِن َربَِّھا َوَیْضِرُب 

َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق اَألْرِض َما َلَھا ِمن َقَراٍرُیَثبُِّت اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوْا 

ِة َوُیِضلُّ اللَُّھ الظَّاِلِمیَن َوَیْفَعُل اللَُّھ َما ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَر

  .45))َیَشاء
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فھذا مثل صریح الَمَثِلیة لورود لفظ ضرب المثل فیھ، والمفسرون على أن 

، وعن 46الشجرة الطیبة ھي النخلة، والكلمة الطیبة ھي شھادة أن ال إلھ إال اهللا"

أخبروني عن : لیھ وسلم فقال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا ع: "قال ) ابن عمر(

تؤتي ] وال  وال وال[ المسلم، ال یتحات ورقھا  -كالرجل : أو  - شجرة تشبھ 

أبا  فوقع في نفسي أنھا النخلة، ورأیت : ابن عمر قال. أكلھا كل حین

ال یتكلمان، فكرھت أن أتكلم، فلما لم یقولوا شیئا، قال رسول اهللا  وعمر بكر

یاأبتا، واهللا لقد كان وقع في  : لعمر النخلةفلما قمنا قلتھي : صلى اهللا علیھ وسلم

  47..."نفسي أنھا النخلة
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 علماءأبي العباس المبرد النحویة مع مخالفات مسائل من 
  البصرة في كتابھ المقتضب

  
  محمود سالم محمد الذیب .د                                                                             

  صبراتھ -كلیة اآلداب                                                                               
                                                                                 

  المقدمة
ِھ     ى آِل د وعل ّیدنا محم ى س الُم عل الة والس المین، والص د ِهللا ربِّ الع الحم

  . وصحبھ والتابعین ، ومن دعا بدعوتھ وتمّسك بسنِتِھ إلى یوم الدین
دیم    النحاة قدیم، حیث تت الخالف بین    ن الن ا ذكره اب  مثل بذرتھ األولى بینھم فیم
وفي    سیبویھ إمام المدرسة البصریة  أن ذي   -حین أراد نسبة رأي للرؤاسي الك ال

وفي  (:قال -وضع أول كتاب في النحو ال الك ة     ، )1()وق ي أن ألھل الكوف ذا یعن وھ
م ءآرا ة ھ راء،     الخاص ائي والف ل الكس ي وقب د الرؤاس ذ عھ ل   من ان ألھ ا ك كم

اآلراء  هھذویونس بن حبیب وسیبویھ، غیر أن  ،البصرة آراؤھم منذ عھد الخلیل
ة،الخالف م  ی حا تل كال واض ذ ش داد    أخ ي بغ ائي ف یبویھ بالكس ى س د أن التق إال بع

ھیرة     اظرة الش ك المن ا تل دثت بینھم ة (وح ألة الزنبوری اء   )المس ا التق م أعقبھ ، ث
ی     (األخفش  ذ س ن مسعدة تلمی تاذه، وزادت      )بویھسعید ب ن أس دافعا ع بالكسائي م

رن    ،حدة الخالف زمن المبرد البصري ن الق وثعلب الكوفي في النصف الثاني م
  .الثالث

ددً    ة مح اء العربی ین علم وي ب الف النح ن الخ م یك ذلك ل ریتھم أو ك ا لبص
د  كوفیتھم، ف ـ  سیبویھ  قد نج ر ب اس،   : یعب م ن وم   وأزع ول  )2(ذھب ق رد یق  :، والمب
ن    وم م وق ري  )3(ینیالنح ذا فمسألة بص وفي أو ، ، وھك یَّن   ،ك ح بشكل ب م تتض  ،ل

د    ،بصري محض، أو كوفي خالص یجعلنا نجزم أن ھذا المذھب د نج حتى أننا ق
ین    وفیین أنفسھم أیضا    ، أنفسھم  نیالبصری الخالف في عدد من المسائل ب أو الك

ریین،     ات البص ن مخالف ونس  الفخ فم ب   ی ن حبی یخھ   ب ري لش ل البص  الخلی
ش األ الفخ و ط أل  خف یبویھ، و  األوس تاذه س الف  س ش خ ا  األخف رد   أیض والمب

ك   لجمھور البصریین  ر أن ي النحو        ؛ غی ب السلف ف ن كت ًا م د كتاب اد تج أو  ال تك
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ة والبصرة،     مسائل اإلى تعرض إال وقد  الصرف ین مدرستي الكوف أو  لخالف ب
  .ة أنفسھم أو علماء الكوفة أنفسھمبین علماء البصر

اء     وجود م إضاءة على یقدیھدف إلى ت ھذا البحثو ین علم الخالف النحوي ب
ي ، البصرة وھي مدرسة  الواحدة المدرسة روع المسائل وتفصیلھا وشرحھا      ف ف

بعض   -ولیس في أصولھا د ال ا إذ أن األصول الخالف فی   -كما یعتق نھم  ھ ا  ،بی  كم
د نظ  ُب یھدف البحث إلى بیان ر  رھمع ق تفكی ل المسائل    ھم، وعم ي تحلی د  ،ف م وع

   .الذین تلقفوا عنھم العلوم ،ألساتذتھم ھمتعصب
ى   اري عل ض   وقد وقع اختی ن  المسائل  البع ة م اب المقتضب ل   نحوی ھ  كت مؤلف

وفى بن یزید المبامحمد  ك    )ه285(رد المت دانا للدراسة؛ وذل ھ    ؛ لیكون می ا تمثل لم
  .ھذه الفترة الزمنیة من ذروة الخالف

ھ الم  وفیما یلي عرض وتحلیل ذھب البصري     ؛ لما خالف فی رد أصحاب الم ب
  .ما أمكن من المسائل، متبوعا برأي الباحث كسیبویھ واألخفش، وغیرھما

 :  العطف على موضع خبر لیس -1
اُؤه ساك    ) لیس(من أخوات كان،     ّي، ی ٌل ُثالث ة    وھو فع ن بقّی نة؛ ویختّص ع
فالجاّر  )4(ُكْم﴾﴿َأَلْسُت ِبَربِّ:في خبره، كقولھ تعالى) الباء(بدخول -مطلًقاال –األفعال

ي  )لیس(والمجرور وھو خبُر  ر    ... موضع نصبٍ   ف ى خب إْن عطفت عل یس (ف  )ل
ٍب    : (جاز في المعطوف الجرُّ على الّلفظ، كقولك)الباء(المجرور بـ د بكات یس زی ل

ٍھ وال ّر )فقی ع، فتج ى الموض ُب عل ھ(، والّنص ظ ) فقی ى لف ا عل ب(عطًف ) كات
ب  ھ(وتنص ب ) فقی ع كات ى موض ا عل الف    ،عطًف رد خ اس المب ا العب ر أن أب غی

ى الموضع   (بعض نحاة البصرة في توجیھ ول      ع) العطف عل ي ق یس ف ر ل ى خب ل
  :ّيِناألعور الشِّ

  ِبَكفِّ اِإللِھ َمَقاِدیُرَھا*  َھوِّْن َعَلْیَك فإنَّ اُألموَر  
  )5(ھَاوَال َقاِصٍر َعْنَك مأموُر*  َفَلْیَس بآِتیَك َمْنِھیَُّھا     

  :ديِّجْعلنابغة اْلوفي قول ا
   )6(ِصحاحًا وال ُمْسَتْنَكٌر َأْن تُعقََّرا* فَلْیَس ِبَمْعروٍف لنا أْن َنُردَّھا 

أموَر    ،جره وا جازفذكر سیبویھ أنا قوما أ وا الم و ا فجعل  يَّوالمِنھى  ،لمنھىّ ھ
ھا     ن اُألمور وھو بعُض ن   ،ھو اُلماموُر؛ ألّنھ م ي األعور    وم م أورد بیت ِنيّ ث  الشِّ
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ةبروا ٌر(ی ة  ،)وال قاص ة بروای ت النابغ َرا( وبی َتْنَكٌر َأْن تُعقَّ ي ) وال ُمْس الرفع ف ب
الالموضعین،   تَ :" وق ْبَت فْقل را : إن شئَت َنَص تنَكرًا أن ُتَعقَّ رًا  ،والمس وال قاص

ك    ى قول ا، عل ا   : عنك مأمورھ د ذاھًب یس زی ًا، أو وال   ،ل ا   وال عمرو منطلق منطلق
رو ول . عم ْود   : وتق لُّ َس ا ك رًةام بَت      ،َء تم ئت نص حمٌة، وإن ش اَء ش وال بیض

ال    : فقلَت) كلَّ(شحمًة، وبیضاُء في موضع جرٍّ، كأنك أظھرت لُّ بیضاَء، ق وال ك
  :.حارثة بن الحجاج اإلیادي الشاعر أبو ُدواٍد

  )7( وناٍر َتَوقَُّد باللَّْیِل ناَرا  * أُكلَّ أْمِرٍئ َتْحَسِبیَن اْمَرَأ 
ة   ن تثنی تغنیَت ع ى    فاس ھ عل ة التباِس الم، ولقّل ي أّول الك اه ف ذكرك ِإیَّ ل، ل ك

  .، ویعني بالتثنیة التكریر)8("الُمخاَطِب
ین       ولي عاملین مختلف ى معم ف عل ى العط ن ال عل ز الجر، ولك فسیبویھ یجی

َتْنَكرٍ (، و)وَال َقاِصٍر َعْنَك مأموُرَھا(:فمن قال. وإنما بإضمار حرف الجر  وال ُمْس
َرا ا ) َأْن تُعقَّ الجر فیھم یبویھ   ،ب ول س ى ق دیره عل ر  : فتق ا وال قاص ا منھیھ م
ذكورًا    ،مأمورھا فتكون الھاء في مأمورھا عائدة إلى المنھي، وإن كان المنھي م

ون المنھي متصال      ث، فیك في اللفظ إال أنھ مضاف إلى مؤنث فاكتسب منھ التأنی
ور، ف    ا ُردَّذباألمور، فإ ى األم د رد إل ال  إلى المنھي، فكأنھ ق ھ ق ك   : كأن یس بآتی فل

  .فلیس بآتیك األمور: منھیھا، على معنى
ة       ول النابغ َرا  (:وأما ق َتْنَكٌر َأْن تُعقَّ ل    ) وال ُمْس ى الخی ود إل العقر یع ھ    ،ف ر أن غی

أوَّ       ،جعل الرد بمنزلة الخیل ا ت رد، وإنم ن سبب ال ا م ا ذل سیبویھ ھ  فجعل عقرھ
در  ذلك إذ، وال یكون لھ للتخلص من العطف على معمولي عاملین ؛التأول ا لم یق

  .  الھاء من مأمورھا راجعة إلى المنھي
غیر أن تقدیر حرف الجر ھنا، نقض للغرض من اإلتیان بحرف الجر وھو       

  .ما یؤتى بھ للتوكید ال یمكن حذفھالتأكید، و
املین جارًا       في والمشھور         د الع ان أح مذھب األخفش، جواز العطف إن ك

دم        ،عطوف بالعاطفواتصل الم دم المجرور المعطوف سواء تق وشرطھ أن یتق
ئال یفصل    قام زید في الداِر: فھو یجیز قولك ،المجرور علیھ أو تأخر والقصِر؛ ل

  .)9(بین الجار والمجرور
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ى   الشِِّنّي في قول األعور) مأمورھا(في كلمة وعلیھ لم یجعل الھاء  دة إل ، عائ
ذا التأوی   ى ھ تج إل م یح ي، ول دَّالمنھ م یق ًال، ول یس(ر أیض در  ) ل ا ق دیرھا كم تق

ا (سیبویھ، وإنما یرفع م   ) مأمورھ ى اس العطف عل یس (ب ال  )ل ) قاصر (واو، ویجر ب
  .بالعطف على آتیك

ذا الم   ابن یعیش نسبقد و ا   ذھ وفیین جمیع ى الك ذي    خال ،ھب إل ا للرضي ال ف
ع  نھم المن ل ع اس  ،)10(نق بھ النح ائي   ،ونس ى الكس ان إل و حی راء ،وأب  ،والف

  .) 11(بكر بن طلحة يجعفر بن مضاء القرطبي، وأب، وأبي والزجاج
َأْرِض    :قولھ تعالى، ا الرأيذومما احتج بھ أصحاب ھ َماَواِت َواْل ِإنَّ ِفي السَّ

ونَ     *َلآیاٍت ِلْلُمْؤِمِنیَن ْوٍم ُیوِقُن اٌت ِلَق ٍة آَی ْن َدابَّ ِتالِف  * َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َیُبثُّ ِم َواْخ
ا         اللَّْیِل َد َمْوِتَھ َأْرَض َبْع ِھ اْل ا ِب ْن ِرْزٍق َفَأْحَی َماِء ِم َوالنََّھاِر َوَما َأْنَزَل اللَُّھ ِمَن السَّ

   .) )12َوَتْصِریِف الرَِّیاِح آَیاٌت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن
الوا قد علل ابن عصفور وجھ احتجاجھم باآلیة أنھ حین  ف إن اختالف  : ق

العطف    رور ب ار مج ل والنھ رور ال اللی ى المج د   ذعل ال بع م ق ھ، ث كذي قبل : ل
راءة حمزة والكسائي، بالكسر     اتٍ (وتصریف الریاح آیات في ق واو   )آی ون ال ، تك

اب ) في(من تصریف، نائبة مناب ال  )إن(ومن ھ ق اح    : ، كأن ي تصریف الری وإن ف
  .)13("آیات

دي   ول الجع َرا  :(أما المبرد فقد أوضح أن ق َتْنَكٌر َأْن تُعقَّ ن   ، من)وال ُمْس قطع ع
ع   اسم لیس وخبرھا؛ ألن العقر مضاف إلى ضمیر الخیل، والرد غیر  ل ومن الخی

ض    ة ذلكوعل ،وجھ الجر في المسألة ع الخف ؛ تعطف بحرف   عنده أنك حین تمن
اء و    ا الب ى عاملین، وھم د عل یس(واح ت )ل ك قل رة   : ، فكأن دار والحج ي ال د ف زی

ى  ف عل رو، فتعط ي(عم ذي   ،)ف ش ال رأي األخف ا ل زخالف ي   یجی ر ف ھ الج وج
ائي        زة والكس راءة حم ك بق ى ذل تدل عل ذي اس ألة، وال ف  المس ِتَالِف﴾ بعط  َ﴿اْخ

الى   في) في(وعلى) إن(على ھ تع  لَآيـات  والْـَأرضِ  السـماوات  في ِإن :قول

يننْؤمي لِّلْمفو كُما خَلْقمثُّ وبن يم ةاباتٌ دمٍ آينُون لِّقَووقـ  ي  اللَّيـلِ  افواخْتلَ

 موتهـا  بعـد  الْـَأرض  بِه فََأحيا رزق من السماء من اللَّه َأنزَل وما والنَّهارِ
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رِيفتَصاحِ وياتٌ الرمٍ آيلِّقَو لُونقعي   قالثم  ومن ،قراءةالغیر أن المبرد خطأ 

  . )14("ائزوھذا عندنا غیر ج) في(وعلى) إن(فعطف على:" صراحة
الذي أجازه األخفش في المسألة، وردَّ الوجھ اإلقرائي  فالمبرد منع وجھ الجر

  .لآلیة
اج           ى احتج رد عل ي ال رد، ف ى المب ول إل ذا الق بة ھ میري نس د الص د أك وق

ال        ھ، حین ق وارد علی راض ال القراءة، واالعت ش ب ذه   :" األخف اس ھ و العب ورّد أب
ھ       ؛ لیخلص من العطف على عا...القراءة، ك أن ھ، وذل ّر من ا َف ل م ملین، فُألزم مث

باالبتداء عطفًا على ) اآلیات(ورفع َ﴿ِفي﴾بالعطف على ماعملت فیھ َ﴿اْخِتَالِف﴾جر
ع ول )إنَّ(موض ا تق ى     إنَّ: كم ف عل ذا عط رٌو، وھ ُر عم دار والقص ي ال دًا ف زی

  . )15("الذي ھو ابتداء) إنَّ(، وموضع)في(عاملین أیضًا وھما
ألة   ثم ساق المبرد  ي المس رره ف ین   ،بیتي األعور؛ لیؤكد حكم المنع الذي ق وب

   .لكذعلة 
ھ   رأي سیبویھ في المسألة، واألبیات التي استدل بھا المبرد عرضكما      وخالف
ول :" فقال ،فیھ قاصر   وال: وكان سیبویھ یجیز الجر في ھذا، وفي الذي قبلھ، فیق
ل، و      وال رد متصل بالخی ى أن ال ذھب إل األمور    مستنكر، وی أن المنھى متصل ب

ات  ال   ... فإذا رد إلى المنھي، فكأنھ قد رد إلى األمور، ویحتج بھذه األبی ذي ق وال
خارج من ھذا؛ ألنھ إنما یجوز أن تخبر عن المضاف، إذا ذكرت المضاف إلیھ، 

ھ    ا قول ھ، فأم ُروف   :(إذا كان األول بعضھ، أو كان المعنى مشتمال علی ْیَس بمْع فَل
ا َأْن َن اَلَن ھ  )ُردَّھ ي قول ل ف ى الخی ع إل ر، راج ل والعق ر الخی رد غی إن ال وال :(، ف

َرا  ا          ) ُمْسَتْنِكٍر َأْن ُتْعقَّ ى، فأم ي المعن رد، وال داخل ف ن ال یس بمتَّصل بشيء م فل
ا  :(قولھ ك ِمْنِھیُّھ أمور بعضھا        ) َفَلْیَس بآِتی ھ؛ ألن الم یس من یال، ول رب قل و أق فھ

د   ور (أحاطا  والمنھي بعضھا، وقربھ أنھما ق دنا     )األم ض عن یس یجوز الخف ، ول
  .)16( "إال على عاملین فیمن أجازه

ِنيّ  فالمبرد رد على سیبویھ تأویلھ في بیت األعور ر     الشِّ السابق ونحوه، وذك
تقیم؛ ألن     ر مس ھ فغی ا تأویل املین، وأم ى ع العطف عل ح إال ب ض الیص أن الخف

ور( ھ   )األم ًا، وبمثل ان قریب ي وإن ك ي المنھ ت ھ یبویھ   لیس ل س م تأوی رّد األعل
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الستقامتھا على مذھبھ، وصحة العطف عنده حینئٍذ على شرطھ، وخلص إلى أن 
  .استواء الكالم یجیز المسألة، وأما التأویل فیفسد نظم الكالم

دو و ولي          یب ى معم ى أن العطف عل تند إل ا خالف سیبویھ، اس رد حینم أن المب
دم الجار نحو    ٌد والحجرة عمرو، أو     ف :(عاملین غیر جائز عنده، كتق دار زی ي ال

  .  )17( )زید في الدار وعمرو الحجرة: نحوتأخر 
رد      رة المب ر نظ ألة بغی ى المس ا إل ا رأي سیبویھ، إذا نظرن لم لن ن أن یس ویمك
ان      م، وإن ك ى االس ا عل فنجعل المجرور معطوًفا على الخبر، والمرفوع معطوًف

ى   ظاھر المسألة من باب العطف على معمولي عاملین ؛ غیر أن حقیقتھ ترجع إل
ك؛ ألن         ھ النحاة، وذل ع علی ا أجم د، وھو م یس (العطف على معمول واح ھي   )ل

ا           ا، وھو م ي محل نصب بھ ر المجرور ف ر، وخب دأ والخب ھ   العاملة في المبت قال
  )عقیبة األسدي(ستدال علیھ بقول سیبویھ، والمبرد، وا

  )18(ِجَباِل َوَال اْلَحِدیَدافَلْسَنا ِبال*  ُمعاِوَي إنَّنا بشٌر فَأْسِجْح  
   .)19(على خبر لیس المجرور) الحدیدا(حیث عطف

یس        ر ل ى خب ف عل واز العط ى ج ل عل ھ، دلی اھد نفس رى للش ة األخ والروای
  .)20(قد جاء أن البیت من قصیدة مجرورةالمجرور بالجر، ف

  : النافیة للجنس) ال( اسم -2
ھ الجرجاني   ) ال(سملم یختلف النحویون في تحدید مفھوم ا   النافیة للجنس، فعرف

ا    ) ال(المنصوب بـ"بأنھ د دخولھ ھ بع ر  )21("التي لنفي الجنس وھو المسند إلی ، غی
ة أو نكرة   أنھم ى أو      اختلفوا في مجیئھ معرف ردًا أو مثن ان مف ھ إذا ك ي حركت ، وف

  .جمعًا 
ب البصریین أن         د اشترط أغل ة أو نكرة، فق م معرف  فأما من ناحیة كون االس

ًا مستغرقًا           ًا عام ي نفی ا تنف ل أنھ ن قب ة، م ي معرف یكون اسمھا نكرة، فال تعمل ف
م أن  :" قال سیبویھ  ،یتصور في المعارف وھذا إنما یكون في النكرات، وال واعل

اب؛ ألن    ذا الب ي ھ رة ف رى النك رى مج ارف التج ة  ) ال(المع ي معرف ل ف التعم
  .)22("أبدا

ا    الف ظاھرھ واھد یخ ض الش اءت بع ریین  وإن ج رط، إال أن البص ذا الش ھ
ا    أّوُل ل أجازوا إعمالھ وھا بالنكرات؛ في حین لم یشترط الكوفیون تنكیر االسم، ب
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ة نحو     زید وال ال:في العلم سواء أكان مفردًا، نحو ا  : عمرو، أم مضافًا لكنی ال أب
  .)23(مضافًا إلى اهللا أو إلى الرحمن أو العزیز ممحمد وال أبا زید، أ
ث ح ن حی ا م مأم ة اس و )ال(رك رة نح ردًا نك ان مف نس إذا ك ة للج ھ  :النافی قول

الى ِھ﴾ :تع َب ِفی ك ،)24(﴿َالَرْی دار  :(وقول ي ال ل ف ین    ،)ال رج الف ب ل خ و مح فھ
د   اء، فق ر     العلم ّي، وأكث وعلي الفارس ازنّي، وأب ش، والم یبویھ، واألخف ب س ذھ

ریین ولھم     ،البص ك بق ى ذل وا عل اء، واحتج ة بن ا حرك ى أّنھ ي  إّن األ: إل ل ف ص
دارِ  ):(الرجَل في الدار:(نحو ي ال ال    )ال ِمْن رجٍل ف ن ق ھ جواب م ْن   :(؛ ألّن ْل ِم ھ

داِر؟  ي ال ٍل ف ذفت)رج ا ح ْن(، ولم ا   ) ِم الم معناھ ّمن الك ًا، تض ظ تخفیف ن اللف م
ت   َة عشرَ  (فوجب بناؤه؛ لتضّمنھ معنى الحرف، كما بنی ى   )خمس ؛ لتضمنھا معن

ة؛ أل   ى حرك اء      حرف العطف، وإّنما بني عل ل البن ن قب ة تمك ھ حال رت ّن ل  واختی
ون، والجرمي والزجاج      ،)25(ألّنھا أخف الحركات ؛الفتحة في حین ذھب الكوفی

  :)27(، واحتجوا باآلتي)26(معرب منصوب) ال( إلى أن اسم والرماني ،والسیرافي
ر         ) إنَّ( محمولة على) ال( أن -أ دأ والخب ى المبت دخل عل ا ی ل أن كال منھم ن قب م

ھ ا أن  ال وأن دھما، كم ا بع ا فیم ل ماقبلھم ات و) إنَّ( یعم د اإلثب د ) ال(لتوكی لتوكی
ا         ره، فكم ى نظی ھ عل ا تحمل ده كم ى ض يء عل ل الش رب تحم ي والع ) إنَّ( النف

ت )ال(كذلك ،تنصب ى  ) ال( ، ولكن لما كان ًا عل ا     ) إنَّ( فرع ي العمل ٌأسقط معھ ف
  . التنوین لینحط الفرع عن درجات األصل

ك  أن الك -ب ي قول دار   : الم متضمن معنى الفعل؛ ألن التقدیر ف ي ال  ال ،الرجل ف
ـ  ) ال( أجد أو ال أعلم رجًال في الدار، والمعنى على ھذا التقدیر مستقیم، فاكُتفي ب

الف   ال خ ائز ب ھ ج اء عمل ل وإبق ذف الفع ل، وح ن العام ّل  . م ھ ج ك قول ن ذل فم
 ذَاإ ﴿:وقولـه تعـالى   ،))28فََأجِره كاستَجار الْمشْرِكين من َأحد ِإنو :وعز 

اءمل    )29(﴾انشَقَّتْ الس ول لفع م معم ا،    ، واالس ذلك ھو ھاھن ذوف، ك ت   مح وأن

وم، ف  : إن قمَت قمُت وإن ال فال، أي(:تقول ال أق ـ   لوإن التقم ف ي ب ا اكُتف ن ) ال(م  م
إ  ،العامل نصبوا النكرة بھ حَّ  وحذفوا التنوین؛ فاألصل في العمل لألفعال، ف ذا ص

  .تقدیرھا ُنسب العمل إلیھا
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ر : جاھل، أي عاقل وال زید ال: كقولك) غیر( تكون بمعنى) ال( أن -ج ل   غی عاق
ى  یس (وغیر جاھل، فلما جاءت ھاھنا بمعن ى      ) ل ن معن ا م ا، لیخرجوھ نصبوا بھ

  .ویقع الفرق بینھما )لیس(إلى معنى  )غیر(
قد یكون مرفوعًا مع ) ال( اسموذھب أبوعلي الفارسي في أحد أقوالھ إلى أن      

الى   فَمـن  معلُوماتٌ َأشْهر الْحج :إرادة نفي الجنس، وذلك أنھ قال في قولھ تع

ضفَر يهِنف جالرفع  –)30(﴾ الْح ھ         :" -ب ن الفحوى أن م م ھ یعل ع أن ن رف وحجة م

دًا،    فلیس المنفي رفثًا واحدًا، ولكنھ جمیع ضروبھ،  ظ واح ون اللف د یك ى  و ق المعن
  :)المھلھل(قال ّھبھ جمیَع

  . )31(َجزاَء الُعطاِس ال َیموُت َمِن ِاثََّأر  *  َفَقتًال ِبَتقتیٍل َوَعقرًا ِبَعقِرُكم
بن     : ومن حجتھ م ی ع، وإن ل ع الجمی أن الكالم نفي، والنفي قد یقع فیھ الواحد موق

  .)32("رجل في الدار ما: النافیة، نحو) ال( فیھ االسم مع
ّی د ب ألة،   وق ي المس ا ف ریقین وتوجیھھم تالف الف ة اخ ي عل ذكر أن ن الرض ف

ال   إھو ع االختالف بینھم ووقسبب  ھ ق ك أن تعمل  ) ال(و: جمال قول سیبویھ، وذل
ال    م ق وین، ث ا       : فیما بعدھا فتنصبھ بغیر تن ا؛ ألنھ ي معمولھ وین ف رك التن ا ت وإنم

أوَّ        د كخمسة عشر، ف م واح ة اس ھ بمنزل ھ   لجعلت ھي وما عملت فی رد قول : المب
وین      ھ ُبِن، بأنھا نصبتھ أوًال، لكنَّ)تنصبھ بغیر تنوین( ھ التن ذف من ك، فح د ذل ي بع

اج   ال الزج ا، وق اء اتفاًق ر للبن ة عش ي خمس ذف ف ا ح اء، كم ھ  : للبن راده أن ل م ب
ا ال       معرب، لكنَّ ھ، كم ھ ال ینفصل عن ع عامل ا، مركب م ینفصل  ھ مع كونھ معرب

ھ       عشر، من خمسة، فحذف التنوین ع عامل ب م ھ بالتركی ا؛ لتثاقل ھ معرًب . مع كون
ادة      : وقال أبوسعید السیرافي  ھ، إلف ع عامل ا ركب م ة،  ) ال(إنم ت االتبرئ راق غالس

ح   م رج ن ث ي  وم رد  الرض حابھرأي المب ة     ؛وأص ي حال وین ف ذف التن ألن ح
ود، وأیضا  : والبناء اإلضافةالوصل من االسم المنون، لغیر  ب  : غیر معھ التركی

ین ار         )ال(ب ھ، والج اف إلی اف والمض ین المض ھ ب د من یس بأش ي، ل والمنف
  .)33("لتنوین من الثاني في الموضعینیحذف ا وال ،والمجرور

الي   مذھب البصریین وھو والراجح في نظري  رد الت م المف ة  )ال(أن االس النافی
ة عش    ب خمس ا تركی ھ معھ ي لتركیب نس، مبن اء  رللج توجب البن ب یس ، والتركی
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اع ا دلیل امتن ال    ب ي ح ھ ف رور، وإعراب ار والمج الظرف أو الج ا ب ل بینھم لفص
ْولٌ  ﴿:الفصل، كما في قولھ عز وجل   ا َغ ر      ،)34(﴾َال ِفْیَھ داء والخب ى االبت یرجع إل

؛ ألّن ما ذكره الكوفیون مجرد دعوى تفتقر إلى دلیل، فلو كان االسم النكرة  لفظًا
ا نقیضة   ) ال( منصوبًا اكتفاًء بـ ًا    )إّن( عن العامل أو ألّنھ ، لوجب أن یكون منون

نى لحذفھ إذا كان االسم وذلك؛ ألّن التنوین شيء یستحقھ االسم في أصلھ، فال مع
    .معربًا

ى أ  ) ال( أما كون اسم ًا نحو  النافیة للجنس مثن دار   (و مجموع ي ال ین ف ) الرجل
ت   )ال(فمذھب الخلیل وسیبویھ، أنھما مبنیان مع ى ماكان ؛ ألن علة البناء باقیة عل

ت  :"قال سیبویھ. لیھ في المفرد، فھو مبني كالمثنى في النداءع إن قل ین  : ف الغالم
خبٌر عنھما  )لَك( وال جاریتین لك، إذا كانت الثانیة ھي األولى، أثبّت النون؛ ألن

م        وین، فل ن التن وى م ون أق د، ألن الن م واح ا كاس ذھب إذا جعلتھم ون ال ت والن
وین ف     ى التن ا       ُیجروا علیھا ما أجَروا عل ون، وألنھ اِرق للن ھ مف اب؛ ألن ذا الب ي ھ

ك   ،)35("تثبت فیما ال َیثبت فیھ ن السراج      وتابعھما في ذل ي الفارسي، واب و عل أب
ام          ن ھش ي، واب ك، الرض ن مال فور، واب ن عص یش، واب ن یع ي، واب ن جن واب

  .)36(واألشموني
ة  :" واستدل أبوعلي الفارسي على ذلك بـ الرجل  قولك ال َیَدیِن بھا لك، بمنزل

افٍ     یس بمض ھ ل رى أن اهللا، أال ت وة إال ب ك، وال ق يء،  ل ى ش ن  ... إل م یك وإذا ل
ون            اب، وك ذا الب ي ھ تح ف ى الف ة عل ردة المبنی م األسماء المف مضافًا كان في حك

ع     ھ م ن بنائ ع م د، أال      ) ال( حرف التثنیة فیھ ال یمن م واح ة اس ا بمنزل ھ معھ وجعل
ا  ) الغالم رجٍل(في) رجل(ھ كـترى أن حرف التثنیة لیس بشيء مضاف إلی وإنم

ك        ،...ي النسب بمنزلة تاء التأنیث وألفیھ وكیائ ھو اء ذل ى جواز بن دل عل ا ی ومم
ع   از         ) ال(م ُث ج ن حی ة، فم م المعرب ر الكل ة سائر أواخ أن آخر المجموع بمنزل

  .)37("كذلك یجوز بناء المثنى والمجموع) ال( بناء سائر الكلم المعربة مع
على الیاء في نحو  ...ھ ُیبنى، إن اسمھا إذا لم یكن عامًال فإن:" وقال ابن ھشام

  .)38("رجلیِن وال قائمینال
ت    ،الخلیل وسیبویھ صرح بأن أما المبرد فقد ك إذا قل ان أن ین  : یزعم ال غالم

ذھب و فرقوا بین النون والتنوین،...لك، أن غالمین مع ال اسم واحد وثبت النون
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م   المبرد أیضًا  ى إعراب اس اء       ) ال(إل ده منصوب بالی و عن ًا، فھ ى أو مجموع مثن
ا مردود     ك وذكر أن قولھم ي      ولیس مبنیًا، ومن ثم خالفھما في ذل د ف م یعھ ھ ل بأن

د       م یوج ل ول األسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون تركیبھا مع شيء آخر، ب
ھ بقذلك ُمعلًال في كالم العرب اسم مثنى أو مجموع بالواو والنون مبنیًا،  ألن :"ول

دًا،      األسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون ال ا اسمًا واح ا قبلھ ع م م    تكون م ل
م              ة اس ھ بمنزل ا قبل ع م ول م اف وال الموص د المض م یوج ا ل ك؛ كم د ذل یوج

  .)39(دواح
ع    ا م  وأرى أن الذي دعا المبرد إلى القول بإعراب المثنى والمجموع إذا ركب

ال   )40("تعمل فیما بعدھا فتنصبھ بغیر تنوینوال " ، إجمال قول سیبویھ)ال( م ق ، ث
ت فی  :" بعد ذلك ة  وترك التنوین لما تعمل فیھ الزم؛ ألنھا ُجعلت وما عمل ھ بمنزل

  .)41("اسم واحد نحو خمسة عشر
اة     ن النح رد جماعة م الرد  وقد تصد لرأي المب ذي      ب ك ال ن مال نھم اب ذكر م ، ن

ھ      رد وسیبویھ، بقول ین المب ي     :" عرض وجھ الخالف ب رد سیبویھ ف وخالف المب
م و )ال(اس ى، نح ا :(المثن ین فیھ أمرین    )الرجل ھ ب تج ل رب واح ھ مع زعم أن : ، ف

رًا  :(أنھ بزیادة الیاء والنون أشبھ المطّول المستحق للنصب، نحو    : أحدھما ال خی
ا   د ھن ن زی اني)م ول : ، والث رب تق ي  :(أن الع وَم زرتن ي ی تح)أعجبن ، ، فتف

ذي احتج     )42"ُب، فتعر)أعجبني یوُم زرتني(و اني ال ر الث ؛ ثم اعترض على األم
رب   ول الع و ق رد وھ ھ المب ي :(ب وَم زرتن ي ی تح و )أعجبن وُم (، فتف ي ی أعجبن

م یشر          )زرتني رد ل راض؛ ألن المب ذا االعت ى ھ ق عل ي الأواف ر أن ، فتعرُب؛ غی
ن   ،في المقتضب) ال( إلیھ في المواضع التي تحدث فیھا عن اسم وھذا ُیعد من اب

ھ إال أن ی         دًایتز مالك ي كالم رد ف م ت رد ل ى المب ة إل ن   علیھ، في نسبة عل ون اب ك
  .  ف للمبرد لم یصل إلینانصمالك قد اطلع علیھا في م

ى الحجة          ص عل ن النحاة؛ إذ ن ره م ن غی ة م وأما ابن یعیش فقد كان أكثر دق
ھ   ا، بقول رد     :" التي احتج بھا المبرد في المقتضب، وردھ اس المب و العب وذھب أب

ألن األسماء المثناة والمجموعة   ":، قال)ال( أنھما معربان، ولیس مبنیین مع إلى
ون ال الواو والن د      ب م یوج ا ل ك كم ز ذل م یج دًا، فل مًا واح ا اس ا قبلھ ع م ون م تك

ي  الموصول مع ما قبلھ بمنزلة اسم واحد، و المضاف وال دم     ف ى ع ذا إشارة إل ھ
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ر   د النظی رة بع ال عب دلیل ف ام ال ر، وإذا ق ون  النظی ھ یك ك أن ال ش د ف ا إذا ُوج ، أم
  .)43("أن یتوقف الحكم على ثبوتھ فالمؤنسًا، وأما 

ھا          ى فافترض ا األول ا، فأم م یقلھ ال ل رد عل ن المب ى ع د حك ي فق ا الرض أم
م    ي اس رد ال یبن ده     ) ال( الرضي نفسھ، وادعى أن المب ى ح ى والمجموع عل المثن

ره   ألن النون كالتنوین الذي ھو دلیل إعراب، وأما  ن غی الثانیة والثالثة فنقلھما ع
د   المة بع ع س وع جم ى والمجم راب المثن ل إلع ھ یعت م أن اة، وزع ن النح ) ال( م

ھ مضارع          ھ، والمعطوف علی م المعطوف والمعطوف علی ي حك بكون المثنى ف
  . للمضاف فیجب نصبھ، وبأنھ لیس شيء من المركبات ُیَثنَّى فیھ الجزء الثاني

ن األو  ي ع اب الرض د أج ورود وق ى ب دان(ل دون(و) یازی م  ) یازی ي كالمھ ف
ل      ا معربین لقی و كان ون، فل دین (وحكمھما البناء، مع وجود الن دون (و) یازی ) یازی

وین         ام التن ة مق ل ھي قائم تمكن، ب ى ال ثم إن النون لیست كالتنوین في الداللة عل
ط     ،في المفرد م فق ام االس ى تم ي        ،وتدل عل أن المعطوف ف ة ب ن الثانی وأجاب ع

ال    : مبني، نحو ) ال(باب إن ق رأَة ف ون     : الرجَل وام ذي یك أردت عطف النسق ال
ى   )ثالثة وثالثین(التابع والمتبوع فیھ كاسم واحد، كما في نداء  ، فالشك أن المثن

ذا المنسوق   ،والمجموع ـ    ؛مثل ھ تقض ب ھ ین دون    (لكن ا زی دان وی ا زی وأجاب  ، )ی
اءه  ؛مع المنفي مركب) ال( عن الثالثة بعدم قیام دلیل قاطع على أن  وھو  -ألن بن

ّلمنا  ) ِمْن(معنى) ال( آت من جھة َتَضمُّن -الحق عند الرضي االستغراقیة، ولو س
ب              ن المرك اني م ع الجزء الث ة وجم د جاء عنھم تثنی ب فق اء التركی ة البن أن عل ب

  .)44(في المسمى بحضرموت)  حضرموتون(، و)حضرموتان:(المزجي فقالوا
ة جدی    ام عل ن ھش اف اب ھ   وأض ا، بقول رد ورّدھ ى المب وبة إل ن :"دة منس وع

ذا        ح ھ و ص ن مشابھة الحرف، ول المبرد أن ھذا معرب لبعده بالتثنیة والجمع ع
  .لم یقل بھ أحد: أي )45("وال قائل بھ) یا زیدون(و) یازیدان( للزم اإلعراب في

ھ               ك قول ى ذل دل عل ھ، ی ن قبل ى خالف م رد عل :" ولم یكن السیوطي من المب
ا   وذھب  د فیھم المبرد إلى أن المثنى والجمع على حده معربان معھا؛ ألنھ لم یعھ

ض   التركیب مع شيء آخر، بل وال وجد في كالم العرب مثنى وجمع مبنیان ونق
  .)46("ببنائھما في النداء فكذا ھنا بأنھ قال
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رد       : ومجمل القول ذھب المب دم صحة م ى ع وا عل إن بعض نحاة العربیة اتفق
لفة للقیاس، وحملھم ذلك على رّده، وسد كل منفذ ظنوا أن المبرد لما فیھ من مخا

ھ،    حة مذھب ى ص اج عل ھ لالحتج ذ من ھ     ینف ب إلی ث أن ماذھ رى الباح ذلك ی ول
  :سیبویھ ھو المرجوح؛ من جھتین

  .أنھ مؤید باإلجماع، وكذلك العقل: األولى
رى اً  : واألخ المة مبنی ع س وع جم ى والمجم ون المثن از أن یك رد أج ي  أن المب ف

  .النداء، وجعلھ في ھذه المسألة معربًا مع عدم وجود الفرق
  .)47( لَّكُم خَيرا انتَهواْ ﴿ :في قولھ تعالى) خیرا(إعراب -3

الى ) خیرًا(اختلف النحویون في إعراب اً خَير  :المحذوف عاملھا في قولھ تع
و    ﴾لَّكُم ك أب ى ذل ال   ؛ أشار إل ان فق م    :" حی رًا لك وا خی ھ خالف   أي وائت ذا فی " وھ

ى أن     ل وسیبویھ إل راً (حیث ذھب الخلی دل      ) خی ا، ی منصوبة بفعل مضمر وجوًب
ذا   يومما َینتصب ف  :"قال سیبویھ ،)انتھوا وأتوا خیرا لكم(لتقدیرعلیھ األول وا ھ

َوراَءك (و ﴾ انتَهـواْ خَيـراً لَّكُـم   ﴿ :الباب على إضمار الفعل المتروك إظھاُره

َع ك َأْوَس ك(، و)ل رًا ل ُبك خی ى   ) َحْس ن أب ر ب ول عم ك ق ن ذل أمر، وم َت ت إذا كن
  :ربیعَة

   )48( َالَأو الرَُّبا َبْیَنُھما َأْسَھ * َوواِعِدیھ َسْرَحَتْى ماِلٍك  
ت      ین قل ك ح ك؛ ألنَّ َع ل ك وَأوَس رًا ل بَت خی ا نص د أن  : وإنَّم ت تری ھ، فأن اْنَت

ى      ":، وقال الخلیلتْخِرَجھ من َأْمٍر، وُتدِخَلھ فى آخَر ك المعن ى ذل ھ عل كَأنَّك تحمُل
ت       : كَأّنك قلت ك إذا قل َت أّن د عرف ك ق اْنَتِھ وادُخْل فیما ھو خیٌر لك، فنصبَتھ؛ ألنَّ

ھ  رة        : ل ل لكث َذفوا الفع ب، وح ذلك انَتص َر، فل ٍر آَخ ى أم ھ عل ك تحمل ِھ، أنَّ اْنَت
انَتِھ : موٌل على أمٍر حین قال لھاستعماِلھم إیَّاه فى الكالم، ولعلم المخاَطب َأّنھ مح

  .)49( "...ائت خیرًا لك واْدُخْل فیما ھو خیٌر لك: فصار بدًال من قولھ
والرضي وابن  ،فقھما األخفش، وابن السراج، وابن یعیش، وابن الحاجباوو

فور ال  )50(عص ذي ق ام ال ن ھش ك     :" ، واب ر ذل ي غی ل ف ذف الفع أتي ح وی
  .)52(ذلك ذھب السیوطي، وإلى )51("أي وأتوا خیرًا،لَّكُم خَيرا انتَهواْ﴿نحو
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  : وجعل سیبویھ من ھذا القبیل قول ذي الرُّمة 
  )53(وال َیرى مثَلھا ُعْجٌم وال َعَرُب*  ِدیاَر َمیََّة إذ َمىٌّ ُمساِعفٌة  

ال ث ق ھ ال   :"حی ة ولكّن اَر َمّی ُر دی ال أْذُك ھ ق ى   كَأن ك ف ر ذل ُر لكث ذكر أذك َی
  .)54("كالمھم
دیر   وذ ذوف، والتق در مح ت لمص ھ نع ى أن راء إل رًا  (ھب الف اء خی وا انتھ انتھ

ال ) لكم راً :" (حیث ق ن      ) خی ھ م األمر؛ ألن د    منصوب باتصالھ ب صفة األمر؛ وق
ق  : الكنایة عن األمر تصلح قبل الخیر، فتقول للرجل ىتر یستدّل على ذلك أال ات

إذا سقطت         ك، ف ر ل اء خی ك؛ أي االتق ر ل و     ، )ھو (اهللا ھو خی ھ وھ ا قبل اتصل بم
 بعض النحاة اعترض على رأي الفراء، نذكر منھم؛ غیر أن ) 55("معرفة فنصب
جري  ن الش ول ب اب ذا الق ف ھ ذي وص ادل    "ھأنال ى م دة عل ادة فائ ھ زی یس فی ل

اء     ،؛ ألنھ یدل على االنتھاء بلفظھ )انتھوا(علیھ د االنتھ ا یفی د م ذكر  ، )56("فیفی ون
  ھ  فھم أیضا ابن عصفور حیث ضع راء بقول راً (أن :(ف رأى الف وا أن  ) خی ال یخل

إذا أردت الصفة         ،ترید بھ الصفة التي تصحبھا د الشر، ف ذي ھو ض ر ال أو الخی
ذف      ك إال بح ھ الیجيء ذل ظ فإن ل    ،)ْنمِ (ضعف لفظًا ومعنى، أما اللف ذفھا قلی وح

دیر     : ما جاء من قولھم: نحو زم التق ھ یل ى فإن ث المعن اء انتھ (اهللا أكبر، أما من حی
ھ   ن ترك م م رًا لك ر   : ، أي)خی اء خی رك االنتھ ي أن ت ي  ؛یكون ف ل یقتض ألن أفع

ن   التشریك، ولیس كذلك، أال ترى أن النھي ھنا إنما ھو عن الكفر ألنھ ما تقدم م
الى  ھ، وإن     ) )57لَّكُم خَيرا انتَهواْ ثَالَثَةٌ تَقُولُواْ والَ  :قولھ تع ر من الكفر ال خی ف

ل الیجوز     كان أراد بالخیر ھ ب ضد الشر كان اسمًا من األسماء، فیقبح الوصف ب
  .)58(يفإن ورد السماع بھ فھو یحفظ وال یتعد

الف أبو   ین خ ي ح دةف ى  (عبی ن المثن ر ب ریین، )معم حابھ البص نھم  ، أص وم
وھو مذھب  ؛)یكن(في اآلیة، منصوبة على إضمار) خیرًا(فذھب إلى أن المبرد،

وذھب  :" قال أبو حیان ،)انتھوا یكن خیرًا لكم(:ھماوالتقدیر عند ، الكسائي أیضًا
  .)59("ھذه منصوبة على إضمار یكن) خیًرا(أبو عبیدة والكسائي إلى أن

ن (ولیس نصبھ على إضمار :" فقالوقد رد الفراء على الكسائي ذلك  ألن ) یك
ول   ك تق نا، وال یجوز     : ذلك یأتى بقیاس یبطل ھذا؛ أال ترى أن ن محس ق اهللا تك ات

و  مر    : لأن تق ت تض نا وأن ق اهللا محس ن (ات ول  )تك لح أن تق رنا  : ، وال یص انص
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راء  ابن مالك، وھو ما نقلھ )60( )"وأنت ترید تكن أخانا(أخانا ، وابن عقیل عن الف
  .)61(أیضًا

فالفراء منع إضمار الكون، إذا لم یكن ھناك دلیل علیھ في الكالم، وذھب إلى 
رًا(أن ن  ) خی ھ م األمر؛ ألن الھ ب وب باتص ر،   منص فات األم دیر"ص ھ : والتق انت

  .ف المصدُر وأقیمت صفتھ مقامھذانتھاًء خیرًا، فح
ُھ عنده أن ھذا التقدیر مخالف لقیاس ذا ردَّ ابن الشجري أیضًا، ووْجُھوبمثل ھ

في مذھب سیبویھ؛ ألنھا ال تضمر إال في مواضع معینة، كما جاء  ) كان(إضمار
  .)62( )رًا فخیر وإن شرًا فشرالناس مجزیون بأعمالھم، إن خی(في األثر

ر أن  يغی الف  الرض ھ خ ن وافق دة، وم ي عبی ھورده رأي أب یس :" ، بقول ول
ال  ال) كان(بوجھ  ألن ول، أي  : تحذف قیاسًا، فال یق د اهللا المقت ك  : عب ن ذل  )63("ك

ذلك  راء  وك ائي والف ك رأي الكس ن مال ا رد اب ذھب    مع حح م ألة، وص ي المس ف
ھ   یبویھ، بقول ل وس م       وإذ:"الخلی ین الحك راء، تع ول الف ائي وق ول الكس ل ق ا بط

  .)64("بصحة القول المذكور، وھو قول الخلیل وسیبویھ
اب        ي ب اول المسألة ف د تن رد فق ا المب ا (أم ى       م ھ عل ى، وحمل ى المعن یحمل عل

ا،   ) اللفظ أجود دیر فیھ ائالً فساق تفسیر الخلیل لمعنى اآلیة والتق ل   :" ق م الخلی زع
لم أنھ یدفعھم عن أمر، ویغریھم بأمر یزجرھم عن خالفھ، انتھوا، ع: أنھ لما قال

دیر  ان التق م  :فك را لك وا خی ن     )65("ائت ھ م ن تابع دة وم ي عبی أ رأي أب م خط ، ث
ال   ث ق وفیین، حی وم  :" الك ال ق د ق دة   (وق ا عبی د أب و یقص ى   )وھ و عل ا ھ ، إنم

ذا خطأ ف   )یكن خیًرا لكم:(قولھ ھ یضمر الج      ي، وھ ة؛ ألن دیر العربی  واب، والتق
ھ، وإذا أضمر   وا ائ(دلیل علی ھ، وك      ) ت دال من وا ب ل انتھ د جع الن    : ذلكفق ا ف ھ ی انت

  .)66("أمًرا قاصًدا
أن          ل وسیبویھ، ب دیر الخلی ًا لتق ة، موافق ي اآلی رد ف فعلى ذلك یكون تقدیر المب

ذي ذكره    ) خیرًا( دیر ال منصوبة بفعل مضمر یدل علیھ األول، وخالفًا لوجھ التق
  ).یكن خیرًا(فیھا على إضمار أبو عبیدة بأن النصب

ھ     ألة، إذ أن ي المس دة ف ھ أبوعبی ب إلی ذي ذھ دیر ال ھ التق دي وج راجح عن وال
عن الفعل یكن االنتھاء خیرًا لك، أو األمر  ) انتھ(أوفق للمعنى؛ ألن ھذا التركیب

دیر أیضاً       : بالفعل نحو ك، والتق رًا ل رًا أو صلِّ خی ذھاب    (اذھب خی ن ال اذھب یك
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ي أمر آخر، و     وال) خیرًا لك ھ ف ھ    إترید أن تأمره بالذھاب، وتدخل ا ذھب إلی ن م
رات       ،الخلیل وسیبویھ ن التعبی ر م ي كثی تقیم ف ووافقھ فیھما المبرد وغیره، ال یس

ا         تكلم بم ل ی ا لرج ى، فقولن ى المعن ة عل ناعة النحوی ب الص ي جوان ھ یراع ألن
ي     : یضره ھ، ولست تعن ر ل ت   ا: اسكت خیرًا لك  تعني أن السكوت خی سكت وائ

و          ا ھ ن أمر وإدخالھم فیم یس إخراجھم م و ل خیرًا، بل السكوت ھو خیرًا لھ، فھ
  .بل معناه یكن اإلیمان خیرًا لكم خیر منھ،

  :في قول الفرزدق) خارجا(إعراب  -4
  ٍل  َوَمَقاِم ـَن  ِرَتاٍج  ُمْقَفـَْلَبی*  َألْم َتَرِني َعاَھْدُت َربِّـي َوِإنَِّني       
  )68(َوال َخاِرجًا ِمن ِفيَّ ُسوَء َكالِم*   َأْشُتُم الدَّْھَر ُمسِلمًا َال ى َحْلَفٍةَعَل     

ت  ) خارجا (بعض نحاة البصرة في إعراب وافق المبرد رأي ي بی رزدق   ف الف
دیر  ، فقد وخالف بعضھم اآلخر ھ، والتق : ذھب سیبویھ إلى أنھ مصدٌر حذف عامل

رزدق وأما قولھ و:"یقول والیخرج خروجًا، فھو ا أراد فإنَّ:...ھو الف وال یخرج  : م
ر       )69("وال یخرج خروجًا: ، كأنھ قالفیما أستقبُل ن عم ي حین ذھب عیسى ب ؛ ف

ة، وھي  ) خارجًا(إلى أن ُتمُ (حاٌل معطوف على الجملة الحالی ، وأن العامل  )ال َأش
ھ دت(فی ال)عاھ ھ ق الم :( ، كأن وَء َك يَّ س ن ِف ًا ِم ِلمًا َوال خاِرج اتمًا ُمس  )70( )ال ش

ال  ة   ) خارجا (عطف  :"وإلى ذلك ذھب ابن ھشام حین ق ى محل جمل ) الأشتم (عل
  . )71("حلفت غیر شاتم، وال خارجا: فكأنھ قال

ھ      ى أن م الشنتمري عل رأي األعل ًا     " وقد خّرج ھذا ال وًال ثانی ا أن یكون مفع إم
ة (، وإما أن یكون محموًال على)ترني(: لقولھ ال  )حلف ھ ق ى أن حلفت ال   : ، كأن عل

  .)72("شاتمًا والخارجًا، والمصدر یعمل عمل الفعل في الحال وغیره
ى أن    ذھب إل رد ف ا المب ا(أم ھ      ) خارًج ذف عامل در ح ھ مص ى أن ب عل نص

ول    ) خارجا(والیخرج خروجا، ثم جعل: والتقدیر ھ ق ر أن في معنى خروجا، وذك
ذھب النحویین       ذي یخالف م عامة النحویین، ثم عرض رأي عیسى بن عمر، ال

ث ق ل :"الحی ان یجع ھ ك ر فإن ن عم ى ب ا عیس ا(وأم ا ) خارج ذكر م اال، وال ی ح
ي زور كالم           عاھد علیھ، ن ف ر خارج م ا غی ي وأن دت رب ول عاھ ھ یق  )73("ولكن

ین         :" وقال في موضع آخر   ر البیت ا فسرنا وذك أبى م ن عمر ی ان عیسى ب ... وك
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ن    ال شاتمًا، وال: عاھدت ربي على أمور وأنا في ھاتین الحالتین: یرید ًا م خارج
  .)74("في مكروه

ور النحویین وسیبویھ، ویخالف           ھ جمھ ق توجی ھ یواف رد أن وظاھر كالم المب
  .عیسى بن عمر ومن تابعھ في المسألة

  :عامل المصدر المختص النائب عنھ -5
ھ     ب عن در المختص النائ -خالف المبرد بعض نحاة البصرة في التقدیر للمص

رى  قعد القرفص: مثل -وھو نوع من أنواعھ ى    اء، ورجع القھق ذھب سیبویھ إل ، ف
ا، أي    ا قبلھ ادر بم ى المص وبة عل ا منص اھر  : أنھ ل الظ ا الفع ل فیھ  عم

ود الجامع ألنواعھ    ) قعد( نوع من القعود فإذا عمل الفعل)القرفصاء(ألنَّ في القع
نس  ت الج ھ تح ھ لدخول وع من ي ن امًال ف ان ع ث ،ك یبویھ حی ال س م أنَّ او:" ق عل

ھ        الفعل الذي ال َیتع  ذ من ذي ُأخ َدثان ال م الَح ى اس دى إل ا    ؛ّدى الفاعل یتع ھ إنم ألن
بَ  :أال ترى أنَّ قولك ،ُیْذَكر َلیدّل على الحدث ك   ،قد َذَھ ة قول ھ     :بمنزل ان من د ك ق

ٌد أو عمرو     ،وإذا قلت ضرَب عبُد اهللا ،َذَھاٌب َتِبن أنَّ المفعول زی دلُّ   ،لم یس وال َی
ّذھاب    ذَھَب قد دّل ع كما أنَّ ،على صنٍف و ال ى ِصنف وھ ك   ،ل ك قول ب   :وذل ذَھ

دث عمل    ،وَقَعَد قعدة َسوء وَقعَد َقعدتیِن ،عبُد اهللا الذھاَب الشِدید لّما َعِمَل في الح
َتمل   :فمن ذلك ،وما یكون ضربًا منھ ،في المّرة منھ والمّرتیِن َقَعَد الُقرُفصاَء واش
ھ ا    ؛الصمَّاَء وَرَجَع القھَقرى ن ِفِعِل ھ   ألنھ ضرٌب م ذ من ذي ُأخ وع   ، )75("ل ذا الن فھ

  . من المصادر عند سیبویھ منصوب بالفعل قبلھ ال بفعل مقدر
ري أن  ر العكب ال  "وذك ن ق ویَّین م ن النح ذوف دلَّ   : م ل مح ب بفع ینتص

ھ د(علی اء ) قع رفص القرفص دیره تق ث   تق ف، حی ول بالتعس ذا الق ف ھ م وص ، ث
ال  ھ؛ ألنَّ   :" ق ف مستغنى عن ك تعسُّ ي ذل رفص ( وف ى ل ) تق ان بمعن تعمل لك  و اس

ى بالعمل إذ ھي أصل    ) قعد( ، فإذا وجدت لفظة)قعد( رفص ( كانت أول  )76( )"تق
ال    ذا الرأي وھ ث ق وفیین حی ى الك و   :" نسبھ الرضي إل ض الك د بع و  : فیینوعن ھ

ن لفظھ    ري       منصوب بفعل مشتق م رى القھق ل، تقھق ھ قی م یستعمل، فكأن ، وإن ل
ال  ، وأیده في ھذه )77(وتقرفص القرفصاء ث ق ذھب   :" النسبة أبوحیان حی ذا م وھ

رى       ع القھق ي رج ل ف درون العام وفیین یق ن الك ة م ُر  : طائف ع یقھق رج
  .)78(..."القھقرى



 

   -52- 

ات وقد ذكر  ض         أبو البرك ین بع ألة ب ي المس اري وجھ الخالف ف ابعي  األنب ت
ي أن      یبویھ ف ھ لس راج مخالفت ن الس ى اب ب إل رة، فنس اة البص در ( نح المص

تص در) المخ فة لمص ذوف،  ص ھ   مح اء إال أن دة القرفص د القع ھ قع دیر فی والتق
ھ   حذف الموصوف، وأقام الصفة مقامھ،  ذھب سیبویھ بقول إن  :"ثم رّجح علیھ م ف

در  : فعلى ماذا ینتصب قولھم قعد القرفصاء ونحوه؟ قیل: قیل ینتصب على المص
و     ذي ھ د  بالفعل الذي قبلھ؛ ألن القرفصاء لما كانت نوعا من القعود والفعل ال قع

ى    دى إل ا تع اء وغیرھ ى القرفص تمل عل ذي یش ود ال نس القع ى ج دى إل یتع
وع إذ ك          ي الن ي الجنس عمل ف ھ إذا عمل ف ھ؛ ألن ان القرفصاء التي ھي نوع من

ھ ال       داخال تحتھ، ھذا مذھب سیبویھ ذھب سیبویھ؛ ألن رون م ھ األكث ذي علی ، وال
ر      راج یفتق ن الس ھ اب ب إلی ا ذھ وف، وم دیر موص ى تق ر إل دیر یفتق ى تق إل

  .)79("موصوف، وما ال یفتقر إلى تقدیر أولى مما یفتقر إلى تقدیر
وھو المصدر بالفعل قبلھ، بحجة  ) القھقرى( وكما الحظنا فإن سیبویھ نصب     

دره    ن مص ًال م ھ فع تقوا ل وفیین اش دره، وإن الك ظ مص ن لف ل م ھ فع یس ل ھ ل أن
  . ونصبوه بھ

راج   ن الس ھ اب ب إلی د نس رد فق ا المب ماء  أم ذه األس ل ھ ى أن مث ذھب إل ھ ی أن
ات ُوصفت         ي وتلقیب ا ھي ِحل ن أنواعھ، إنم النائبة عن المصادر، لكونھا نوعًا م

ادر ا المص راج . بھ ن الس ال اب ولھم  :" ق اس ق و العب ال أب تمل : ق اء واش القرفص
دیرھا  ا وتق ات لھ ى وتلقیب ذه حل ري ھ ع القھق ّماء ورج ي : الص مل الت تمل الش اش

  . )80("متعرف بھذا االس
ي    وقال أبو:" وأیده في ھذه النسبة إلى المبرد ابن یعیش بقولھ ذه حل العباس ھ

ال       إذا ق ذفت موصوفاتھا، ف م ح رى   : وتلقیبات ُوصفت بھا المصادر ث رجع القھق
ال  ھ ق ال ال: فكأن رى، وإذا ق ة القھق ال   :رجع ھ ق ماء فكأن تمل الص تمالة : اش االش

ال  ماء، وإذا ق ھ : الص اء فكأن د القرفص ال قع ین   : ق رق ب اء، والف دة القرفص القع
دراً   ان مص ل     -انتصابھ، إذا كان صفة، وبین انتصابھ إذا ك ل الفع ان العام وإن ك

ر واسطة    -في كلتا الحالین أن العامل فیھ، إذا كان مصدرًا، عمل مباشرة من غی
ّدر  ھ    )81(وإذا كان صفة عمل فیھ بواسطة الموصوف المق ان خالف ر أن أباحی ؛ غی
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وھذا لیس بجید؛ ألنھ یلزم منھ :" مھ بأنھ لیس بجید، وعلل ذلك بقولھفوصف كال
  . )82("حذف الموصوف وجوبًا، وال یوجد في لسان العرب موصوف یجب حذفھ

ھو نوع من الرجوع نصب بالفعل قبلھ وال ) القھقرى(أن المصدر أراهوالذي 
سيء حاجة إلضمار موصوف یقع علیھ عمل الفعل ونصب الصفة بواسطتھ قد ی

  .إلى المعنى أو یخالف قاعدة الصناعة النحویة
  :العامل في الظرف -6

ي   النصبِ  الخالف بین المبرد وبعض أصحابھ البصریین عاملُ من مسائل  ف
:" حیث أشار سیبویھ إلى أن العامل فیھ ھو ما قبلھ من الكالم، حین قال ،الظرف

ا     ت وذاك؛ ألنَّھ اِكِن والَوق ن األم ب م ا َینتص اب م ذا ب یاُء   ھ ا األش روٌف فیھ ُظ
ا َأنَّ      ا كم ا قبلھ ا م وتكون فیھا فانَتصب؛ ألّنھ موقوٌع فیھا وَمكون فیھا وَعِمَل فیھ

ھ   ا قبل ا ذھب   ،)83("الِعْلم إذا قلَت أنت الرَُّجُل ِعْلمًا َعِمَل فیھ م  اآلخر  بعضھم  فیم
ھ  دیر فی در، والتق ل مق ب بفع ھ ینتص ى أن تقر : إل رو اس ك، وعم تقر أمام د اس  زی

دیر  . وراءك د مستقر   : وذھب بعضھم إلى أنھ ینتصب بتقدیر اسم فاعل، والتق زی
ال      )84(أمامك وعمرو مستقر وراءك  اري فق ا األنب ك ذكرھ ي ذل إن :"، وحجتھم ف

ك   ي قول ل ف ك؛ ألن      : األص ي ورائ ك وف ي أمام رو وراءك ف ك وعم د أمام زی
ى    ھ معن راد فی ة، ی ة أو األزمن ماء األمكن ن أس م م ل اس رف ك ي(الظ ي(و) ف ) ف

ة          ت رابط ا دخل ھ؛ ألنھ ق ب يء تتعل ن ش ا م ّد لھ روف الجر، ال ب حرف جر وح
ت     : تربط األسماء باألفعال كقولك و قل ى عمرو، ول : عجبت من زید، ونظرت إل

دل           ھ، ف ق ب یئا یتعل در لحرف الجر ش ى تق من زید ، أو إلى عمرو، لم یجز، حت
ك ي قول دیر ف ى أن التق رو وراءك، زی: عل ك وعم د أمام ك زی ي أمام تقر ف د اس

بھ     الظرف، فنص ل ب ل الفع رف فاتص ذف الح م ح ك، ث ي ورائ تقر ف رو اس وعم
  .)85("مع الظرف، كما ھو مقدر مع الحرف فالفعل الذي ھو استقر، مقدر

ك ...(فذكر أنھ أولى من تقدیر فعل آخر ،وقد رجح أبوالبقاء العكبري ذلك ) ذل
ى   أن االستقرار ھو الحصول المطلق، وغیره فعٌل مع ظ عل یٌن، وال داللة في اللف

ع      ل لجمی ھ محتم ق؛ فإن ول المطل الف الحص ال، بخ ن األفع وص م وع مخص ن
  .)86(ونھ ظرفًا، یدل على الحصول المطلقأنواع الفعل، وك
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اه      ي معن ا ف ل، أو م و الفع رف ھ ي الظ ل ف أن العام رح ب د ص رد فق ا المب أم
ا    ،واعلم أن الظروف متضمنة لألشیاء  :"بقولھ ان منھ ا ك ھ فعل   فم أو شيء   ،مع

ول   ،في معنى الفعل ھ نصبتھ      ،فمجراه مجرى المفع ت الفعل علی إن أطلق وإن  ،ف
ك    -إذا انتصب-رفعتھ ونصبتھ ،جعلتھ لھ أو شغلتھ عنھ ھ، وذل على أنھ مفعول فی

د    ،سرت یوم الجمعة: قولك ف زی ل        ...وجلست خل ى الفع ي معن ا تكون ف ا م فأم
ك المال لك یوم  :نحو قولك، فینتصب بھ دار     ،الجمعة؛ ألن معناه تمل ي ال د ف وزی

  . )88(، وھو مذھب ابن درستویھ والفراء)87("یومنا ھذا؛ ألن معناه االستقرار
اه    ) الفعل( فالمبرد یرى أن العامل اللفظي ن معن ًا   ،نفسھ، أحق بالعمل م خالف

یبویھ ال  الم س اھر ك دیر الن ذلظ بھ بتق ز نص ھ یجی ھ أن م من ھي یفھ ب، لقول :" اص
  . )89("یھا ماقبلھاوعمل ف

ك        : ویتأكد وجھ الخالف في ناصب الظرف بین المبرد وسیبویھ في نحو قول
حیث یرى المبرد أن العامل في الظرف في المثال  ،أما في الدار فإن زیًدا جالس

ر إنَّ  ي خب ل اللفظ و العام ابق ھ الس( الس ل  ) ج یبویھ أن العام رى س ین ی ي ح ف
  ).أما( ر فيمعنوي وھو معنى الفعل المقّد

ول   ى الق ي إل ل اللفظ ن العام دول ع ى الع یبویھ إل ع س ذي دف دو أن ال ویب
دم      ) أما(المقدر في) معنى الفعل(بالعامل ھ ال یتق د النحاة، بأن رر عن ؛ األصل المق

ھ، َفضِ    ) إنَّ(خبر ا تقدم ) إنَّ( ْعُفعلى اسمھا، إذا كان اسمًا ظاھرًا، فال یعمل فیم
رد       عن العمل، جعل سیبویھ یذھب ا المب ي الظرف، أم إلى معنى الفعل كعامل ف

فقد خالف ھذا األصل المفترض، ورأى أن العامل اللفظي أحق بالعمل من معنى 
  .الفعل

لعلي  بمخالفتھ لرأي نحاة البصرة ھذه بعض المسائل التي صرح فیھا المبرد 
د         اء المدرسة الواح ین علم ة الخالف ب ت حقیق ة بعرضھا وتتبعھا ومناقشتھا، بین

  .  وإن كانت ھناك مسائل آخر مبثوثة في المقتضب إال أن المقام یتطلب اإلیجاز
  :وقد توصل البحث إلى نتائج من أھمھا

ث     -1 ت بالبح ي حظی یع الت ن المواض وي م الف النح دیما وإن الخ دقیق ق الت
ا    وحدیثا، وانصبت علیھ دراسات كثیرة تركزت على الخالف بین المدرستین أم
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ك       الخالف بین علم ا تل م تركز علیھ اتین المدرستین فل اء المدرسة الواحدة من ھ
  .الدراسات بل أشارت إلیھا إشارات عابرة

ي ال    -2 ة للنحو العرب ھ أو استبعاده    إن الخالف ظاھرة مالزم ن تجنب ا   ؛یمك ألنن
  .إذا حاولنا ذلك فإننا نطلب جمود القواعد

د    -3 ائل، وق تھ للمس ي دراس یر ف ى التیس رد إل ل المب ب   یمی ي أغل ك ف ى ذل تجل
  .المسائل التي خالف فیھا أصحابھ البصریین السیما سیبویھ

كان خالف المبرد ألصحابھ البصریین جلھ في فروع المسائل وتفصیلھا، ال    -4
ى موضع      في أصولھا، من ذلك خالفھ مع األخفش في إجازتھ لوجھ العطف عل

ر  یس(خب ك)ل ع ذل رد من یبوی  ،، والمب ل وس ع الخلی ھ م م ال وخالف اء اس ي بن ھ ف
ا           ھ وھم ى إعراب المبرد ذھب إل ع، ف ى أو جم ان مثن ھ إذا ك النافیة للجنس وإعراب

  .یذھبان إلى وجھ البناء فیھما
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  مظاھرھا في القرآن الكریممفھومھا و -المماثلة الصوتیة  
  

  عون المبروك زقلم       .د        
  أبوعیسى/ كلیة التربیة        
           

  :تمھید
  :و اصطالحًا ،المماثلة لغة

رھم   ،یرى كثیر من اللغویین أن المماثلة و المساواة بمعنى      في حین فرق غی
ل "  :اء في لسان العرب  ج ،بین ھذین المصطلحین ة تسویة    :َمَث ل كلم ال  ،ِمْث  :ُیق

ھ ھ و َمَثَل ذا ِمْثل ال ،ھ ا ُیق َبھھ  :كم ْبھھ و َش ىِش رِّ ،بمعن ن ب ال اب ین  :يق رق ب الف
ین؛ ألن     ي الجنس و المتفق المماثلة و المساواة أن المساواة تكون بین المختلفین ف

نقص،   التساوي ھو التكافؤ ف  د وال ی دار ال یزی ال تكون إال     و ي المق ة ف ا المماثل أم
  )1("في المتفقین

ة  "  :أما اصطالحًا فیرى أحمد مختار عمر أن المماثلة ھي تأثر األصوات اللغوی
وع       ى ن دف إل أثیرًا یھ بعض ت ع مجاور     بعضھا ب زداد م ا لی ن المشابھة بینھ ا  م تھ

  ) 2( "قربھا في الصفات و المخارج 
  :أنماط المماثلة

ابقة      :المقبلةالمماثلة التقدمیة  – 1 ن األصوات الس أثیر م اه الت  وفیھا یكون اتج
وات الت ى األص اعل و ُغُرفات، ،ي تلیھ ین نح مة الغ رت ض ث أث اء ( حی ي ف وھ

   :وھي ،حركة الراء في )الكلمة 
  .فأدت إلى ضمھا) عین الكلمة ( 
دبرة  –2  ة        :المماثلة التراجعیة الم أثیر لألصوات الالحق اه الت ون اتج ا یك و فیھ

ى  ابقةعل وات الس و ،األص ي   :نح راء ف ة ال ر حرك )  ِرٍئاْم ،َرًأاْم ،ُؤراْم( تغی
  .بحسب حركة الھمزة

  :مظاھر المماثلة
  :التوافق الحركي :أوًال

ة   اب المماثل ي ب دخل ف اھرة ت ذه الظ رى    ،ھ ة أخ ة لحرك ة حرك ا مماثل ي ھن وھ
ُھ، فنج : فنحن نقول في العربیة الفصحى مماثلة تامة  ة   منھ، فوقُھ، تحت عل الحرك

ول   ا نق مة، ولكن اء ض ة للھ اء    : التالی ة للھ ة التالی ل الحرك ِھ، فنجع ِھ، فی ِھ، علی ب
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ذي         رأ الفصل ال ذا االختالف؟ ولنق دث ھ كسرة، والضمیر ھو الضمیر،فلماذا ح
م أن  : "ھذا ما تكسر فیھ الھاء التي ھي عالمة اإلضمار: عنونھ سیبویھ بقولھ اعل

ة        أصلھا الضم وبعدھا الواو، ألنھ ذه العل دركھا ھ ذا، إال أن ت ھ ھك ي الكالم كل ا ف
ك   ا ل ي أذكرھ ى        . الت ا عل ن أن یخرجوھ ا م ك أیًض ره ل ا أذك نعھم م یس یم ول

ي مواضع   .. األصل، فالھاء تكسر إذا كان قبلھا یاء أو كسرة فكما أمالوا األلف ف
اء    ذه الھ ا       .. استخفاًفا، كذلك كسروا ھ ف لكسرة م ي األل ة ف ا كاإلمال  فالكسرة ھن

ك       ك قول د، وذل الب وعاب و ك دھا نح ا بع ا وم ال    : قبلھ َدْیِھي م ي َوَل ررت بِھ م
َداِرِھي ررت ِب ال    .. .وم َدْیُھو م ل، َوَل و قب ررت ِبُھ ون م از یقول ل الحج وأھ

رءون  داِرُھو األرض"ویق و وِب فنا ِبُھ ة  ". فخس ي عالم یم ف اء الم ت الھ إذا لحق ف
ًدا    الجمع كسرتھا كراھیة الضمة بعد الكسرة، أال ت  ا أب ان حرًف ا ال یلزم . رى أنھم

  ) 3(  .ھاءلالواو یاء كما فعلت ذلك في ا فإذا كسرت المیم قلبت
ھ ضمة             ب أن تعقب ي ضمیر الغائ وھذا النص مھم، فسیبویھ اعتبر األصل ف

ا         ان الضمیر مكوًن و ك ا ل دد كم ذا الص طویلة، وھو یتحدث دائًما عن الواو في ھ
اء      وقد حدد. من ھاء تلیھا واو اء فالھ ذه الھ ا ھ سیبویھ المواضع التي كسرت فیھ

ا   تكسر إذا كان قبلھا یاء أو كسرة، فھذه الظاھرة إذن من ظواھر المماثلة، ولكنھ
ة   ة لحرك ن    . مماثلة حرك دث ع دما نتح ھ "عن اء كسرة      " فی د الف ي بع ة الت فالحرك

اء     د الھ رة بع ت بكس ة أت ض        ،طویل ز بع ان یمی ي ك ق الحرك دو أن التواف ویب
ى       . اآلخربعضھا  منللھجات ا ق الحركي عل ان یعرف التواف فبعض اللھجات ك

ولكن لھجة الحجاز كانت بعیدة عنھ كل . ھذا النحو الذي تعرفھ العربیة الفصحى
ون   ،البعد كما نرى في نص سیبویھ ھِ "فالحجازیون كانوا ال یقول اء   " ِب بكسر الھ

الوا  ل ق ُھ"ب یبوی  " ِب اب س ي كت ب ف ا كت مھا، أو كم و"ھ بض ون " ِبُھ انوا یقول وك
دیھو" مة " ل بوقة بض واو مس راءاتھم     . ب ل إن ق ذا، ب ى ھ ر عل ر األم م یقتص ول

ا   للقرآن الكریم كانت تعكس لھجتھم المحلیة التي ال تعرف التوافق الحركي فبینم
ان الحجازیون  } َفَخَسْفَنا ِبِھ َوِبَداِرِه اَألْرَض{:كان غیرھم یقرأ  بكسرة بعد الھاء ك

  .ن الضم دون أن یستشعروا حاجة إلى التوافق الحركيیستخدمو
ده   .5.3ویبدو أن التوافق الحركي       ا نج كان من خصائص لھجة تمیم، وھو م

ق الحركي     ن التواف دة ع ض   . في الفصحى بینما كانت لھجة الحجاز بعی ن بع ولك
ول  . اللھجات مضت في التوافق الحركي شوًطا أبعد مما تعرفھ اللغة الفصحى یق

ی ون: "بویھس ة یقول ن ربیع ا م م أن قوًم یم  : واعل اء والم یم والھ ر الم ْنِھِم، بكس ِم
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دھم     ن المسكن حاجزا عن ة، إذا فصلت     . أتبعوھا الكسرة، ولم یك ة ردیئ ذه لغ وھ
  .)4("بین الھاء والكسرة فالزم األصل

فلھجة ربیعة كانت تستخدم صیغة، ِمْنِھِم، بكسر الھاء والمیم، بینما ال تعرف      
ا، فلھجة             رره سیبویھ أیًض ا ق یم، وھو م م الم اء وض م الھ وم إال ض الفصحى الی

ي . ربیعة تمثل طوًرا أبعد من الفصحى في التوافق الحركي : فالكسرة بعد المیم ف
د  . ِمْنِھِم، جعلت حركتي الضمیر كسرتین رغم البعد وھنا یظھر سیبویھ الذي یری

  .ئةأن یشرع للحیاة اللغویة فیقول وھذه لغة ردی
ة األ            ض أبنی ي بع ق الحركي ف ول   الحظ سیبویھ أیضا وجود التواف سماء، یق

یبویھ ي: س لَفِعیل،: وف ل، وِفِعی ان، َفِعی روف  . لغت ن الح اني م ان الث إذا ك
ل وال فعل  " ) حروف الحلق(الستة ان  . مطرد ذلك فیھما ال ینكسر في فعی وإذا ك

یم    كذلك في فعیل أو فعل كسرت الفاء في لغة تمیم و ك لئ ك قول الم  "ذل " بكسر ال
ھد      ل، وش ف وبخی ف ورغی عید ونحی ھید وس ب    "وش اء ولع ین والھ ر الش بكس

  .)5("أما أھل الحجاز فیجرون جمیع ھذا على القیاس.... وضحك
  :نماذج من القرآن الكریم

  )6() َفِلُأمِِّھ الثُُّلُث (  :قال تعالى
  ) 7( وقال اضرب الساقین إمك ھابل

لھ ل: وأص ك ھاب زة ُأم ك"، إال أن ھم د   " أم ى ح ا، عل ا قبلھ ار م رت النكس كس
رأ  ن ق راءة م ُثإلَف{: ق ِھ الثُُّل ار )8(} مِّ ر   : فص ر الكس ع الكس م أتب ل، ث ك ھاب إم

ا موضعھا      ى ضمة اإلعراب، فابتزتھ اٌذ ال   )9(فھجمت كسرة اإلتباع عل ذا ش ، فھ
  . یقاس علیھ

وت (اْختلُفوا ِفي       ون (و  )11() الشیوخ  ( و )10()اْلبُی وب (و  )12() اْلُعُی  )13()الغی
ن   ،ِفي ضم اْلَحْرف األول من َھِذه كلَھا وكسره )14()الجیوب(و َفَقَرَأ اْبن كثیر َواْب

ن     } الغیوب{َعامر َواْلكَساِئّي  اء م ْین وبكسر اْلَب وت {ِبَضم اْلَغ ن   } اْلبُی ین م َواْلع
اَن    ،وخَواْلِجیم من اْلُجُیوب والشین من الشُُّی} اْلُعُیون{ ھ َك وروى َعن اْلكَسائي َأن

ل     م مختلسا مث ل {یْقَرأ َھِذه اْلُحُروف بإشمام اْلَحْرف األول الضَّ } غیض {و } قی
یِبي   ،َوَقَرَأ َأُبو َعْمرو ِبَضم َذِلك ُكلھ ،َوَما أشبھ َذِلك َواْختلف َعن َناِفع فروى اْلمَس

  .ین والغین َواْلِجیم والشینِبَكْسر اْلَباء َوحدَھا َوضم اْلع} اْلبُیوت{وقالون 
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ھ     ،أما من ضّم الفاء من شیوخ، وعیون: قال أبو علي    ّین ال نظر فی وجیوب فب
ال     ن ق ا م اء، وأم وب  : (بمنزلة فعول إذا كان جمعًا، ولم تكن عینھ ی ) شیوخ وجی

ن الضّمة الكسرة ألن الكسرة       دل م فكسر الفاء، فإنما فعل ذلك من أجل الیاء، أب
  .وافقة من الضمة لھاللیاء أشّد م

م   : فإن قلت      دمت أنھ ھّلا استقبح ذلك، ألنھ أتى بضّمة بعد كسرة، وذلك مما ق
  قد رفضوه في كالمھم، فھّلا رفض أیضًا القارئ للجیوب ذلك؟

ا      : قیل      ة م ن بمنزل م تك إن الحركة إذا كانت للتقریب من الحرف لم تكره، ول
وقد . في الكالم عند سیبویھ على فعل إال إبل أال ترى أنھ لم یجيء -ال تقریب فیھ

ة   أكثروا من ھذا البناء، واستعملوه على اّطراد، إذا كان القصد فیھ تقریب الحرك
  )15(من الحرف

ة     :اإلمالةثانیًا  ن ظواھر المماثل ي       ،ظاھرة م ن األصوات ف ي أن صوتًا م وتعن
ة فجع      س الكلم ي نف اثًال   كلمة أو ما یشبھ الكلمة أثر في صوت آخر ف ھ مم ل نطق

   .لنطقھ
ل           رة وشرقیھا مث ل وسط الجزی د قبائ د   : واإلمالة لھجة مشھورة، عن یم وأس تم

باب     ا، وأس ي قبلھ ة الت ف والفتح ي األل ال ھ ي تم روف الت یس، والح يء وق وط
  :اإلمالة ھي

  .وجود كسرة في اللفظ قبل األلف، مثل الرَِّبوا َكِمْشكاٍة - 1
د     - 2 ظ بع ي اللف ل  وجود كسرة ف ف، مث اِس   : األل اَر النَّ ي     - 3النَّ وجود كسرة ف

طاَب جاَء ألن أوائلھا تكسر إذا اتصلت بالضمیر  : اللفظ في بعض األحوال، مثل
  .طبت، جئت: المرفوع فنقول

  .َرمى َسعى: وجود ألف منقلبة عن یاء نحو - 4
  .ذِّْكرىوجود ألف تشبھ األلف المنقلبة عن یاء كألف التأنیث نحو الدُّْنیا ال - 5
ة فتحة الھمزة     : وجود إمالة أخرى في اللفظ مثل - 6 ون إلمال َنأى تمال فتحة الن

  . )16 (اإلمالة لإلمالة: واأللف، ویسمى ھذا السبب
فإذا نظرنا إلى أسباب اإلمالة وجدنا أن مدارھا حول تأثر األصوات بعضھا        

  .ببعض
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  :قال سیبویھ
ا اإلما    ف إذا دخلتھ م أن األل اء        واعل د الھ ت بع ا، وإذا كان ا قبلھ ة م ة دخل اإلمال ل

ذكر     م ت ك ل ك كأن اء، ألن ل الھ ا قب ت م ا أمل ا    فأملتھ ا قبلھ ا م ا تتبعھ اء، فكم الھ
  )17(منصوبة، كذلك تتبعھما ما قبلھا ممالة 

دماء   ا الق د عرفھ الوا ،ولق و الكسرة   " :فق و بالفتحة نح ف  ،ھي أن تنح ل األل فتمی
  )18( " من تجانس الحروف  التي بعدھا نحو الیاء لضرب

  :من القرآن الكریم نماذج
  )19()...َقاَلْت َیا َوْیَلَتى َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز (:قال تعالى

اِئّي      َزة َواْلكَس َرَأ َحْم ى{َق ا ویلت رتى{و } َی ا حس فى{و } َی ا أس اال } َی مم
َرة واألس     ل َواْلَحْس اَفة الوی ا ِإَض ة ِفیَھ ا َأن النِّیَّ ي   وحجتھم ُھ ِف ھ َفَكَأنَّ ى َنفس ف ِإَل

اء   اْلَمْعنى َیا ویلتي َوَیا حسرتي َفَلمَّا جعل اْلَیاء ألفا أماالھا لیعلما َأن َأْصلَھا َكاَن َی
ا أصل     ، ِلَأن اإلمالة من اْلَیاء ة َوَل ف الندب َوَقَرَأ اْلَباُقوَن ِبَغْیر إمالة وحجتھم َأنََّھا أل

   َلَھا ِفي اإلمالة
  .)20() اةِإلَّا َأن تتقوا ِمْنُھم تق(:قال تعالى -2

اِئّي       َزة َواْلكَس َرَأ َحْم اة{َق ت   م} تق اِء ِإذا قل ا ِباْلَی ت ِمْنَھ ا َأن فعل ة وحجتھم ماَل
  إلمالةاوقیت فابقیا ِفي َلام اْلِفْعل دَلاَلة على َأصلھ ِفي فعلت َوِھي 

ا       َوَقَرَأ اْلَباُقوَن ِبَغْیر إمالة وحجتھم َأن َفتْ       ألف فتمنعھ ى اْل ب عل اف تغل ة اْلَق ح
  من اإلمالة

  )21()َأنا آِتیك ِبِھ( :قال تعالى -3
ي            4َقَرَأ      ا آِت ي َأن ُزوم الكسرة ِف ن أجل ُل ال م ا أم ة َوِإنََّم َحْمَزة َأنا آِتیك باإلمال

َزة المضارعة لیمی     َي ھم ل َفِإذا َلِزمت الكسرة َجاَءت اإلمالة فأمال الفتحة الَِّتي ِھ
  اْلألف ِفي آِتي َنْحو اْلَیاء

  ) 22(  ِبَغْیر إمالة ِلَأن اْلھمَزة َبابَھا اْلَفْتح} َأنا آِتیك{َوَقَرَأ اْلَباُقوَن     
ٍة، أو    :اإلدغام: ثالثًا ا بحرك أن تصل حرًفا بحرف مثلھ من غیر أن تفصل بینھم

  .وقف، فینبو اللِّسان عنھما نبوًة واحدة
   :اإلدغام على ضربینو

بعد القلب؛ فأما  ھإدغام حرف في مثلھ من غیر قلب؛ وإدغام حرف في مقارب    
ھ  " شدد، وردد"األصل فیھ  وكان. شد، ورد: إدغام الحرف في مثلھ، فنحو إال أن
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ي       وه ف ا، وأدغم ٍد، سكنوا األول منھم َلمَّا اجتمع حرفان متحركان من جنس واح
وما أشبھ  " یشدُّ، ویردُّ: "نحو الثاني، وحكم المضارع في اإلدغام حكم الماضي؛

ك ر     . ذل نس اآلخ ن ج دھما م دل أح و أن ُتب ھ؛ فھ ي مقارب رف ف ام الح ا إدغ وأم
ھ ف  انيي وتدغم د        ،الث روف إال بع ارب الح ة تق ى معرف ق إل ھ ال طری ر أن غی

ي        ا، وھ رون حرًف عة وعش ي تس امھا؛ وھ ا، وأقس ة مخارجھ ا، ومعرف معرفتھ
   ) 23( معروفة

َدثٌ یقول      ن          :" باِحٌث ُمْح ة الصوتیة ـ مظھر م االنسجام الصوتي ـ أو المماثل
ا           ة؛ ربم ل العربی ض القبائ ھ بع مت ب ي الكالم، اتس ف والتسھیل ف مظاھر التخفی
ھ         دوي بطبع ة؛ ألن الب ل البدوی ك القبائ رة، تل كان معظمھا من قبائل شرق الجزی

ا    ق، أم د النط لي عن ود العض ي المجھ اد ف ى االقتص ل إل رة  یمی ل المتحض القبائ
المتمثلة في قبائل غرب الجزیرة فقد حافظت على األصل في النطق؛ ألنھا تمیل 

ب     )24(" إلى التأني والھدوء في النطق اء ضمیر الغائ ، والدلیل على ذلك كسر ھ
  .)25(إن الضم األصل، والكسر جاء اتباعا : بعد یاء أو كسرة، فقد قیل

 :نماذج من القرآن الكریم
ض الصیغ     تحد     ي بع دة ف ث دواعي اإلدغام بكثرة على مستوى المفردة الواح

اء    )ِاْفَتَعَل(ِاْفَتَعَل، وَتَفعََّل، وَتَفاَعَل، وأكثر ما یقع في : العربیة نحو دغم ت ث ت ، حی
ون      ل فیك ین الفع ي ع دغم ف دمیا، أو ت ل تق ون التماث ل فیك اء الفع ي ف ال ف االفتع

ا     واإلدغام ھو عبا. التماثل تراجعیا اء تام ي اآلخر فن رة عن فناء أحد الصوتین ف
ذا         دث ھ ي یح دة، ولك ة واح ان ارتفاع ھ اللس ع عن وتا یرتف یران ص ث یص بحی
االنصھار كان البد من أن ینقلب الصوت الضعیف إلى صوت مجانس للصوت   

ة       دث باللغ دركھا المتح م ی ا  . القوي، وھذه خطوة افتراضیة متصورة، وإن ل وأم
  :فھى) اإلدغام(وتحققت فیھا ظاھرة المماثلة التامة القراءات التي وردت 

  .)26( )َفاطََّلَع َفَرآُهِ في َسَواِء اْلَجِحیِم(: من قولھ تعالى ،)َفاطََّلَع(• 
ل      ادة الفع ى وزن  ) ع  ،ل ،ط( م َل  ( عل َل   )َفَع َع   -اْفَتَع عَ ( -اْطَتَل ) = اْطَطَل

  .اطََّلَع
ذا   قلبت تاء االفتعال طاء ثم أدغم     ت في الطاء األولى التي ھي فاء الفعل، وھ

وى        ْت الصوت األق ل َمثََّل اء الفع دمي؛ ألن ف یعني أن اإلدغام في ھذا الموضع تق
ن    وى م م أق ي أن المفخ ك ف ق، وال ش وت مرق اء ص م، والت وت مفخ اء ص فالط
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اء      ى طاء لتجانس الف ى  (المرقق؛ لذلك قلبت التاء إل وھي الصوت   ) الطاء األول
  .األقوى

ال        یغة االفتع ي ص دث ف ا یح ل فیم بب التماث ري س د األزھ یخ خال ل الش ویعل
ع الحرف          : "بقولھ اء م اع الت تثقال اجتم ق الس ر المطب ال إث اء االفتع إنما أبدلت ت

س     ن حروف الھم اء م  المطبق لما بینھما من اتفاق المخرج وتباین الصفة، إذ الت
اء ح   ن الت دلت م تعالء فأب روف االس ن ح ق م رج  والمطب ن مخ تعالء م رف اس

  .)27(" المطبق، واختیرت الطاء لكونھا من مخرج التاء
ي الخصائص   " ویرى كریم حسام الدین أن      التاء تشترك مع ھذه الفونیمات ف

ي     ) ما عدا الضاد فھي مجھورة(النطقیة كالھمس واللثویة  ا ف ف معھ ا تختل ولكنھ
اس  يء أس بت     ش د اكتس اق، وق دم اإلطب اق وع و اإلطب یة  وھ ذه الخاص اء ھ الت

ى     رف أدى إل ن الح رف م ب الح فات؛ ألن تقری ي الص ة ف ة أي بالمماثل بالمماثل
  .)28(" المماثلة في الصفات

ه أھل اللغة في تفسیر ما حدث ذكروھذا التأویل لقلب تاء االفتعال طاء ھو ما     
ات  " َفاطََّلَع" ، و"اْصَطِبْر"، َو"اْصَطَفى: "من تغیر صوتي أو مماثلة في من اآلی

  .السابقة
ل      . والكثیر من اآلیات على ھذا النھج     ن الثق رارًا م ر ف ذا التغیی فقد رأوا في ھ

ن صیغة       دة م ي الصیغة الجدی ونزوعًا إلى التخفیف بتحقیق االنسجام الصوتي ف
  :كلمة اإلدغامومما ورد فیھ  االفتعال

  .)29(} ي ُبُیوِتُكْمَوَما َتدَِّخُروَن ِف{: من قولھ تعالى ،)َتدَِّخُروَن(• 
  )30(} َفَھْل ِمن ُمدَِّكٍر{: من قولھ تعالى): ُمدَِّكٍر(و• 

یََّن أن أصلھما     وقد  ابقین َفَب ي الحرفین الس َر   : تناول الزبیدي اإلدغام ف َر وَذَك َذَخ
  :وأنھما مرا بمراحل افتراضیة حتى وصال إلى شكلھما الحالي كما یلي

  .َرَیدَِّخ) = َیْدَدِخُر -ْذَدِخُر َی( -ِخُر َیْذَت -َیْفَتِعُل  -َیْذَخُر • 
  .ُمدَِّكر -َیدَِّكُر ) = َیْدَدِكُر -َیْذَدِكُر ( -َیْذَتِكُر  -َیْفَتِعُل  -َیْذُكُر • 

ل   ذخر (ومعنى ذلك أن الفع ة     ) ی ى زن دما جاء عل لُ (عن ْذَتِخرون (صار  ) َیْفَتِع ) َت
ذال      ع ال ال م اء االفتع ت ت ل (فالتق اء الفع اء   )31()ف و البق ال أب ذاَل   إالَّ أنَّ: "ق ال

ورٌة والتاَء مھموسٌة فلم یجتمعا، فُأبدلت التاُء داًال؛ ألنھا من َمْخَرجھا لتقرَب جھم
ذاُل     دلت ال م ُأب ْت   -داال  -من الذاِل ث اء داال      ،)32(" وُأْدِغَم ب الت ى قل داعي إل وال

ى نطق   ) الذال(ة االنتقال من نطق صعبو اء (المجھورة إل ت    )الت المھموسة، فقلب
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ة      دال، فصارت الكلم و ال ْذَدِخرُ (التاء إلى أقرب نظیر مجھور وھ ذا   )َی ان ھ ، وك
و       وع اإلدغام، وھ ام المسوغ لوق التقارب داعیا إلى قلب آخر؛ لیحدث التماثل الت

ة      ى دال فتصیر الكلم ذال إل ب ال ا أن تنقل ْدَدِخرُ (إم یر   ) َی دث اإلدغام فتص م یح ث
ة  دَِّخُر(الكلم ي  )َی ل الرجع و التماث ذا ھ دغم    . ، وھ دال ذاال وت ب ال ا أن تنقل وإم

وقد وردت اللغتان عن العرب  . ، وھذا ھو التماثل التقدمي)َیذَِّخُر(فتصیر الكلمة 
الى  دَِّخُرونَ  (: وقرئ بھما قولھ تع ا َت وِتُكمْ    )َوَم ي ُبُی ِحیَّة   ". ِف ِدیث الضَّ ھ َح : " ومن

ي   وما قیل. )33(" ُكُلوا واذَِّخُروا دَِّخُرونَ (ف ي   ) َت ال ف دَِّكرٍ (یق الى   ) ُم ھ تع ن قول : م
  .}َفَھْل ِمن ُمدَِّكٍر{

َوِد     : "قال الَفرَّاَء    ي اَألْس ن َأِب َحاَق، ع َحدََّثني الِكَسائّي عن ِإْسَراِئیَل، عن َأِبي ِإس
ال ِد اهللا : ق ت لَعْب ذَِّكر : "قْل ن ُم ْل ِم دَِّكر"أو " فَھ ال"ُم و : ، فق ي رُس  -ُل اهللا َأقَرَأِن

ل      . ، بالدال"ُمدَِّكر: "-صلى اهللا علیھ وسلم  ى ُمْفَتِع ْذَتِكر عل ي اَألْصل ُم وُمدَِّكر ف
ال  دََّدًة، ق اِل َداًال ُمَش اُء االْفِتَع ذَّاُل وَت یِّرت ال ول : فُص د یق ي َأس ُض بن ذَِّكر : وبَع ُم

  .)34(" فیقلبون الداَل فَتِصیر َذاًال ُمشدََّدًة 
ن        ي ب ال مك ب وق ي طال ة     : "أب اء مھموس وي، والت ور ق رف مجھ ذال ح ال

و           ي الجھر، وھ ذال ف ق ال ا یواف ا، مم ن مخرجھ ا م ضعیفة فأبدلوا من التاء حرف
دال    ي ال ذال ف ذَِّكر "ویجوز  . الدال ثم أدغمت ال ي      " ُم اني ف ى إدغام الث ذال عل بال

الى   ،)اْلُمَعذُِّروَن( وعلى ما سبق ُیَفسَُّر. )35(" األول وبذلك قرأ قتادة ھ تع : من قول
  . )36(} َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اْلَأْعَراِب ِلُیْؤَذَن َلُھْم{

ِذُرون       ُل  -َیْع ِذُرون  -َیْفَتِع ِذرون  -َیْعَت دِذُرون ( -ُمْعَت ذِذُرون -ُمْع ) = ُمْع
  .ُمَعذِّرون

دي     ال الزبی ْت  :"ق ِذُرون، فُأْلِقَی ُلھ الُمْعَت ذُِّروَن َأص ْیِن  الُمَع ى الَع اِء عل ُة الت فتح
  .)37(" وُأبِدَل منھا ذاٌل، وُأْدِغَمْت في الّذال التي بعدھا

  :جاء في زاد المسیرو
اري     ن األنب ال اب ا : ق ا ھن ّذرون ھ حیح : المع ذر الص ذرون بالع ل . المعت وأص

  :الكلمة عند أھل النحو
ذال م           دلت ال ین، وأب ى الع اء إل اء وأدغمت   المعتذرون، فحوِّلت فتحة الت ن الت

  ) 38( ل التي بعدھا فصارتا ذاًال مشددة في الذا
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  الخاتمة
  :من خالل البحث تبین للباحث أن

ل     – 1 أثیر عام ت ت ق تح ي النط وس ف ور و المھم وتین المجھ ین الص ط ب الخل
ر المعن           ى تغیی ا إل ادل بینھم ق التب ن طری ؤدي ع د ی وتیة ق ة الص ى أو المماثل

ة    ،تشویھھ ابالت الصوتیة اآلتی اء   :كما یحدث مع التق دال و الت اء   ،ال ذال و الث  ،ال
  الغین و الخاء  ،العین و الحاء ،الزاي و السین

ین     ،عند النطق بالكلمتین یغشى و یخشى  اللبس قد یحدث  – 2 ا ننطق الغ فحینم
ة     ة الثانی بس بالكلم ین تلت أثیر الش ت ت ة تح ى مھموس ة األول ي الكلم ذلك  ،ف و ك

حر ر و یس د ،یزح د و تحتق ؤثر  ،و تعتق زاي  فی ي ال وس ف اء المھم وت الح  ،ص
  .وصوت التاء المھموس في العین فتلتبس كل كلمة منھما بالكلمة التي تلیھا

  .أن الصوت المضخم والمرقق قد ُیخلطا تحت تأثیر المماثلة الصوتیة – 3
ي  – 4 ق الحرك ام ،التواف واھر   ،و اإلدغ ة ظ تتم تو اإلمال أثیر تح ة  ت المماثل

  .تیةالصو
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  الھوامش
  

روت   –دار صادر   ،ابن منظور :تألیف ،لسان العرب –1  ،ھ 1414 ،3ط  –بی
  610/  11 ،)ل  ،ث ،م( مادة 

ر    :تألیف ،معجم اللغة العربیة المعاصرة – 2 ار عم د مخت ب   ،أحم الم الكت  ط ،ع
  2068/  3) ل  ،ث ،م( مادة  ،ھ 1429 ،1
اب – 3 ألیف ،الكت یبویھ :ت ق ،س ارون  :تحقی الم ھ د الس انجي   ،عب ة الخ  –مكتب

  195/  4 ،ھ 1408 ،3ط ،القاھرة
  196/  4المصدر السابق – 4
  107/ 4المصدر نفسھ  – 5
  ) 11( من اآلیة  ،سورة النساء – 6
  146/  4الكتاب   – 7
  سائيقراءة حمزة و الك – 8
ألیف  ،الخصائص  – 9 ي  :ت ن جن اب     ،اب ة للكت ة المصریة العام /  3 ،4ط ،الھیئ

143  
  ) 189( من اآلیة  ،سورة البقرة – 10
  ) 67( من اآلیة  ،سورة غافر – 11
  ) 34( من اآلیة  ،سورة یس – 12
  ) 109( من اآلیة  ،سورة المائدة – 13
  ) 31( من اآلیة  ،سورة النور – 14
ة لل – 15 بعة الحج راء الس ألیف ،ق ي  :ت وعلي الفارس ق ،أب دین   :تحقی در ال ب

روت / دمشق  –دار المأمون للتراث  ،بشیر جویجاتي ،قھوجي  1413 ،2ط  ،بی
  282/  2 ،ھ 

ألیف  ،مقدمات في علم القراءات – 16 ح القضاة     :ت د مفل د أحم د    ،محم د خال أحم
/  1 ،ھ 1422 ،1ط  ،)األردن ( دار عمار عمَّان  ،محمد خالد منصور ،شكري

134  
  126/  4الكتاب  – 17
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ة    ،ابن جني :تألیف ،سر صناعة اإلعراب  – 18 ب العلمی روت   –دار الكت  –بی
  67/  1  ،ھ 1421 ،1ط ،لبنان
  ) 72( من اآلیة  ،سورة ھود – 19
  ) 28( من اآلیة  ،سورة آل عمران – 20
  ) 39( من اآلیة  ،سورة النمل – 21
راءات  – 22 ة الق ألیف  ،حج ة  :ت ق  ،أبوزرع اني   :تحقی عید األفغ دار  ،س

  159/ 1،الرسالة
م   ،أبو البركات األنباري :تألیف ،أسرار العربیة – 23 ي األرق  ،دار األرقم بن أب
  286/  1 ،ھ1420 1ط 
  98/  1أحمد علم الدین الجندي  :تألیف ،اللھجات العربیة في التراث – 24
  195/  4الكتاب  –25
  ) 55( آلیة من ا ،سورة الصافات – 26
ة   ،خالد األزھري :تألیف ،شرح التصریح على التوضیح – 27 دار الكتب العلمی
 391/  3 ،ھ 1421 ،1ط ،لبنلن –بیروت  –

  194كریم حسام ص ،أصول تراثیة –28
  ) 49( من اآلیة  ،سورة آل عمران – 29
  ) 17( من اآلیة  ،سورة القمر – 30
روس –31 اج الع ألیف ،ت دي :ت ق ،الزبی ین  :تحقی ن المحقق ة م دار  ،مجموع

  363/  11) ذخر ( مادة  ،الھدایة
ألیف  ،التبیان في إعراب القرآن –32 ري   :ت اء العكب ق  ،أبوالبق د    :تحقی ي محم عل

  263/  1البجاوي 
نن   – 33 ي الس ائي ف ام النس دیث رواه اإلم ن ح زء م ذا ج اب  ،435/  4ھ ب

  4355االدخار من األضاحي رقم 
ق  ،الفراء :لیفتأ ،معاني القرآن – 34 د یوسف النجاتي    :تحقی ي    ،أحم د عل محم

ار لبي   ،النج اح ش د الفت ر   ،عب ة مص ألیف والترجم ریة للت /  3 ،1ط ،دار المص
107  

رآن  – 35 ألیف  ،مشكل إعراب الق ب     :ت ي طال ن أب ق  ،مكي ب حاتم صالح    :تحقی
  697/  2 ،ھ 1405 ،2ط –بیروت  –مؤسسة الرسالة  ،الضامن

  ) 90( اآلیة  من ،سورة التوبة – 36
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  555/  12) عذر ( مادة  ،تاج العروس – 37
م التفسیر   – 38 ألیف  ،زاد المسیر في عل دین الجوزي    :ت ال ال ق  ،جم د   :تحقی عب

  288/  2 ،ھ 1422 ،1ط –بیروت  –الرزاق المھدي دار الكتاب العربي 
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  ھــھ وآلیاتـــ مفھوم حويُّالتأویل النَّ
  ساسي امحمد مانیطة .د                                                                                           

  العربیةقسم اللغة                                                                                               

  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                                            

  بین یدي البحث 

سمة من سمات النحو العربي نتج عند استنباط القواعد من  :التأویل النحوي

ونظرا إلى أنھ   ،قواعدن منھا واضعو تلك الاستقراء النصوص اللغویة التي تمكَّ

 ،ظھور اللغة العربیةمن المحال اطالعھم على كل كالم نطقت بھ العرب منذ 

وحرصا  ،ومن المحال اطالعھم على كل كالم العرب في حواضرھا وبوادیھا

من أولئك العلماء الذین بذلوا جھودا مضنیة في سبیل استنباط قواعد النحو على 

 لخلل التي قد یعتریھا في حالة ظھور نصٍّاطراد تلك القواعد وحفظھا من ا

ال یتوافق مع تلك القواعد مما ألجأھم إلى تأویل تلك النصوص  عربيٍّ

  .وإخضاعھا إلى القواعد المطردة

ویتخذ منھا تھمة القصور  ،ویل النحويِّرسین مسألة التأوربما ینتقد بعض الدا

ھ من المحال اإلحاطة ألن؛ولكن ذلك لیس من اإلنصاف  ،العقلي ألولئك العلماء

من استنباط قواعد من الكثیر الشائع  فلم یكن بّد ،بكل اللغة العربیة كما وكیفا

   .ومن ثم إخضاع غیره لتلك القواعد

یسلط الضوء على مسألة التأویل النحوي وآلیاتھ التي اتبعھا النحاة وھذا البحث 

فقد  ،مستقلونظرا إلى أن كل آلیة من تلك اآللیات یمكن تخصیصھا ببحث 

وأشرت إلى المصادر لمن  ،واكتفیت بأمثلة قلیلة تؤدي الغرض ،توخیت اإلیجاز

  .أراد التوسع في الموضوع
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علیھا خالل ھذا البحث فتح المجال أمام  وكان من بین األھداف التي حرصُت

مما یجعلھ یصلح ألن یكون موضوع رسالة  ،الباحثین لتناول الموضوع بتوسع

وإني إذ أستلھم من اهللا التوفیق أعتذر  .حصول على درجة علمیةم للقدَّعلمیة ُت

   .في البحثقصور أو تقصیر  عن أيِّ

ل أوَّ" جاء في القاموس المحیط  ،والتفسیر ،والتقدیر ،التدبیر :التأویل لغة

وھو مآل األمر وعاقبتھ قال  )1(" رهوفسَّ ،رهوقدَّ ،رهتدبَّ :لھوتأوَّ ،الكالم تأویال

ت عن ْلوُأ ،رجع :آل الشيء یؤول أْوال ومآال .الرجوع :األْوُل"  :ابن منظور

فال شك التقدیر والتدبیر :وإذا جعلنا من معاني التأویل )2(" ارتددت  :الشيء

مر من والنظر في الجانب الخفّي ألّي أ ،أمران یدعوان إلى إعمال الفكرأنھما 

سواء في ذلك  ،وإبانتھ ،توضیح األمر المتشابھ :یعني أما التفسیر فھو ،.األمور

  .أو الظاھر ،يفجانبھ الخ

سبع سور  ، في)3(وقد ورد لفظ التأویل في القرآن الكریم سبع عشرة مرة  

  :یتعلق ویدور معناه فیما

 ِبِعْلِمِھ ُیِحیُطوا َلْم ِبَما َكذَُّبوا َبْلأ ـ باألمر الذي سیحدث في المآل قال ـ تعالى ـ 

ولما یأتھم ما یترتب على تكذیبھم من  :أي ،] 39یونس [    یُلُھَتْأِو َیْأِتِھْم َوَلمَّا

  .عقاب

 آَیاٌت ِمْنُھ اْلِكَتاَب َعَلْیَك َأْنَزَل الَِّذي ُھَوب ـ بتفسیر األمر المتشابھ قال ـ تعالى ـ 

 َما َفَیتَِّبُعوَن َزْیٌغ ْمُقُلوِبِھ ِفي الَِّذیَن َفَأمَّا ُمَتَشاِبَھاٌت َوُأَخُر اْلِكَتاِب ُأمُّ ُھنَّ ُمْحَكَماٌت

) 7:عمران آل(  اللَُّھ ِإلَّا َتْأِویَلُھ َیْعَلُم َوَما َتْأِویِلِھ َواْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة اْبِتَغاَء ِمْنُھ َتَشاَبَھ

وورد التأویل في حدیث رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ الذي دعا فیھ البن 

 )4("التأویل ُھْموعلِّ ،في الدین ُھقِّللھم َفا" عباس ـ رضي اهللا عنھما ـ بقولھ 
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وقد قال ابن عباس ـ رضي اهللا عنھما ـ بعد قراءة .توضیح األمر المشكل :بمعنى

  .)5(" أنا ممن یعلم تأویلھ " :اآلیة السابعة من سورة آل عمران المتقدمة 

   :صطالح النحاةاالتأویل في 
جعل منھ آلیة أصیلة في  ،ما مكثفامع أن النحاة استخدموا التأویل استخدا      

السیوطي  سبھإال أنني لم أعثر لھم على تعریف لھ غیر ما ن ،نظریتھم النحویة

وإنما یسوغ التأویل إذا كانت الجادة على شيء "  :ألبي حیان النحوي من قولھ

ووضح أحد الباحثین المحدثین قول أبي  ،)6("ثم جاء شيء یخالف الجادة فیتأول

فإن النحاة  ،إذا ورد عن العرب األقدمین نص یصادم قاعدة نحویة"  :حیان فقال

  .،)7(" یؤولونھ بما یوافق قواعدھم النحویة 

ھو صرف الكالم عن " :وعّرف الدكتور محمد عید التأویل النحوي بقولھ    

وال شك أن المراد بالجادة  ،)8("ظاھره إلى وجوه خفیة تحتاج إلى تقدیر وتدبر 

القواعد النحویة التي استخلصھا النحاة من استقراء :الم أبي حیانالمذكورة في ك

ف عن ظاھره صَروُی ،تأولكالم العرب  فما خرج عن تلك القواعد یجب أن ُی

   .حتى یوافق تلك القواعد

" ویعطي أحد الباحثین المحدثین التأویل النحوي مفھوما موسعا فیجعلھ      

ویعرفھ  )9(ة بوصفھا نصا بالمعنى السیمیوطیقيالكیفیة التي یعالج بھا النحاة اللغ

بل النظریات  ،تتأسس علیھ النظریة النحویة ،مفاھیمي كبیرجھاز" :بقولھ

   )10("اللغویة كلھا 

یعني النظر فیما نقل من فصیح  إن التأویل النحويَّ :ومما تقدم یمكن القول      

والعمل  ،الصحیحة والقواعد المستنبطة من النصوص ،الكالم مخالفا لألقیسة

والقواعد على  ،لتوافق بالمالطفة والرفق تلك األقیسة ،وتوجیھھا ،على تخریجھا
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 )11(واطرادھا  ،أو زعزعة صحتھا ،أال یؤدي ذلك التوجیھ إلى تغییر القواعد

ذاك الجھاز المفاھیمي الذي لجأ إلیھ النحاة أثناء فترة التقعید النحوي بغیة  ھوو

 :قولھ أبي المكارم يویضیف الدكتور عل ،)12(عدھا اقو وتصنیف ،تنظیم اللغة

إن التأویل النحوي یمتد مفھومھ امتدادا مباشرا عن مدلولھ اللغوي وحصره في "

  .)13("والتقدیر ،والتدبر ،والمآل ،الداللة على العاقبة

  كیف عرف النحاة التأویل ؟
ة القرآن الكریم أدي ر معظمھا لخدمخِّإن تداخل العلوم اإلسالمیة التي ُس      

وفي  ،إلى اقتباس بعض المفاھیم والمصطلحات من بعضھا إلى بعضھا اآلخر

ولیس  ،ھذا الصدد وجدنا النحاة قد حذوا حذو األصولیین في التعلیل والتأویل

وإنما اقتبسوا من أسالیبھم في صیاغة العلل والتأویالت  ،معنى ذلك أنھم قلدوھم

ن أھـ من 392ذلك ما قرره ابن جني المتوفى سنة یدل على  ،فطبقوھا في النحو

بسون منھا العلل تیق ،ون على كتب بعض الفقھاءیُرِغأصحابھ من النحاة كانوا َی

وكذلك كتب محمد بن " قال ابن جني  ،رونھا لتعلیل النحوخَِّسثم ُی ،الفقھیة

ثورة في ألنھم یجدونھا من علل ؛الحسن ـ رحمھ اهللا ـ إنما ینتزع أصحابنا منھا ال

وما قیل عن  ،)14(" والرفق  ،فُیجمع بعضھا إلى بعض بالمالطفة ،أثناء كالمھ

  .التعلیل یقال أیضا عن التأویل

  ھل یحتاج النحو العربي إلى التأویل ؟
على دراسة النصوص الفصیحة الستخالص القواعد قام النحو العربي علم      

ألن األحكام التي توصل  ،یلمنھا فكان من المفروض أنھ ال یحتاج إلى التأو

ولكن المؤكد أن  ،ال مفروضة علیھا ،إلیھا الدارسون مستنبطة من النصوص

حیث آل  ،النحاة لم یدرسوا كل ما قالتھ العرب قبل أن یضعوا قواعدھم
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وال  ،االستقراء الناقص إلى استنباط ناقص محوج إلى تأویل بعض النصوص

 )15(النصوص ھلكت بھالك أصحابھا یتحمل النحاة تبعیة ذلك ألن كثیرا من

ولو جاءكم  ،ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إال أقلھ" یقول عمرو بن العالء 

  .)16("وافرا لجاءكم علم وشعر كثیر

لذلك  ،ثل كل اللغة العربیةأن النحاة درسوا نصوصا ال تمیفھم مما تقدم      

ل لیردوا بھ بعض قواعدھم ناقصة األمر الذي أحوجھم إلى التأوی جاءت 

ومع ذلك فإن  ،النصوص إلى القواعد المستنبطة من النصوص التي درسوھا

األلفاظ إذا أمكن حملھا على " یقول األنباري  ،التأویل إنما یلجأ إلیھ اضطرارا

متى أمكن حمل "  :ویقول أبو حیان ،)17("ظاھرھا فال یجوز العدول بھا عنھ

ول عن الظاھر إلى غیر الظاھر إنما إذ العد ،الشيء على ظاھره كان أولى

   )18("حیكون لمرجَّ

  :آلیات التأویل النحوي
المراد بآلیات التأویل النحوي ھي تلك الوسائل التي استخدمھا النحاة في      

وھي مجموعة من الظواھر المعروفة في كتب النحو تناقلھا الخلف عن  ،التأویل

  :تلك اآللیات وأھم ،السلف،وجعلوا لھا مصطلحات عرفت بھا

  التضمین  

وھو  ،الضاد والمیم والنون أصل صحیح:قال ابن فارس :التضمین في اللغة

ضّمنت الشيء إذا جعلتھ في  :من ذلك قولھم ،جعل الشيء في شيء یحویھ

   )19(وعائھ 

  .)20( "فقد ضّمنتھ إیاه  ،كل شيء جعلتھ وعاء لشيء" :وفي جمھرة اللغة    
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تضمین في االصطالح تعریفات متعددة تدور كلھا لل :التضمین في االصطالح

أن یحمل  :ھولیعامل معاملتھ أو ،ھو إشراب معنى فعل لفعلو ،حول ھذا المعنى

أو ھو كما قال ابن ھشام في  ،)21(اللفظ معنى غیر الذي یستحقھ بغیر آلة ظاھرة 

 )22(ویسمى ذلك تضمینا ،قد یشربون لفظا معنى لفظ فیعطونھ حكمھ"  :ىغنمال

فالكلمتان مقصودتان معا قصدا وتبعا  ،أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتین :وفائدتھ

فتارة یجعل المذكور أصال والمحذوف حاال كما قیل في قولھ ـ تعالى ـ 

  ]185البقرة " [  ولتكبروا اهللا على ما ھداكم"

وتارة یجعل المحذوف أصال  ،ولتكبروا اهللا حامدین على ما ھداكم :كأنھ قیل     

والذین یؤمنون بما أنزل "كور حاال كما قیل في قولھ ـ تعالىـ والمذ

   .أي یعترفون بھ] 4البقر"[إلیك

  )23(لجأ إلیھ عند الضرورة فقط وُی ،والتضمین سماعي ولیس قیاسیا

في  ووجدُت" وظاھرة التضمین في النحو العربي واسعة كما قال ابن جني 

ولعلھ لو جمع أكثره ال جمیعھ  ،بھ حاطاللغة من ھذا الفن شیئا كثیرا ال یكاد ُی

بك شيء منھ فتقبلھ  إذا مرَّ" :واستحسنھ ابن جني وقال ،)24(" لجاء كتابا ضخما 

والفقاھة  ،یدعو إلى األنس بھا ،حسن ،فإنھ فصل من العربیة لطیف ،بھ وأنْس

ونظرا إلى أن الغایة من بحثھ ھنا ھي االستدالل على وجود التأویل  ،)25("فیھا 

ة للتضمین من دون الغوص في لنحو العربي فإنني أعرض أمثلفي ا

  .وذكر كل ما قیل فیھ،أعماقھ
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  :أمثلة للتأویل النحوي بآلیة التضمین

  تعدیة الفعل المتعدي بنفسھ بأحد حروف الجر قال ـ تعالى ـ  ال یسمعون

الذي یتعدى " یسمعون "ن الفعل فقد تضمَّ]  8الصافات [  المأل األعلى إلى

وقد یحصل العكس أي تعدیة الفعل  ،ي بإلىدِّفُع) غونْصَی(بنفسھ معنى الفعل 

 َتْعِزُموا َوال "قال ـ تعالى ـ  ،وھو في األصل یتعدى بحرف جر ،بنفسھ

وھو في األصل " تعزموا " ن الفعل فقد تضمَّ] 235ة البقر[  النَِّكاِح ُعْقَدَة

 .ي بنفسھدِّفُع) تنووا ( معنى الفعل ) على(یتعدى بحرف الجر 

  معنى فعل یتعدى إلى اثنین كما قالوا وقد یتضمن الفعل المتعدي إلى واحد 

فقد  ،]115آل عمران [ ُیْكَفُروُه َفَلْن َخْیٍر ِمْن َیْفَعُلوا َوَمافي قولھ ـ تعالى 

والمعنى فلن  ،ي إلى اثنیندِّفُع) موه َرْحُی( معنى " كفروه ی" تضمن الفعل 

 : قول الشاعرومن أمثلة التضمین في الشعر  یحرموا ثوابھ

  ِلبََّھغیر ُم بَّطاق فَشبك النُِّح*** عواقُد نَّبھ وُھ َنْلَمَح ْنمَِّم           

  )26( وعقد نطاقھا لم یحلل ،َكرھا*** ة دؤْزحملت بھ في لیلة َم 

فتعدى بحرف الجر ) علق(معنى ) حمل(والشاھد في البیتین تضمین الفعل 

 َوَوَضَعْتُھ ُكْرھًا ُأمُُّھ َحَمَلْتُھولوال التضمین لتعدى بنفسھ كما قال ـ تعالى ـ  )الباء(

ومن التضمین في االسم ما قیل في قولھ ـ تعالى  )27(] 15األحقاف [  ُكْرھًا

حیث تضمن ] 105األعراف [  اْلَحقَّ ِإلَّا اللَِّھ َعَلى َأُقوَل ال َأْن َعَلى َحِقیٌقـ

لیفید أنھ محقوق بقول ) على(فتعدي بالحرف ) حریص(معنى " حقیق" لفظ 

 :ومن التضمین في الحروف ما قیل في قولھ ـ تعالى )28( .الحق وحریص علیھ

السِّْجِن ِمَن َأْخَرَجِني ِإْذ ِبي َأْحَسَن َوَقْد ] إليَّ  أحسن :إذ المعنى] 100یوسف

ك ھي بعض األمثلة تل  )29(وتكاد كل الحروف أن تتضمن معنى بعضھا بعضا 
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وقد تبین من خاللھا كیف أن  ،للتضمین الذي ھو إحدى آلیات التأویل النحوي

النحاة تأولوا النصوص عن طریق التضمین لیستقیم المعنى وفق ما یتطلبھ 

  .السیاق

 الحمل على المعنى:  

ظاھرة عرفھا النحاة من خالل نصوص اللغة التي استنبطوا  الحمل على المعنى

" وفصیح الكالم العربي یقول ابن جني  ،فجاء بھا القرآن الكریم ،اعدمنھا القو

بھ جاء قد  ،ومذھب نازح فسیح ،اعلم أن ھذا الشْرج غور من العربیة بعید

وتتمثل ظاھرة الحمل  )30(" وفصیح الكالم منثورا ومنظوما  ،القرآن الكریم

الجمع وعكسھ  وذكر الواحد والمراد بھ ،على المعنى في تأنیث المذكر وعكسھ

وتدخل ھذه  ،وحمل المثني على الواحد ونحو ذلك مما سأذكره في األمثلة قریبا

الظاھرة في باب التأویل النحوي ألن النحاة یؤولون النصوص بما یتناسب مع 

  .المذكور وفق السیاق

 ًةَباِزَغ الشَّْمَس َرأى َفَلمَّاما قیل في قولھ ـ تعالى ـ  فمن تذكیر ما حقھ التأنیث 

الذي یشار بھ إلى ) ھذا(حیث ورد اسم اإلشارة ] 78األنعام [   َربِّي َھَذا َقاَل

فتأول اللغویون ذلك بأن  ،وھي مؤنثة) الشمس(المفرد المذكر مشار بھ إلى 

ومثل ذلك ما قیل في قولھ ـ تعالى ـ " المراد ھذا الشخص أو ھذا المرئّي" قالوا 

َفاْنَتَھى َربِِّھ ِمْن َمْوِعَظٌة َجاَءُه َفَمْن   ] حیث ترك تأنیث الفعل ] 275البقرة

ألن ) لوعظ ا( معنى الفتأولوه على أن  ،المؤنثة) عظةوالم(المسند إلى ) جاء(

ه األصمعي عن أبي عمرو بن العالء اروومن ذلك ما  الموعظة والوعظ واحد 

أتقول  :ھفقلت ل ،جاءتھ كتابي فاحتقرھا"  :أنھ سمع رجال من أھل الیمن یقول
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قول  قیل في ومن ذلك ما  )31(" نعم ألیس بصحیفة ؟ :جاءتھ كتابي ؟ فقال

  :الشاعر

  )32(وأنت بريء من قبائلھا العشر *** وإن كالبا ھذه عشر أبطن 

، وتأولھ النحاة بالحمل )عشر(حیث ترك التاء في العدد  )أبطنا(ث والشاعر أنَّ

  .على معنى قبائل

  :عةعمر بن أبي ربیومثلھ قول 

  )33(ثالث شخوص كاعبان  ومعصر ***ن كنت أتقي صیري دون َمفكان َن  

وأولوه بحملھ على  ،من دون تاء) ثالث( دبإتیان لفظ العد )الشخص(حیث أنث 

  .معنى أنثى

  :ومثل ذلك قول الشاعر

  إبقالھا أبقلوال أرض *** فال مزنة ودقت ودقھا 

) ھو(المستتر ر المفرد المذكر الذي فاعلھ ضمی) أبقل(حیث أسند الفعل        

إن الشاعر قصد باألرض المكان  :فتأولھ النحاة وقالوا ،إلى األرض المؤنثة

  )34(فجاء بالضمیر مفردا مذكرا مع أنھ یعود على األرض وھي مؤنثةوضع موال

بفتح " ما جاءت حاجتك " ذكر فمن ذلك ما قیل في قول العرب موأما تأنیث ال

فكان ینبغي ترك ) ما(فاعل ضمیرا مستترا یعود على ل الوجْع) حاجتك(تاء 

ھي ) ما(إن التأنیث جاء بسبب أن  :ولكنھم تأولوا العبارة فقال ،تأنیث الفعل

حیث " ذھبت بعض أصابعھ " ومثلھ ما قیل في قول العرب  ،الحاجة في المعنى

ي فتأولوه على أن بعض األصابع تعن ،المذكر) بعض(أسند الفعل مؤنثا إلى لفظ 

  .)35(یرة ثوھي مؤنثة واألمثلة على ذلك ك) إصبعا(
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وھو شائع في كالم العرب  ،ذكر الفرد والمراد الجمع :ومن الحمل على المعنى
والمعنى  ولیس بمستنكر في كالمھم أن یكون اللفظ واحدا" :قال سیبویھ

 َوُھَو ِللَِّھ ُھَوْجَھ َأْسَلَم َمْن َبَلى :ومن أمثلتھ ما قیل في قول اهللا تعالى )36("جمیع
] 112البقرة [  َیْحَزُنوَن ُھْم َوال َعَلْیِھْم َخْوٌف َوال َربِِّھ ِعْنَد َأْجُرُه َفَلُھ ُمْحِسٌن

وجمع  ،)من(لفظ لمراعاة ) ھو(و) ربھ(و) أجره(و) فلھ(فقد أفرد الضمائر في 
ل قیل في قو ومنھ ما ،)37(،)یحزنون (والواو من ) ھم(و) علیھم(في الباقي 

  :الشاعر ذي الرمة
  )38( وأحسنھ قذاال  ،وسالفة*** ومّیة أحسن الثقلین وجھا 

) وأحسنھم( ولو جمع فقال  ،وأراد بھ الجمع) أحسنھ(حیث أفرد الضمیر في      

  .شیئ تلما طرأ على البی

والمراد بما دونھ واحد  )  ما دونھالتعبیر بالجمع والمراد (وأما عكس ذلك     

ومن سنن " قال  ،باب الجمع یراد واحد أو اثنان :قال ابن فارسفقد أو اثنان 

ومنھ قولھ ـ تعالى ـ  ،العرب اإلتیان بلفظ الجمیع والمراد واحد أو اثنان

اْلُمْؤِمِنیَن ِمَن َطاِئَفٌة َعَذاَبُھَما َوْلَیْشَھْد   ]فقد عبَّر القرآن بلفظ ،] 2 النور

 الَِّذیَن ِإنَّ ومن ذلك قولھ ـ تعالى  .فى الواحد حتى األلوھي تطلق عل) طائفة(

ر بواو فقد عبَّ] 4الحجرات [  َیْعِقُلوَن ال َأْكَثُرُھْم اْلُحُجَراِت َوَراِء ِمْن ُیَناُدوَنَك

 َفَناِظَرٌة ِبَھِدیٍَّة ِإَلْیِھْم ُمْرِسَلٌة َوِإنِّي:ومثلھ قولھ ـ تعالى ،واحدي الجماعة والمناِد

الجماعة والمرسل واحد بدلیل قولھ  بواوفعبر ] 35النمل[ ْرَسُلوَناْلُم َیْرِجُع ِبَم

ویكثر ھذا األسلوب في األقوال الشبیھة  ،] 37 النمل[..إلیھم ْعَجاْر ـ تعالى ـ 

والمراد مفرق واحد ) المفارق( فجمع  ،"شابت مفارقھ" باألمثال كقولھم 

ویجيء كذلك  ،اثنان فجمع المناكب والمراد" رجل عظیم المناكب "  :وقولھم
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أنتم تفضلتم علّي بكذا  :مخاطبا شخصا عظیمافي مخاطبة العظماء مثل قولك 

   )39(.ن وّفر كتبا للمكتبةنحن َم :ومثلھ قول المتكلم المفرد

عبر بالمثنى والمراد واحد كما كان یفعل بعض الشعراء في مطالع وقد ُی

  :ل امرئ القیسكقو ،قصائدھم مستخدمین خطاب المثنى والمراد واحد

  )40(بسقط اللوى بین الدخول فحومل *** قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 

 الحذف والتقدیر:  

إسقاط " :والحذف عند النحاة ،الحذف والتقدیر :لتأویل النحويمن آلیات ا     

سواء بقي التركیب بعد الحذف على ما كان  ،بعض الصیغ الموجودة في النص

ویتم ... یددكتھ لتتناسب مع وضعھ اإلعرابي الجأو تغیرت حر ،لھ من إعراب

والحذف الذي " قال ابن ھشام  ،)41("بافتراض أبعاد في النص غیر موجودة فیھ 

وذلك بأن یجد خبرا بدون  ،ھو ما اقتضتھ الصناعة :نظر فیھیلزم النحوي ال

أو معطوفا بدون معطوف  ،أو العكس ،أو شرطا بدون جزاء ،و العكسأمبتدأ 

   )42(" و معموال بدون عامل أ ،علیھ

أو في الجملة  ،وسیجئ الكالم علیھ،فیكون في الحركة اإلعرابیة :أما التقدیر     

وإذا كان تقدیر الحركة اإلعرابیة  ،أو تقدیر بعض أجزاء الجملة ،وما فوقھا

فإن تقدیر الجملة أو بعض أجزائھا یلتقي مع الحذف  ،العالقة لھ بالحذف

ي أسالیب النحو العربي كما یقول الدكتور علي أبوالمكارم والھدف من الحذف ف

والتي ال تفي في الوقت  ،محاولة النحاة تصحیح النصوص التي یجب قبولھا" 

وظاھرة الحذف والتقدیر في النحو  )43(" نفسھ بما تفرضھ القواعد من أحكام 

ماجستیر منھا رسالة لنیل درجة ال) 44(العربي واسعة وكتبت فیھا رسائل علمیة 
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ونشرتھا كلیة  2002للدكتور المرحوم إبراھیم عبد اهللا رفیدة وھي مطبوعة عام 

   .الدعوة اإلسالمیة

نزر یسیر لغرض بیان كونھا وما أذكره ھنا  ،أبحاث مستقلةوكتبت فیھا أیضا 

أنواع الكلمة  لوالحذف في النحو العربي یشم ،آلیة من آلیات التأویل النحوي

كاملة وھذه أمثلة  حذف الجملةویشمل كذلك  ،فعل والحرفاالسم والالثالثة 

  :لذلك

  :أوال حذف االسم
 منھا ،أو وجوبا في مواضع ذكرھا النحاةحذف المبتدأ جوازا  .1

في كل موضع دل على الحذف دلیل كما في إعراب قولھ ـ حذفھ جوازا     

ول النحاة مبتدأ محذوفا فقد تأ] 1النور[َوَفَرْضَناَھا َأْنَزْلَناَھا ُسوَرٌة:تعالى 

 اْلَیِمیِن َوَأْصَحاُب:وتأولوا مبتدأ محذوفا في إعراب قولھ ـ تعالى  ،)ھي(تقدیره 

 :وقالوا إن التقدیر]  28ـ 27الواقعة [ َمْخُضوٍد ِسْدٍر ِفي*اْلَیِمیِن َأْصَحاُب َما

حذف المبتدأ وجوبا في حاالت وقد ُی .ونحو ذلك كثیر في سدر مخضود  )ھم(

  منھا في حاالت النعت المقطوع للمدح أو الذم أو الترحم ،في كتب النحو ْتَرِكُذ

ر رجال العلم الفضالُء بالضم على أنھ خبر مبتدأ محذوف تقدیره أقدِّ :كقولنا مثال

بالضم على أنھ خبر مبتدأ .. .المشرُد َروقولنا مثال یؤسفني أن أرى المھجِّ .)ھم(

  ) ھو(محذوف تقدیره 

نعم الكتاب  :عندما یكون الخبر مخصوص نعم أو بئس  كقولنا :اومنھ    

والتقدیر  ،وقولنا بئس العدو المنافق ،)الممدوح القرآن(والتقدیر  ،القرآُن

  .ونحو ذلك) المذموم المنافق(
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سمع  :عندما یخبر بمصدر مرفوع جيء بھ بدال من فعلھ كقولھم :ومنھا    

  .ذلك ونحو )أمري سمع وطاعة  (:والتقدیر ،وطاعة

یقال في ال سیما محمٌد بالرفع حیث تأولوا وجود مبتدأ محذوف وجوبا ا م :ومنھا

  .ونحوذلك) السیما المذكور محمد ( والتقدیر 

علیھ دلیل  فیحذف جوازا إذا دل ،أو وجوبا أیضا ،وقد یحذف الخبر جوازا. 2

] 35الرعد [   َھاَوِظلُّ َداِئٌم ُأُكُلَھا :مثل ما قیل في إعراب قولھ ـ تعالى 

، ویحذف نحو ذلك مما ھو مبسوط في كتب النحوو) دائم ظلھا و(والتقدیر 

  :وجوبا أیضا في مواضع منھا

  كما قیل في إعراب قولھ ـ تعالى  لوالخبر المبتدأ الذي بعد: اللَِّھ َدْفُع َوَلْوال 

ر ولوال دفع والتقدی ]251البقرة [  اْلَأْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُھْم النَّاَس

  .وھكذا ،اهللا موجود

 لعمرك قسمي ( والتقدیر  ،لعمرك ألفعلنَّ :خبر القسم الصریح كقولھم ( 

   .ونحو ذلك

  :حذف الفاعل. 3
وكذلك زون حذفھ وَِّجالفاعل جزء مھم في التركیب  ـ حتى إن البصریین ال ُی    

 یجوز حذف جزء من ویرون أن الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة وال ،نائبھ

ونتج عن ھذا الخالف تأویل  ،ویرى بعض الكوفیین جواز حذفھما )44(.الكلمة

بعض النصوص التي یبدو في ظاھرھا حذف الفاعل فتأول البصریون مثال قول 

 :الشاعر

  )44(ال إخالك راضیا  إلى قطريٍّ** ني رضیك حتى تردَّفإن كان ال ُی     
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والذین  )45(" ما نحن علیھ من السالمة  :أيھو  فإن كان" :وقالوا إن التقدیر

  :استثنوا من ذلك مواضع منھا  ،جواز حذف الفاعلعدم قالوا ب

  .قرئ الكتاُب والتقدیر قرأ الطالب الكتاب :كقولك عند بناء الفعل للمجھول.أ

وجعلوا منھ  ،أو یاء مخاطبة ،توكید الفعل بالنون والفاعل واو جماعة عند .ب

وال (  :والتقدیر] 87القصص [   وال یصدّنك عن آیات اهللا  قولھ ـ تعالى

ومثلھ ما قیل في  ،د الفعل بالنون كِّیصدونك بواو الجماعة إال إنھا حذفت لما ُأ

على القول بأن ] 26مریم [  َأَحدًا اْلَبَشِر ِمَن َتَرِینَّ َفِإمَّا :إعراب قولھ ـ تعالى 

  .)46( یاء الفاعل فھي المحذوفة وأما ،الیاء الباقیة ھي الم الكلمة

 :حذف المفعول بھ. 4
یتم الكالم من دونھ لذا یجوز  ،یرى النحاة أن المفعول بھ فضلة في التركیب    

ر ضربشرط أال یترتب على حذفھ  ،وذلك في غیر باب ظن وأخواتھا ،حذفھ

 َلَھَداُكْم َشاَء َفَلْو ِلَغُةاْلَبا اْلُحجَُّة َفِللَِّھ ُقْل :تعالى فیجوز حذفھ في نحو قول اهللا ـ

فلو (وقالوا في تأویلھ  ،مفعول المشیئةحذف حیث  ،]149األنعام [ َأْجَمِعیَن

 ِمْنُكْم ِإَلْیِھ َأْقَرُب َوَنْحُن :ومثلھ ما قیل في إعراب قولھ ـ تعالى) شاء ھدایتكم 

أو  ،رون القربال تبص( :فقد تأولوه بقولھم ]85الواقعة [ ُتْبِصُروَن ال َوَلِكْن

  .ونحو ذلك مما ذكر في كتب النحو  )47() األصل ال تبصرونا 

   :یدحذف االسم المؤَكد وبقاء التوك .5

مررت بزید  :وسألت الخلیل عن" قال سیبویھ  ،وسیبویھ وقد أجازه الخلیل   

فقد رأیت  ،)48("ھما صاحباي أنفسھما  :الرفع على :فقال ،وأتاني أخوه أنفسھما

  .)ھما صاحباي(وقدره بقولھ  ،ل الخلیل النص بحذف المؤكدكیف تأو
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  : حذف الحال. 6

 ،]185البقرة[  َفْلَیُصْمُھ الشَّْھَر ِمْنُكُم َشِھَد َفَمْن :وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى     

   )50(.)فمن شھد صحیحا بالغا( :وتأولوه بقولھم

  :حذف صاحب الحال. 7

 اللَُّھ َبَعَث الَِّذي َأَھَذا ُھُزوًا ِإلَّا َیتَِّخُذوَنَك ِإْن َرَأْوَك اَوِإَذ :وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى 

فجعلوا ضمیر ) أھذا الذي بعثھ اهللا(:إذ تأولوه بقولھم] 41الفرقان [ َرُسوال

 .النصب المتصل الھاء صاحب الحال

  :حذف التمییز. 8

لیل على حذفھ ولكن إذا وجد الد ،مع أن التمییز یؤدي غرضا مھما في التركیب 

علیھا تسعة " ـ  )30:المدثر(َعَشَر ِتْسَعَة َعَلْیَھا :ف كما في قولھ ـ تعالىِذُح

فحذف التمییز للدلیل الذي دل ) تسعة عشر ملكا(والتقدیر  ،]30المدثر" [ عشر

  ] 31المدثر [  َمالِئَكًة ِإلَّا النَّاِر َأْصَحاَب َجَعْلَنا َوَما :علیھ في قولھ تعالى

  :حذف المستثنى. 9

قال الرضي  ،أدوات االستثناء من) غیر(و) إال( جوَّز النحاة حذف المستثنى بعد

 :تقول.. .فقطالكائنتین بعد لیس  ،وغیر ،واعلم أن المستثنى قد یحذف من إال" 

 .لیس الجائي غیره :والتقدیر )51("ولیس غیر  ،جاءني زید لیس إال

  :حذف الصفة . 10

 ألنھا جيء بھا لغرض بیان  ت أھم من الموصوفالصفة في أسلوب النع

ولكن النحاة تأولوا بعض النصوص على أساس  ،أو  تخصیصھ ،الموصوف

 َسِفیَنٍة ُكلَّ َیْأُخُذ :أن فیھا صفة محذوفة فقالوا في إعراب قولھ ـ تعالى

) صالحة غصبایأخذ كل سفینة ( :إن التقدیر  :وقالوا ،]79الكھف [َغْصبًا
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التقدیر وكذب ( :قالوا] 66األنعام [  وكذب بھ قومكعالى ـ وفي قولھ ـ ت

  )52() بھ قومك المعاندون

 حذف الفعل: 

كما جّوز النحاة حذف المبتدأ أو الخبر وھما الركنان األساسیان في الجملة 

أو حذفھ مع معمولھ المضمر وھما  ،االسمیة جوزوا كذلك حذف الفعل وحده

  :الفعلیة فمن ذلكالركنان األساسیان في الجملة 

 َمْن َسَأْلَتُھْم َوَلِئْن :عراب قولھ ـ تعالىإقال النحاة في  ،حذف الفعل وحده .1

) اهللا(لفظ الجاللة  إن :]25لقمان[  اللَُّھ َلَیُقوُلنَّ َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق

 )53(.)خلقھن اهللا لیقولن ( والتقدیر اعل لفعل محذوف مأخوذ من السیاق ف

] 6التوبة [  اْسَتَجاَرَك اْلُمْشِرِكیَن ِمَن َأَحٌد َوِإْن :لوا قولھ ـ تعالىوتأو

وإن ( فعل محذوف یفسره المذكور والتقدیر لفاعل ) أحد(إن لفظ  :فقالوا

 واألمثلة على ذلك كثیرة ..).حداستجارك أ

 انتھوا  حیث تأول النحاة قول اهللا ـ تعالى ـ  حذف الفعل مع فاعلھ المضمر .2

 . )54() انتھوا وأتوا خیرا ( :فقالوا التقدیر] 71النساء [   یرا لكمخ

 حذف الجملة كاملة: 

  جوَّز النحاة أیضا حذف بعض الجمل إذا وجد ما یدل على المحذوف فأجازوا 

ھ عذابا ألعذبنَّـ تعالى ـ  وجعلوا من ذلك قول اهللا ،حذف جملة القسم .1

جواب لقسم ) ألعذبنھ(إن جملة  :لوافتأولوا الحذف وقا ،]21النمل [  شدیدا

 .محذوف

 ]1ق [" ق والقرآن المجید"  :كما في قولھ تعالى حذف جملة جواب القسم .2

 .)لنھلكن ( جیث تأولوا جواب قسم محذوف تقدیره  
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 ُھَو َفاللَُّھ َأْوِلَیاَء ُدوِنِھ ِمْن اتََّخُذوا َأِم :كما في قولھ  جملة الشرط حذف .3

فقد تأولوا ] 9الشورى [ َقِدیر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى َوُھَو اْلَمْوَتى ْحِیيُی َوُھَو اْلَوِليُّ

 .)إن أرادوا أولیاء بحق فاهللا ھو الولي ( جملة شرط محذوفة تقدیرھا 

 وال تھنوا وال كما في قولھ ـ تعالى ـ وجوبا  حذف جملة جواب الشرط .4

فقد تأولوا جواب ] 139آل عمران [ وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنین تحزنوا   

 ) إن كنتم مؤمنین فال تھنوا ( إن المعنى  :وقالوا اشرط محذوف

 ِعْلَم َتْعَلُموَن َلْو َكلَّا :كما في قولھ ـ تعالى حذف جملة جواب الشرط جوازا .5

لو تعلمون علم ( وتأویل جملة جواب الشرط المحذوفة ] 6التكاثر[ اْلَیِقیِن

 .تكاثرین الرتدعتم وما ألھاكم الالیق

 َنَجا الَِّذي َوَقاَل:وجعلوا من ذلك قول اهللا ـ تعالى حذف أكثر من جملة .6

حیث تأولوا ] 45یوسف [ َفَأْرِسُلوِن ِبَتْأِویِلِھ ُأَنبُِّئُكْم َأَنا ُأمٍَّة َبْعَد َوادََّكَر ِمْنُھَما

فأرسلون إلى یوسف ألستعبره ( من جملة محذوفة وقدروھا بقولھم  أكثر

   .)یوسُف أیھا الصدیق  :فأتاه وقال لھ ،أرسلوهف ،الرؤیا

 حذف الحرف: 

تكاد كل الحروف  یشملھا الحذف غیر أن حذف الحرف  یختلف عن حذف      

وكیفیة  ،نظرا إلى وضعھ ،االسم والفعل  حیث إن األصل عدم جواز حذفھ

وزعم الخلیل أن " یقول سیبویھ  ،وعلیھ فإن حذف الحرف غیر مقیس ،عملھ

ولكنھم  ،ولقیتھ باألمس ،هللا أبوك :إنما ھو على ،ولقیتھ أمس ،أبوك الِهقولھم 

ألن  ،ولیس كل جار یضمر ،حذفوا الجار واأللف والالم تخفیفا على اللسان

 ،قبح فصارعندھم بمنزلة حرف واحد، فمن ثمَّ ،المجرور داخل في الجار

تخفیف ما ویحذفونھ فیما كثر من كالمھم ألنھم إلى  ،ولكنھم قد یضمرونھ
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أخبرنا أبو " وجاء في الخصائص قول ابن جني  )54(" أكثروا استعمالھ أحوج 

وذلك أن  :قال .حذف الحرف  لیس بالقیاس :قال أبو بكر :علي ـ رحمھ اهللا ـ قال

لكنت  ،فلو ذھبت تحذفھا ،الحروف إنما دخلت الكالم لضرب من االختصار

  .)56( "بھ  واختصار المختصر إجحاف ،مختصرا لھا ھي أیضا

  :ومن الحروف التي اعتراھا الحذف
 َیْوَمِئٍذ ُوُجوٌه:قولھ ـ تعالىحذف واو العطف وجعلوا منھ  .1

 )التقدیر ووجوه یومئذ ناعمة( :وتأولوا المعنى فقالوا] 8الغاشیة[َخاِشَعٌة

 ."وجوه یومئذ خاشعة " من السورة  بالعطف على اآلیة الثانیة

 ) قد(الفعل الماضي الواقع حاال ال بد لھ من یرى البصریون أن   )قد(حذف  .2

 َواتََّبَعَك َلَك َأُنْؤِمُن َقاُلوا:ومن اإلضمار  قولھ ـ تعالىظاھرة أو مضمرة، 

 ) وقد اتبعك األرذلون(  :والتقدیر ،]111الشعراء [  اْلَأْرَذُلوَن

 َتْذُكُر ُأَتْفَت َاللَِّھت :المضارع كقولھ ـ تعالى حذف ال النافیة في جواب القسم .3

 ..) .تاهللا ال تفتأ( والتقدیر ] 85یوسف [  ُیوُسَف

 ُمنُّوَنی :وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى) أْن(و) أنَّ(وھذا یكثر مع  حذف الجارِّ .4

 َوَأنَّ:وقولھ تعالى ،)أسلموا بأْن(والتقدیر ] 17الحجرات [َأْسَلُموا َأْن َعَلْیَك

 . ) .وألن المساجد( :تقدیروال] 18الجن [ ِللَِّھ اْلَمَساِجَد

 ُیِقیُموا آَمُنوا الَِّذیَن ِلِعَباِدَي ُقْل:وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى حذف الم األمر .5

 .)لیقیموا الصالة( :والتقدیر] 14إبراھیم [  الصَّالَة

وھكذا تجد النحاة یتأولون المحذوف بحسب السیاق وقد تناول ابن ھشام في 

فمن أراد التوسع في ذلك علیھ  ،حذف بالتفصیلكتابھ مغني اللبیب موضوع ال

  .)56(الرجوع إلى الكتاب المذكور 
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    وإذا كان الحذف من آلیات التأویل النحوي فإن الزیادة أیضا جعلت كذلك

وھي في نظر النحاة  ، الزیادة :من اآللیات التي اتسم بھا التأویل النحوي

دة من الناحیة التركیبیة ترتكز على أن النص اللغوي یشمل بالفعل صیغا زائ

  .)57( ن لم ینطبق علیھا دائما وصف الزیادة من حیث أداؤھا المعانيإو

والزیادة في الدرس اللغوي تمتد من البحث الصرفي إلى البحث النحوي     

مكتوب ونحو ) (واو(و) كاتب (حیث إن الزیادة في الصیغ والمفردات  كألف 

ھو من شأن في صیغ األفعال واألسماء )  سألتمونیھا( من حروف ذلك مما یزاد 

  .البحث الصرفي وال عالقة لھذا البحث بھ

ه رُِّقفمنھم من ُی ،خالف بین النحاة لأما الزیادة في التراكیب النحویة فمح   

  .)58(ومنھم من اعترض علیھ 

تفید تأكید المعنى وتقویتھ  جیزین لھاومھما یكن من أمر فإن الزیادة عند الُم    

ومن ھذا المنطلق  التأویل النحويھي إحدى آلیات دف إلى فصاحة األلفاظ ووتھ

  .بعضا من أمثلتھا لبیان كیفیة التأویل فیھا أذكُر

الحروف وھذه أمثلة للنصوص التي و ،واألفعال،والزیادة تكون في األسماء    

  .لھا النحاة على أن فیھا كلمات زائدةأوَّ

  :أوال الزیادة في األسماء
" ویجیزھا الكوفیون یقول السیوطي ،ھا البصریونقرُّة في األسماء ال ُیالزیاد

ثم إن الكوفیین  ،ملوكذلك زیادة الُج ،تجوز عند البصریین زیادة األسماء ال

وإنما یجیزونھ حیث یظھر أن المعنى مفتقر إلي دعوى  ،یجیزون ذلك

  .)59("الزیادة
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خیر الصدقة ما كان عن "  ومن أمثلة زیادة االسم ما ورد في الحدیث الشریف

) ظھر (عربون على زیادة لفظ حیث تأولھ الُم.)60(" ول ُعَت ْنوابدأ بَم ،ىًنظھر ِغ

   )61(ونحو ذلك  ،خیر الصدقة ما كان عن غنى :المعنى :وقالوا

  ثانیا الزیادة في الحروف  
تكاد الزیادة أن تشمل كل الحروف على مختلف أنواعھا ـ حروف الجر ـ 

وھذه ) أل(والحرف  ،طف ـ بعض الحروف الناصبة للفعل المضارعحروف الع

  :بعض أمثلة لذلك

 وكفى" ذلك قول اهللا ـ تعالى ـ  وجعلوا من زیادة  الباء الجارة مع الفاعل 

ومنھ قول الرسول ـ  ،)كفى اهللا شھیدا ( :والمعنى]  28الفتح " [باهللا شھیدا  

فإن ذلك  ،وا لھ في أجلھُسِففَن ،یضإذا دخلتم على المر" صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

حیث تأولوا المعنى بزیادة الباء مع الفاعل . )62(" ویطیب بنفسھ  ،شیئا دُُّرال َی

   :وقالوا المعنى

 .)63( ) تطیب نفسھ و( 

 حیث اعتبروا الباء  ،مثل قولھم بحسبك درھم زیادة الباء الجارة مع المبتدأ

الخلیل ـ رحمھ اهللا ـ یدلك على أن ال قال " قال سیبویھ  ،وحسب مبتدأ ،زائدة

 :كأنك قلت ،الرجل أفضل منك :قولك ،رجل في موضع اسم مبتدأ مرفوع

حسبك قول  :كأنك قلت ،ومثل ذلك بحسبك قول السوء ،زید أفضل منك

 ) 64(" .السوء

 ما(و ،)لیس(وھذه الزیادة مقیسة مع خبر  زیادة الباء الجارة مع الخبر(   

لیس  :والتقدیر ،على أحد وما الحق بخاٍف،مؤمن بكذابلیس ال :مثل قولنا

وقد تكون باء " یقول سیبویھ  ،لحق خافیا على أحداوما  ،المؤمن كذابا
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 ،ولست بذاھب ،ما زید بمنطلق :وذلك قولك ،اإلضافة بمنزلتھا في التوكید

  .)65( " والذھاب  ،أراد أن یكون مؤكدا حیث نفى االنطالق

 وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى ع المفعول بھزیادة الباء الجارة م:ِإَلْیِك َوُھزِّي 

وتأولوه على زیادة الباء والمعنى ھزي إلیك جذع ] 25مریم [ النَّْخَلِة ِبِجْذِع

أو  ،ھزي الثمرة بالجذع :وبعضھم حملھ على المعنى فجعل التقدیر ،النخلة

   )66(ھزي إلیك رطبا جنیا كائنا بجذع النخلة 

 بشرطین ،إذا اعترضت بین الفعل المتعدي ومفعولھلجارة زیادة الالم ا  

أن یكون العامل ضعیفا وجعلوا  الثانيو ،كون العامل متعدیا إلى واحد األول

فقد تقدم ] 43یوسف [ َتْعُبُروَن ِللرُّْؤیا ُكْنُتْم ِإْن : ـ تعالىمنھ قول اهللا

لتقویتھ فیھ  فزیدت الالمفضعف،) تعبرون (على عاملھ ) لرؤیاا( المفعول 

 ) تعبرون الرؤیا (والتقدیر 

  وجعلوا منھ قول اهللا ـ تعالى ،الجارة) عن(زیادة: ُیَخاِلُفوَن الَِّذیَن َفْلَیْحَذِر 

فقد اعتبر أبو  ،]63النور [َأِلیٌم َعَذاٌب ُیِصیَبُھْم َأْو ِفْتَنٌة ُتِصیَبُھْم َأْن َأْمِرِه َعْن

وعن  ،یخالفون أمره سواه :مجازه" ال وتأول اآلیة فق ،زائدة) عن(عبیدة 

 .)67(" زائدة 

  فیھ   وقد تدخل في موضع لو لم تدخل" :قال سیبویھ ،الجارة) ن ِم(زیادة

 )68("ألنھا حرف إضافة ُرُجولكنھا َتكان الكالم مستقیما،ولكنھا توكید بمنزلة ما،

رھا نكرة أن یكون مجرو :األول :شروطا ثالثة) نِم(ھذا واشترط النحاة لزیادة 

ا أن یكون مجرورھا إمَّ الثالثو ،أن تسبق بنفي أو نھي أو استفھام :الثانيو

م ـما یأتیھ"  ى ـ ـھ ـ تعالـوقد اجتمعت تلك الشروط في قول ،ا مفعوالفاعال وإمَّ

ھ ــھ قولــومثل .ن زائدةال وِمــفاع) ذكر (حیث أعربوا ]  2األنبیاء" [  ٍرْكمن ِذ



 

-95-          

) نِم(مبتدأ و) خالق(حیث أعربوا ] 3فاطر" [  یر اهللاغھل من خالق " :تعالى

ن فقد اعتبروا ِم] 98مریم[  َأَحٍد ِمْن ِمْنُھْم ُتِحسُّ َھْل :زائدة وقولھ ـ تعالى

  )69(.مفعوال بھ) أحد(زائدة وأعربوا

  أل(زیادة(  
 ،ھالذي كان أسلف َمِدثم َق..."وجعلوا منھ قول الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ     

إلى دینار  مضاف َفْلزائدة ألن َأ )أل(وإنما اعتبروا .)70(" فأتى باأللف دینار

ھذه القاعدة النحویة ھي التي دفعت النحاة إلى التأویل ،)أل(واإلضافة ال تلتقي بــ

 .زائدة) أل( واعتبار 

  أْن(زیادة(  
 ] 96یوسف [   اْلَبِشیُر َجاَء َأْن َفَلمَّا:وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى

  .)فلما جاء البشیر ( ،)أن(والمعنى على حذف 

  بین الجار والمجرور) ما(زیادة  
حیث ] 155النساء[   فبما نقضھم میثاقھموجعلوا منھ قولھ ـ تعالى ـ       

ولكن ابن األنباري علق  ،اعتبرھا نكرة تامة ومنھم من ،زائدة) ما(اعتبروا 

وإذا كان  ،وإخراجھا واحد ،األن إدخال م ،ولیس بشيء" على ذلك بقولھ 

دخولھا كخروجھا فاألولى أن تكون حرفا زائدا على ما ذھب إلیھ 

 .)71("األكثرون

ـ حرصا منھم على صحة القواعد التي استنبطوھا ـ مما تقدم تبیَّن أن النحاة    

عد أفصح كالم الذي ُیتأولوا ما خالفھا ولو كان ذلك نصوصا من القرآن الكریم 

وزادوا ألفاظا  ،روا ألفاظا لیست مذكورة في النصفرأیتھم قدَّ ،قعلى اإلطال
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وحتى  ،كل ذلك من أجل اطراد القواعد ،وتؤدي معنى ،ھي مذكورة في النص

  .ال یحصل خلل في منظومة قواعدھم النحویة

 التقدیم والتأخیر: 

ا وأكثرھ ،في النحو العربي من أھم الظواھر ظاھرة التقدیم والتأخیر دَُّعت     

وتأخیر ما رتبتھ  ،وتتسع لتشمل تقدیم ما رتبتھ التأخیر جوازا ووجوباشیوعا 

أو  ،ویكون كل ذلك مقیسا ،بسبب اطراد القواعد النحویة ،التقدیم جوازا ووجوبا

فصل في التقدیم والتأخیر " یقول ابن جني في الخصائص  ،من باب الضرورة

 )72("خر ما یسھلھ االضطرارواآل ،أحدھما ما یقبلھ القیاس :وذلك على ضربین

لتي وردت مخالفة ولكن أكثر ما یھم التأویل النحوي ھي تلك النصوص ا

تھدف إلى "إنھا  :یقول علي أبو المكارم عن ظاھرة التقدیم والتأخیر ،للقیاس

بتخریج ما یختلف معھا تخریجا ینفي  ،تمكین القواعد النحویة المقننة للترتیب

م تحتِّواعد النحویة والق)73(صوصھا االضطراب ویبعد عن ن ،عنھا التناقض

أحیانا تقدیم ألفاظ وتأخیر أخرى فإذا وردت نصوص مخالفة لتلك القاعدة 

  ففي  ،تأولوھا

مثال یجب أن تتقدم أداة الشرط لتأثیرھا في الجملة بعدھا ومن  أسلوب الشرط. 1

  :النصوص التي خالفت تلك القاعدة قول زھیر بن مسعود

  )74(ِرمََّغوال بُم سٍّفطعنة ال َغ****إن ینج منھا وإن یمت  ِھِقفلم أْر

وھنا كان ال ) فلم أرقھ(عن الجواب ) إن(والشاھد في البیت تأخر أداة الشرط  

   )75(.أراد الشاعر إن ینج منھا فلم أرقھ :بد من التأویل فقال النحاة

ولكن وردت بعض  أوجب النحاة العرب تقدیم الموصوف على صفتھ. 2

  :فكان ال بد من تأویلھا منھا قول الشاعر ،مخالفة لتلك القاعدةلنصوص ا
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   )76(صیحَی ٌدَرھم ُصبوشك فراِق*** اء َنن لي َعبیَّ والشكُّ فقْد           

فما كان  ،)یصیح(على متعلق الصفة ) بوشك فراقھم ( تقدیم  والشاھد في البیت

یصیح بوشك  ٌدَرفقد بیَّن لي ُص(إن الشاعر أراد  :من النحاة إال تأویلھ وقالوا

   .)77()فراقھم والشك عناء 

أنموذجان آللیة التأویل النحوي من ظاھرة التقدیم والتأخیر ذكرتھما  ذانك   

وأنھا إحدى آلیات ،ألستدل بھما على وجود تلك الظاھرة في النحو العربي

ادر مصالتأویل النحوي ومن أراد التوسع في الموضوع یجد ذلك كثیرا في 

  .المتعددة النحو

 الفصل واالعتراض 

وجود صیغة أو أكثر بین جزئي "المراد بظاھرة الفصل واالعتراض    

.. .وتعاقبھا دون فاصل بینھا ،تحتم توالیھاالتركیب اللغوي  أو أجزائھ التي ی

في وقد عقد ابن جني  )78(" وتھدف إلى إفادة الكالم تقویة وتسدیدا وتحسنا 

قد جاء في القرآن  ،إن ھذا القبیل من ھذا العلم كثیر" با وقال كتابھ الخصائص با

فلذلك ال  ،وھو جار عند العرب مجرى التأكید ،وفصیح الشعر ومنثور الكالم

أذكر بعضا منھا موضحا  ،وأمثلتھ كثیرة )79(" موال یستنكرعندھ ،یشنع علیھم

حوي وأنھا كیف تأولھا النحاة لالستدالل على وجود الظاھرة في التراث الن

  :إحدى آلیات التأویل

وإن استحسن  )80(ابن جني من الفصل القبیح  ُهدَّوَع الفصل بین الفعل وفاعلھ. 1

  :قول الشاعرمما استحسنھ و ،بعضھ

  )81(وكن حافظا هللا والدین ـ شاكُر *** ا َھعاوَي لم َتْرع األمانة ـ فاْرَعُم
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التي ھي اسم قبیلة ) شاكر(فاعلھ و) َعْرَت(الفصل بین الفعل  :والشاھد في البیت 

ویقولون إن الشاعر أراد مخاطبة معاویة  ،والنحاة یتأولون البیت ،بعدة ألفاظ

وكن حافظا هللا والدین وقد استحسن ابن  ،لم ترع األمانة فارعھا أنت)شاكر(بأن 

  .)82(وجعلھ من الحسن الجمیل الذي أفاد التسدید  ،جني ھذا الفصل

  :بن أوس ّنَعوأمثلتھ كثیرة منھا قول َم أ والخبرالفصل بین المبتد/ 2

   )83( للنھ ونوائُحْمال َی نوادُب  ***وفیھن ـ واألیام بعثرن بالفتى ـ            

المتأخر وبین خبره متعلق الجار ) نوادب (والشاھد في البیت الفصل بین المبتدأ 

واألیام بعثرن وفیھن نوادب ال یمللنھ ونوائح  :وتأویلھ ،)فیھن(والمجرور 

  .بالفتى

  :وجعلوا منھ قول الفرزدق ،الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ/ 3

   )84(نھضت وكنت منھا في غرور *** فلمَّأ للصالة دعا المنادي            

ولكن ) دعا المنادي(إلى جملة اسما بمعنى حین وأضیفت ) لمَّا (لت َعحیث ُج

حین دعا  :وتأویل البیت ،)لصالةل(الشاعر فصل بینھما بالجار والمجرور 

  .إلخ...المنادي للصالة نھضت

 َمَكاَن آَیًة َبدَّْلَنا َوِإَذا:وجعلوا منھ قولھ ـ تعالى ،الفصل بین الشرط وجوابھ/ 4

فصل بین  حیث ،]101النحل [ ُمْفَتٍر َأْنَت ِإنََّما َقاُلوا ُیَنزُِّل ِبَما َأْعَلُم َواللَُّھ آَیٍة

واهللا أعلم (بقولھ ) فترقالوا إنما أنت م(وجملة الجواب ) ذا بدلناوإ(جملة الشرط 

واهللا  أنت ُمفتٍر إنما وإذا بدلنا آیة مكان آیة قالوا :تأویل معنى اآلیةو) بما ینزل

  .)85(بما ینزل أعلم

ذكرتھا لالستدالل على وجودھا في  ،واالعتراض ،تلك بعض أمثلة للفصل    

  .لیات التأویل النحويالنحو العربي وكونھا إحدى آ
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 التقدیر :من آلیات التأویل النحوي  

وال شك أن  ،ھذا ویدخل في باب التأویل النحوي تقدیر حركة اإلعراب    

وأن المعنى لھ دور مھم أیضا في  ،لحركة اإلعراب دورا مھما في تحدید الداللة

الضم ب) الطالب(كتب الطالب الدرس نجد ضبط  :ففي قولنا ،تحدید نوع الحركة

وأن المعنى یحتم ذلك ،وضبط الدرس بالفتح أكد أنھ المفعول ،أكد أنھ الفاعل

فمن المعلوم  ،الضبط  ولكن لیست كل الحركات یمكنھا الظھور على آخر الكلمة

تمنع ظھور حركة اإلعراب لذلك كان التقدیر الذي ھو آلیة من  اأن ثمة أسباب

التراكیب التي بھا ألفاظ تعرب   إن بعض :ویمكن القول ،آلیات التأویل النحوي

خطب  :بالحركة المقدرة قد توجد بھا قرائن أخرى تحدد داللتھا فمثال لو قلت

ھو  ىلیلى فإن اإلعراب التقدیري ال یؤثر في الداللة حیث وضح أن عیس ىعیس

وأن لیلي ھي  ،الخطبة  فعللمرفوع بضمة مقدرة ألنھ ھو من أسند إلیھ الفاعل ا

قلت  ولكنك لو .الخطبة اب بفتحة مقدرة ألنھا من وقعت علیھالمفعول المنصو

فإن  ، یتضح إال بتقدیر حركة اإلعرابفإن المعنى مبھم وال ،ما أحلى لیلى :مثال

ما أحلى (یصیر المعنى تعجبا ) لیلى  أحلى ـــ(قدَّرت الفتحة على الكلمتین 

) لیلى(على وكسرة  ،)أحلى(وإذا قدرت ضمة على  .تعجب من حالوتھا!) لیلى

وإذا قدرة فتحة  .شيء جعلھا حلوة أيُّ) ما أحلى لیلى ؟(یصیر المعنى استفھاما 

حیث تنفي حالوتھا  ،فإن المعنى قد یكون نفیا) لیلى(وضمة على ) أحلى(على 

   .ویحتمل أن یكون استفھاما

ار آلیة من آلیات التأویل النحوي باعتب دَُّعھذا النوع من التقدیر ھو الذي ُی     

  .واهللا أعلم ،نوع المعنى المطلوب الذي تؤول لھ الحركة المناسبة
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تجدر اإلشارة إلى أنني لم أذكر المناظرة التي جرت بین  ،وفي ختام ھذا البحث

سیبویھ والكسائي المعروفة عند النحاة بالمسألة الزنبوریة بما فیھا من تأویالت 

القواعد التي متعددة لجأ إلیھا النحاة بسبب حرصھم على سالمة 

وذلك لشھرتھا وأنھ من المیسور الرجوع إلیھا في كتب النحو ،استنبطوھا

  .لالطالع

اختصارا إلى أنني اختصرت بعض الموضوعات  أیضا تجدر اإلشارةو     

ولیس  ،ألن الغایة من البحث التلمیح إلى وجود تلك الظواھرغیر مخل 

  .االستقصاء

وإن كانت األخرى فمن نفسي ألن  ،ه التوفیقفإن كنت قد وفقت فمن اهللا وحد     

  .اإلنسان من طبعھ الخطأ والنسیان
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  :ھوامشال
  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم 
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وفي سورة  النساء مرة  ،ورد لفظ التأویل في سورة آل عمران مرتین .3
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 .المصدر السابق .14
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 .3/565وانظر كتاب سیبویھ  126 ھدیوان :انظر .33



 

-103-          
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  م1609الطرد الوجود اإلسالمي في األندلس بعد قرار 

  الرجیبي نزیھة أبوالقاسم. أ

  قسم التاریخ

  الزاویةبكلیة آداب  

  :تـــوطئة
یبدو أن لعنة التحوالت الحادة التي میزت تاریخ األندلس، وطبعتھ بطبعة      

بل قرار درامیة ذات تأثیر كبیر، فقد انتقلت إلى تاریخ األندلسیین في األندلس ق

النفي الجائر، وفي أثناء محاكم التفتیش والتي تعد من المحاور المتفق علیھا في 

كتب التاریخ األندلسي عربیة أو أعجمیة، فإن المرحلة التي تلت الطرد والنفي 

من شبھ الجزیرة اإلیبیریة تظل مھمة وال تزال بحاجة إلى تعمیق البحث 

  .مغالیقھاوالمحاولة الجادة لكشف غوامضھا، وفتح 

بحدث یعد فاصًال في تاریخ الوجود اإلسالمي في ھذه یجدر بنا أن نذكر      

م، والذي وقعت فیھ معاھدة التسلیم لمدینة غرناطة 1492البقعة أال وھو عام 

، والتي " فردینان"إلیزابیت و"وكال من " أبي عبد اهللا الصغیر"بین األمیر 

على سالمة المسلمین وأن تعطى لھم تعھد فیھا الملكان بشرفھما أن یحافظا 

مطلق الحریة في ممارسة شعائرھم الدینیة، ولكن ومع مرور الوقت نكث 

الواعدون بوعودھم، فأخذوا في تضییق الخناق على من آثر البقاء من المسلمین 

في األندلس، فصدرت المراسم التي حرمت علیھم ممارسة اإلسالم أو التحدث 

لى مراسم بجبرھم على االختیار بین التنصیر أو الھجرة باللغة العربیة، إضافة إ

وترك بالدھم، وعلى مر السنین وتعاقب الملوك والقرارات التي أصدروھا 

تنفیذًا لسیاسة القضاء على الوجود اإلسالمي في شبھ الجزیرة، كان آخر تلك 
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المراسم والقرارات التي صدرت ضدھم بعد نعتھم بأسماء ونعوت تشمئز منھا 

فیلیب "، أو كفار وغیرھا جاء قرار الملك *أو مدجنیین *نفس كمورسكییناأل

م، والذي یقضي بطرد كل المسلمین المقیمین في 1609في عام  *"الثالث

أسبانیا وإبعادھم لتنظیف البالد من أي دین أو مذھب مخالف، واتخذت 

 اإلجراءات وطبقت بكل تعسف وإذالل، ولكن ھنا یرد تساؤل مفاده ھل فعًال

استطاع ھذا القرار أن یقضي على الوجود اإلسالمي في ھذه البقعة؟ ویجتث 

أصولھم التي استمرت ألكثر من خمسة قرون؟ وھل نفذ ھذا القرار بكل صرامة 

  .ولم یتعرض لخلل في تطبیق بنوده في أي جھة أو إقلیم من أقالیم البالد؟

اإلسالمي في  الوجود"ومن ھنا جاءت فكرة البحث الذي حمل عنوان      

، والذي حاولت البحث والتقصي ورصد المعلومات "م1609األندلس بعد النفي 

السلطة الحاكمة التي تؤكد على استمرار وجود ھؤالء على الرغم من اضطھاد 

  .الذي تعرضوا لھوممثلیھا 

وتجدد اإلشارة إلى أن العدید من الباحثین والكتاب قد اھتموا بدراسة ھذا      

واء األجانب أو العرب، ولكن لم یعط الموضوع االھتمام الذي الموضوع س

من موضوع نھایة الحكم اإلسالمي  ًاجزءونھ یستحق، حیث ُطرق الموضوع ك

م كان تاریخ نھایة 1609الكثیر منھم أن تاریخ الطرد  دَّفي األندلس، فع

المسلمین في أسبانیا، فیما حاول بعض الكتاب البحث عن أدلة تبرھن عن 

تطرقوا لھذا الموضوع المؤرخ  نمرار وجودھم، ومن ھؤالء الكتاب الذیاست

في كتابھما " برنارد بیتثت"والفرنسي " أنطونیو دومنیقیرھورتز"اإلسباني 

تاریخ مسلمي األندلس بعد سقوط غرناطة، ومن المؤرخین والكتاب العرب 

بھ نھایة في كتا" محمد عبد اهللا عنان"الذین كتبوا في ھذا الموضوع المؤرخ 
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األندلس وتاریخ العرب المتنصرین، وكتاب محنة مسلمي األندلس عشیة سقوط 

في كتابھ " أسامة البشتاوي"، والمؤرخ "محمد عبدو حتاملة"غرناطة لمؤلفھ 

األمة األندلسیة الشھیدة، إضافة إلى إصدارات مركز الدراسات المورسكیة 

بموضوع األندلسیین ودراسة  ًاجلی ًاوالعثمانیة في تونس والذي أولى اھتمام

خارجھ، فكان أن أصدر العدید من الكتب ككتاب  مأوضاعھم سواء في األندلس أ

" عبد الجلیل التمیمي"كاردیاك، المورسكیون والمسیحیون، والذي ترجمھ 

رافاییل "م، للمؤرخ 1609-م1566وكتاب محاكم التفتیش وأمالك المورسكیین

لكتب التي حاولت رصد تاریخ ھؤالء ، وغیرھا من الدراسات وا"كاراسكو

المضطھدین، ومحاولة التعریف بھم وبمعاناتھم سواء قبل تاریخ الطرد أو بعده، 

ھا، وكل بوتتبعھم ورصد أماكن استقرارھم وتفاعلھم مع المجتمعات التي حلو 

للشك عن استمرار وجود  مجاًال واھذه الكتابات والدراسات أثبتت فیما ال یدع

  .ین في أسبانیا بعد قرار الطرد الجماعيھؤالء المسلم

وما یدل على استمرار التواجد اإلسالمي بعد ھذا التاریخ روایات        

وشھادات الرحالة العرب واألجانب الذین زاروا المنطقة بعد تلك الفترة 

  .ورصدوا أماكن تواجدھم، وغلبت طابعھم على األماكن التي انتشروا فیھا

  :م1609ندلسیین من إسبانیا قرار نفي األ. أوًال

م شرع رجال 1609م إلى تاریخ الطرد النھائي 1492من سقوط غرناطة      

 ًاوحضاری ًاروحی ًاالسیاسة والكنیسة األسبان في عملیة جدیدة تتیح استرجاع

لسكان المملكة، وخاصة المسلمین بعد أن تمت السیطرة على األرض والحكم، 

ن روح المعاھدة بین المعاھدین لم تحترم، بل إن وتؤكد كل الوثائق واألحداث أ
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األسبان استباحوا كل المحظورات الال إنسانیة لتطھیر البالد من كل ما ھو غیر 

  .كاثولیكي

اتخذ القرار النھائي لطرد المسلمین من أسبانیا بعد عشر سنوات من        

أن ھذا القرار التردد، وخالل تلك الفترة تعارضت الكثیر من اآلراء واختلفت بش

  .بین مؤید لتنفیذه ومعارض

في " فیلیب الثالث" وقرر مجلس الدولة األسبانیة وعلى رأسھ الملك      

م، وباإلجماع طرد األندلسیین من األراضي 1608الثالثین من شھر ینایر سنة 

األسبانیة، ولم تطبق الدولة ھذا القرار إال بعد سنة كاملة ألنھا أرادت تھیئة 

، فكان من الضروري اإلعداد والبحث عن حجج )1(المناسب لذلكالمجال 

داخل سلطات الملك المطلقة  دإلجراء خطیر كھذا، فعلى الرغم من أن الطرد یع

، إال أن ھذه السلطة لم تكن ھموأموالرعایاه فمن حقھ إختیار التصرف بأرواح 

ن الجمیع تستعمل إال في أحوال فردیة وخطیرة، ولھذا یجب أن یتضح أمام أعی

حكم قضائي عادل بسبب عدم بأن ھذه األقلیة سیتم طردھا من أسبانیا، وذلك 

قرار طرد األندلسیین لكفرھم " فیلیب الثالث"إخالصھا وخیانتھا، فبرر الملك 

، أما الكفر فقد رفض بابا الفاتیكان إصدار إدانة عامة وإقرار كفرھم )2(وخیانتھم

سة أسبانیة، اجتمعت في بلنسیة في الثاني الجماعي، فرفع األمر إلى لجنة كنی

م، برئاسة نائب الملك الماركیزدیكاراسینا، 1608والعشرین من نوفمبر عام 

وسیجوربیوتورتوسا،  وحضرھا رئیس أساقفة بلنسیة وأساقفة أوھویال

م، وعلى عكس المرجو فقد أعلنت 1609واستمرت مناقشاتھا حتى مارس 

استعمال وسائل لینة، وأن یطلب من البابا فترة اللجنة متابعة التنصیر، وذلك ب

عفو جدیدة لعدة سنوات، تتوقف خاللھا محاكم التفتیش عن الضغط بوسائل 
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عنیفة، ولم یرق ھذا القرار للملك الذي كان قرار الطرد عنده قد أصبح أمرًا 

دون التأیید القضائي للكنیسة، ولھذا فإن الملك الكاتولیكي من محسومًا، وحتى 

أنھ من أجل الحصول على تلك النتیجة غیر األكیدة سیحتاج لفترة طویلة،  یرى

تنفیذ، وأنھ بھذا سیعطي من دون وأن قراره المقدس بطردھم سیبقى 

للموریسكین الوقت المناسب للقیام بخیانتھم وتضییع أسبانیا، لھذا أقر أن ینفذ 

بب تآمرھم مع ، فركز الملك على موضوع خیانة األندلسیین بس)3(قرار الطرد

  .*أعداء أسبانیا كالمغرب والدولة العثمانیة وفرنسا

ومن خالل مبررات الملك التخاذ القرار ھذا تتضح األسباب التي دفعت      

لذلك، فمن أول وھلة یظھر أن السبب الدیني ھو المبرر األكثر تأثیرًا لكن 

ا تبریرات ذات فإن القرار لم یوضع لھ ،بالنظر لموقف البابا ومجالس الكنیسة

طابع دیني، ولكنھا تبریرات سیاسیة في الخطر الذي یمثلھ األندلسیون على أمن 

الدولة، ولكن الخطر الذي یمثلھ األندلسیون لم یكن في عام إقرار الطرد أكبر 

من خطرھم في السابق، وربما كان سببًا مساعدًا لذلك، ولكن األسباب النھائیة 

أعوانھ، وكذلك الملكة التي أیدت وبشدة ھذا القرار، والخفیة تعود لرغبة الملك و

ن قرار الطرد كان قرارًا شخصیًا ولیس مفروضًا بضرورة إفباإلمكان نقول 

  .)4(تاریخیة

وجاء قرار الملك منسجمًا مع الظروف الدولیة التي بدت مواتیة لھ، حیث      

ا الشرقیة، كانت الدولة العثمانیة منشغلة بحروبھا مع الصفویین في حدودھ

عقدت معاھدة مع أسبانیا، * والمغرب مشغول بحروبھ الداخلیة، وانجلترا

  .)5(وفرنسا لن تھاجم أسبانیا بمفردھا
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ولما شاع خبر قرب إعالن قرار الطرد، بدأ األندلسیون القادرون في بیع      

ممتلكاتھم والھجرة في ظروف أفضل من الطرد القسري، فعبرت أعداد كبیرة 

بحر إلى جبال آلبرت إلى فرنسا، وإلى شمال إفریقیا، وفي ھذا كتب منھم ال

كانت تمر جماعات من المورسكیین اإلشبیلیین :" رئیس أسقافة سرقسطة یقول 

في جنوب فرنسا عند جبال البرانس، وقد تحفظوا بطریقة جعلت الحرس ال 

فأصدر ، وقد انزعجت الدولة من ذلك، )6("یتعرفون على حقیقتھم في البدایة 

قرارًا یحرم على األسبان شراء عقارات األندلسیین، الذین " فیلیب الثالث"الملك 

حرموا من بیعھا ولو إلخوانھم وبأبخس األثمان لتأكد األسبان من أنھا آیلة إلیھم 

اخفوا ثروتھم منعوا من أخذھا معھم، وكما قرر  نال محال وبالمجان، وحتى الذی

على والي :" م 1608رین من یونیو من سنةمجلس الدولة في الرابع والعش

كتالونیة أن یأمر بالتعرف على المورسكیین الذین یذھبون حیث شاءوا، وذلك 

، ووجھت األوامر لرجال الحدود )7("ألنھ من األفضل أن یبقى عددھم قلیًال

بالتعرف علیھم ومصادرة ما یحملون من أموال، وبالرغم من كل تلك 

اع جزء كبیر من أغنیاء األندلسیین الفرار من فضائع اإلجراءات المشددة استط

  ).8(الطرد اإلجباري الذي لم یكن قد نفذ بعد

ھذا القرار، فمثًال  ھوقد وقفت العدید من الشخصیات ذات األھمیة وعارضت     

قاوم أسقف بلنسیة والذي كان المدافع األكثر تصلبًا حتى آخر لحظة قرار 

من مملكة قشتالة وأصر على إثبات أن األندلسیین  الطرد، وطالب أن یبدأ الطرد

الذین یعیشون ھناك ھم أخطر من أندلسیي بلنسیة، وتخلصت حجتھ والتي یمكن 

إن المدن الكبرى یعتمد في تمویلھا :" فیھ قالاستخالصھا في نص خطابھ الذي 

ة وتغذیتھا على المورسكیین، فھم یحملون إلى الكنائس واألدیرة والنبالء والساد
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ن الزینة الوقتیة والروحیة تعتمد علیھم وإوالمواطنین، كل ما ھو ضروري لھم، 

، إال أن مجلس الدولة لم یأبھ بھ، وفي الرابع من شھر إبریل سنة )9("أیضًا 

، ووافق المجلس أن "للمحافظة على أمن الدولة " م، أصدر قرار الطرد 1609

  .)10(ردیبقى القرار سریًا إلى أن تستكمل إجراءات الط

  :مراحل تنفیذ قرار الطرد 

 طرد أندلسي بلنسیة: 
تقرر أن یبدأ الطرد بالبلنسیین، وفورًا أخذت الدولة في تجمیع السفن من      

إیطالیا في جزیرة مایوركة، وتوجیھھا إلى مواني الترحیل ببلنسیة، وتأھبت 

مجموع القوات العسكریة لكسر أي مقاومة للترحیل من طرف األندلسیین، فكان 

وأربعة آالف جندي  ،القوات التي تم تجمیعھا ما یقارب الخمسون سفینة كبیرة

مضافًا إلیھم خیالة قشتالة والتي كانت مھمتھا حراسة الحدود، وخفر مملكة 

 تھالمراقبة وحراس" الیأوكندا"ألمیر بلنسیة، وجندت سفن بحریة المحیط بقیادة ا

حتى افتضح قرار الطرد، ذلك بأن السواحل اإلفریقیة، ولم یصل شھر أغسطس 

استعدادات بھذا الحجم ال یمكن أن تبقى طي الكتمان، فاختلت أوضاع بلنسیة 

وخاف النصارى األسبان لما توقعوه من األثر السلبي على مجرى حیاتھم، فكان 

أكثر الناس رفضًا لھذا القرار ھم السادة والنبالء الذین كان لھم أتباع أندلسیین 

ملك طالبین تأخیر تنفیذ قرار الطرد، ولم یستطع ھؤالء نھیھ على فتوسطوا لل

وأن إعالنھ سیكون قریبًا وال تراجع  ،ذلك، حیث أخبرھم أن القرار قد صدر

فیھ، وقد تراجع المحتجون عن مطالبھم بعد إطالعھم على بنود قرار الطرد 

التي ال  والذي یمنحھم أمالك األندلسیین غیر المنقولة، واألمالك المنقولة

  .)11(یستطیعون حملھا كتعویض لھم
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م، وقع الملك قرار 1609وفي الیوم الحادي عشر من شھر سبتمبر من سنة      

تنفیذ الطرد، وأعلنھ في الثاني والعشرین من نفس الشھر، ویبدأ القرار باإلشارة 

 إلى خیانة أندلسي بلنسیة واتصالھم بجمیع أعداء أسبانیا، وفشل كل الجھود التي

بذلتھا الكنیسة لتنصیرھم، لذلك استقر رأي الملك على طردھم إلى بالد البربر 

شمال إفریقیا وإخراجھم من مملكة بلنسیة، رجاًال ونساءًا وأطفاًال، خالل ثالثة 

أیام، یقبض بعدھا على كل من تخلف ویقتل كل من قاوم، وعلى مسلحي بلنسیة 

لذین ینفذون األمر، وال یسمح المكوث في بیوتھم وانتظار مسئولي الدولة ا

القرار للمطرودین بحمل سوى أموالھم المنقولة التي یستطیعون حملھا شخصیًا، 

، ویسمح )12(ویقضي بإعدام من یخبئ مالھ أو یتلفھ، وتسلم باقي األموال للنبالء

القرار بإبقاء األطفال الذین یودون ذلك شریطة موافقة أولیائھم، واألطفال الذین 

رھم عن ست سنوات، واألندلسیین الذین برھنوا برھانًا قاطعًا على تقل أعما

 6%نصرانیتھم، ونص المرسوم إضافة إلى ذلك باإلبقاء على ستة في المائة 

  .)13(من األیسو األندلسیین، وذلك لالنتفاع بھا

 تنفیذ مرسوم الطرد على باقي أقالیم أسبانیا: 
لى مراحل، فبعد أن وعد مجلس ومن الواضح أن تنفیذ قرار الطرد كان ع     

الدولة أندلسي مملكة أرغون القدیمة بعدم إصدار أي قرار جدید في شأنھم 

وكذلك إرجاء النظر في موضوع أندلسي قشتالة واألندلس تحسبًا ألي تمرد، إال 

أن ذلك الوعد لم یطمئن أندلسي تلك المناطق وغیرھا من مدن أسبانیا، فأخذ 

مصیر المأساوي المحتوم، متأثرین بمجازر إخوانھم في ھؤالء في انتظار ذلك ال

بلنسیة، فما كان من أندلسي غرناطة وكاتالونیاوقشتالة، ومرسیة وباقي 
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المقاطعات سوى اإلسراع في بیع أمالكھم من عقارات ونفائس بأبخس األثمان 

  )14(ما أربك األسواق

نفس السنة،  وسرعان ما عم قرار الطرد في التاسع من شھر دیسمبر من     

م، 1610فانطلقت عملیة الطرد في اشبیلیة في الثاني عشر من شھر ینایر 

، والذي زحف بطالئعھ "جوان داي مندوتاسان"إشراف المسیحي المتعصب ب

إلجبار أندلسیھا بالقوة للتوجھ إلى المواني المجھزة  ؛على المقاطعات كافة

  .نى مقاومةلترحیلھم في أقل من شھر، فتجمعوا ھناك من دون أد

ومالقة، وجبل  وكانت مرافئ بلنسیة والكانت ودانیة، وقادس وقرطاجنة     

طارق، وطرطوشة من أھم نقاط التعبئة والتھجیر، وكذلك موانئ بایون 

ومرسیلیا بجنوب فرنسا على متن السفن الفرنسیة التي أجرھا أثریاء طلیطلة، 

المغرب، أو من اشبیلیة إلى  وأبجانیا، وجیان، وبیازةومرسیة للتحول إلى بالد

السواحل المغربیة، وعلى الرغم من تعدد مواني التھجیر ومحاولة الخالص من 

ھذه العملیة في أسرع وقت، فقد دامت خمسة أشھر في كاتالونیا، وأرجون أي 

  .)15(م1610حتى الثامن عشر من شھر دیسمبر 

ن كبطلیوسوقشتالة، وتواصل التھجیر بالنسبة إلى بقیة المقاطعات، والمد     

م، باستثناء أقلیة تعد ألفین وخمسمائة نسمة بسفح 1612والفتشا، حتى سنة 

م، تاریخ نھایة ھذه 1616/10/08رقواطة، وقد ألغي ذلك اإلستثناء بقرار 

  .)16(العملیة

 أعداد المھجرین: 
وقد قدر عدد المھجرین بین ثالثمائة ألف وثالثة مالیین، فاختلف المؤرخون في 

أن عدد المطرودین كان ملیونًا وھلك منھم " لورنتي"ر عددھم، بینما یقول تقدی
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" Vicente Delafaent-فیسنتیدالفونتي"أو استعبد مائة ألف، فإن المؤرخ 

دانفیال أي "، وفي دراسة أخرى یرى )17(یخفض العدد إلى مائة وعشرین ألف

ملیون  أن العدد یقل بعض الشيء عن نصف" Danvila y collado -كوالدو

نفس، وقد اتضح لھ ذلك بعد إجراء مقارنات دقیقة بین اإلحصائیات الرسمیة 

م، یقول بأن 1615أغسطس 12فیما أصدر مبعوث مدینة لكا بیان رسمي في 

ن المسئولین كالدولة أن العدد كان أكثر إ" العدد قدر بستمائة ألف مھجر، وقال 

إلى أن ما یعادل " دومنقازأنطونیو "توصل و، )18("بكثیر مما كانوا یتوقعون

، غیر أن آخر إحصائیة كانت قد استندت إلى الوثائق )19(من سكان أسبانیا %4

أجمعت المصادر على  وكذلكمھجر،   275,000األسبانیة أكدت أن العدد كان

من المطرودین قد أكثروا عددًا ضخمًا من السفن لنقلھم، وأن  ًاكبیر ًاأن عدد

  .)20(ن طرف قواد السفنجلھم تعرض للنھب والسلب م

  م1609رد فعل األندلسیین من قرار الطرد: 
ل األندلسیین من قرار الطرد، فمنھم من عده فرحًا من اهللا، افعأ ودتباینت رد     

فیما رفض آخرون وحاولوا االختباء، أما الفقھاء فقد نصحوا جماعتھم بالتحلي 

، فأخذت جماعات االندلسیین بالصبر، وعدوا الطرد فرحًا من اهللا، وإنقاذ لدینھم

تعد العدة للرحیل، غیر أن أملھم في الخروج بسالم لم یتحقق، إذ لم یرحمھم 

عدوھم فصاحب الطرد والتھجیر جرائم وفضائع ال تحصى، حیث منع 

المطرودون من بیع منتجاتھم الزراعیة التي صودرت منھم، واعطیت 

جردھم ما تطو علیھم و، وتشكلت عصابات من النصارى أخذت تس)21(للنبالء

یحملون من أموال وحلي، وتعرضوا للقتل والتنكیل، وكان ذلك بمشاركة الجیش 

الذي شارك في النھب، والسلب، والقتل، وإضافة إلى كل ذلك قرر مجلس 
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بحیث یدفع أغنیاؤھم عن  ،الدولة أن یدفع المھجرون مصاریف ترحیلھم

ء الكثیر من المھجرین في ھم، وقام أصحاب السفن من النصارى بإلقائفقرا

  .)22(البحر لالستحواذ على أموالھم، ومضاعفة عدد السفرات

وتولدت لدى األندلسیین رغبة التشبث بوطنھم ومقاومة قرار التھجیر لما      

من المشرفین على  مبلغھم من سوء المعاملة، سواء في إجراءات الترحیل، أ

التي كانت ترد إلى مسامعھم من  قادة السفن، وحتى األخبار متنفیذ القرار، أ

سوء االستقبال في المغرب، ونھب بدو وھران وتلمسان، وفاس، وتطوان 

 -لي"ھم مسلمین منافقین، فأورد المؤرخ األسباني د، ذلك بأن عدألندلسیینا

Lea "لم یكن مسلمو تطوان متسامحین، لیعلموا :" )23(حول ھذا الموضوع قائًال

دینھم قد رجموا أو قتلوا، وھذا نتیجة  علىابتین ث سلمینأن ھناك مورسكیین م

جدًا، وعندما نزلوا وھران سعوا لتبني خطة إلنشاء دولة مورسكیة، إلى أن 

عاینوا بأنفسھم كره العرب البدو لھم، وأنھم ال یرغبون إال في الرجوع إلى 

  .)24(أسبانیا لیموتوا مسیحیین

  د الطردبع األندلسیینموقف الحكومة األسبانیة من قضیة: 
قتالع جذور األندلسیین حاسمة، فكانت اكانت رغبة الحكومة االسبانیة في      

سیئًا،  مجیدًا أأھناك رغبة في أن ال یبقى أحد من تلك الساللة في أسبانیا سواء 

م، أمرًا على نوابھ في 1616فبرایر سنة  19في " فیلیب الثالث"فوزع الملك 

أن الطرد قد انتھى وأن األمر قد وصل :" یھف رىجمیع المقاطعات األسبانیة ی

، ولن یقبل في المحاكم من الیوم فصاعدًا أي تقریر جدید، إال في "إلى نھایتھ

حالة إمكانیة إثبات عودتھم من المنفى، ففي ھذه الحالة یمكن إرسالھم للتجدیف 

إذا كانوا قادرین على ذلك، أو یجلدون ویرحلون وتصادر أموالھم، وقد أوضح 



1609 

-117 -                              

ا القرار حرص الحكومة األسبانیة على إنھاء موضوع الطرد والتركیز على ھذ

متابعة األندلسیین الذین رجعوا بعد طردھم، فتجددت حملة مطاردتھم خاصة 

في منطقة طرطوشة بقطلونیة، ومملكة أرغون بصفة عامة وتتابعت األوامر 

ن بالبحث م، فصدرت األوامر للحكام المحلیی1614-1621الحكومیة بین عامي 

إلى " فیلیب الرابع"، ولما وصل الملك )25(عن األندلسیین الراجعین ومتابعتھم

م، لم یعر موضوع األندلسیین إھتمامًا كبیر، 1620الحكم بعد وفاة والده سنة 

فبدأت مرحلة من النسیان واالعتدال ضد رغبة عصبة كانت تعتقد أنھا ترى 

صارمة ضدھم، فعلى سبیل المثال  األندلسیین في كل مكان، وطالبوا بإجراءات

م بتقریر مفاده 1621توصل الملك في الثاني والعشرین من شھر اكتوبر لسنة 

أن عددًا كبیرًا من األندلسیین قد رجع إلى ممالك أرغون، وبلنسیة، وسرقسطة، 

وكاتلونیة، وأن كثیرًا منھم لم یخرج أصًال وأنھم یعیشون في سالم وطمأنینة 

ات نفوذ، ولكن الملك لم یأبھ بھذا التقریر وال بغیره، حیث تحمیھم شخصیات ذ

أن قرار طرد جمھور كبیر  دفرضت الحكومة الجدیدة سیاسة الواقعیة، وكان یع

كان خاطئًا إلى حد ما، وكان یرى أن إجراءات الشدة والحزم لیس لھا معنى، 

یذكر، وال ضرورة ضد مجموعة من التعساء الذین ال یمكن أن یمثلوا أي خطر 

م، بأنھ قد 1623وشاطرتھ المجالس البرلمانیة ھذا الرأي، والتي أعلنت في 

ارتكبت تجاوزات بحجة رجوع بعض المورسكیین، ویأسف لالھتمام الذي 

أعطي لبعض ھذه الحجج، لذا یرجو من الملك إنھاء ھذه األمور من اآلن 

الموجودین في ھذه فصاعدًا، بما فیھا التحقیقات المعلقة، وال یقبل شكاوي بشأن 

الوالیات، أو الذین یقال أنھم تمادوا ویستثنى من ذلك الذین یعیشون على مسافة 

  .)26(من البحر تصل إلى عشرة فراسخ
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بضرورة مراسلة الوالة في األقالیم لمطالبتھم " فیلیب الرابع"فأجاب الملك      

فأعاد  بالتساھل في تلك األمور، ولیس من المناسب أن یتم ذلك بقانون،

م، مطالبھ بإنھاء ھذا الموضوع تمامًا بمرسوم ملكي، فرد الملك  1624المجلس

بأنھ من غیر المناسب إجراء قانون خاص، ولكن من األنسب أن تؤمر إدارات 

العدل بعدم قبول اتھامات جدیدة في شأن األندلسیین، وأن یتابع األندلسیین عند 

ت التقاریر المعادیة لألندلسیین الضرورة كمتسكعین، ولیس كمورسكیین، وركز

م، نشرت 1625على منطقة قلعة رباح بقشتالة الجدیدة، وبلدة اشبیلیة، ففي سنة 

بلدة اشبیلیة تقریرًا حول مسلمي منطقتھا األفراد والعبید یشیر إلى عدد كبیر 

منھم یعیشون في جماعات في المزارع المجاورة للمدینة، والذین تعمقوا في 

إلى أنھ قد حرم علیھم اإلقامة في المناطق الساحلیة، یتجمعون  الداخل نظرًا

ویعیشون في أفنیة حیث یتاجرون بالمواد األولیة، ویتھم ھذا التقریر المسلمین 

ورغبة منھ في " فیلیب الرابع"بسرقة األطفال لتربیتھم تربیة إسالمیة، ولكن 

ة إلى األندلسیین م، یمنع فیھ اإلساء1626طي ھذا الموضوع أصدر قرارًا سنة 

الذین بقوا في البالد وأن ال یسبب لھم أي ضرر، ماداموا یعیشون في مناطق 

  .)27(تبعد عشرین فرسخًا عن السواحل البحریة

  فیلیب الرابع"النتائج المترتبة على سیاسة.. " 
نتیجة للموقف المتسامح واإلیجابي من طرف الملك ُسمح ببقاء بقایا      

اندماجھا في المجتمع قد وصل إلى مرحلة متقدمة، وكما  الجماعات التي كان

كان للوساطة التي تقدم بھا بعض األساقفة كأسقف توتوریا، فضل في بقاء 

الكثیر من األندلسیین، إضافة إلى عناد أندلسیي كامبودي كاال ترانى لھ النتیجة 

  .)28(ات قسوةاإلیجابیة، وعاد الكثیر من األندلسیین إلسبانیا متحدین أكثر العقوب
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فیما تقدم الكثیر من األندلسیین باحتجاجات وعرائض احتجاجًا على       

بتقدیم تظلم في سنة " بیدر دي جیبنس"قرارات الطرد، فعلى سبیل المثال قام 

م، باسمھ واسم النصارى الجدد بمنطقة الكامبو، یحتج فیھ على الطرد 1625

وجاء  *ات التي منحت ألھلھم سابقًاومصادرة أموالھم، ویذكر الحكومة باالمتیاز

في التقریر مطالبة ھؤالء باالحتفاظ باإلمتیازات التي منحت ألجدادھم سابقًا، 

دون تفریق وال إبعاد، وبعد النظر في ذلك من وقبولھم في الوظائف العامة 

مر بأن ال یتجرأ أحد على م، والذي یأ1626التظلم صدر بیان مدرید في 

اإلساءة لألندلسیین الذین بقوا، وال یسبب لھم أي ضرر ماداموا یعیشون في 

مناطق بعیدة عن البحر، ومن المرجح أن إصدار ھذا القرار كان یعود ألسباب 

باإلمكان أن یحافظ وجدنا نظرنا إلى قلة السكان في ھذه القرى  فعندمامھمة، 

دون أدنى إزعاج، وكان لسیاسة الكونت من زاتھم النصارى الجدد على امتیا

دوق في تلك السنوات، والذي عمل جاھدًا على تحقیق اإلجراءات القانونیة ضد 

النصارى الجدد، وبصفة خاصة الیھود المرتدین الرتباطھ معھم في مصالح 

  .)29(اقتصادیة،ونتیجة لذلك فقد استفادت المجموعة األندلسیة من ھذه السیاسة

على الرغم من كل ذلك التحسن في أوضاع األندلسیین، والقرارات التي و     

صدرت لصالحھم، إال أن التقاریر التي كانت تصل إلى مجلس الدولة من بعض 

 مسبانیة، دفعت السلطة اإلسبانیة إلى عدإلالمسؤولین في األقالیم والمدن ا

مرسیة التغاضي عن قضیتھم، فعلى سبیل المثال أرسل مسئول في منطقة 

ن مدن المنطقة وقراھا ملیئة بھم، وأنھم إ:" م، قال فیھ 1634تقریرًا في سنة 

على اتصال بأندلسیي بلنسیة، فطالب مجلس الدولة مطران قرطاجنة بمراقبة 

األندلسیین، والتأكد بأنھم نصارى، فوافق الملك على التوصیة ولم یعد أحد 
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ن من شھر سبتمبر سنة یزعج األندلسیین في مملكة مرسیة، وفي العشری

م اتخذ مجلس الدولة آخر قرار في حقھم یأمر فیھ بطرد األندلسیین 1712

  .)30(الفوري، إلى شمال إفریقیا، ولكن لم یطبق إال في حاالت محدودة

  :استمرار مكائد محاكم التفتیش ضد مسلمي األندلس بعد قرار الطرد. ثالثًا

وھو اصطالح  ،"لوسیوس الثالث"ابا كان تأسیس محاكم التفتیش على ید الب     

ومعناھا یبحث ) GhaislontHguistsition(مشتق من كلمة التینیة تعني 

في الجمع الالتیني الرابع " انوسنت الثالث"، ثم استكملھا البابا )31(یتقصى، یفتش

م، وقد أنشات ھذه المحاكم في بدایتھا إلضطھاد المسیحیین المخالفین 1215سنة 

واستمرت في قمع الفكر المخالف بالحدید والنار، ونعتت المحاكم  لرأي الكنیسة،

، وفي أوائل العصور الوسطى أخذت محاكم "الھراطقة"المخالفین آلرائھم باسم 

التفتیش في االنتشار في جمیع أنحاء أوروبا، ومن اضطھاد المسیحیین 

وصولھا  المسلمین وكان تھمالمخالفین انتقلت تلك المحاكم إلى اضطھاد ومطارد

في شھر مایو " جیمس"إلى أسبانیا منذ وقت مبكر، حیث استدعى الملك 

م، المفتشین الكنیسیین إلى بالده لتطھیرھا من الھراطقة، وبدأت في 1233

م، أي قبل سقوط 1477مضاعفة جھودھا في التنكیل بالمسلمین منذ سنة 

اشبیلیة سنة غرناطة، فباشرت أعمالھا ضد مسلمي األندلس والیھود في مدینة 

وطلیطلة وبلد  م ثم بدأت في أعمالھا المروعة في قرطبة وجیان وقشتالة1480

  .)32(الولید، وشقوبیة

وكان في نظر الحكام األسبان والعاملین في محاكم التفتیش أن إعالء      

الكاتولیكیة في بالد األندلس ال یتأتى إال بالقضاء على جمیع المذاھب، والدیانات 

، ورأوا فیھا الوسیلة )33(حسب زعمھم ال مكان للملحدین في دیارھمبفالمخالفة، 
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وأحكامھا  *األنجح الجتثاث الشعائر اإلسالمیة، فأثارت أسالیب محاكم التفتیش

الرعب في النفوس، من بشاعة ما رأت من تنكیل وتعذیب،وحرق وقتل، بأبشع 

األندلسیون  ق، فعدت ھذه المحاكم رمزًا لالضطھاد والتنكیل فوصفھاائالطر

:" بأنھا محاكم الشیطان، ورئیسھا ومستشاروه،إما مخادعون أو عمیان، وقالوا 

الكفار رجال التفتیش وھو مدفوعون بواعز شیطاني یریدون أن یكونوا قضاة 

للنفوس ویحاولون إجبار الناس بالقوة على قول ما یریدون بطریقة شیطانیة 

  . )34("دون أدلةمن ملعونة و

م قلت مالحقة محاكم التفتیش للمسلمین 1609فیذ قرار الطرد في وبعد تن     

نزلتھم إلى أدنى مستوى من االستعباد أبعد أن استخلصت جمیع أموالھم و

م أصدر ممثل تلك المحاكم في 1616والفقر، ولكنھا لم تنسھم قط، ففي سنة 

ون دانیة وبلنسیة تعلیمات حول معاقبة األندلسیین المستعبدین، الذین یخطط

م على 1620-1625للفرار من بالد المسلمین وحكمت المحكمة في سنتي 

م 1625، وفي الثالث من شھر أكتوبر سنة )35(أندلسیین بتھمة تعاطي السحر

أعدمت محاكم التفتیش باشبیلیة شنقًا أندلسیًا بحضور عدد غفیر من المتفرجین 

على أندلسي  وفي السابع عشر من شھر نوفمبر من نفس السنة حكمت المحكمة

بمائتي جلدة ثم الخدمة أربع سنوات فوق السفن، ثم السجن المؤبد ألنھ ألصق 

  .)36(معلقًا على باب الكنیسة

م تابعت محاكم التفتیش بلدة كوكنة أندلسیًا من العائدین بعد 1633وفي سنة      

حكمت محكمة بلدة المعدن في سنة والطرد، واضطھدت عائلتھ لمدة سنتین، 

م أحرق 1680لى أندلسي بالجلد ألنھ سخر من القداس، وفي سنة م ع1667

رجل من قادس حیًا في حفل كبیر بمجریط التھامھ باالرتداد عن النصرانیة 
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م عدد من 1689واعتناق اإلسالم، وتابعت محاكم التفتیش قرطبة في سنة 

األندلسیین وقررت إخراجھم من المدینة، التھامھم باإلسالم، وقبضت محاكم 

لتفتیش خالل القرن السابع عشر المیالدي على ماال یقل عن مائة وسبعین ا

نصرانیًا اعتنق اإلسالم، وھاجر إلى بالد المسلمین، ثم رجع لمحاربة 

  .)37(األسبان

التي وجدت  *قضیة صفائح الرصاصإلى وھنا ال نستطیع إغفال اإلشارة      

  .ین بتزویدھافي غرناطة، ووجھت محكمة تفتیشھا االتھام لألندلسی

وفي القرن الثامن عشر المیالدي، استمرت محاكم التفتیش في تعقب      

أن محاكم إلى " سونییورن"أشار الرحالة اإلنجلیزي ووتتبعھم األندلسیین 

م تابعت بقایا األمة األندلسیة وطردت منھم جماعة، 1724التفتیش في سنة 

حكمت على ماال یقل عن أن محاكم تفتیش غرناطة " تاوسند"ونقل الرحالة 

تباع اإلسالم ام بتھمة 1726شخص وثالثمائة وستین عائلة في سنة 1800

، وإن دلت ھذه األعداد الضخمة على شيء فإنما تدل على الوجود )38(سرًا

الكثیف لألندلسیین في العواصم والبلدان اإلسبانیة في القرن الثامن عشر 

ة التي اتبعتھا محاكم التفتیش، وما المیالدي، وعلى الرغم من األسالیب الصارم

یثبت صحة ذلك نقل أحد الكتاب األسبان أحبار محاكمة وقعت في غرناطة سنة 

م، وفي التاسع من شھر مایو في السنة الالحقة احتفلت غرناطة 1727

ضخم، حیث حكمت المحكمة على ستة وأربعین غرناطیًا بتھمة " أوتوداني"ب

عاشر من شھر أكتوبر من السنة نفسھا حكمت إلى اإلسالم، وفي ال االنتماء

إلى  االنتماءمحكمة غرناطة مرة أخرى على ثمانیة وعشرین شخصًا بتھمة 

اإلسالم، وصادرت أموالھم وتبرھن الئحة المتھمین على انتشار اإلسالم 
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بین الطبقة الوسطى في المجتمع الغرناطي من تجار وموظفین،  )39(سرًا

لى الرغم من القتل والتھجیر والتشرید وصناع، وأرباب مھن حرة، ع

والمصادرات المتتالیة والتي كانوا ضحیتھا لما یقرب من القرنین والنصف، 

تابعت فیھا محاكم تفتیش غرناطة القبض على المتھمین باإلسالم إلى أن طلبت 

م طرد كل األندلسیین حتى تبقى المملكة نقیة 1729بلدیة المدینة من الملك في 

  .)40(م الفاسدمن ھذا الد

م تلقى دیوان التفتیش 1769وبعد ذلك التاریخ بفترة لیست بالقلیلة في سنة      

من مقاطعة " كارثاخیا"معلومات تفید بوجود مسجد سري في مدینة قرطاجنة 

 بالرغم من تشدد المحاكم اإلسبانیة والسلطة في التابعة والمراقبة، )41(مرسیة

ا في ممارسة شعائرھم سرًا حتى ذلك وھذا یدل على وجود مسلمین استمرو

  .التاریخ

  :مشاھدات سفراء مغاربة عن وجود األندلسیین في أسبانیا بعد الطرد - رابعًا

م 1660أسبانیا في سنة " محمد بن عبد الوھاب الغساني"زار الوزیر      

للتباحث في موضوع تبادل األسرى من " موالي إسماعیل"مرسل من السلطان 

أثناء االستیالء علیھا، وامتدت ھذه في والذین قبض علیھم  حامیة الرتشي،

م، وعلى طول طریق الرحلة، وجد الوزیر 1690-1691المھمة بین عامي 

المغربي ومرافقوه مؤشرات على وجود بقایا المسلمین ھناك، فباح لھ عدد من 

 أھل منطقة األندلس بأصولھم اإلسالمیة أو أخبروه باالنتماء إلى اإلسالم، في

البریجة، واطریرة، ومرشانة، لمقاطعة اشبیلیة، وفي اندوجر بمقاطعة 

بعض السكان أكدوا لنا عن طریق عالمات سریة :" فعن لبریخا قال، )42(جیان

معینة أنھم ینتسبون إلى األندلسیین، ویبدو مؤكدًا أن أغلب السكان ینحدرون من 
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وا في ظلمات مسلمین، على الرغم من مرور زمن طویل، ومن أنھم قدر رب

العمدة  وابنةحاكم المدینة  ابنإن :" الكفر، ثم یتطرق لسكان أوثیرا ویقول

" آلونسو"ینحدران من ساللة ملوك غرناطة، تبعًا لما اخبروه بھ رحالة یدعى 

في مدرید، وھو رجل ذو قیمة في المنطقة، ویفتخر بانحداره من أصل إسالمي 

ن من بین سكان إلمسلمین، وقال ویستھویھ تبادل الحدیث حول اإلسالم وا

، وتحدث عن )43(مارتیشا، ھناك من یصل بأصلھ إلى السكان المسلمین

انحدارھم من نسل عائلة سراج، ومنھم ینحدر الجانب األكبر من سادة المدینة 

وفیما یفتخر بعضھم بھذا النسب واألصل اإلسالمي، فإن آخرین تبروا منھ 

ن أحفاد المسلمین الذین یحتلون إ:" را، وقال مدعین النسبة إلى سكان جبال نافا

سجل " مدرید"، وفي مجریط )44("مناصب عامة ال یرفضون ذلك النسب

نھ سمع من أھلھا أصداء النقد إالغساني معلومات ذات أھمیة خاصة حین قال 

م، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن 1609الذي یتداول حول قرار الطرد، سنة 

روا طریق درج دون خوان آباد، وربما لو أنھ عبر  الغساني ومن معھ قد اختا

الكامبو دي كاالترایا، والمناطق األخرى من بالد األندلس لخرج باالنطباعات 

نظرنا لكل ما ورد في  عندماو،)45(نفسھا التي وجدھا في منطقتي اشبیلیة وجیان

لكن في و، فتبدوا صادقة ، ھذه الرحلة بعین التقییم وجدنا امتزاج ھذه المعلومات

 أنباإلمكان فالرغم من ذلك  ىوعل، بعض جوانبھا تعتریھا المبالغة والتزییف

نتیجة موكدة أال وھي وجود أعداد الباس بھا من العائالت األندلسیة  إلينصل 

والتي كانت تذكر أصلھا اإلسالمي من ، القرن السابع عشر المیالدي  أواخرفي 

ملك  ىلإب زیارة ،مد بن عبداهللا في عھد سلطان المغرب مح، دني تحفظأدون 

حمد بن المھدي الغزال األندلسي أم وھو السفیر 1767-م 1766سبانیا في سنة إ
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فدون مالحظاتھ حول  ،ىطالق سراح األسرإذھب للتفاوض في ،المالقي 

دون مالحظاتھ حول تعاطف أھل المناطق التي زارھا وإطالق سراح األسرى، 

حیان التصریح باالنتماء إلیھ، وھذه المناطق مع اإلسالم وأھلھ، وفي بعض األ

التي تحدث عنھا مقاطعة اشبیلیة ومقاطعة جیان، ولوتشھ وغرناطة، وقال عن 

فھم على قدم غرناطة في المیل للمسلمین والمحبة الدالة على أن "أھل لوشنة 

فیھم عرقًا یشیر لإلسالم بالخصوصیة رجاًال ونساء وصبیانًا بزیادة على 

  ). 46"(نھم من یشیر إشارة خفیة ومنھم من یجھر بذلكغیرھم فم

والذي أرسلھ السلطان المغربي " محمد بن عثمان المكناسي"أما السفیر       

م فدون مشاھداتھ ومالحظاتھ بخصوص وجود 1779سنة " محمد بن عبد اهللا"

من المسلمین الذین جاھروا بذلك في لوشنة وفي  ًافكتب أنھ التقى عدد ،المسلمین

وبھذه المدینة من بقایا المسلمین شيء كثیر فمنھم من "غرناطة نفسھا فیقول 

  ).47"(ینتسب ومنھم من ال ینتسب

   :الخالصة

من خالل ما سبق وذكرنا اتضح لنا عجز السلطة السیاسیة والدینیة في إجبار     

على الرغم من كل  اإلسبانيفي المجتمع  واالنصھاراألندلسیین على التنصیر 

  .اتھا التعسفیة ، التي مارستھا ضدھمإجراء

وتبین أن السبب السیاسي مغلفًا بغطاء دیني، كان ھو السبب الرئیس   

لث بطرد سبانیا متمثلة في ملكھا فیلیب الثاإوراء اتخاذ ھذا القرار الذي تبنتھ 

سبانیا، إضافة إلى أسباب أخرى، ویتضح أن عملیة الطرد األندلسیین نھائیًا من إ

ألندلسیین خاصة لھا ھذا الملك وحاشیتھ كانت والشك نكسة خطیرة التي تبنا

ع الفصول لمأساة األندلسیین ظوالمسلمین عامة، حیث شھدت فصًال من أف
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المحاكم التابعة لھا بأكبر ظلم مارستھ  الكاثولیكیةاإلسبانیةتوجت أعمال الكنسیة 

طاء والتسامح العسبانیا أروع األمثلة في إدلس وضد ھذا الشعب، الذي قدم لألن

واالعتراف بحق األخرین في الحیاة والبقاء، فمثلت أحداث التھجیر مأساة 

سبانیا فحسب بل في إتاریخیة حتمیة كانت تشھد استئصال األندلسیین لیس من 

منطقة البحر المتوسط ككل، والقضاء النھائي على الحضور اإلسالمي في 

والدینیة في العالم في بدایة  إسبانیا بصورة ترسم مصیر األقلیات العرقیة

في ھذا العمل قمة انتصاراتھا على  اإلسبانیةالعصور الحدیثة، ورأت الحكومة 

والقضاء علیھم، والذي یواكب  الجتثاثھماألندلسیین الذین جابھوا إرادة عمیاء 

سیرافقھ ھول المصیبة ھذه المأساة عن قرب باستنطاق وثائق محاكم التفتیش ف

ء، ثم استبسالھم ومقاومتھم للدفاع عن دینھم وھویتھم الحلت بھؤ تيال

  .وحضارتھم 

سواء اقتصادیة وبالنظر إلى النتائج التي ترتبت على تنفیذ قرار الطرد   

غیرھا ، فإننا نستطیع الجزم بأن ذلك لم یكن یمثل أي انتصار غرافیة أم أم دیم

اإلسالم من  ثاجتثاإلسبانیا والتي بقرارھا ھذا كانت قد أثبتت عجزھا عن 

  .أراضیھا 

فالظاھر أن كل جھود الحكومة اإلسبانیة وممثلیھا إلنھاء الوجود اإلسالمي      

من أرض األندلس لم تؤتي أكلھا، ذلك بأن الكثیر من األندلسیین استطاع 

في كل تلك األسالیب الصارمة واإلجراءات القاسیة  على الرغم مناإلفالت  

ى أو في المناطق النائیة وذلك باالختفاء بین النصار أثناء تنفیذ الطرد والتتبع

والجبال، وال ننسى جھود بعض النصارى سواء من النبالء الذین اشتغل الكثیر 

حتى العامة ممن تعاطفوا مع ھؤالء نظرًا لحسن  ممن االندلسیین عندھم أ
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جوارھم ومعاملتھم لھم، أو حتى بعض الطامعین في استغاللھم نظرًا لرخص 

  .ھم إضافة إلى عودة آخرین بعد تھجیرھمأجور

أنفسھم أن  اإلسبانویتبین من شھادة الكثیر من الكتاب والمؤرخین         

قرارات طرد األندلسیین كانت في أغلب نواحیھا فاشلة، نظرًا لإلصرار القاطع 

  .لھؤالء على البقاء في أرضھم

تركھ لنا الرحالة وأجمعت الكثیر من الكتابات والوثائق ، إضافة إلى ما   

عربًا أو أجانب على استمرار التواجد اإلسالمي خالل القرنین السابع والثامن 

  .سبانیاإعشر المیالدیین ، وإن كان مستترًا في 

ولعل ھذه الصفحات تكون فاتحة لدراسات مستقبلیة توضح الكثیر من   

كل ذلك ن مرغم على الالجوانب المھملة في تاریخ ھذه الجماعة التي استطاعت 

  .التضییق االستمرار والتمسك بدینھا وشخصیتھا المتفردة
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  :ھوامشال
  

وأطلق على المسلمین الذین بقوا تحت سلطة الملوك األسبان . المورسكیون *

بعد سقوط مدنھم، وكذلك منذ سقوط طلیطلة، وأصبحت كلمة 

تقابل في أسبانیا عربي أو مسلم، وفي الوثائق النصرانیة ) Moro(مورو

تعني المستأمنین أو المسالمین، الونشریسي، ) Mauri(ت باسم الماوريجاء

أبي العباس أحمد التلمساني، أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على 

حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، . وطنھ النصارى ولم یھاجر، تحقیق

  .14-15م، ص 1996مصر، 

ر الموصوف بھ یسمى المدجنون، منشق من دجن أي أقام خاضعًا وصا *

مدجن، وتعني معاھد مما یدل على أن المسلمین الذین دجنوا كانوا یعتبرون 

معاھدین، تشارلس ھنري، المسلمین في األندلس بعد سقوط غرناطة، 

  .39م، ص 1988سعید الكرمي، بیروت، . ترجمة

م، وتوفي في 1578فیلیب الثالث، عرف بفیلیب الورع، ولد في إبریل  *

  .، كان ملك أسبانیا والبرتغال وصقلیة1621مارس 31

ھورتز، انطونیو دومنیقیر، بنثتت، برنارد، تاریخ مسلمي األندلس، )1(

عبد العال صالح طھ، دار : المورسكیون حیاة ومأساة إقلیمیة، ترجمة

  .199م، ص 1988اإلشراق للطباعة والنشر، قطر، 

جمال عبد : ، ترجمةم1492جولیا كاروباروجا، مسلمو غرناطة بعد عام  )2(

  .226الرحمن، ص 

  .213ھورتز، أنطونیو، تاریخ مسلمي األندلس، المرجع السابق، ص )3(
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كانت العالقات األسبانیة الفرنسیة في تلك الفترة عدائیة فحاول الملك الفرنسي  *

، استخدام األندلسیین األراجونیین في صراعھ مع "ھینیري دي بربون" 

وجود مؤامرة تمرد یشارك فیھا أندلسیي بلنسیا، أسبانیا فوردت تقاریر ب

ویعاونھم الفرنسیین وبعض المغاربة وكانت تقضي باالستیالء على 

م، وكما وجدت اتصاالت 1605العاصمة في یوم الخمیس المقدس لعام 

  .سریة وبعثات بین األندلسیین والملك الفرنسي قبیل الطرد

وقضیة المورسكیون األندلسیین،  عبد الجلیل التمیمي، الدولة العثمانیة )4(

  . 39-48، ص1989منشورات سیرمدي، زغوان، 

وقع الملك یعقوب األول معاھدة سالم مع أسبانیا الذي تولى العرش بعد موت  *

م، ولیبرھن على حسن نوایاه تجاه 1603الملكة ایزابیال في مارس 

فكان مقرر  أسبانیا أرسل وثائق متعلقة بعالقاتھ مع المورسكیینالبلنسیین،

أن تشن البحریة اإلنجلیزیة ھجومًا على الكورونیا یساعدھم فیھ 

  .مورسكیي بلنسیة

التمیمي، عبد الجلیل، دراسات في التاریخ الموریسكي األندلسي،  )5(

منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانیة والمورسكیة، زغوان، 

  .11م، ص 1993

سالم في األندلس، دار الكتب العلمیة، الكتاني، علي المنتصر، انبعاث اإل )6(

 .146-147، ص 2005بیروت، لبنان، 

 .222ھورتز، مرجع سابق، ص )7(
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الحجري، أحمد بن القاسم، ناصر الدین على القوم الكافرین، مختصر رحلة  )8(

محمد رزوق، منشورات كلیة اآلداب، : الشھاب إلى لقاء األحباب، تحقیق

 .110-113م، ص 1987الدار البیضاء، 

 225ھورتز، مرجع سابق، ص )9(

 .43عبد الجلیل التمیمي، دراسات في التاریخ الموریسكي واألندلسي، ص )10(

، بیت 17-18-19عبد السالم، أحمد، المؤرخون التونسیون في القرون  )11(

  .38، ص 1993الحكمة، قرطاج، 

-1616حمادي، عبد اهللا، المورسكیون ومحاكم التفتیش في األندلس  )12(

، 1989، الدار التونسیة للنشر، تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1492

  .61ص 

عنان، محمد عبد اهللا، نھایة األندلس وتاریخ العرب المتنصرین، مكتبة  )13(

  .396-397م، ص 1972الخانجي، القاھرة، 

شلبي، أحمد، موسوعة التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة، مكتبة  )14(

  .551،ص 4، ج1979، القاھرة، النھضة المصریة

حتاملة، محمد عبدو، مصیر المسلمین بعد سقوط غرناطة، بحوث ندوة )15(

  .526-527، ص 1977األندلس، األردن، 

  .194ھنري، تشارلس لي ، العرب المسلمون  في األندلس، ص  )16(

 .225ھورتز، انطونیو، مرجع سابق، ص )17(

  .207ھنري تشارلس لي، مرجع سابق، ص  )18(
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انطونیو، دومنقارأورثبت، األطوار التي مرب بثالثمائة ألف موریسكي  )19(

  .99طردوا من أسبانیا، بحوث عن األندلسیین في تونس، ص 

التمیمي، عبد الجلیل، الدولة العثمانیة وقضیة الموریسكیین األندلسیین ،  )20(

  .64مرجع سابق، ص 

  .45ریسكي األندلسي،ص عبد الجلیل، التمیمي، دراسات في التاریخ المو )21(

الحمروني، أحمد، الموریسكیون األندلسیون في تونس، دراسة )22(

 .28م، ص 1998وبیلیوغرافیا، مطبعة بیطا، تونس، 

المقري، أبو العباس أحمد بن محمد، نفح الطیب في غصن األندلس )23(

الرطیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب، تحقیق إحسان عباس، 

  .280-281م، ص 1968، بیروت، لبنان

حسن سعید : العرب المسلمون في األندلس بعد سقوط غرناطة، ترجمة  )24(

  .212، ص 1988الكرمي، منشورات دار لبنان، بیروت، 

  .306ھورتز، أنطونیو، تاریخ مسلمي األندلس، مرجع سابق، ص )25(

جمال عبد : ارنیاك، غارینا مرتیدیس، المورسكیون األندلسیون، تعریب)26(

 .253-254لرحمن، ص ا

  .170-171الكناني، علي المنتصر، مرجع سابق، ص  )27(

  .315ھورتز، انطونیو، مرجع سابق، ص )28(

االمتیازات التي منحت لھم وألھلھم في السابق وھي معاملتھم كمواطنین  *

 .أسبان یتمتعون بكل حقوقھم المدنیة، وال یخضعوا للمراقبة والتتبع
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یرث األرض أو طرد المورسكیین، المطبعة الیولیة،  الحائك، سیمون، اهللا )29(

  .152-154م، ص 1999لبنان، 

  .315ھورتز، انطونیو، مرجع سابق، ص )30(

عبد العظیم، رمضان، محاكم التفتیش أسوأ استخدام السم اهللا، مجلة  )31(
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كة، دراسة في تاریخ األندلسیین بعد المنشاوي، عادل، األندلسیون الموار )32(

  .215، ص 3م، ط1985سقوط غرناطة، دمشق، 

الصباغ، لیلى، ثورة مسلمي غرناطة، مجلة األصالة الجزائریة،  )33(

  .32، الجزائر، ص 1975، السنة27العدد

ھذه المحاكم كانت تخضع في المقام األول للسلطة الملكیة على الرغم من  *

 .طابعھا الكنسي

الطاھر أحمد مكي، : ن شاك، الفن العربي في اسبانیا وصقلیة، ترجمة فو )34(

  .135ن، ص .دار المعارف، مصر، ب

لوي كاردیاك، المورسكیون األندلسیون والمسیحیون، المجابھة الجدلیة،  )35(

م، 1989عبد الجلیل التمیمي، تونس، زغوان، : م، تعریب1640-1492
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  .145-147ص 

رزوق، محمد، الكتابات المغربیة والعربیة حول مورسكیي المغرب  )38(
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المورسكیة األندلسیة حول تطبیق المورسكیین األندلسیین للشعائر 

  .77-80، ص 1991اإلسالمیة، سیرمدي، زغوان، 

  .124حمادي، عبد اهللا، المورسكیون ومحاكم التفتیش، مرجع سابق، ص  )39(

حسین، وائل علي، محاكم التفتیش والمسئولیة المغربیة، مجلة الرایة،  )40(

  .85، ص 1982، بیروت، لبنان، 186العدد 

  .325ھورتز، مرجع سابق، ص )41(

  .178الكتاني، مرجع سابق، ص  )42(

: د الوھاب، رحلة الوزیر في افتكاك األسیر، تحقیقالغساني، محمد بن عب )43(

  .147، ص 2002نوري الجراح دار السویدي للنشر والتوزیع، الرباط، 

  .149الغساني، نفس المصدر، ص  )44(
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  الثقافة ودورھا في تطور المجتمع اللیبي
  خدوجة الھادي شنبي  .أ                                                                                              

  علم االجتماع قسم                                                                                                   

  الزاویة  بكلیة اآلداب                                                                                                  

    :مقدمة
جـــل أتناول موضوعا مــن كونھ  ی تظھر بوضوح في أھمیة ھذا البحث نإ

وتوضیح  وتفسیرھا تمعفھم العالقة الجدلیة التي تربط الثقافة بتطور المج

وتحدید خصائصھا وتأثیرھا في حیاة الفرد الیومیة ودورھا في البناء  ،أبعادھا

    .االجتماعي

أجزاء وعنــاصر تتمثل فـــي ى ن الثقافة تأخذ شكال بنائیا یحتوى علــإ 

ة تنقسم ــومن ناحیة أخرى ھناك عناصر متعددة للثقاف ،السمات والنماذج الثقافیة

اللغة والفن والدین واالتصال والمعتقدات واألسطورة  ىالمضمون إلن حیث ـم

ال أن ھذا ال یعطینا صورة حقیقیة عــن الثقافــة إ ،الخ...والعنـــاصـر المادیة

ة كل ال نزلذلك ألن الثقافة تعد بم ؛بقدر مـا یحقــق أغراض الدراسة والتحلیل

ذ یجمع إ ،ھو یموج بالدینامكیةوإنما  ،وأن ھذا الكل لیس أمرا أستاتیكیا ،ینقسم

أن تنتظم أو تتكامل في  ىلإأنھا تمیل دائما  ىكثیر مــن الباحثین فـــي الثقافة عل

   .نسق ثابت

عرضا حــول اھتمام الباحثین بدراسة الثقافــــة في  ویتضمن ھذا البحث

ثروبولوجیا نحو ـلم االجتماع واألنــوبخاصة عـ ،مختلف العــلوم االجتماعیة

ذا االھتمام ــول ھــضح ومحدد لما یدور حابمفھوم و البدء فــي ھـــذا البحث
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ھذا االھتمام أن ظھرت عدة نتائج توضح خصائص محددة تمتاز  ىترتب علو

   .بھا الثقافة

ة مــن ــن جوانب بنــاء الثقافــال عــتضمن عرضا واضحا وشامی كذلك

نسانیة والطرائق الشعبیة حیث المضمون والمتمثلة في اللغة واألفعال اإل

 ىــد تم تسلیط الضوء علـوق ،الخ...والعرف والنظم االجتماعیة والمعتقدات

اك ثغرات ــأن ھن ،رـبالجماھی أالتصال ىطور العلمي االجتماعي إلـأبعاد الت

ي یكشف عنھا العامــلون فــي ـات العلماء االجتماعیین التـكبیرة تقع بین اتجاھ

أنشطتھا لة بوصف و المسائل المتصـنح ھاوسائـــل الجماھیربمؤسسات االتصال 

م ــل یبدأ بالقیـھ ،ةـمن أین یبدأ عالم الثقاف علىوالتعرف  ،ھاوتفسـیر ھاوتحلـیل

غرافیة ـجـة الـیـنـبـم الـالـعـمـة لـقـیـدقـة الــیـافـقـثـة الـاالجتماعی

GeograPhicalanvironment وف الجو وذلــك عــن طریــق معرفة ظر

ن كل القیم المادیة والروحیة ووسائل خلقھا ؛ إوالمناخ واإللمام بأحوال الطقس

   .التي یخلقھا المجتمع من خالل سیر التاریخ،واستخدامھا ونقلھا

نھ من المعتاد التمییز بین الثقافة المادیة والثقافة إف ،وبمعنى أكثر تحدیدا

إذ نمط البداوة والرعي ـ  علىناحیة أخرى تم تسلیط الضوء  منو ،الروحیة

وبخاصة في الواحات وحول العیون  ،تنتشر أنماط البداوة في ثقافة الصحراء

الثقافة  علىواآلبار ومــدى توفــیر الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة المبنیة 

وتحلیل حركة  ،الرعویة بین أفراد ھذه المجتمعات التقلیدیة في الثقافات البدو

حیاة الریف  ىالنتقال من حیاة الریف والبادیة التقلیدیة إلالریف اللیبي في ا

وبدخول  ،ول الزراعة الحدیثةـتسمت بدخاتلك الحیاة الحدیثة التي  ،الحدیث

وأنماط المجتمع الصناعي المعروفة في العالم  ،أنماط المعیشیة الحضریة
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اندمــج ـل ــب ،السواء علىي ریفھا وحضرھا ــفلیبیا أصبحت متجانسة ف.المتقدم

الریف بالحضر بحیث یصعب التمییز بینھما خــاصة فــي المســتوى المعرفي 

 دأن الریف اللیبي بـأوتؤید ھـذه النظریة موقفھا ب ،افيـواالجتماعي والثق

وبــدأ  ،مثل المعدات واآلالت في الزراعة،ل اإلنتاج الحدیثةــیستعمل وسائ

لمعیشة والقیــم الثقافیة الحضریة أنماط ا ھعلیوغلبت  ،یفــكـر بطریقة حدیثة

     .السائدة في العالم الصناعي المتقدموالسائدة فــي المدن اللیبیة 

ة تعاني ـة العربیـة للثقافـد أن الحیویـعتقاد السائالا ىذا البحث إلـھدف ھوی

ي الشعوب ــالتأثیر ف علىة فقدت قدرتھا ـن الكلمة الواعیأل، ذلك ًاقصور

انعكست  من ثمو ،ھذه الكلمة في أوساط الفئات المنتجة لھا  وانحسرت،العربیة

د ــذا البــل ؛ة ضعیفةـوتبدو أسالیب التواصل الثقافی ،ھاـاألوساط المتلقیة ل على

ن وضع منھجیة متماسكة تخاطب العقل العربي وصوال إلي تحقیق شخصیة ـم

كننا ھذا وحیث یم ،وي التوجھ أصیل االنتماءعــربیة ذات فكر عربي وحــد

مكننا من یو،فــي تطور المجتمع اللیبي من رصــد دور الثقافة وتعبــیرھا البحث

ن ـور المجتمع اللیبي ومـل تطـع بقیة عوامـتمییز ھذا الدور وتقیمھ مقارنة م

رسم إستراتیجیة لمزید مــن تفعیل العمـل الثقــافي فــي اتجاه رقي المجتمع 

   .وتطوره اللیبي

  الثقافة وخصائصھا  مفھوم/ المبحث األول 

   :الثقافة أوال ـ مفھوم 

التكیف  ىن المفھوم العام للثقافـة إنما یحمل في ذاتھ معنإ     

Adiustment، تدخل  ىتكشف الثقافة عـن بعض الدالالت التي تشیر إلو

الوجود  علىاإلنسان فـي تعدیل الطبیعة أو تحویرھا بإضافة عناصر بشریة 
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فكــل إضافـة  .لم تكـن موجودة فـي الطبیعة ،شیاء اجتماعیةوإدخال أ،الطبیعي

   .)1(الوجــــود الفیزیــقي أو العــام الطبیعي ھي ثقافة  علىإنسانیة 

 علىما یزید  KLuckhohn وكالكھون Kroeberستعرض كرویبرا   

ذه ـة ھــان فـي مقدمـوك ،ة والمفاھیم المرتبطة بھاـمائة وستین تعریفا للثقاف

ذلك الكــل المركب "الثقافــة دویع Taylorھ تایلور ـعریفات ذلك الذي قدمالت

ا ــل مـراف وكـد والفــن واألخالق والقانون واألعــمــن المعارف والعقـــائ

ات ـذه التعریفـكــان أحدث ھـو ،"اـأكتسبھ اإلنسان بوصفھ عضوا فـي مجتمع م

أن حیـاة  علىر ضمنیا وینطوي التعریف األخی ،ذلك الذي صنعھ اإلنسان

وأن الثقافــة لیست  ،ــر اجتماعيــي محیط طبیعي وآخـاإلنسان تــدور فـ

ات أكتسبھا اإلنسان البالغ من مجتمعھ ــوإنما تمثل صف ،وجیةـخصائص بیول

ویدخل في  ،ات الشرطیةــم المنظم أو الحركات واالستجابـعــن طریق التعل

والنظم االجتماعیة والمعتقدات وأنماط  ،تلفةإطــار ذلك المھارات الفنیة المخ

 علىنحو یساعد  علىوأن الثقافة تعید صیاغة عناصر العالم الطبیعي  .السلوك

   .)2(تلبیة حاجات اإلنسان

ویثیر تعریف الثقافة برغم أنھا تتمیز بالعمومیة في تجربة اإلنسان إال أن    

أنھ برغم ما تمتاز بھ و ،ةھذا لم یمنع من تمیز مظاھرھا بالمحلیة واإلقلیمی

ومع أنھا تغلف كل جانب  ،ثبات فھي في تغیر دائم وحركة مستمرةالثقافــة من 

           .فیندر أن تدخل في نطاق تفكیرنا الواعي ،في حیاتنا

ویحدد علماء الثقافة المنھج العلمي لدراسة الظواھــر الثقافــة بمالحظة   

معرفة مدى  ىباإلضافة إل ،الجمعي ووظائفھ السلوك ودراسة النتائج اإلنسانیة

 Chosesالبیئة الطبیعیة بإنتاج أشیاء االجتماعیة  علىالتغیرات التي طرأت 
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Sociales تـلك التــي  ،ي مجموعة جھــود اإلنسانـبمعنى أن الثقافــة ھ

ي ــزوع بنـتلخصھا كلمة الحضارة حیـن تتمــثل فــي سلـوك اإلنسان أو ن

    .ھاعلیوالسیطرة  ،ـة الطبیعــیةــو تغییــر ظــروف البیئالبشــر نحــ

من اإلنسان  ىالثقافة عند البیولوجیین ھي اكتساب وراثي أو فطري تنتقل إلف

إال أننا في الــرد على  ،في التكیف معھا أو حتى مقاومتھا ًادون أن یبذل جھد

قل أو الحامل السلبي وجھة النــظر البیولوجیة نقـــول إن اإلنسان لیس مجرد النا

ولكن اإلنسان ھو خالق للثقافة وصانع لھا  ،ألنماط الثقافــــة وسماتھا العامة

وال یقتصـر دوره على  ،فاإلنسان دوره اإلیجابي والفعال في النـقل الثقافي

ومن ھنا تتباین وجھة النظر البیولوجیة في  ،الحمــل السلــبي أو النقــل المحاید

   .قافةتحدید مفھوم الث

الثقافة بأنھا رواسب التاریخ على اعتبار أن الثقافة  فیفسرون التاریخیون أما

وتتراكم خالل السیاق الحضاري  ،عندھم ھي مجموعة عملیات تاریخیة األصل

فتنمو وتنتعش وترتقي وتنتقل وتھاجر من  ،أو تترسب في الزمان التاریخي

ة توجــھ ردود أفعال ــعملیة انتقالی وقــد یقال إن الثقافــة ھـي ،رــمنطقة إلي آخ

وھذا مفھوم سیكولوجي یتضمن دراسة  ،البشـر نحــو متجھات داخلیة وخارجیة

   .االستجابة أو النزوع ىالمنبھ أو المثیر باإلضافة إل

ي ــف  Primitive Cultureة ــة البدائیــیدرس االنثروبولوجیون الثقافو

ویمكننا أن نحــدد  .ة والعزلة النسبیةــلبساطل التي تتسم باــالمجتمعات والقبائ

بأنھ ذلك الكل المركب أو المعقد الذي یتضمن مظاھر الحیاة "مفھــوم الثقافــة 

العقلیة والمادیة والتي تشبع الحاجات البیولوجیة واالجتماعیة لإلنسان في تكیفھ 

  . )3(" مع البیئة الفیزیقیة 
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  :     ثانیا ـ  خصائص الثقافة 
جھود علماء االجتماع واألنثروبولوجیا في اھتمامھم بدراسة  على ترتب

  : وھي  ،الثقافة عدة نتائج أسھمت في إثراء فھمنا بھذه الظاھرة التي تمیز الثقافة

ن األفراد الذین یحملونھا ویمارسونھا في ـة باستقاللھا عــإذ تتمیز الثقاف أ ـ

أمور یكتسبھا اإلنسان بالتعلم من ة عبارة عن ـخاصة وأن الثقاف ،حیاتھم الیومیة

ویأخذ  ،ذي یتراكم على مر العصورــألنھا تمثل التراث االجتماعي ال ؛مجتمعھ

ي ذلك ــف تھوحصیلبـل ھـي جمع النشاط االجتماعي  ،شكل التقالید المتوارثة

ن أدوات ومعدات ــالمجتمع وأسالیب الحیاة وأنماط القیم وما یتخذه اإلنسان م

   .ل العیشھ سبـتسھل ل

تراث اجتماعي یتعلمھ أعضاء  بمنزلةـ ویترتب على اعتبار الثقافة ب

ي ــرى ھــة بخاصیة أخــأن تتمیز الثقاف ،ـن األجیال السابقـةالمجتمع م

د أن السمات الثقافیة والمالمح خاصة العادات والتقالید ـویؤك ،االستمرار

وأنھا تحتفظ  ،عبر الزمن النتقالعلى اوالخرافات واألساطیر لھا قدرة كبیرة 

بكیانھا لعدة أجیال وبرغم أن المجتمع قد یتعرض لعوامل تغیر مفاجئ أو 

ال أن ھناك من السمات الثقافیة ما یتمكن إ ،تدریجي تؤثر في ظروف العامة

ة تنتقل بالفعل من مجتمع ـبل أن بعض مالمح الثقاف ،ن البقاء واالستمرارــم

   .قافیة المختلفةألخر بفعل وسائل االتصال الث

الشتمالھا على عدد كبیر مـــن " مركب "ة بأنھا كل معقد ـــ تتمیز الثقافج

ة إلـــي تراكمھا ــویرجع ذلك التعقید في الثقاف ،السمات والمالمح والعناصر

استعارة كثیر مـن السمات الثقافیة  ىلإو ،ن الزمنــخــالل عصور طویلة م

ول البعض تبسیط ھذا التعقید في الثقافـــة اد حـوق .مــن خارج المجتمـــع نفسھ
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بحیث  ،ة المادیة والثقافــة الالمادیةــھي الثقاف ،بردھا إلي نوعین مــن الثقافة

تشمل الثقافـة المادیة كـل مـا یصنعھ اإلنسان في حیاتھ العامة وكل مـــا یحصل 

ة الالمادیة ــلثقافتشتمل او ،الناس عــن طریق استخدام فنونھم التكنولوجیة ھعلی

ن المثل والقیم ــر السلوك التي تتمثل فــي العادات والتقالید التي تعبر عــمظاھ

م ــة منھــویمیز البعض الثاني من العلماء في محاول ،واألفكــار والمعتقدات

بین  ،ومحاولـة تسھیل مھمة تحلیلھا ودراستھا ،لتبسیط ھذا التعقید في الثقافـة

رون أن ـوی ،ة والمعیاریةــوالجوانب المثالی ،ةــي الثقافــیة فالجوانب الواقع

الجوانب الواقعیة تشمــل السلـوك البشــري واالجتماعي واأللفــــاظ والعــادات 

وتختلف الممارســات  ،د العــرف والتقالــید المكتسبة والمتوارثــةــوقواع

فتشـمل مجمــوعة  ،والمعیاریـــة أمــا الجوانب المثالیــة ،ة والواقعیةــاالجتماعی

مع العلم  ،ي السلوك االجتماعيــمـــن األفكــار والمتصورات التي توجــد ف

ألن األنماط  ؛ھ یصعب االكتفاء فـي دراسة الثقافــة بجانب دون اآلخــرــبأن

الثقافــة الواقعیــة تتأثر بالمثــل والتصورات الذھنیة ما یحتم على أي باحث 

   .لمظھرین معادراسة ا

جیل  ىذلك ألن انتقال الثقافة من جیل إل ،ـ وتتمیز الثقافة بأنھا انتقالیة د

وتوارثھا یختلف عن نقل وتوارث الصفات الجسمیة والحیویة في الكائنات 

وإذا كانت العناصر والصفات  .الذي یتم غالبا بطریقة واعیة وانتقالیة ،الحیة

فإن  ،دون قدر أدنى من االختیارمن غییر ودون تعدیل أو تمن الموروثة تنتقل 

بحیث ینتقي الجیل الذي یتلقى  ،انتقال عناصر الثقافـة یتم على نحو انتقائي

وھذا .عناصر الثقافة بعضھا ویستبعد البعض اآلخر طبقا لظروفھ وحاجاتھ

   .االنتقاء محكوم بالقبول الواعي لعناصر الثقافة
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إذ تظھر كــل الثقافات میال  ،ا بالتكامــلـ تمتاز الثقافة برغم تغیرھا أیض ھـ

وتمیـل  ،نحــو التكامــل بمعنى أنھا تتحد وتلتحم لتكون كـال متكامال منسجما

عناصرھا المختلفة من عادات وطرائق شعبیة ونظم وتتعرض لضغط یقودھا 

وھناك فروق كبیرة بین المجتمعات .نحــو التكامـل واالتساق مع بعضھا اآلخر

تكاملھا إذ یظھر التكامـل الثقافـــي بصورة واضحة في المجتمعات في مقدار 

حیث یندر وجود عناصر خارجیة في ثقافات  ،البسیطة والمجتمعات المنعزلة

ة ــر بسرعــأن العناصر األصلیة ال تتغیو ،تلك المجتمعات وتعرضھا للتغیر

ثل م ،ا في ثقــافـات المجتمعات الحركیة غیر المتجانسةــأم ،واضحة

ویدخل إلیھا عناصر  ،ال یظھر فیھا التكامل واضحاــف ،المجتمعات المتحضرة

ثقافیة جدیدة باستمرار وتتعرض عناصرھا األصلیة للتعدیل والتغییر ویستغرق 

  . )4(ا طویال التكامل الثقافي وقت

ألن المجتمعات معـرضة  ؛والواقـــع أن التكامل الثقافي ال یحقق بشكل تــام 

ات متكاملة وتفصح ــن الثقافأول بــن القـولھذا ال یمك،تعــوق التكاملألحــداث 

    .مكوناتھا عن توازن تام

  للثقافة البنائیة العناصر / المبحث الثاني
أن یشرع العلماء في  علىة ــلقد ساعد تحدید عدة خصائص تمتاز بھا الثقاف

ھا وتفسیرة المختلفة ـفوالتعمق في فھم الظواھر الثقا،تحلیالتھم لثقافة المجتمعات

دراسة  علىة ـا بعضھم یمیز في ھذا التركیب أو التعقید للثقافـولذلك وجدن

لثقافة ونتحدث بإیجاز عــن الشكل البنائي لالشكل البنائي والعناصر البنائیة 

 ونجد،ةـرة الثقافیــث تتكون مــن السمة والمركب والنموذج والدائـللثقافـــة حی

وھناك ،في بناء الثقافة بین عناصر أخرى طبقا للمضمون البعض األخر یمیز
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واألساطیر  ،والطرائق الشعبیة والنظم ،ذلك ما یعرف باسم األفعال والعرفــك

تلك العناصر  ىة إلــد تجد بعضھم الثالث یمـیز عناصر الثقافـقو ،وما إلیھا

ر ي ھذا اإلطاـتناولت ف.ا مــن العناصر غیر المادیة وھكذاــغیرھ ىلإة وــالمادی

ال اإلنسانیة ــفي اللغة والــــفن واألفع تتمثل (ة ـعناصر في بناء الثقاف

م والرموز ـم االجتماعیة والمعتقدات والقیـق الشعبیة والعرف والنظـوالطرائ

وسوف أتناولھا جمیعا  .)5( )لثقافة ة لــوالطقوس واألسطورة والعناصر المادی

   .بقلیل من االختصار

   .عناصر المعنویة للثقافةال: أوال 

  : ـ اللغة1

د بدأت عندما بدأت الثقافة وأخذت تنمو ـن اللغة قإیقول بعض العلماء 

ن التنوع بین اللغات الحیة حالیا یثبت أن وإ ،بصورة مستمرة منذ تلك اللحظة

ر ـدت أن اللغات تتغیـد أكـــة قـخاصة وأن الدراسات اللغوی ،داـاللغة قدیمة ج

نظام  علىة ـل لغــوتقوم ك ،ة األخرىـورنت باألنساق والنظم الثقافیــببطء إذا ق

ل صوت ــبحیث یسھل التمییز بین ك،ن األصوات الواضحةــوأضح ومحدد م

وتمتلك كل  ،وتتجمع جمیع الكلمات في جمل وفق قواعد محددة،رــن األخــع

ع ـتع جمیتتمو ،لغة العدد الكافي من المفردات الالزمة لسد حاجات األفراد

ھا علىد وتعني بھا تلك التنظیمات التي تسیر ــضح للقواعااللغات بنظام و

ة خاصة ـذه اللغـل سواء أكانت ھـاألصوات في تجمعھا في صورة كلمات وجم

ة ـوتسھم اللغ،ر المجتمعات تقدماــأكث مأ كانت  ةـل أبسط الجماعات البدائیـبقبائ

دة عناصر ـــن اللغة تتطلب عأل ،ل الجماعي وتنظیمھـــفي تسھیل العم

ل والفكر الذي یصنف ـمنھا العق،وھي عناصر ال توجد إال عند اإلنسان،متجمعة
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م یقوم بعملیة إضفاء ـمجموعات متشابھة ث ىار والعالقات إلــاألشیاء واألفك

   .كل مجموعة علىالرموز الصوتیة 

خ بشرط أن ــالمن الجھاز التنفسي واللسان والفم وـجھاز الكالم ویتكون م   

تلك العناصر  ىویضاف إل.تكون األجھزة بصورتھا الموجودة عند اإلنسان

ألن اإلنسان البد أن یتعلم اللغة من أسرتھ  ؛المعیشة في مجتمع إنساني

تنظیم أبسط  علىدون لغة غیر قادر من ود مجتمع ـولذلك كان وج ،ومجتمعھ

اآلخرین  ىـاره البسیطة إلن نقل خبراتھ وأفكــز عــذلك یعجــوك،عمل جماعي

ومع ،ول بأن اللغة تلعب دورا كبیرا في تكوین الثقافةـكن القـذلك یم علىوبناء 

ن طریقھا تنقل ــھ عــألن،أنھا جزء وأحد فیھا ولكنھا أھم ھذه األجزاء جمیعا

   .و الثقافة وتزدھرـذلك تنمـوك،أخر ىن جبل إلـة مـالثقاف

  :   ـ الفن 2
أن و ،ثقافة في الحاضر والماضي ةال تخلو منھ أی ًاثقافی ًاقنسونھ والفن ك    

وذلك الختالف قیمة الجمال ،وم الفن وعناصره تختلف من ثقافة إلي أخرىــمفھ

یحددھا المجتمع و ،فالشعور بالجمال مرتبط بقیمة الجمال ،من مجتمع آلخر

إذ تشیر  ،ةفنون عملیة وفنون جمیل ىر المعارف الفن إلــم ودوائـوتقسم المعاج

أما الفنون الجمیلة  ،الحرف أو الصناعة أو النشاط اإلنتاجي ىــنون العملیة إلـالف

ل ــل الرسومات والتماثیـمث ،محددة اًالــاج للجمال یحقق أعمـل إنتــفھي ك

ق ـــال بالجمال وفـد أن تتصف تلك األعمــوالرقصات والموسیقي، والب

ویرتبط اإلعجاب بالعمل الفني ،ةـلك القیمـتي یحددھا المجتمع لـد التـواعـالق

ھ وإحساساتھ المرھفة وخیاالتھ ـن عواطفـــان عــر الفنـذلك یعبـــوك،رــبالمشاع
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تلك العواطف لي في النھایة تمثل رموزا ـالتي ھ،عن طریق األعمال الفنیة

   .واإلحساسات واألفكار

  : ـ األفعال اإلنسانیة 3
 ائن خالل فترة محددة باعتباره فعال إنسانیاینظر إلي كل تغیر في الك   

وحدات  منزلةأن األفعال اإلنسانیة تعد ب علىویجتمع الباحثون في علم االجتماع 

 الوحداتألنھا تمثل  ؛ةـالمالحظة األساسیة في الدراسة العلمیة لإلنسان والثقاف

كیف سطتھا أن یتوالمیكانیزمات األساسیة التي یمكن بوا ،یة للسلوكــاألول

ویمكن أن تقدم تسھیالت لتوافق الفرد مع بیئتھ وتزید من  ،ن مع بیئتھـالكائ

   .فرصة البقاء

  : ـ الطرائق الشعبیة 4
األفعال اإلنسانیة العادات والطرائق الشعبیة باعتبارھا  ىویضاف إل   

رات المتبادلة التي یمارسھا ــل اإلنساني والتأثیــمیكانیزمات كبرى تنظم التفاع

وتمثل الطرائق  .ةـــالمجتمع والثقاف علىاآلخر في سبیل الحفاظ  علىل ـاس كالن

وتنتقل من  ،ي المجتمع والجماعةــق الممیزة والمشتركة للفعل فائرــالشعبیة الط

   .جیل أخر ىجیل إل

  : ـ العرف  5
أنھا أكثر صدقا  على إلیھاق العامة المشتركة التي ینظر ائوھو الطر   

ویسھم في أن یعطي وثوقا للفرد  ،العادات والطرائق الشعبیةن ـة مــوسالم

 ىــألن المجتمع ینظر إل ؛ھعلیة االعتداء ــي حالــویفرض عقابا صارما ف

ن وظائف ـــوم ،نـاآلخری علىھ مصدر خطر ـرف على أنـاالعتداء على الع

ر ــتغیي تــق الشعبیة التــكس العادات والطرائـعب ،دـیز ببطء شدیــرف یتمـالع
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ة والعرف كمیكانیزمات كافیة لحفظ ـادات الشعبیـعلى نحو أسرع وتسھم الع

ولكن المجتمع  ،ویندر التفكیر في مخالفتھا ،ئیةالنظام في المجتمعات البدا

یة ـن تنظیمات اجتماعــم ھعلیالحدیث الذي یقوم على تقسیم العمل وما یترتب 

   .ات وطوائف وطبقاتـي جماعـاس إلــي انقسام النــویسھم ف ،دةـــددة ومعقــمتع

  :  ـ القانون والنظم االجتماعیة 6
رف عمومیة ــفي مثل ھذه المجتمعات الحدیثة ال تكون للعادات الشعبیة والع

ثقافات  ىة نفسھا تنقسم إلـنظرا ألن الثقاف ،كما ھو الحال في المجتمعات البسیطة

د تتعدد معھ ـلذي قاألمر ا ،ویحمل كل فرع منھا خصائص ممیزة،فرعیة

و ــحینئذ یصبح القانون بمعناه العام والخاص ھ ،والعرف، العادات الشعبیة

ذي ـوال ،ن ناحیةـالرابط الوحید والعام لألفراد الذي یحمل طابع العمومیة م

یفرض النظام بطریقة تكاد تكون واحدة في كل نواحي المجتمع من ناحیة 

   .أخرى

وھي عبارة  ،عناصر الثقافة وصورھا األساسیةالنظم االجتماعیة من  دوتع  

ن العرف والقانون ـعن تنظیم یشتمل على عدد من العادات وجوانب متعددة م

ي الزواج واألسرة ـف ھل النظم االجتماعیة الرئیسـوتتمث ،انـي بعض األحیـف

   .ة واالقتصاد والسیاسةــن والتربیــوالدی

  : ـ المعتقدات والقیم 7
تصورات أساسیة للعالم واإلنسان والجماعة والسلوك  ىان إلیحتاج اإلنس   

التي  وتقدم الثقافة بتقدیم ھذه التصورات،التكیف والتوافق مع بیئتھ علىتساعد 

ي العالم وكیف ــمن ھنا عندما یفكر اإلنسان ف .تأخذ شكال یعرف باسم المعتقدات

ء تسیر بخیره أو وما الذي یجعل األشیا ،ا مصدر القوة والسلطة فیھـق ومـخل
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حاجاتھ فیجد في ھذه  علىالحصول  علىویحاول أن یتخذ موقفا یساعد  ؟شره

بناء عالقاتھ مع بیئتھ الخارجیة لكي  علىالمعتقدات السائدة في مجتمعھ ما یعینھ 

وكذلك لكي یتمكن من تحدید مكانھ في العالم  ،ة واألمنــیضمن الغذاء والحمای

جباتھ ومصالحھ اومجتمعھ ومعرفة حقوقھ وو وعالقتھ بجماعتھ .وعن مصیره

  .ومركزه

وتشمل كـــل ،رــویمثل القیم موضوع الرغبة اإلنسانیة والتقدی   

الموضوعــات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خالل تجربة 

وتقیم أسس المرغوب ،یجابیة أو أساسیةإوقد تكون القیم  ،ةـاإلنسان الطویل

عن كل األفكار المتعلقة  م ذات طبیعة تعسفیة ألنھا تعبرقیوال ،وغیر المرغوب

   .وتقوم القیم بوظیفة ربط أجزاء الثقافة بعضھا باألخر ،بأھمیة النسبیة لألشیاء

  : ـ الرموز والطقوس واألسطورة 8
أو ،األسطورة باعتبارھا تحوال خالیا من المعنى ىال ینظر العلماء إل   

نھا معتقدات مشبعة ومحملة بالقیم والمبادئ التي وإنما یعتبرو ،مجردا من الواقع

 ،ولكل أمة نسقھا األسطوري الخاص،ویعیشون بھا أو من أجلھا ،یعتنقھا الناس

رتبط اوقد  ،االجتماعي واالستمرار فـي الزمــن،الذي یكمن داخلھ سر التكامل

 ولكن مفھوم األسطورة یحمل تقریبا ،ھوم األسطورة بالخرافةـان مفـفي األذھ

   .ھذا األساس علىنفس مضامین اإلیدیولوجیة ویجب فھمھ 

وتعبر الرموز غالبا عن القیم والمعتقدات التي تدعم من حین إلي آخر عن   

ن طریق ــویحاول كل مجتمع أن ینمى نسق قیمھ ومعتقداتھ ع .طریق الطقوس

ن ق متعددة بـیائرھم بطـرـد یعبر األدباء والفنانون وغیــقو شعارات متعددة

الكلمة المسموعــة والمكتوبة والمصورة والتمثال وتقام الحفالت والطقوس بین 
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رارا ــي مناسبات متعددة تمجیدا وإقـحین وآخر لتعمیق ھذه القیم والمعتقدات ف

 علىھمة للمحافظة مالطقوس والحفالت وسائل  دولھذا تع ،لھا فــي النفوس

  . )6(النظام االجتماعي 

  : ادیة للثقافةالعناصر المثانیا ـ 
ن ــة كجزء مــة تتضمن األشیاء المادیـللثقاف ىلم تكن التعریفات األول   

أنھا أسالیب مكتسبة مــن السلــوك  علىھذه األجزاء  ىوكان ینظر إل،الثقافة

     .أنــھا مجموعة أشیاء علىولیس 

ا ینتجھ ـل مـوك ،ھـي حیاتـا یصنعھ اإلنسان فــة المادیة كل مــوتشمل الثقاف  

اإلنسان عن  ھعلیوكذلك كل ما یحصل ،ل البشرى من أشیاء ملموسةـالعم

مظاھر  علىتشتمل الثقافة غیر المادیة و ،طریق استخدام فنونھ التكنولوجیة

م واألفكار والمعتقدات ـي العادات والتقالید والمثل والقیــي تتمثل فـالسلوك الت

الثقافة المادیة تتضمن كل األشیاء  وإذا كانت .ھ سلفاتو الذي أوضحــالنح على

المادي للثقافة فأنھا ال تختلف عن  ىالمادیة في نسق معین وتعبر عن المستو

ألن أساس ؛ ةـل المستوى الثاني للثقافـر المادیة التي تمثــة الفكریة وغیـالثقاف

لعقل وال قیمة لألشیاء المادیة إذا لم یوجد ا ،ي العقل اإلنسانيــة موجود فــالثقاف

  . )7(اوالمعرفة التي تستطیع استخدامھ

   .قیم الثقافة البدائیة بالمجتمع اللیبي/ المبحث الثالث

   :الثقافة البدائیة -أوال 
تنتشر أنماط البداوة في ثقافة  إذنا التحدث عن نمط البداوة والرعي على   

ي فقد یعتمد البدو .ول العیون واآلبارــوبخاصة في الواحات وح ،الصحراء

م رعاة الجمال واإلبل ــوھ ،مثل عشائر الجمال واإلبالة ،تربیة الجمال على
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ومثل  ،ة األفریقیةــي الصحراء الشمالیــمثــل قبائــل الطوارق أو الملثمین ف

ي ــرى تـلك التي ال تثبت فــالعشائــر والقبائـــل المتنقلة فــي الصحراء الكب

   .وھذا ھو نمط البداوة الخاصة،الكأل حــال سعیـا وراء علىأرض وال تستقر 

إذ وھم الغنامة   ،ن البدو أكثر استقرارا من الجمالةـوھناك عشائر م  

وھم رعاة  ،ومن أنماط البداوة الرعویة الشاویة ،یقومون برعي األغنام والماعز

ر ــوھم عشائ ،وھناك نمط البداوة الھامشیة،الل وسفوح الجبالـالشیاه بین الت

ن الحواضر ویعیشون كجماعات متنقلة ــینتشرون بالقرب منصف رجال 

ة ــجانب الجمال ىلإو .ي الھضاب والمرتفعات والجبال المتاخمة للمدنــتتجول ف

رى مــن البداوة،مثل بداوة الخیل وبداوة النخیل ــط أخااك أنمــوالغنامة ھن

رة ـھــذه الفتوفي ،ففي مواسم الحصاد یجتمع البدو حـول النخیل ،وبداوة الطیور

ذه ـیجتھد البدو في ھف. ن أوروبا فــي فصل الخریفــتبدأ الطیور المھاجرة م

ربا من ـد في أعداد كبیرة ھــذي یتوافـالفترة في نصب الشباك لصید السمان ال

   .برد أوروبا القارص

حول الكأل والتمر والطیور والماء،  وتدور اقتصادیات البداوة والرعي  

وشعر  ،منتجات الحیوان مثل صوف األغنام ووبر الجمال علىیعتمد البدو و

وقــد تستخدم حیوانات الرعي كوسیلة  ،الماعز ومنھا یصنع خیامھ ومالبسھ

استخدامھا فــي البیع والشراء  ىباإلضافة إل ،مــن وسائــل التبادل االقتصادي

   .واللبنمنتجات حیوان الرعي كالشحم واللحم  علىوقد یحصل البدو  ،والتجارة

ي ثقافات ــھذا األساس كانت المصادر الحقیقیة للثروة التقلیدیة ف علىو  

ـن المصادر ــول واألمطار مـالسیتعد  ،وان واآلبــارــھي ملكیة الحی ،البدو

وتحاول الحكومات والدول االھتمام بتنمیة  ،ة لالقتصاد البدويـالطبیعی



 

-150 -                         

بقصد زیادة األجھزة المتخصصة  ،المجتمعات البدویة في المجاالت االقتصادیة

وإتــاحة ظروف اإلنتــاج وزیادة الثروة وھجرة رؤوس األموال مع وتطویرھا، 

ة متكاملـة تضم ــومـن ھنـا تصبح التنمیة عملی .رةـإعداد األیدي العاملة الماھ

   .كـافــة القــوى االجتماعیـة والمادیة للمجتمع

الصحراء ورعاة شرق أفریقیا وجدنا أن  عقدنا المقارنات بین بداوةعندما و  

فھي ثقافة  ،ة األفریقیة النیلیةــأما الثقاف ،الخیام علىتعتمد  ىالثقافة األول

 ،الــح علىال تستقر  ،عشائر رحالة أو نصف رحالة ىاألول" األكواخ "

   .والثانیة عشائر مستقرة تھتم بالماشیة وبملكیة الثروة

وتقدیس  ،لعصبیة والصدق والتكافل االجتماعيدو بالشجاعة واـوتمتاز الب  

القیم  تماعجاوھذه ھي  ،وة والعفة والكرم واحترام الشیوخ وكبار السنــالق

ي مرحلة ــوھ ،داوة اقتصادیا ھي أول نمط من أنماط الحضارةــالبدویة والب

باستخدام أدوات ووسائل  ،السعي في طلب الرزق علىحضاریة بسیطة تقوم 

وقد یأوي البدوي  ،یتخذ البدو بیوتھم من الخیام أو الطین أو الحجارةفقد  ،بدائیة

   .الكھوف والمغارات ىإل

أنھا تنظیم  ىباإلضافة  إل ،ي وحدة اقتصادیة وسیاسیةـوالقبیلة البدویة ھ  

 ىتوافر عنصر األمن استنادا إل علىوتعتمد القبیلة  .اجتماعي ثقافي وقضائي

م والعادات والتقالید التي ــاجم عن مجموع القیالقانون البدوي أو العرف الن

ة ـھم ما تمتاز بھ القبیلأو ،فرضتھا ظروف الحیاة االقتصادیة في الصحراء

رادھا وخشیتھم ــأف علىوقوة تأثیره سیكولوجیا ھو مدى سیطرة الرأي العــام 

ا ــقالتي تنتقل وراثیا طب اعلیھ سلطة ــویـرأس القبیلة شیخ ل ،ھاعلیمـن الخروج 

ألنھ  ،ومسؤولیة شیخ القبیلة مسؤولیة اقتصادیة،للنظم األرستقراطیة البطریركیة
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ویضع قواعد االنتفاع بأماكن الرعي ویحدد مواعید  ،ویبینھا یحدد أماكن الرعي

ولما كانت األرض عــادة ملكیة مشاعــة للقبیلة یقوم شیخ القبیلة بتوزیع  .الرعي

    .ر أسباب المعیشة لســائر عشائر القبیلةـیمـاكن والكأل واآلبـار وتوفاأل

مثل لیبیا والكویت  ،ة والبدویةــلقد شھدت بعض المجتمعات الصحراوی   

ھ ــنتیجة لظھور النفط واستخراج ،ن التغیرات البنائیة السریعةـالكثیر م

را النجذاب ــنظ ،ولذلك تغیرت الكثیر من أنماط البداوة ،تصنیعھ وتكریرهو

رت وسائــل ــور العالیـة وظھـحیـث األج ،ق الجدیدةـذه المناطـھالبدو نحو 

   .ق الفسیحة التي تربط بین أطراف المكانائرـالمواصالت والط

في  ،رب من مراكز ضخ البترولـة ھؤالء البدو بالقــن إقامـوبالرغم م   

دخول من رغم على الوا یتمسكون بقیم البدوي ـال أنھم مازالإ ،مساكن حدیثة

وحیـن ازدحمت الحواضر فــي مجتمعات  ،جھزة المرئیة والمسموعةاأل

راء نقصت األیدي العامــلة فــي میادیـــن الزراعة والرعي ــالصح

فتدھورت الثروة الحیوانیة التي كانت ركیزة االقتصاد البدوي ،والخدمات

ونتیجة لالمتــداد  ،ور وازدادت أسعــار اللحومــارتفعت األجو ،وعماده

   .عمراني نقصت الرقعة الزراعیةال

 ،التنمیة االجتماعیــةباالھتمام  ،ذه المشكالت االقتصادیةــویمكـن لحـل ھ   

مع محاولة خلق  ،وتھیئة عوامل التقدم االجتماعي ،وتنظیمھا وتعبئة األفراد

لألھداف  كونھا بدائل ،لكي تحل بطریقة تدریجیة ،األھداف واألنماط الجدیدة

  . )8(ة دیمواألنماط الق

حین أن الثقافات  على،ن ما یعنینا ھو أن الثقافة البدائیة تتمیز بالبساطةإ

وھذا ما یمیزھا عن الثقافات  ،المتقدمة، لھا تاریخھا وماضیھا ما یفسر تعقدھا
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بمعنى أن الكتابــة سمة أساسیة مــن  .األولیة ذات التاریـخ غـیر المكتوب

   .المعابد واآلثار علىث تختلف تراثا مسجال حی،سمـات الثقــافــات والحضارات

الثقافة البدائیة ذات نظام تكنولوجي منخفض المستوى بسیط المحتوى    

ما  ،یتمثل في مجموعة من الحراب أو السھام المستخدمة في الصید أو الحرب

یفسر لنا أن تكنولوجیــا البدائیة ھـي تكنولـوجیـا الصید وصناعـة القوارب 

ستند إلي أنساق القرابة تأن  العالقات االجتماعیة في الثقافة البدائیة و ،والرمــاح

ة ــاألمــر الذي یفسر لنــا طبیعة التجمعات البدائی ،وصلة الدم والجوار المكاني

وھــذه التجمعات ینعــدم التخصص االقتصادي فیھا نظرا لبساطة تقسم العمل 

ون ــحیث یك،اإلنسان الفرد ھ الوظائف التي یقوم بھاــوتشاب،االجتماعي

وك االستاتیكي الثابت بین ـا یفسر طبیعة السلـوھو م،التضامن بین البدائیین آلیا

ا كما ھو الحال في مجتمعات النمل ـتمام ،حیث یمكن التنبؤ بھ مقدما،البدائیین

   .وخالیا النحل

ــذه ولعـل ھ Isoiatedة البدائیة أنھا ثقافات معزولة ـومن ممیزات الثقاف  

األمر  .ة ھي السبب المباشر في بساطة ھذه المجتمعات وبدائیتھایالعزلــة الثقاف

    .ح لھا فرصة االحتكاك الثقافي بسائر المجتمعات والثقافات األخرىتالذي لم ی

   :ثانیا ـ القیم االجتماعیة الثقافیة
بعدد  مفھوم القیم من بین أكثر مفاھیم العلوم االجتماعیة غموضا وارتباطا   

  الخ...والرغبات ،والدوافع ،والمعتقدات ،كبیر من المفاھیم األخرى كاالتجاھات

  ویعبر،ن جھةـویرجع ھذا الغموض إلي أن المصطلح مرتبط بالتراث الفلسفي م

ومــع  ،عن أرض مشتركة بین مجموعة مـن العلوم والمعارف مـن جھة أخرى

ــیم أصبح معـروفـا باسم ذلــك فھناك اتجاه نحو التخصص فـي دراسة الق
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ة عـدد ـوھي حركة علمیة تستھدف صیاغ Theory of valueنظــریة القیمـة 

بحیث تكون ھذه ،محدد مــن القضایا والمشكالت التي تثیرھا دراسة القیم

   .القضایا قابلة للبحث

د أستخدم عمومـــا ــم أن مفھوم القیم قـویكشف التراث الخاص بالقی  

ن إ: ذین المعنیین یتضح حینما نقولـأحد ھ ،معنیین رئیسین لإلشارة إلــي

ھنا نحن نصف قیمة یحتضنھا شخص معین أو ،شخصا ما لدیھ قیمة معینة

فھو یبدو واضحا  ،وأما المعنى األخر ،یتبناھا ویفصح عنھا بصورة مختلفة

ـذا فعند دراسة القیم یتعین أن نحدد وضوعا ما لدیھ قیمة وھكـن مإ: حینما نقول

ل سوف تھتم ھــذه الدراسة بالقیم التي یزعم الناس أنھم ـاتجاه الدراسة ھ

الموضوعات  ھاعلیأم أنھا سوف تركز على القیم التي تنطوي  ،یحملونھا

   .المختلفة

ھناك قدر ھائل من االختالف والتباین في الرأي بین المشتغلین بالعلوم   

والشيء الوحید الذي یؤكده الجمیع  ،ول تعریف مفھوم القیمـة حاالجتماعی

تعریفات محددة یمكن أن  ىم بالذات تحتاج إلــو أن دراسة القیـھ ھعلىویتفقون 

أن نستعرض  ناعلیذا الجدل ـدم صورة موجزة من ھـولكي نق .تسیر العملیة

  : القائمة التالیة من التعریفات

ة حینما یسلك الناس ـھ قیمـي ذاتـو فـیصبح ھا ـأن شیئا م :جورج لندبرج ـ 

   .اه سلوكا یستھدف تحقیقھ أو تملكھــاتج

أن أي شيء یحظى بالتقدیر والرغبة ھو :  برجس. و.ـ روبرت بارك و أ

    .قیمة
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أو  ،أو الصفة ،فالموضوع...ي تعبیر عن الدوافعالقیم ھ:  ریتشارد البییر

   .التي تشبع دافعا ھي قیمتھ ،الحالة

   .القیمة ھي موضوعات تعبر عن حاجات:  ھوارد بیكر ـ 

القیمة ھي رغبة أو أي شيء مرغوب أو یختاره المرء في :  ستوارت دود

   .نھ یحتاجھإما یقول المرء  ،وھي من الناحیة اإلجرائیة ،وقت معین

نعني بالقیــم االجتماعیة المعطیات ذات المحـتوى :  ـ فالوریان زنانیكي

تجعــل منھا  معاٍن علىطة بجماعة اجتماعیة معینة والتي تنطوي الواقعي المرتب

   .موضوعا للنشاط 

یمیز الفرد أو الجماعة ،القیمة ھي تصور ظاھر أو مضمر:  ـ كلود كالكھون

   .لما ھو مرغوب یؤثر في االختیار بین الوسائل والغایات المتاحة للسلوك

توجھ النشاط اإلنساني أو القیم ھي الغایات المرغوبة التي :  ـ نیل سمسلر

   .القضایا العامة للغایات الشرعیة الموجھة للفعل االجتماعي

القیم ھي مستویات معیاریة یتأثر بھا  :ـ فیلیب جاكھوب وجیمس فلینك 

    .اإلنسان في اختیاره بین بدائل السلوك المدركة

غبات والمصالح والر ،الحاجات ىقد یشیر مصطلح القـــیم إلـ: ـ ستیفن بییر

واالھتمامات ومختلف أنماط  ،الواجبات وااللتزامات األخالقیة ،والتفضیالت

     .التوجیھ األخرى ذات الطابع االختیاري

   .القیمة ھي أي شيء یعبر عن مصلحة أو اھتمام لدى اإلنسان:  ـ بیري

القیم ھي الروابط الوجدانیة والشخصیة التي تربط بین :  ـ مظفر شریف

   .االھتمام الشخص وموضوعات
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ي معتقد یحظى بالدوام یعبر عـن تفضیل ـالقیمة ھ: ـ میلتون روكتشي

شخصي أو اجتماعي لغایة من غایات الوجود بدال من نمط سلوكي أو غایة 

   .أخرى مختلفة

القیمة االجتماعیة ھي مجموعة من المعتقدات :  ـ على عبد الرزاق جلبي

ي تمثل موجھات لألشخاص  نحو التي تقسم بقدر من االستمرار النسبي والت

أو أنماط سلوكیة یختارھا ویفضلھا ھــؤالء  ،ات أو وسائل لتحقیقھاـغای

وتنشأ ھذه الموجھات عن تفاعل بین الشخصیة والواقع  ،ألشخاص بدیال لغیرھاا

 ،واالتجاھات ،وتفصح عن نفسھا في المواقف ،االجتماعي االقتصادي  الثقافي

والعواطف التي یكونھا األفراد نحو  عليلفاوالسلوك اللفظي والسلوك 

   .موضوعات معینة 

لعلــھ قــد وضح من ھذه القائمة من التعریفات تباین وجھات النظر حول   

  . )9(مفھوم القیمة والمؤشرات التي یمكن االحتكام إلیھا في دراسة القیمة 

  :اللیبي في المجتمعالبدائیة  ثالثا ـ الثقافة
مع اللیبي ھي خلیط من تأثیرات الصحراء وما تتطلبھ مــن ن حیاة المجتإ     

ما یتطلبھ  ،ن تأكید االستقرار والتوطن الزراعيـوم ،جلد وتقشف وقیم ثقافیة

من علم ودرایة بزراعة األرض ومن تأثــیر البحر وما یفرضھ مـن اتصال 

وتواصل عبــر التجارة وعبـر الغزوات البحریـة واالختــالط بالشعوب 

   .جماعــات المستقرة فــي حوض البحر األبیض المتوسطوال

ي حیاة المجتمع اللیبي عموما امتزجت ـل المختلفة فـذه التأثیرات والعوامـھف

 .بالثقافة اإلسالمیة التي حملتھا دعوة اإلسالم وانتشاره فـي شمال إفریقیا كلھا

للیبي أو ریفي اـدرس المجتمـع الـأي باحث اجتماعـي أن ی علىومن الصعب 
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وة ـن اإلسالمي كقـي اعتباره الدیـدون أن یأخذ فمن حـد سواء  علىالحضري 

ى ـوھــي ال تنف ،ة اللیبیةـثقافیـــة وروحیة شكلت جمیع مظاھـر الحیاة االجتماعی

بقاء بعض العناصر الثقافیة األفریقیة واألجنبیة والمحلیة فــي التراث 

اء ـل البنـن الحیاة مثـادي مـانب الماالجتماعي وخاصة فیمـا یتعلـق بالجـ

   .ارة والموسیقي ووجبات الطعامـوالعم

القاعـدة األساسیة لكــل أمـر یتعلق بحیاة الناس  قد شكل اإلسالمو   

وإدارة حیاتـھم الیومیـة وحـل  ،فكانت عبادتھم .وعالقتھم مع بعضھم أو الدولة

لذي بدا في االنتشار في خصومـاتھم ونزاعاتھم تسیر وفـق المذھب الملكي ا

یــد العالم والفقیھ  علىالبالد اللیبیة في أوائــل القــرن الثالث الھجري 

   .رتحل إلي المدینة المنورةاالطرابلسي المـولد والنشأة على بن زیاد الذي 

أیة حال شكلت الثقافة العربیة اإلسالمیة أساس جمیع المعتقدات في  علىو   

وأصبحت ھـذه المعتقدات ،والمراكز الحضریة اللیبیةالریف اللیبي والمدن 

ھ ـھ وتحدد مكانتـوجماعات ،ن األفراد في المجتمعـرد بغیره مــتنظــم عالقــة الف

  .  )10(ة التي یعیش معھاـبالنسبة للجماع

وعندما نحاول تحلیل الثقافة الریفیة في المجتمع اللیبي نجدھا تتمثل في      

  : ساسیة التالیة القیـم واالتجاھات األ

  : ـ القبیلة والعائلة 1
ر أیضا المجتمع ــحـد كبی ىلإو ،المجتمع الریفي اللیبي علىیسیطر     

ق لقبیلتھ أو ـبمعنى أن الفرد یشعر بانتماء ووالء مطل ،التنظیم القبلي ،الحضري

ـو وھـ ،عائلتھ الكبیرة، ولعل ذلك یعود إلي بدایة تشكیل البناء االجتماعي القبلي

   .ة ھي أساس تكوین المجتمع الریفي في لیبیاـأن القبیل
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ن ـن مـولك ،فمن ممیزات ذلك التنظیم القبلي الترابط والتماسك االجتماعي  

وبقاء الفرد معزوال عقلیا وثقافیا ،عیوبھ التي یشكو منھا الكثیر التعصب القبلي

بـل بجعل  ،ميالشعــور الوطني والقوقل عنده  و ،في مجتمع القبیلة المغلق

الفرد في صراع نفسي داخلي بین متطلبات قبیلتھ ومتطلبات أسرتھ الصغیرة أو 

   .بین متطلبات قبیلتھ ومتطلبات عملھ ومھنتھ

  :     ـ الكبریاء 2
راد المجتمع الریفي اللیبي بالكبریاء التي تصل في بعض األحیان ــیتسم أف

ن العالقات إبـل  ،نیةاآلخرین بشيء من الدو ىإلي التعالي والنظر إل

وھذه  ،االجتماعیــة بین الریفیین كثیرا ما تحكمھا روح الكبریـاء والتعالي

الروح تكون قویة جدا إذا كــان الریفي یمتلك أراضي شاسعة ومواشي كثیرة 

إن روح الكبریاء والتعالي نجد مــا  .وأبناء كثیرین وقبیلة أو عائلــة قویة

والصحراء التي تتطلب القوة والحمیة واالدخار ا في حیاة البادیة ـیبررھ

   .خطار الزمن وعواقبھأوالخوف من 

ال أن إ ،وھي سمة نفسیة جیدة ،أن الكبریاء اعتزاز بالذات على الرغم منو

وجعلت اإلنسان الریفــي  ،ة واجتماعیـةـخــالفات عائل ىد أدت إلـا قھالمبالغة فی

 .ل مــن الناحیة العقلیة والنفسیةـاألق فيي ي الحقیقـغیـر قابـل للتغیــیر الثقاف

ل فــي قضاء ــوال یقب ،ةـي مثــال الخضوع إلي القانــون بسھولـفـال یقبــل الریف

ل ال بد أن یستعین بأقــاربھ ــب ،ة المعتادةـراءات اإلداریـتبــاع اإلجا ھمصالح

قبـــل بشكل عملي فكرة ھ وأبنـاء بلدتھ كمـــا أن اإلنسان الریفي ال یتــوأصدقـــائ

  .)11(ي إطــار مفھوم المواطنة العامةــوق والواجبات فـالحق
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  : ـ التعاون 3
ن طبیعة حیاة البادیة والریف تفرض التعاون والتضحیة في معظم إ    

ن التركیب القبلي للمجتمع اللیبي یفرض إ ،المجتمعات اإلنسانیة تقریبا

ینتمي الذي ـن اإلسالم الدیـن ـة إلي أن دیإضاف ،بالضرورة سیادة مبدأ التعاون

فـال  .حب التعاون وتطبیقھ في حیاتـھ الیومیة علىإلیھ اللیبیـون یربي اإلنسان 

بـل أن اإلنسان مطالب في  ،ردیـة األنانیة فـي مجتمـع الریف اللیبيــمكـان للف

یانـا ھـذا النمط من المجتمع الریفي بالتضحیة حتى بمالــھ ووقتھ وجھده وأح

جل اآلخرین خاصة الذین یرتبط وإیاھم بصالت دم أو قرابة أو أحتى بنفسھ من 

  . )12(حسب أو نسب

فأنھ الرغم مـن أن التعاون یأخذ شكال آخـر فـي المجتمع اللیبي  علىو   

 ،أن یكون تعاونا مقننا بقوانین وتشریعات ونظم قانونیة واجتماعیة ىیتجھ إلـ

المحتاج في حاجة كبیرة إلي أن یذھب إلي عائلتھ أو  فعلى سبیل المثال لم یعد

    .مؤسسات الدولة ىإل أفیمكن أن یلج ،قبیلتھ لتساعده

  :ـ احترام كبار السن 4
من أھم القیم والتقالید واألسالیب الدینیة في المجتمع الریفي احترام كبار 

جمیع  بـل یمكن مالحظتھ في ،وھذا تقلید ال ینفرد بھ المجتمع الریفي،السن

أن التركیب االجتماعي فـي المجتمع العربي بصفة عامة و ،العالم تقریبا ءأنحا

 مزة سواء فـي التعامــل أـیعطى كبار السن مكانـة وأدوارا اجتماعیـة ممی

اتخـاذ القرارات االجتماعیة المھمة في حیاة القریة والعائلة مثل  مالتصرف أ

وفي المجتمع اللیبي عمومـا  .ةیوالعائلالزواج والطالق وفض المنازعات القبلیة 

فنجد الشباب  ،ذا المبدأ االجتماعيـدة فیھ واألمثلة الشعبیة ھـتؤكد الثقافــة السائ
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أي أنھ تماما " عمى "الصغیر ینادي الرجل الكبیر الذي ال یعرفھ باالسم بكلمة 

ا بكلمة رف أسمھــوتنادى المرآة الكبیرة بالسن والتي ال یع،في مكانة أخ والده

  .  )13(أي فـي مكانــة الخالة الحقیقیة أو العمة الحقیقیة " عمتي "أو " خالتي "

وجدنا الكثیر من المواقف والعالقات االجتماعیة فوحللنا التراث االجتماعي   

أن و .السواء علىة المتمیزة لكبار السن رجاال ونساء ـالتي تتضح فیھا المعامل

مـن األخطاء الفادحة والمشینة في منطق  دان تعإھانة  كبیر السن بأي شكل ك

   .السواء علىفي الریف والحضر وعاداتھ كل تقــالید المجتمع اللیبي 

  :   ق االصبر وتحمل المش علىـ القدرة  5
ـادة ــیتصف أفراد المجتمع الریفي اللیبي كسائــر المجتمعات الریفیة ع

الصفة أو الخاصیة إلي حیاة وتعود ھذه  ،تحمل المشاق علىبالصبر والقدرة 

األقل في الماضي  فيفحیاة البادیـة  .ىمھنة الزراعة والرع ىالبادیة القاسیة وإل

 ،متواصًال وعمًال ًاوكفاح ًاوجلد ًافھي حیاة تقتضي صبر ،لـم تكن مریحة سھلة

ولعل ذلك في حد ذاتھ یفسر لنا لماذا ال یمـیل اإلنسان البدوي والریفـي عمومـا 

والسبب بكل  ،لضحك أو الترفیــھ أو التسلیة أو حتى االبتسامــة العفویــةا ىإلـ

فھو ،ي حیاتــھ الیومیة منذ الطفولة وقتا للعب أو اللھوـد فـبساطـة أنھ ال یوج

  .   )14(مثابر جاد في زراعة أرضھ أو العنایة بمواشیھ وأغنامھ

 يالتفإن مھنة الریفي الیوم  مالعموم سواء الحیاة اللیبیة الماضیة أ علىو   

انتظار  علىالصبر  علىو ،ھي غالبا الزراعة تحتاج إلـي جھد بدني كبیر

وان ـأن الزرع الذي یزرعھ والحیو .یؤتي ثمـاره ویحین جمعھ الزرع حتى

ات واألمراض والتأثـر بظروف الطبیعة ــالذي یربیـھ عرضة لإلصابة باآلف
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كل والصعوبات التي تتطلب منھ الصبر وفـي ھــذا كلـھ یواجھ المشا ،المتغیرة 

   .ھاعلیوحتى معالجة األمور والمثابرة حتى یمكن التغلب 

  : ونصرتھ ـ نجدة الضعیف 6
دة لألقــارب والجیران ـتقدیم العـون والمساع ونصرتھ یقصد بنجدة الضعیف

ومھما كانت طبیعة ھـذه  ،واألصدقاء وحتى الغرباء وقت الحاجة والشدة

فإذا مرض أحد األقارب مثال یھب الجمیع لتقدیم العون  .دةالحاجـة والش

في  رقدكما أن زیارتھ أذا  ،أو شراء الدواء ىالمشف ىما بنقلھ إلإوالمساعدة 

أمر ونصرتھ ن نجدة الضعیف إ .تعـد مــن أقدس الواجبــات االجتماعیة ىالمشف

في كـل مكان  األخالق واآلداب االجتماعیة والقبلیةوتحتمھ فـي كـل األحـوال 

    .من لیبیا

فھي عرف ،ولكن في حیاة البادیة والریف اللیبي تأخذ طابعا ممیزا   

أن الحیاة الصحراویة التـي و ،اجتماعي قوي ینبع مــن التالحم القبلي والعائلي

األقل في الماضي تفرض وتنمي ھــذه  في ،ـوة والشدة والجفافــتتصف بالق

ـ إي الصحراء دائما ضعیف ویحتاج إلي العون  ات فإلنسان أمامھاــاألخالقی

   .والمساعدة

ویبدو الیوم أن تأثیرات التغیرات االجتماعیة والتنمیة والتحدیث قـد أثرت    

وأصبح  ،فلم تعد المسألة كما كانت في الماضي ،في ھذه األخالقیات االجتماعیة

واضحا بل اعدة ت المجتمع لطلب العون والمسو االلتجاء إلي مؤسساـاالتجاه نح

فتة لـالنتباه وھي قـد یفقد رجل ما سبل العیش وال یجد مــن الھناك ظواھر  نأ

بل یحدث أن یكون ھناك  .ال المؤسسات االجتماعیة العامةإیساعــده أو یعینھ 

علة  ،ولكــن یعرفون بعضھم بعضا ،أقارب یسكنون في منطقة واحدة في المدن
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ونصرتھ ال أن نجدة الضعیف إتعاون االجتماعي ھذا التغیر في مبدأ الالرغم من 

تعـد مـن أخالقیات الشجاعة والفروسیة العربیة المنتشرة في المجتمع اللیبي 

  .  )15(المدن مالبادیة أ مسواء في الریف أ

  :  ـ حب الطبیعة والحریة 7
حب الطبیعة وااللتصاق بھا  علىفطر اإلنسان العربي عموما منذ القدم     

بدون قیود وحواجز ویبدو أن من ا دائما الشعور بالحریــة واالنطالق ولد فیھف

إن تفسیر ذلك یمكن أن یكمن  ،العربي یكـره القیود مھما كانت مادیـة أو معنویة

فـھو  ،في تراث العرب المرتبط بأفـاق الصحراء الشاسعة والطبیعة والودیــان

ا ولدت فیھ عبقریة وھذه الظروف كثیرا م ،ینتقل في صحراء ال حدود لھا

بل وكثیرا ما یعلل الغربیون القدرة الشعریة واللغویة عند  ،الخیال والذاكرة

یعللون و .العرب بحیاة الصحراء الشاسعة التي توحي بتعدد المعاني وعمقھا

ا ــربي عمومـوالع ،لمتناھیةال اأیضا عاطفتھ وأخالقیاتھ بھذه الصحراء وآفاقھا أ

 ،األرض علىاألرض وتنــاول طعامـھ  علىذا جلـس ال یشعر بالراحـة أال إ

 ،األرض علىخاصة فـي الریف والبادیـة وتبـادل الحدیث مـع األصدقاء 

الطبیعة وھذا ما جعل شخصیتھ تمیل دائما إلي  ىوالعربي من أقرب الناس إل

   .البساطة

سمة ونھا ولعــل حب الطبیعة والحاجـة دائما لحریة االنطالق والحریة ك   

ي تكوین شخصیة الریفي في لیبیا قد تعارضت كثیرا مع الحیاة في ــنفسیة ف

نماذج من المساكن والشقق الحدیثــة فــي العمارات التي أقامتھ الدولــة 

ا ملتصقا ــفاللیبي كإنسان عربــي یحب العیـش دائم ،إلسكــان المواطنیــن
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ویكره كل ما یقید  ،اجنباألرض والطبیعة واألشجار واألغنــام والطیور والدو

   .حریتھ الشخصیة وسلوكھ العضوي

  :  ـ السخاء في التعبیر العاطفي 8
وأن البدوي  ،أن الحیاة في الصحراء صعبة وقاسیةمن رغم على ال     

ال أنھ ـ أي البدوي والریفي ـ یبدى إ .والریفي یعیش دائما حیاة عمل وكفاح وجَد

 ،مـن تربطھ بھم صلة قربة قویــةكثیرا من المشاعر والعواطف نحو كل 

بل أن التقالید االجتماعیة  ،اص نحو األطفال والمسنینــویتجلى ذلك بشكــل خ

ال أتھم بأنھ متكبر إرد بأن یكون سخیا في التعبیر عن عواطفھ وــتطالب الف

   .ومتعال

ات التحدیث والتحضر ــموجمن رغـم بالوال بد من اإلشــارة ھنـا إلي أنـھ    

ویـا ویسیطر ـال أن السخاء فـي التعبیر العاطفي مـا یزال قإ ،المجتمع اللیبي في

وخاصة ھؤالء الذین  ،العالقــات االجتماعیة حتى بین سكان المدن على

 ن یبدي عواطفھأفاإلنسان اللیبي البد  ،ل ریفي أو بدويــینحدرون من أص

بـل  ،غیــر اجتماعيمتكبرا و دال عإو ،بسخاء لكل الذین یحیطون بھ ویظھرھا

واطف كثیـرا ما تسبب مشكالت اجتماعـیة واقتصادیـة بین سكـان ـأن إبـداء الع

     .المدن وذوى األصــول الریفیــة

 علىن الماضي فإنــھ یجب التأكیــد ـــذه الصورة التي ھي مـھمن رغم بالو

العواطف  أن التحدیث والتحضر في المجتمع اللیبي قد بدا یغیر مـن حدة إظھار

ا یتفــق ــابعـا ونمطـا عملیــحتى في المجتمع الریفــي نھائیـا ولكـن لیعطیھا ط

  . )16(  وحیــاة المجتمع الحدیث
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   .في نشر الثقافة دور وسائل اإلعالم/  ث الرابعالمبح

  :أوال ـ ماھیة وسائل اإلعالم وأھمیتھا 
را خطیرا في تغییر تلعب وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة والمكتوبة دو

 المثقفةوفي إعادة توجیھ سلوك األفراد خاصة في الشرائح ،اآلراء والمعتقدات

ي ـیر والتغییر فـحیث یسھل التأث ،والطبقات االقتصادیة واالجتماعیة المتوسطة

   .والسلوكیة السائدة القیمةمعتقداتھم وأنماطھم 

ي بلدان العالم ــوتنتشر أجھزة اإلعالم والتثقیف بمختلف أنواعھا ف

وأسالیب تعبیرھا صورا  اــنقل ھذه القنوات في برامجھا وموادھتو ،اإلسالمي

التماسك  علىمن حیث حرصھ ،ة وقیما اجتماعیة عن واقع المجتمعــإیجابی

ال أننا نجد إ ،ومن حیث احترامھ للعادات والتقالید،واالستقرار بین أفراد األسرة

 د تجسدــالتي قواد والبرامج اإلعالمیة ــن المــن ذلك العدید مــالنقیض م على

ن المجتمع الصورة ــن مجتمعاتنا اإلسالمیة ال تظھر مـا غریبة عـقیم

   .ار الضعف النوعي والنقص الفكري والتبعیةـأفك أو التي تجسد،الحقیقیة

ل ـوھناك وسائ،ینطوي أي نوع من االتصال اإلنساني على دعایة كافیة 

ع أن تطویر وسائل ــا الختالف وسائل االتصال، والواقدعائیة متعددة طبق

حیث  ،دعم االتصال بمالیین الناس علىد یحد من قدرة الداعیة ـاالتصال ق

 ،واإلذاعــة ،مـــن الممكن نشر نفس الرسالـــة عـن طریــق الصحافةأصبـح 

ع ي المجتمــش فـذي یعیــومن المستحیل لإلنسان ال،والتلیفزیون ،واألفــالم

 ،فكره وفعلھ علىذه المنبھات التي تؤثــر بالضرورة ــل ھــالعصري أن یتجاھ

ث یعتبرھا الجمھور مصادر ـحی ،دیدةـذه الوسائل من منظورات عـإلي ھ وینظر

مبعث الثقافة واالتصاالت  أنھاوالبعض اآلخر ینظر إلیھا  ،ترفیھ ومعلومات
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لمعلن اأما .ارات كبرىأنھا استثم علىالكھا ــموینظر إلیھا  ،بالجمھور

أدوات للتأثیر على مـالیین الناس لكـي یفكــرون ویتصرفون  دوالدعایـة فھي تع

   .بطریقة محددة

ذه ــة قوى معادیة ألثر الدعایة التي تمارسھا ھـد ھناك أیـھل توجولكن    

ل متعددة تحول دون وصول ــالوسائل المتعددة ؟ مــن الواضح أن ثمة عوام

 .ول المواطنینــعق علىمھمة التأثیر  ل أو تعوقبل وتعرق ،ي أھدافھاـلالدعایـة إ

فكثیرا ما نجد  ،ر السلبي الذي تمارسھ البیئة الثقافیةــھا فــي التأثیــیتمثل أول

والنتیجة الحتمیة لذلك .ا مختلفةــمنافسة بین المسئولین عن الدعایة لسلع أو قضای

اه الالمباالة ـلمواطنین أنفسھم أو في اتجا لىعور ـي اختالط األمــا فــمإثل ـتتم

وخصوصا ،اعيـل دفــن أن یصحب الدعایـــة رد فعـذا ویمكــھ،والسلبیة

أي  ھاعلیل ـي یشتمـوانب الغامضة التــي توضیح بعض الجــا تفشل فـعندم

   .داخل المجتمعة ـافیـــالنشأة الثق علىذا یعتمد ــد وھـف معقـموق

ح الرسمیة التــي تحكــم ــفیتمثل في تلك القواعد واللوائ ،نيأما المعوق الثا  

ن لم یكن جمیعھا ـ إفكثیر من الحكومات ـ ،انتشار المعلومات في المجتمع

  . )17(تمارس الرقابة الرسمیة وخاصة في األمور التي تمس مصالحھا الحیویة 

ت ـ من حیث ذا كانت االنتقادات الرادیكالیة لصناعات االتصال قد وافقإ     

أولویة التحلیل االقتصادي في میدان سوسیولوجیة االتصال  علىالمبدأ 

د أخفقت في أن تنفذ إلي ما وراء ھذا المبدأ ـ لكي توفر تفسیرات ـفق ،الجمھوري

ذا ـي ھـا فـارة إلیھـكن اإلشـان أساسیان یمـھر اتجاھـحیث ظ .مستفیضة لنتائجھا

براز وجــود عالقة مــن نوع إتخذ صورة الذي ـ االتجاه اأوال : ا ـام وھمـالمق

بسیط بیــن البناءات والعالقــات االقتصادیة من ناحیة وبین طبیعة الثقافة التي 
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في المجتمع الرأسمالي من الناحیة  بالجماھیرل االتصال ــتنتجھا وسائ

 بالجماھیرل االتصال ـومثال ذلك تلك القضیة التي تشیر إلي أن وسائ،األخرى

فیھ  دفي نفس الوقت الذي تع،دة في المجتمعــتعبیر عن نسق السیطرة السائ يـھ

  .قــذا النســوسیلة لتعزیز ھ

ة والنظام ــیل متعمق لطبیعیة الدولــدون إجراء تحلمن في الحقیقة أنھ و

أي شيء أكثر من مجموعة تفسیرات  ىھ ال یمكن التوصل إلــنإف،ةــالشرعی

ي ـووظائفھما ف بالجمھورل االتصال ـن وسائـلكل م تبالغ في التبسیط والسطحیة

ن ـم" وھناك أیضا قضیة أخرى تشیر إلي أنھ .ام الدولةـنظ علىخفاء الشرعیة إ

ون ـویقوم رــبالجماھیل االتصال ــن یملكون وسائـك الذیــالواضح أن أولئ

ذات  اعتناق وجھــات النظــــر األیدیولوجیة ىــھــم أكــثر میــال إل،بضبطھا

ر ـھ وجھات نظـذي تتركـر الـك بأن األثـذل علىالمیول المحافظة ویدللون 

  .  )18("صال الصحف بوجھ خاـي مجـأو فوریا ف ًااشرـون مبـیك،ؤالءــھ

أو " لمخرجات "فقد تمثل في إجراء فحص نقدي ،وأما االتجاه الثاني  

ا ـع والنوایـة الدوافـواستخالص مجموع بالجماھیرل االتصال ـمضمون وسائ

ومن المعروف أن تحلیل المضمون ھذا  ،لق بأشخاص المنتجین لھاــي تتعــالت

ھو ذلك النوع من التحلیل الذي یقصد بھ دائما تحدید اآلثار التـي یمارسھا 

    .وال یمكن لھ أن یفعل أكثر من ذلك ،الجمھور علىالمنتجون 

موجھا نحو تفسیر  دعطالما أن الجزء األكبر من حیاة اإلنسان ی،وأخیرا  

سوف ،ویسمعھ ویراه ،ن التقییم الواعي لكل ما یقرأهإف ،بیئتھ العقلیة والفیزیقیة

ذا الھدف ـویمكنھ أن یحقق ھ ،الحقیقة ىیعاونھ إلي درجة كبیرة في التوصل إل
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ن خالل ـم مــث ،انبــن جـیر الرسمي مـم غـذاتي أو التعلـن طریق التثقیف الـع

   .لرسمي من جانب آخرم اـل التعلـوسائ

  :وظائف وسائل اإلعالمأھم ثانیا ـ 
الم عموما تشھد ازھي ـصار من المؤكد أن الصحافة ووسائل اإلع     

ر ثمانینات القرن ـمنذ أواخ شاھدتھل الذي ــعصورھا بفضل التطور الھائ

نھ یمكننا القول إننا نعیش عصر اإلعالم بكل ما یحملھ المفھوم أ حتى،الماضي

إنسان  علىفقد صار من المتعذر إذ لم یكن من المستحیل  ،الالت فكریةمن د

ي ـالمجسد فومكانھ  الوسائليل ــان العمـن یحیا خارج نطاق زمأعصرنا 

د ال نكون مبالغین إذا سلمنا بأننا صرنا نعیش ـوق ،متغیرات الصوت والصورة

 ذاـارج ھـیاة خان الحــد باإلمكــ، ولم یعأسیري عالم وسائل اإلعالم الساحر

ل ــدى وسائـون برفقة إحـون ویستیقظــع تقریبا ینامـفالجمی ،عــالواق

  : الم في اآلتيــل اإلعـــائف وسائــم وظــل أھـ، ونستطیع أن نجم)19(المـاإلع

  :ـ الوظیفة اإلخباریة1
ل ــم وظائف وسائـن أھـات األمور مـد وظیفة األخبار بالحوادث ومجریـتع

والذي یقوم بھذه الوظیفة ھم األشخاص القائمون على  ،جماھیراالتصال بال

والتي لھا من األھمیة  ،ویعیشونھا وسائل اإلعالم والذین یالحظون تلك األحداث

  . )20(والضخامة ما یؤھلھا للنشر والتوزیع عبر تلك الوسائل 

ن أجلھا ـالوظیفة اإلخباریة من الوظائف األولى التي نشأت م دوتع     

فالخبر ھو المادة الخام  ،وھي أساس كل الوظائف األخرى،ة وتطورتـافالصح

   .)21(الذي یتم من خاللھ تحقیق الشرح والتفسیر وما إلي ذلك من وظائف
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فھي  ،یة لألفرادـي أھمیة كبرى في الحیاة االجتماعالوتلعب األخبار بالت   

ي یعیشون الم الذــأحكامھم وتصوراتھم حول الع ھعلیاألساس الذي تبنى 

یتم تدعیم قدرة األفراد على  وعن طریقھا ،واألخبار ھي أساس المعارف،فیھ

إدراك ما یجري حولھم من أحداث بما یمكنھم من اتخاذ المواقف الصحیحة 

   .)22(وإصدار األحكام الصائبة

  : التفسیروـ الشرح  2
  ،ا العصر بعد أن تعقدت الحیاةصار من الضروري لوسائل اإلعالم في ھذ

أن تزود الناس  ھاعلیل صار ـب،وتعددت المصالح أال تكتفي بنشر األخبار فقط

 ،)23(بغیة مساعدتھم على فھم أفضل لما یحدث ؛بالشروح والتفسیرات والبیانات

ومن ھنا  ،دم المعلومات التي یریدھا الناسذلك أن األخبار في حد ذاتھا قد ال تق

قیق وظیفة الشرح والتفسیر من خالل ویتم تح ،تأتي أھمیة تقدیم الحقائق مفسرة

 ،والتحقیقات قاتعلیكالت ،العدید من القوالب التي تقدم عبرھا الرسائل اإلعالمیة

واألعمدة والتقاریر المفسرة المدعمة بمعلومات وافیة عن  ،والمقاالت االفتتاحیة

والدراسات والصور  ،والحوارات مع المسئولین والمتخصصین ،الموضوعات

  .)24(األسبوعیة والتلخیص ،ورسائل القراء والمشاھدین ،اإلعالمیةوالحمالت 

  : والتوعیة معلیوالتالتثقیف ـ  3
تكمن أھمیة ھذه الوظیفة في تزوید الجمھور المتلقي بالمعارف والمعلومات 

وتضیف  ،مكانة وسائل اإلعالمترقى بإن ھذه الوظیفة و ،في المجاالت المختلفة

ر ـي نظـف معلیوالترا لسمو التثقیف ـر والتقدیس نظـین التقدـة مـــالـح ھاعلی

قافة لیشمل إشباع االحتیاج اإلنساني لمختلف ویتسع مفھوم الث.عامة المتلقین

ي ـي تتضمن فــوھ ،اآلداب والفنوناالت العلوم وــجوانب المعرفة في مج
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لمیة والتي تنبثق من المادة الثقافیة والع ،معلیالتـذا مھمة ارھا الموسع ھـإط

وبین ثنایا المعلومات المتصلة بالتدریب وتنمیة المھارات  ،المتخصصة

   .)25(ي شتي المجاالتــرات والممارسات فــارب والخبـوالتج

  : ـ الضبط االجتماعي 4
یقصد بالضبط االجتماعي السلطة غیر المرئیة التي یحسب الفرد حسابھا 

ل ـذه الوظیفة وسائـعل ھ، وتج)26(وھو یتصرف داخل المجتمع الذي یعیش فیھ

بما یرفع من رصید أھمیتھا  ؤدي دورا أساسیا وحیویا للمجتمعاإلعالم ت

حیث تمارس ھذه الوسائل مھام اإلشراف والمراقبة للحیاة ھ، ـوضرورتھا ل

وسلوك األجھزة ،دى تنفیذ القوانینـومتابعة م،ومالحظتھا عن كثب ،العامة

  . )27(ى اتساقھ مع إحكام القانونومد ،جھات اإلداریة كافةوالسلطات وال

ن وسائل أالذي یرى ) الزرسفیلد (أستاذ االتصال  ھعلیوھو ما أكد    

د ــوتؤك ،ا والموضوعاتـي القضایـاإلعالم تمتلك القدرة على لفت األنظار إل

م والمعاییر االجتماعیة المرغوبة من خالل كشف ـااللتزام بالقی على

   .)28(االنحرافات

ن خالل ـي الضبط االجتماعي مـتجلى أیضا دور وسائل اإلعالم فی ذلكك   

را صعبا ــأم ھعلیقیامھا بتوحید الناس على ثقافة واحدة یصبح الخروج 

فاألنماط السلوكیة التي یتعلمھا الناس من وسائل اإلعالم تصبح مع ،ومتعذرا

ن ــم زءــإنھا تصبح جو ،مرور الوقت عرفا وتقلیدا لدى غالبیة أولئك الناس

   .)29(لضبط االجتماعيلة المجتمع المكونة ـثقاف

 معلیوالتذلك الثقافة بن ووتك،الجمیعاجل فالعلم للجمیع والثقافة للجمیع ومن 

تین أساسا بقضیة الحریة والدیمقراطیة نمرھو،وما یتبعھا من رقي وحضارة
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في  معلیوالتوتبقى الحریة والدیمقراطیة ھي السیاج والوسیلة لنمو الثقافة 

   .) 30(المجتمع بجمیع جوانبھ وأركانھ

   :الخاتمة
عن الثقافة ومسألة وجودھا  یظھر لنا من خالل سرد ھذه الورقة البحثیة      

ن إیمكننا القول  ،اإلنسان النموذجي ءوبنا النشءفي تربیة  بھا المناط والدور

ماعي ثقافي وھي أساس كل بناء اجت ،اإلنسان ءالثقافة لھا دور كبیر جدا في بنا

وأھمیتھ في  ،یان الثقافيوالمحافظة على ھذا البن االھتمام ناعلیلذلك وجب ،سلیم

دور الثقافة في بناء  ى، وقد تعرضت ھذه الورقة البحثیة إللفرد والمجتمعبناء ا

ب ذلك في سبیل أن تغطي أھم جوان وقد حاولت الباحثة ما استطاعت ،المجتمع

التي تؤدیھا الثقافة  ةنظرا لألدوار المتزایدو،هتشعبھ وتعقدمن رغم ب ،الموضوع

فقد تناولت مفھوم الثقافة  ،تجاه قضایا المجتمع المتعددة والمتجددة أیضا

ثم العناصر البنائیة والقیم الثقافیة للمجتمع اللیبي من  ،من جھةوخصائصھا 

   .ودور وسائل اإلعالم في نشر الثقافة لتطور المجتمع  ،ناحیة أخرى

  : من النتائج التالیةد ھنا أھم ما توصلت إلیھ ھذه الورقة البحثیة ونرص   

متزاید بأھمیة الثقافة في العصر الحدیث، وتزاید  دولٌي اعتراٌف ھناكـ  1

   .األدوار الملقاة على عاتقھا تجاه بناء المجتمع

 ،ومادیةإن موضوع الثقافة یتجاوز كونھ مجرد عناصر بنائیة ومعنویة ـ  2

تحتاج إلي العدید من األدوات  ،وقیم رفاومع اتافة إلي كل ذلك ثقاففھو باإلض

  .، لتكون ضمن منظومة القیم المقدسة في المجتمعلتعمیمھا ونشرھا وغرسھا
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نھ ثمة صلة عمیقة لیس باإلمكان تجاھلھا بین الثقافة ووسائل إـ  3

ء ألداء اإلعالمي یمكن أن یلحق ضررا بالبناوإن أي قصورا في ا،اإلعالم

   .الثقافي في المجتمع

وظائف الثقافة وتتنوع تجاه المجتمع باختالف قضایا المجتمع  دـ تتعد 4

   .من ناحیة أخرىلھا وشكلھا إلعالمیة وبمستوى المعالجة ا ،ناحیة منوتنوعھا 
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   :المراجع 
ناء ت الشخصیة في البعلم االجتماع الثقافي مشكال ،إسماعیلقبارى محمد .ـ د 1

   .15ص  ،ف 1982 ،اإلسكندریة ،االجتماعي

رباح  ،ترجمة عربیة إعداد ،أسس االنتروبولوجیا الثقافیة ،ھرسكوفیتز.ج.ـ م 2

   .10ـ 5ص ص  ،1973دمشق  ،منشورات وزارة الثقافة ،النفاخ

  .30ـ  20ص ص   ،مرجع سابق ذكره ،ھرسكوفیتز.ج.ـ م 3

دار  ،بحث في علم االجتماع الثقافي ،الثقافة والشخصیة ،سامیة الساعاتي .ـ د 4

   .82ـ 80ص ص  ،ف  1988 ،النھضة العربیة

الجزاء األول   ،لدراسة المجتمع مدخل ،البناء االجتماعي ،احمد ابوزید. ـ د 5

 176ص ص   ،للطباعة والنشر الدار القومیة ،ف1965  ،المفھومات،

   .180ـ

النظریة والمنھج   ،ألولالجزاء ا ،علم االجتماع ،محمد عاطف غیث. ـ د 6

   .274ف ص1966 ،دار المعارف ،والموضوع

    . 286ـ 276ص ص  ،مرجع سبق ذكره  ،محمد عاطف غیث. ـ د 7

   .287ص   ،مرجع سبق ذكره ،محمد عاطف غیث. ـ د 8

  ،دار المعرفة الجامعیة  ،أسس علم اإلنسان  ،حمد إسماعیلقباري م. ـ د 9

    .452ـ  445ص ص  ،اإلسكندریة

دار   ،ت في المجتمع والثقافة والشخصیةدراسا  ،على عبد الرزاق جلبي. ـ د10

    .131ـ  130ص ص  ،ف1984بیروت   ،النھضة العربیة

 ،وليالطبعة األ ،المجتمع الریفي والحضري  ،ـ حسن على حسن 11

   .285ص ،ف1991 ،المكتب الجامعي الحدیث  ،اإلسكندریة
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ـ  فالیتا،اع الریفي أسس ومفاھیملم االجتمع،على الحوات.ـ د 12

  .192ص،ف،199.مالطا

تونس  ،الطبعة الثانیة ،مع البدو في حلھم وترحلھم ،محمد المرزوقي. ـ د 13

   .195ص  ،ف1984 ،الدار العربیة للكتاب طرابلس،/

   .196ص  ،ف 1991 ،مرجع سابق  ،حسن ـحسن على 14

   .193ص  ،ف1996  ،مرجع سابق ،على الحوات. ـ د 15

   .198ص  ،ف1996 ،مرجع سابق ،على الحوات.ـ د 16

   .200ص ،ف1996  ،مرجع سابق ،على الحوات. ـ د 17

لمجتمع الحدیث النظریة االتصال الجماھیري وا  ،سامیة جابر .ـ د18

     .116ـ  115ص ص   ،اإلسكندریة  ،دار المعرفة الجامعیة ،والتطبیق

   .259ـ 257ص ص   ،مرجع سابق ،سامیة جابر. ـ د19

 ،مكتبة العبیكان،نالریاض 2ط،علم االتصال المعاصر ،ـ عبداهللا الطویرقي20

  . 241ص،م1997

 ،في علم اإلعالم واالتصال بالناسمقدمة  ،ـ محمود عبد الرؤوف كامل 21

   .75ـ74ص ،م 1995،جامعة القاھرة ،مكتبة نھضة الشرق،القاھرة ،1ط

عالم   ،القاھرة،1ط ،تجاھات التأثیروانظریات اإلعالم  ،ـ محمد عبد الحمید 22

   .49ص ،م1997 ،الكتب

العربي للنشر  القاھرة،،سوسولوجیا الخبر الصحفي ،عبد الفتاح عبد النبيـ  23

   .33ـ32ص،م1989 ،والتوزیع

    .169ص،م1987 ،بیروت،2ط ،مطالعات في اإلعالم،ـ محمد أحمد خضر 24
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العربي للنشر  ،القاھرة،لیمياإلعالم اإلق ،ـ إبراھیم عبد اهللا السلمي 25

   .40ص،م1992،والتوزیع

 ،جامعة الزقازیق،الزقازیق،نظریة الحملة الصحفیة،ـ أسماء حسین حافظ 26

   .56ص،م1989

جامعة ،الزقازیق ،أصول ومبادئ الصحافة ،سین حافظـ أسماء ح 27

   .58ص ،م1997،الزقازیق

   .39ص ،مرجع سابق ،ـ محمود عبد الرؤوف كامل 28

كیف تؤثر وسائل  ،محمد بن عبد الرحمن الحضیف ـ 29

   .40ص ،م1994 ،مكتبة العبیكان،الریاض،1ط،اإلعالم

ة ـة والدیمقراطیة في الثقافـقضیة الحری ،محمد فاروق فؤاد راغبد  .ـ أ 30

   .237ف، ص1984 ،معلىوالت
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  الفروق في مستوى الذكاء وعالقتھ بااللتحاق بریاض األطفال 

  نوري أحمد الغنودي              . د                                                                                  
  ابتسام سالم المزوغي. د                                                                                  

  علم النفسقسم                                                                                        
  كلیة  اآلداب بالزاویة                                                                                  

  :مقدمة
رحلة الطفولة المبكرة في حیاة الطفل فھي بات من المؤكد أھمیة م  

فقد أشار . األساس في تشكیل شخصیتھ التي یبنى علیھا المراحل التالیة

)seefeldt, 1990  فھي مرحلة  ،خصب في حیاة اإلنسانأنھا المرحلة األإلى

حیث یتم خاللھا تحقیق عدد من األھداف المتمثلة  ،التأسیس لنمو شخصیة الطفل

ونظرًا ألھمیة ھذه . )1(ھم ومھاراتھم وقدراتھم واتجاھاتھمفي تطویر معارف

 ًاتي تعد صكلدولة بااللتزام باتفاقیة حقوق الطفل وا 193المرحلة فقد تعھدت 

واتخاذ جمیع التدابیر  ،یلزم تلك الدول باالعتراف بحقوق الطفل ًادولی ًاقانونی

، أضف إلى )2(ليعن ذلك أمام المجتمع الدو لةوؤلتأمین حقوقھ باعتبارھا مس

ذلك توصیات أغلب المؤتمرات والندوات العلمیة بأھمیة التعلیم ما قبل 

المدرسي، حیث أكدت العدید من الدراسات التربویة أن شخصیة الطفل تتشكل 

في سنواتھ الخمس األولى وھذا یتطلب االھتمام بحیاة الطفل المعرفیة 

برؤى  2007ة أوصى المجلس القومي للطفولو. والشخصیة والجسمیة

ومن بین ما أوصى بھ  ،ستراتیجیة إلقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربیةإ

المراحل التعلیمیة وباألخص التعلیم ما قبل  ترقیة جودة النوعیة في جمیع

  .)3(المدرسي
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لقد حظي موضوع نمو قدرات الطفل وتطور ذكائھ باھتمام واسع في و  

في نمو قدرات الطفل وتداخلھا ات المؤثرة مجال علم النفس وذلك لتعدد المتغیر

أم عوامل بیئیة، وقد تناول علماء كانت وزیادة ذكائھ سواء عوامل وراثیة 

 النفس الذكاء من زوایا مختلفة في محاولة لفھم مكوناتھ ومعرفة العوامل

المؤثرة فیھ وظھرت العدید من النظریات لتفسیره فجعلت منھ میدانًا خصبًا 

ة، فبیاجیھ یعتقد أن الذكاء ینمو ویتطور نتیجة تفاعل عوامل للبحث والدراس

، في حین یرى فیجوتسكي أن النمو المعرفي لدى )4(الوراثة والعوامل البیئیة

  .)5( یرتكز على التفاعل االجتماعي ودور البیئةالطفل بما في ذلك الذكاء 

مالحظة الواالنتباه، والتفكیر، وإن التكوین العقلي للطفل مثل الذكاء،  

والفھم واالبتكار وغیرھا من القدرات العقلیة تتأثر بالبیئة التي ینتمي إلیھا الطفل 

فقد أشارات الدراسات إلى أھمیة البیئة المحیطة والتي من شأنھا أن تطور النمو 

العقلي عند الطفل أو تعیقھ، ومن المفترض أن تلعب ریاض األطفال دورًا 

لیة ومن بینھا الذكاء حیث یعتقد العدید من العلماء أساسیًا في تنمیة القدرات العق

)  5- 2( أن مواقف الطفل المستقبلیة تشتق من مواقفھ خالل المرحلة العمریة 

، سنوات وھذا یعلل أھمیة تربیة الطفل قبل المدرسة في تنمیة قدراتھ الذكائیة

ال في األمر الذي یدعو لالھتمام بریاض األطفال كونھا البیئة الحاضنة لألطف

  .مرحلة الطفولة الحرجة والتي تؤسس لتكوین شخصیة اإلنسان

  :مشكلة الدراسة
لزامیة مرحلة التعلیم ما قبل المدرسي إال أنھ ال یمكن دم إبالرغم من ع  

ففي ھذه المرحلة یتطور العقل لیصل إلى تثبیت . تجاھل أھمیة ھذه المرحلة

وھما دیمومة األشیاء  ،معرفتین أساسیتین ومؤثرتین في باقي مراحل حیاتھ
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وھذا التطور  ،ي تحدید موقع جسمھ في الفضاءأ ،وتنظیم األشیاء في الفضاء

  .)6(ینمي ذكاء الطفل

) وراثیة، بیئیة، ثقافیة ( إن نمو الذكاء یتأثر بمجموعة من العوامل   

وھنا ال یمكننا أن نغفل عن دور ریاض األطفال في تنمیة مجموعة من 

مناھج ریاض األطفال لیس من ھدف فال ،لدى الطفلالمھارات والقدرات 

التدریب بالمعنى المتعارف علیھ بل التنمیة الشاملة لحواس الطفل وقدراتھ 

والتي أن الذكاء باعتباره أحد القدرات العقلیة  یرى الباحثانومیولھ واتجاھاتھ، و

 تسھم مرحلة ریاض األطفال في نموھا وتطورھا ما یجعل ھذه الدراسة تنطلق

  :من طرح التساؤل التالي

مرحلة تعلیمیة وإن كانت غیر ونھ كھل تؤثر مرحلة ریاض األطفال   

  ذكاء األطفال؟  مستوى في تنمیة إلزامیة 

  : أھداف الدراسة
  :تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق التالي  

  .طفالالتعرف على العالقة بین الذكاء وااللتحاق بریاض األ - 1

مستوى الذكاء بین األطفال الملتحقین بریاض  التعرف على الفروق في - 2

  .األطفال وأقرانھم الذین لم یلتحقوا بریاض األطفال

ممن ) إناث  –ذكور( التعرف على الفروق في مستوى الذكاء بین الجنسین  - 3

  .التحقوا بریاض األطفال

التعرف على أثر التفاعل بین جنس التلمیذ والتحاقھ بریاض األطفال على  - 4

  .ءالذكا
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  :تساؤالت الدراسة
  بین الذكاء وااللتحاق بریاض األطفال؟ إحصائیةذات داللة ھل توجد عالقة  - 1

 –ذكور( ھل توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى الذكاء بین الجنسین  - 2

  ممن التحقوا بریاض األطفال ؟) إناث

 فيال جنس التلمیذ والتحاقھ بریاض األطفمتغیري ھل ھناك أثر للتفاعل بین - 3

  الذكاء؟

  : أھمیة الدراسة
وھذا من  ،معرفة العالقة بین مستوى الذكاء وااللتحاق بریاض األطفال - 1

شأنھ توجیھ اھتمام القائمین على شؤون التعلیم إلى أھمیة ھذه المرحلة 

  .إقرارھا كمرحلة إلزامیة في السلم التعلیميو

رة في زیادة مستوى توفر قدر من المعلومات التي تتعلق بالعوامل المؤث - 2

الذكاء ومحاولة االھتمام بھا ألننا في مرحلة أشد ما نحتاج فیھا إلى المورد 

  .البشري والعمل على تنمیتھ

قلة الدراسات المتعلقة بالعوامل المؤثرة في زیادة مستوى الذكاء على  - 3

  .محليمستوى الال

یة لبناء ساسقاعدة أ درحلة الطفولة والتي تعتتناول ھذه الدراسة م - 4

ھم لبناء إلی فأطفال الیوم ھم رجال المستقبل الذین نحتاج ،شخصیة الفرد

  .الوطن
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تتبلور أھمیة الدراسة في الكشف عن بعض العوامل المؤثرة في مستوى  - 5

  .والتعرف علیھا واالھتمام بھا الذكاء

  :مصطلحات الدراسة
 )7(تعلقات العالقات والم إدراكیعرف سبیرمان الذكاء بأنھ القدرة على  - 1

وإجرائیًا ھو القدرة  ).8(وھو القدرة على حل المشكالت واالستدالل 

  .العقلیة لعینة الدراسة مقاسة باختبار المصفوفات المتتابعة المعیاري

ریاض األطفال بأنھا الحدیقة التي یتحرك  عرفت :مرحلة ریاض األطفال - 2

لة التي تسبق وھي المرح .)9( فیھا الطفل ویكون نموه من خالل اللعب

  .سنوات وحتى دخول المدرسة 4مرحلة التعلیم اإللزامي وتمتد من عمر 

  :حدود الدراسة
تقتصر ھذه الدراسة على تأثیر االلتحاق بریاض األطفال : حدود موضوعیة -أ

  . قدرة عامةونھ على الذكاء ك

تالمیذ الصف الرابع الملتحقین بمدارس التعلیم األساسي : حدود بشریة -ب

ین سبق لھم االلتحاق بریاض األطفال ومقارنتھم بزمالئھم الذین لم الذ

  .یلتحقوا بریاض األطفال

مدارس التعلیم األساسي بمدینة صبراتة للعام : نیةاحدود مكانیة وزم -ج

  . 2014-2013الدراسي 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة
 معرفة ثانیًا ،عض نظریاتھلذكاء وبأوًال ا :یتناول اإلطار النظري جانبي الدراسة

  .الدراسات ذات العالقة  وأخیرًا عرض بعضأھمیة مرحلة ریاض األطفال، 

  :الذكاء  -أوًال
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وتناولھ العلماء من  ھتعددت تعاریف الذكاء واختلفت باختالف نظریات        

وبرز في مجالھ العدید من العلماء  ھلة منھم لفھم مكوناتاوجوانب مختلفة في مح

 نظره، فقد عرفھ تیرمان وجھة حسببى تعریفھ كًال لطبیعتھ وتطرقوا إ لتفسیر

Terman وعرفھ جوداردالقدرة على االستمرار في التفكیر المجرد :بأنھ ، 

Goddard قدرة الفرد على اإلفادة من خبراتھ وحل المشكالت التي  :بأنھ

: كاء نوعانأن الذ Cattelویرى كاتل  )10(تواجھھ والتنبؤ بالمشكالت المقبلة 

أي الناتج عن تراكم المعلومات والمھارات في ثقافة معینة  ،الذكاء المتبلور

یشیر إلى ذكاء مجرد متصل بعملیات التفكیر األساسیة والذكاء السائل الذي 

جاردنر  أن الذكاء یتعلق بالقدرة على  ، ویضبف)11(بغض النظر عن الثقافة 

ھو نتاج للتفاعل بین العوامل التكوینیة و ،حل المشكالت، وھو إمكانیة بیولوجیة

فقد أشارا إلى أن أكثر ) العیسوي  و قطامي( أما . )12( والعوامل البیئیة

غیر ملموس یمتلكھ  شيءیشیر إلى  ًافرضی ًاكونھ تكوین تعاریف الذكاء شیوعًا

  .)13( الفرد ونستدل علیھ عن طریق آثاره ونتائجھ

  :نظریات الذكاء

 ، فالنظریات العاملیةالذكاء تعددت نظریاتھ كما تعددت تعریفات

كانت وال زالت تالقي قبوال في ) سبیرمان، ثورندایك، طومسون وثرستون (

أوساط عدد من خبراء الذكاء رغم االنتقادات التي وجھت لھا، وھذه نظریات 

بأنھا أكثر محاوالت اتجاه ( لھا إوالتي ینظر ) بیرت، فرنون وكاتل ( ھرمیة 

ألنھا تمثل وسطا یستطیع تفسیر وجود  ،نفسي نجاحا في فھم الذكاءالقیاس ال

ارتباطات بین االختبارات المختلفة ووجود قدرات عقلیة مستقلة بعضھا من 

ذلك لم تسلم ھي األخرى من من رغم على ال، و)14)(بعض ولو نسبیا
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والتي اھتمت ) وستیرنبرغ  بیاجیھ( وتأتي النظریات المعرفیة . االنتقادات

ألداء، ودراسة لالعملیة المعرفیة أكثر من اھتمامھا بقیاس الناتج النھائي ب

، )15(جزء من دراسة العملیة المعرفیةونھ الفروق الفردیة في أداء األشخاص ك

والتي فتحت المجال أمام ) وجاردنر جیلفورد( برزت النظریات التصنیفیة و

ه سواء ذلك في عوامل كل منھم بدلو تمین بدراسة النشاط العقلي لیدليالمھ

جاردنر العشر  ، أو في ذكاءاتكان أم قدرة 180جیلفورد والتي وصلت 

ومازالت قائمتھ تتسع ألنواع جدیدة حسب ما أشار في خطابھ أمام جمعیة البحث 

  . 2003التربوي 

 انرجحن ییتعدد نظریات الذكاء واختالفھا إال أن الباحثمن رغم على الو

ون مقیاس المصفوفات المتتابعة المعیاري والمستخدم نظریة سبیرمان وكاتل لك

أنھ ینسجم وعلى أساس نظریة العاملین لسبیرمان،  ؤهفي الدراسة الحالیة تم بنا

ملین االعنظریة  یعرض الباحثانومن ھنا س.مع نظریة كاتل للذكاء السیال

  .لسبیرمان ونظریة الذكاء السائل والذكاء المتبلور لكاتل

  :املین لسبیرماننظریة الع -أوال
في  Charles Spearman اقترح عالم النفس البریطاني تشارلز سبیرمان

أن الذكاء یمكن فھمھ من خالل عاملین أو بعدین ) 1927 – 1904(الفترة 

ویعني القدرة على أداء ) G(األول ھو العامل العام ورمزه بالرمز  ،مھمین

ي قدرة یستخدمھا األفراد في وھ ،مھمات مختلفة أو القدرة على إدراك العالقات

ویعني القدرة ) S(إنجاز أعمالھم، والثاني ھو العامل الخاص ورمزه بالرمز 

على أداء نوع معین من المھمات مثل اختبار المفردات، علم الحساب، 

وقد تبین لسبیرمان أن بعض العملیات العقلیة العلیا كالتفكیر . )16(الذاكرة
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ري أكثر تشبعًا بالعامل العام من القدرات الخاصة االستداللي والتفكیر االبتكا

  ).17(كالقدرة على التذكر أو القدرة المیكانیكیة 

أن األداء على اختبارات الذكاء والقدرات  عدِّأن سبیرمان  ویضیف طھ

العقلیة یمكن إرجاعھ إلى عامل عام مشترك وھو األساس لكل جوانب السلوك 

، وقد حاول )الطاقة العقلیة(تًا من الطاقة اسماھا الذكي، وفسره باعتباره قدرًا ثاب

أن یصل ) قدرات اإلنسان( الربط بین ھذه الطاقة وعمل المخ متوقعًا في كتابھ

الفسیولوجیون إلى اكتشاف طاقة فیزیقیة مكافئة للعامل العام، إال أنھ تراجع عن 

معتبرًا ) ةالقدرة اإلنسانی(بعد وفاتھ بعنوان   1950ذلك في كتاب ظھر لھ عام 

العامل العام تجریدًا ریاضیًا ُیسھل الوصف والتنبؤ بالسلوك، ولیس لھ 

  . )18(بالضرورة مقابل فیزیقي في المخ 

وبخصوص الفرق بین األفراد في الذكاء فقد أرجعھا سبیرمان إلى اختالف 

فكلما استطاع الفرد استنباط  ،قدراتھم على استنباط العالقات والمتعلقات

أي أن الذكاء في جوھره  ،ثر تجریدًا وتعقیدًا كان مستوى ذكائھ رفیعًاعالقات أك

لقد كان لسبیرمان الریادة في اختراع ) . 19(إدراك للعالقات الصعبة أو الدقیقة 

بدایة استخدام اإلحصاء في  من ثمالتحلیل العاملي وتطبیقھ على قیاس الذكاء و

ھا یلإاالنتقادات والتي أشار القیاس العقلي غیر أن نظریتھ لم تسلم من بعض 

تمثلت في صغر حجم العینة التجریبیة التي اعتمد سبیرمان على ) 20(السید

نتائجھا في نظریتھ، وكذلك قلة عدد االختبارات باإلضافة إلى وجود بعض 

  .العوامل الطائفیة في بعض االختبارات المتقاربة

  

  :نظریة الذكاء السائل والذكاء المتبلور -ثانیًا
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) G(نموذجًا ھرمیًا جعل على قمتھ العامل العام أ) Cattell(م كاتل  قد

 Crystallized(ن ھما الذكاء المتبلورین مساعدیوأدنى منھ عامل

Intelligence .( ویشیر إلى الذكاء اللفظي والناتج عن تراكم المعلومات

 )Fluid Intelligence(والمھارات في ثقافة معینة، والثاني الذكاء السائل 

وھو ذكاء مجرد متصل بعملیات التفكیر األساسیة بصرف النظر عن 

المعلومات المكتسبة من خالل الثقافة، وقد لعبت ھذه النظریة دورًا في التفرقة 

والقدرات ذات األساس الثقافي  ،بین قدرات الذكاء ذات األساس البیولوجي

. من التأثیر الثقافي وكانت أساسًا لما یعرف فیما بعد باختبارات الذكاء المتحررة

ویرى كاتل أن االختبارات التي تقیس القدرة على االستدالل الریاضي والقدرة 

على االستدالل االستقرائي اللغوي والقدرة على القیاس المنطقي تتضمن نمطي 

ستانفورد (الذكاء السائل والمتبلور على حد سواء كما ھو الحال بالنسبة الختبار 

  ).21) (ووكسلر–بینیھ -

  :أھمیة مرحلة ریاض األطفال -ثانیًا
في ریاض األطفال توضع اللبنات األولى التي یرسو علیھا السلم التعلیمي 

ومن ثم فإن جل خبراء التربیة یؤكدون أھمیة ھذه المرحلة وضرورة أن یكون 

  .القائمون علیھا على درجة كبیرة من الوعي والتدریب

في شخصیة ) الذكاء ( البتكاري وفي ریاض األطفال یمكن إدراك البعد ا

وذلك من خالل تتبع قدراتھ التي تنمو في ھذه المرحلة بشكل متسارع  ،الطفل

ویبدي  ،وھذه القدرات تبدو جلیة في األنشطة المتنوعة التي یقبل على ممارستھا

وبحسب العدید من علماء التربیة فإن طفل ریاض األطفال الذي . مھارات فیھا
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عقلیة تتطلب قدرًا من المھارة مثل الترتیب والبناء والتنظیم ینخرط في عملیات 

  .)22( حاجة إلى رعایة ومتابعة لدعم تطلعاتھ نحو االبتكار بھوالتقویم 

  :أھمیة دراسة مرحلة الطفولة في النقاط التالیة) 23(ویلخص الشیباني 

أي السنوات الخمس األولى األساس  ،مرحلة الطفولة المبكرة دتع - 1

  .وین والقاعدة األساسیة لبناء اإلنسانوالتك

یكتسب الطفل في ھذه المرحلة الكثیر من المعلومات والمھارات وقیمھ  - 2

ؤالء األطفال كون ھ ،مستقبل األمة ومن ثمواتجاھاتھ والتي تحدد مستقبلھ 

  .یشكلون شریحة عریضة من المجتمع تمثل مستقبل البالد

الذي تتركھ في جمیع جوانب النمو تأتي أھمیة ھذه المرحلة من األثر  - 3

لدى الفرد وخاصة النمو المعرفي والعقلي الذي یستوجب العمل على انتشار 

  .مؤسسات ووضع برامج وخطط لرعایة األطفال في ھذه المرحلة العمریة

على أھمیة ھذه المرحلة من خالل عرض ما ) 24(كما یؤكد مردان 

ھذا االتجاه رؤیة المدرسة  حیث یطرح في ،توصلت إلیھ مدارس علم النفس

نھ بعد دراسة مئات إ: والذي قال) واطسون( السلوكیة من خالل زعیمھا 

الحاالت من األطفال أنھ بإمكاننا أن نقوي شخصیة الطفل أو نحطمھا قبل أن 

) فروید(طار یوضح رؤیة یتجاوز السنة الخامسة من عمره، وفي نفس اإل

كد على األثر الخطیر الذي تتركھ مؤسس مدرسة التحلیل النفسي والذي یؤ

الطفولة المبكرة في تشكیل شخصیة الفرد األمر الذي دعا مدرسة التحلیل 

فتش عن الطفولة عند البدء بمعالجة اإلحباطات ( النفسي إلى رفع شعار

، وتناول أیضًا رؤیة المدرسة المعرفیة ألھمیة واألمراض النفسیة لدى الكبار

ن بیاجیھ والذي دعا إلى ضرورة تنشیط القدرات الطفولة حیث أورد رؤیة جا
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العقلیة واإلدراكیة للطفل وتطویر مداركھ الفكریة في السنوات األولى من 

  .وأن القدرة العقلیة ما ھي إال تكیف مبكر للبیئة السخیة المحیطة بھا. عمره

ومن خالل ما سبق تتضح أھمیة دراسة مرحلة ریاض األطفال كونھا البیئة 

وأن ینمو  ئھغي أن توفر للطفل ما یعینھ على تنمیة قدراتھ العقلیة وذكاالتي ینب

     .نموًا سلیمًا من الجوانب النفسیة والبدنیة

  :الدراسات السابقة -ثالثًا
 ,MC Malan(أثبتت العدید من الدراسات الطولیة من بینھا دراسة 

1992 & Schwienhart, 1993 (اض التحقوا ببرامج ری أن الطالب الذین

بریاض األطفال في اختبارات  األطفال تفوقوا على أقرانھم الذین لم یلتحقوا

وفي مقاییس التكیف النفسي والسلوك والتحصیل العلمي ) Stanford ( الذكاء 

في القراءة والكتابة والریاضیات واللغة واإلمالء وفي نسبة الرسوب وإعادة 

بل أن التأثیر اإلیجابي لاللتحاق بریاض األطفال في  ،بعض المراحل الدراسیة

حیاة ھؤالء الطلبة تجاوز فترة المراھقة حیث كشفت تلك الدراسات الطولیة 

المقارنة التأثیر اإلیجابي لریاض األطفال في ارتفاع معدالت التخرج وتحسن 

  ).25(فرص العمل واالنخراط في سوق العمل 

والتي ھدفت إلى الكشف عن ) ھـ1412،1413(دراسة عبد اهللا الصافي 

تأثیر االلتحاق بریاض األطفال على القدرة العقلیة العامة والتحصیل الدراسي 

في الصف األول االبتدائي وذلك من خالل المقارنة بین مجموعة من تالمیذ 

) عام أو عامین دراسیین(الصف األول االبتدائي الذین التحقوا بالروضة لمدة 

لھم لم یمروا بخبرات الروضة، وقد استخدم الباحث اختبار مناظرة ومجموعة 
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المصفوفات المتتابعة المعیاري العادي، وقد أظھرت النتائج تفوق التالمیذ الذین 

  .)26( التحقوا بالروضة تفوقًا داًال على أقرانھم الذین لم یلتحقوا بالروضة

ث البالغ والتي توصلت إلى أن تالمیذ الصف الثال)  1985( دراسة بنكیت

الذین سبق لھم االلتحاق بالروضة حصلوا على درجات  ًاتلمیذ 226عددھم 

في الحساب بالمقارنة بأقرانھم الذین لم  أعلى في القدرة العقلیة والتحصیل

  ).27( یلتحقوا بالروضة

  :إجراءات البحث
ستخدم المنھج الوصفي باعتباره اتحقیقًا ألھداف البحث  :منھج البحث - 1

 .ة لطبیعة ھذا البحثمءاألكثر مال

 تلمیذًا) 141(مائة وواحد وأربعین تكونت عینة البحث من  :عینة البحث - 2

) 98(ثمانیة وتسعون منھم  ،الصف الرابع من التعلیم األساسيمیذ تالمن 

ملتحقا بریاض األطفال ) 45( وأربعونحیث كان بینھم خمسة  ،ذكورمن ال

فقد كان عددھن ثالثة أما اإلناث . غیر ملتحق) 53(وثالثة وخمسون 

ملتحقة بریاض األطفال ) 24(من بینھن أربعة وعشرین ) 43( نیوأربع

طریقة الب جمیعًاتم اختیارھم وقد  ،غیر ملتحقة) 19(وتسعة عشر 

 .العشوائیة
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التوزیع التكراري لعینة الدراسة على متغیر ي االلتحاق بریاض  )1(جدول 

 األطفال والجنس 

  التكرار الجنس
% 

 األطفاللتحاق بریاض اال
 المجموع

  غیر ملتحق ملتحق

 98 53 45  التكرار  ذكور

%  31.90 37.60 69.50 

 43 19 24  التكرار  إناث

%  17.0 13.50 30.50 

 141 72 69 التكرار المجموع

%  48.90 51.10 100.0 
  

المتتابعة لتحقیق أھداف البحث  تم استخدام اختبار المصفوفات  :أداة البحث - 3

المعیاري، الملون (وھو أحد ثالثة اختبارات مصفوفات ) المعیاري(العادي 

وھو أكثر )  (Raven, 1958أعدھا عالم النفس اإلنجلیزي جون ریفن) والمتقدم

االختبارات استخدامًا لكونھ متحررًا من التأثیر الثقافي، ویعتمد على التطبیق 

م تقنین ھذا االختبار في العدید من الدول وقد ت. عي، ویمكن أن یطبق فردیًااالجم

بتقنینھ في مصر، وفي السعودیة ) 1977(خضر وآخرون أالعربیة حیث قام 

، وفي )1982الدباغ وطاقة وكومایا، (، وفي العراق )1979أبو حطب، (

، ثم في قطر قامت العنود آل )1998الخطیب والمتوكل، (السودان قام بتقنینھ

على طالب المرحلة االبتدائیة، كما تم تقنینھ في سلطنة ة ن، بتقنی)2002(ثاني 

وفي لیبیا قام ) 2003وجالل،  وإبراھیم؛ یحي 1998یحي وجالل، (عمان 

  . )28( وھذا على سبیل المثال ال الحصر) 2005الطشاني وآخرون، (بتقنینھ 

 60یتكون اختبار المصفوفات المتتابعة العادي من :وصف االختبار –أ 

مصفوفة تتدرج من  12كل جزء یحتوي مة على خمسة أجزاء، مصفوفة مقس

السھولة إلى الصعوبة، وكذلك تتدرج األجزاء الخمسة، وكل مصفوفة عبارة 
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عن مستطیل بھ رسومات أو أشكال حذف منھا جزء، والمطلوب من المفحوص 

أن یتعرف على الجزء المحذوف من بین ستة أو ثمانیة بدائل معطاة أسفل 

ي الجزء األول والثاني عدد البدائل ستة وفي باقي األجزاء ثمانیة ف(المستطیل 

ویعد ھذا االختبار متحررا من الثقافة، یقیس الذكاء العام، القدرة على ). بدائل

  ).29(االستدالل، الذكاء السیال، القدرات البصریة وحل المشكالت

حیث أعدت ورقة إجابة یمكن تصحیحھا بسرعة ودقة، :تصحیح االختبار –ب

تكون درجة المفحوص ھي  من ثمتعطى درجة واحدة لكل إجابة صحیحة و

 – 0(وتتراوح الدرجات الكلیة للمقیاس من  ،العدد الكلي لإلجابات الصحیحة

60.(  

بتقنین اختبار ) 2005(قد قام الطشاني وآخرون : تقنین االختبار -ج

یضاء والمناطق المصفوفات المتتابعة المعیاري على عینة من مدارس مدینة الب

مفحوص من الذكور ) 1600(المحیطة بھا،حیث طبق على عینة قوامھا 

سنة والملتحقین بالمدارس العامة ) 18 – 9(تراوحت أعمارھم بین  ،واإلناث

وقد أظھرت النتائج تمتع االختبار بمعامالت ). 2004 – 2003(للعام الدراسي 

أن على لحصول علیھا دلت معامالت الصدق التي تم اوثبات صدق مرتفعة، 

الدرجات على اختبار المصفوفات المتتابعة تصلح كمتنبئ جید بدرجات 

حیث تراوحت ھذه المعامالت بین  ،التحصیل الدراسي لفئات أفراد العینة

وھما  ،تم حساب معامالت الثبات باستخدام طریقتین وكذلك). 0.58 – 0.18(

قة تحلیل الفقرات والتي تعتمد طریقة التجزئة النصفیة لفقرات االختبار، وطری

على االتساق الداخلي بین فقرات االختبار باستخدام معامل ألفا، وقد أظھر 

    ). 30(اختبار المصفوفات درجات مرتفعة من الثبات لدى عینة التقنین 
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استخدمت الحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة :المعالجات اإلحصائیة  - 4

SPSS حیث استخدمت مقاییس النزعة  ،ا البحثفي معالجة بیانات ھذ

 )ت(اختبار  إلىالمركزیة ومقاییس التشتت واالرتباط الثنائي المتسلسل إضافة 

  .واختبار تحلیل التباین الثنائي ،لوسطین حسابیین مستقلین

  :عرض النتائج-5
  :نتائج التساؤل األول -

  "یاض األطفال؟بین الذكاء وااللتحاق بر إحصائیةھل توجد عالقة ذات داللة "

  األطفالمعامل االرتباط بین متغیري الذكاء وااللتحاق بریاض  )2(جدول 

  مستوى الداللة  مستوى الذكاء  المتغیر

بریاض  اإللحاق

  األطفال
08.-  343.  

بین متغیر االلتحاق بریاض األطفال  إحصائیاللتعرف على العالقة الدالة 

 یتبین) 2(ومن الجدول . ئي المتسلسلتم استخدام االرتباط الثنا ،ومتغیر الذكاء

ألن  ،إحصائیاوھي قیمة سالبة غیر دالة ) - .08(قیمة معامل االرتباط كانت  أن

ومن ذلك نستنتج عدم وجود  . 0.05أكبر من مستوى . ) 343( مستوى داللتھا 

  .بین الذكاء وااللتحاق بریاض األطفال إحصائیاعالقة دالة 

  :التساؤل الثاني نتائج -
) إناث –ذكور( توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى الذكاء بین الجنسین  ھل"

  " ممن التحقوا بریاض األطفال
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  نتائج اختبار ت على متغیر مستوى الذكاء حسب الجنس )3(جدول 

 الجنس المتغیر
حجم 

  العینة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  اختبار ت

مستوى 

  الداللة

مستوى 

  الذكاء

 0.769 0.295 9.13 27.066  45  كورذ

   9.24 27.75  24 إناث

) 27.06(الذكور كان ذكاء الحسابي ل قیمة المتوسطن أیتبین ) 3(من الجدول 

 أنویالحظ ) 27.75(كان  اإلناثبینما قیمة المتوسط الحسابي ألقرانھم من و

جنسین لم ن كال الأو ،ناثبین مستوى الذكاء لكل من الذكور واإل ھناك تقاربًا

ن حدود أدرجة النصف على مقیاس رافن للذكاء حیث  إلىتصل درجاتھما 

  ). 60-0(درجات الذكاء على ھذا المقیاس تمتد من 

ممن التحقوا بریاض بین الجنسین  إحصائیاوللتعرف على الفروق الدالة        

في متغیر الذكاء تم استخدام اختبار ت لوسطین حسابیین مستقلین األطفال 

ألن مستوى الداللة  ؛إحصائیاوھي قیمة غیر دالة .) 295(كانت قیمة االختبار و

ومن ذلك نستنتج عدم وجود فروق دالة  0.05كان أكبر من مستوى .) 793(لھا 

من أفراد عینة البحث في ممن التحقوا بریاض األطفال بین الجنسین  إحصائیا

   .مستوى الذكاء

  :نتائج التساؤل الثالث -
أثر للتفاعل بین متغیري جنس التلمیذ والتحاقھ بریاض األطفال في  ھل ھناك" 

  "الذكاء؟
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحث حسب  )4(جدول 

  الجنس وااللتحاق بریاض األطفال في مستوى الذكاء  متغیري

  االلتحاق  الجنس

بریاض 

  حجم

  العینة 

المتوسط 

  الحسابي

اف االنحر

  المعیاري

 ذكور

 9.13  27.06 45  ملتحق

 11.36  26.22 53 غیر ملتحق

 10.36 26.61 98 المجموع

 إناث

 9.24  27.75 24  اتملتحق

 11.34  24.05 19 اتغیر ملتحق

 10.26 26.11 43 المجموع

 المجموع

 9.11  27.30 69 ملتحق

 11.32  25.65 72 غیر ملتحق

 10.29 26.46 141 المجموع

اد رتتبین قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألف )4(ن الجدول م

كان حیث  ،حسب متغیري الجنس وااللتحاق بریاض األطفالبعینة البحث 

ھناك تقارب بین متوسطي الذكور الملتحقین وغیر الملتحقین بریاض األطفال 

بریاض  ھناك فروق بین الملتحقات وغیر الملتحقاتوفي مستوى الذكاء 

غیر و)  27.75(قات ـاألطفال حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي لذكاء الملتح

وكان متوسط الملتحقین بریاض األطفال ومن كال . )24.05(الملتحقات 

وللتعرف على أثر ). 25.65(متوسط غیر الملتحقین و) 27.30(الجنسین 
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الذكاء تم  لتفاعل بین متغیري جنس التلمیذ والتحاقھ بریاض األطفال فيا

  . استخدام اختبار تحلیل التباین الثنائي

 Univairate Analysis ofنتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي) 5(جدول 

Variance   للفروق بین متغیري جنس التلمیذ وااللتحاق بریاض األطفال

  والتفاعل بینھما في الذكاء

 مصدر التباین
مجموع 

 المربعات

درجة 

الحر

 یة

متوسط 

 بعاتالمر

قیمة 

اختبار 

 ف

مستوى 

 الداللة

تباین متغیر 

 االلتحاق بالریاض
16.408 1 16.408 0.153 0.696 

 1 152.081 تباین متغیر الجنس
152.08

1 
1.42 0.236 

تباین أثر التفاعل 

 بین المتغیرین
60.294 1 60.294 0.563 0.454 

 137 14675.53 تباین الخطأ
107.12

1 
  

    141 14904.31 المجموع

 ،إحصائیاكانت جمیعھا غیر دالة  )ف(ن قیم اختبار أیتبین ) 5(من الجدول 

كانت .) 153(للفروق بین الملتحقین وغیر الملتحقین  )ف(ن قیمة اختبار أحیث 

لم ) 1.42(للفروق بین الجنسین  )ف(وأیضا قیمة اختبار  إحصائیاغیر دالة 

متغیرین كانت أیضا قیمة وبخصوص أثر التفاعل بین ال ،إحصائیاتكن دالة 
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أثر للتباین بین عدم وجود إلى ما یؤشر  إحصائیاغیر دالة .) 563(االختبار

ن أونستنتج من ھذه النتائج . متغیري الجنس وااللتحاق بریاض األطفال

ن الفروق أو ،االلتحاق بریاض األطفال لم یكن عامال مؤثرا في مستوى الذكاء

ن التلمیذات الملتحقات أوعلى الرغم من  اإحصائیبین الجنسین لم تكن دالة 

  .إحصائیان الفروق لم تكن دالة أمن غیر الملتحقات إال  أقرانھنتفوقن على 

  :من خالل العرض السابق لنتائج البحث یمكن تلخیصھا في التالي

  .عدم وجود عالقة دالة إحصائیًا بین الذكاء وااللتحاق بریاض األطفال- 1

حصائیًا بین الجنسین ممن التحقوا بریاض األطفال عدم وجود فروق دالة إ- 2

  .من أفراد عینة البحث في مستوى الذكاء

االلتحاق بریاض األطفال لم یكن عامًال مؤثرًا في مستوى الذكاء، وأن - 3

وعلى الرغم من أن التلمیذات  ،الفروق بین الجنسین لم تكن دالة إحصائیًا

ملتحقات إال أن الفروق لم تكن دالة الملتحقات تفوقن على زمیالتھن من غیر ال

  .إحصائیًا

وتختلف نتائج ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة والتي تؤكد على تأثیر    

متغیر االلتحاق بریاض األطفال على مستوى الذكاء لدى التالمیذ، وربما تبدو 

ه نھ ال توجد ریاض أطفال بالمفھوم الحقیقي لھذأھذه النتیجة منطقیة إذا عرفنا 

یمكن أن تنطبق علیھا  المؤسسات بحیث ال توجد مباٍن مجھزة لریاض األطفال

مواصفات المباني الخاصة بالریاض، أضف إلى ذلك تركیز ریاض األطفال 

على تدریس منھج السنة األولى من التعلیم األساسي وعدم التقید بالمناھج 

فال بالریاض المخصصة لھذه المرحلة، زد على ذلك أن من یقوم بتدریس األط
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غیر متخصصین في ھذا المجال األمر الذي یجعل النتائج التي توصلت لھا ھذه 

   . الدراسة منطقیة

  : التوصیات
  :في نھایة ھذا البحث یوصي الباحثان بالتالي

االھتمام بمرحلة ریاض األطفال وتضمینھا للسلم التعلیمي باعتبارھا من - 1

  .تضمھا وما تحتاجھ من رعایة المراحل األساسیة ألھمیة الشریحة التي

وخصائص  یتالءمبما التركیز على المناھج والبرامج الخاصة بھذه المرحلة - 2

  .ھذه الفئة العمریة

ن على ھذه المرحلة من المتخصصین في مجال ومراعاة أن یكون القائم- 3

  .ریاض األطفال ورعایة الطفولة
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  يجتماعالالتغیر االشباب اللیبي و
  ))لمظاھر الدالة على حاجات الشباب فى المجتمع اللیبي عرض تحلیلي ألھم ا ((

  محمد عبدالسالم ھمومھ. د                                                                                         
  علم االجتماع قسم                                                                                        

  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                                       
  :مقدمة 

مجتمع، فھم ال القوى االجتماعیة فى تركیب أھمیشكلون  بوصفھم الشباب

 أیدیھمیحدث التغیر على   عادًة ماو ،م من الحاضر وكل المستقبلالمھالجزء 

بمنظار متجدد مختلف عما سواھم من الفئات  األمور إلىینظرون  ألنھم

فالشباب یمثل  ،ھم من متغیراتویتأثرون بما یحیط ب ،المجتمع في األخرى

وصف الكھولة  اإلدراكصف الطفولة وعدم (مرحلة القوة بین صفین 

من  ،قع شبابھ منھالتعرف على مو ینبغي المجتمع مستقبل ولمعرفة ،)والضعف

رتھم على تغییر وحاجاتھم ومثلھم وقیمھم واتجاھاتھم وقد اھتماماتھمحیث 

  .الواقع

 في االجتماعي التحول إحداث فيالشباب ھم من یؤدى الدور البارز 

مجتمع یحیط بال تشخیص الواقع وما ىیملكون قدرة ورؤیة عل ألنھم ،المجتمع

ات القادرة یوھم الفئة التى تأخذ على عاتقھا توفیر القدرات والكفا ،من مشاكل

ھذا الدور اخفق  أداءھذه الفئة فى  أفرادفإن اخفق  ،وتنمیتھ على بناء المجتمع

تلك  إنتاجوان استطاعوا  ،المجتمع كلھ وكانوا ھم سببًا فى تخلفھ وتأخره

 اإلنسانیةالذى تعیشھ المجتمعات  ات بشكل یناسب الواقعیالقدرات والكفا

ولنجاح  ،فسیكون مجتمعھم انعكاسًا لتصوراتھم وطموحاتھم التقدمیة ،األخرى

فمن  ،المجتمع في األخرىكل ھذا یحتاج الى التفاعل بین فئة الشباب والفئات 
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تقدمھ وترسمھ فئة الكبار فى نفوس الشباب وإعدادھم للمستقبل ستكون  خالل ما

  .واضمن أفضلبفوائد  وسیأتيفى المستقبل القریب  نتیجتھ ظاھرًة

جتماعى بھدف الى واقع الشباب اللیبي والتغیر اإل عرض فى بحثنا ھذاتوسن

التعرف على أھم المظاھر الدالة على حاجاتھم خاصة فیما یتعلق بالتعلیم 

 ،لسوق العمل ومدى قدرة المجتمع على توفیر ذلك وإعدادھموالتطلعات المھنیة 

للوقوف على تلك الحاجات والكشف عن  التحلیلىھذا استخدم المنھج  ولفھم

  .حقیقتھا

  :لشباب لمفاھیمي لا التحدید - أوًال
العلماء والباحثین والمھتمین فى  باھتمام العدید منمفھوم الشباب  حظي

لتحدید ماھیة وتعددت محاوالتھم ،واالجتماعیة اإلنسانیةمختلف فروع العلوم 

 ھینظر من ھوم تباین بین ھذه المحاوالت وفقًا للجانب الذىالشباب،لكن المف

  .ریةملى ھذه الفئة والمرحلة العإالباحث 

  :لى إوانقسمت تلك االتجاھات 

  سنة  25ــــــ  15وحدد مرحلة الشباب بالفئة العمریة  البیولوجيأ ــ االتجاه 

بیولوجي  الشباب حالة عمریة  تخضع لنمو أنب ــ االتجاه السیكولوجي ویرى 

 وانتھاءبدءًا من سن البلوغ  ىمن جھة ثقافیة وثقافة المجتمع من جھة أخر

حیث یكون قد اكتمل التطبیع  ،عالم الراشدین الكبار إلىبدخول الفرد 

  .االجتماعي

ولیس  ،االتجاه االجتماعي یري أن الشباب عبارة عن حقیقة اجتماعیة_ ج 

 ذاإالخصائص السمات و ة منھناك مجموع أنىبمعن ،ظاھرة بیولوجیة فقط

  .شباباتوفرت في فئة من السكان كانت ھذه الفئة 
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نما الشباب عبارة عن مرحلة عمریة تبدأ حی أنیري علماء االجتماع و   

یؤدي دورا أھیلھ لكي یحتل مكانة اجتماعیة وتیحاول المجتمع إعداد الشخص و

یتبوأ مكانتھ ویؤدي  أنوتنتھي حینما یتمكن الشخص من  ،في بنائھ أدوارًاأو 

   )1(.دوره في السیاق االجتماعي

نتاج إمجرد ظاھرة اجتماعیة محددة سلفا بشرط  ىالشباب یبق أنھذا یؤكد و     

 ىاعتبار كونھا ظاھرة أو معطو ،اإلنتاج االجتماعي في مجتمع معین وإعادة

لھا خالتلوح و ،تأتي بعد مرحلة الطفولةمرحلة عمریة  إلىفھي تشیر  ،اجتماعیا

  )2( .االجتماعيعالمات النضج البیولوجي والنفسي و

النتقال من مرحلة الطفولة التابعة لغیرھا بامرحلة الشباب مرحلة متمیزة  نإ

یكون عملیة  أنھذا االنتقال یمكن  ،والمسئولةمرحلة الشباب المستقلة بذاتھا  ىإل

وھذا یمكن  ،اجئ واألزماتتدریجیة بسیطة أو سلسة من مراحل االنتقال المف

طبیعة البناء اخلة بین مختلف الفئات العمریة ومالحظتھ من خالل العالقات المتد

 أكثرویظھر  ،المؤثر في مختلف العملیات االجتماعیةاالجتماعي السائد و

وضوحا خاصة في المجتمعات البدائیة ذات البناء االجتماعي البسیط الذي ال 

العادات األدوار االجتماعیة ویجد الفرد فیھ صعوبة كبیرة في اكتساب 

   .یصبح راشدًا أن ألجلالضروریة 

ونقصد ھنا فى دراستنا ھذه بالشباب المرحلة التى یمكن أن یكون فیھا        

الخاصة أو تغیر فى مستوى حیاتھ  إحداثالفرد قادرًا ومستعدًا للمساھمة فى 

المعتقدات ویكون على درجة من النضج لتقبل القیم و ،حیاة المجتمع عامة

إعداده  اإلنسانالمرحلة التى یستكمل فیھا  ھيبمعنى  ،الجدیدة والتكیف معھا

ومن  ،واإلنتاجالتعلیم الى مؤسسات العمل  مؤسساتوینتقل من  ،ودراستھ
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 أنوقد حاولنا . )3( الى میدان العطاء وتوظیف الطاقاتوالتخزین  األخذمجاالت 

 ) 34ــــ  15(الفئة العمریة  فيوحددنھا  ،نربط ذلك بمرحلة عمریة محددة

وھذا التحدید راجع الى عدد من  ،تغطیھا الدراسة عملیًا التيوھى المرحلة  ،سنة

  : التاليفى  إیجازھااالعتبارات یمكن 

النضج  أنلى إبدایة مرحلة الشباب راجع ونھا ك) سنة  15( تحدید سن  -  1 

فما یحیط بھم  ،ى جمیع الصعدالسمة الممیزة لھذه الفئة العمریة عل أصبحالمبكر 

 أثارھاتركت االتصاالت أو من تطورات تكنولوجیة وتقنیة فى ثورة المعلومات 

 التي األجیاللمامًا مقارنة بغیرھم من إو ًامعرفة واطالع أكثر وأصبحواعلیھم 

السابقة على ظھور ھذه التكنولوجیات  باألزمنةأو عند مقارنتھم  ،تكبرھم سنًا

فكل ذلك جعل مرحلة الشباب  ،لتى تشھدھا المجتمعات الیوموالمعلوماتیة ا

  .عن ھذا العمر أحیاناوقد تقل  ،متقدمة من العمر

  :لمرحلة الشباب راجع الى  أعلىحدونھ ك) سنة  34( بالنسبة الختیار سن  -  2 

طول الفترة الزمنیة التى یقضیھا الشباب بین مراحل التمدرس ) أ (     

یقضون السنوات الطویلة بین مراحلھ المختلفة قد تصل الى  ما یجعلھم ،المختلفة

 األحیانوقد تزید عن ذلك فى بعض  ،األحیانفى الكثیر من ) سنة  24( عمر 

  .تطول مرحلة االعتماد على اآلخرین فى تدبیر شؤون الحیاةجعل  وھذا

ظاھرة اجتماعیة یعیشھا الشباب بشكل عام ونھا ظھور البطالة ك) ب (     

فى الدخول الى سوق العمل  وتأخرھمن على وجھ الخصوص وباب المتعلموالش

من سن الزواج لكال  أخروھذا بدوره  ،والحصول على فرص العمل المناسبة

فى تكوین  التأخر، وینعكس كل ذلك على األسرةتكوین  تأخیرمن ثم و ،الجنسین

االندماج  یفتقدون ألھم جوانب مازالوافھم  ،العضویة االجتماعیة بشكل كامل
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المجتمع ما یشكل أزمة الشباب فى  فيوالمھني والزواجى  االجتماعي

    .المجتمعات المعاصرة وتأخر مرحلة الشباب حتى مراحل متأخرة من العمر

  :مرحلة الشباب فى المجتمع اللیبي أھمیة - ثانیًا 

لذلك  األھمیةمجتمع یشكل قدر من  يالعمري ألالتركیب  أنالشك 

یقع على عاتقھا  يیحدد فئات قوة العمل الحالیة والمحتملة والت  ألنھالمجتمع، 

یساعد فى تحدید االحتیاجات والمجتمع وتحقیق التنمیة،  أفراد باقي إعالةعبء 

نالحظھ  وھذا ما. )4(الحالیة والمستقبلیة من الخدمات االجتماعیة واالقتصادیة

السكاني من قاعدة  یتشكل الھرمإذ  ،على الفئات السكانیة للمجتمع اللیبي

بلغ ) سنة التى سبق تحدیدھا  34ــ  15( فالفئة العمریة  ،من الشبابعریضة 

من إجمالي % ) 30.92( نسبتھ  ما نسمة،) 62171(حوالي  1984عام عددھا 

من %) 15.84(نسمة بنسبة ) 31842(یشكل منھم الذكور حوالي  السكان

%) 15.08(نسمة بنسبة ) 30329(إجمالي عدد السكان، وعدد اإلناث حوالي 

حتى  1995وارتفع ھذا العدد في تعداد السكان لسنة . )5(من إجمالي عدد السكان

من إجمالي  )%24.40( نسمة أي ما نسبتھ) 1766604(وصل إلى حوالي 

من إجمالي عدد السكان، %) 20.36(السكان، حیث یشكل منھم الذكور نسبة 

وارتفع ھذا العدد بشكل  .)6(السكانمن إجمالي عدد %) 19.88(واإلناث نسبة 

نسمة ما ) 2205599(حتى وصل إلى  2006ملحوظ في تعداد السكان 

ذكور، %) 21.07(من إجمالي عدد السكان، منھم نسبة %) 41.63(نسبتھ

   )7(.إناث من إجمالي عدد السكان%) 20.56(ونسبة 

المذكورة ن سكان لیبیا خالل الفترات الزمنیة إتقدم ف ما إلىواستنادًا  

السكان الشباب شھد نموًا  أنحیث نالحظ  ،بما یسمى بفتوة السكان تتمیز
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من %) 17( یزید عن  فقد زادت نسبتھم الى ما ،وزیادة سریعة وملحوظة

 أعطىوھذا بدوره  ،)2006ـــــ ـ 1995(  مابین تعداديلسكان عدد ا إجمالي

ثانیة فان حجمھم  ومن ناحیة ،المجتمع من ناحیة فيلشباب مكانة متمیزة ا

ودعمًا لحركة  ،القطاعات السكانیة أھممثل ی السكانيوموقعھم فى التركیب 

یجابیًا لتحقیق التنمیة إدافعًا من ثم و ،المجتمع في واالجتماعي االقتصاديالنمو 

وتأتي لیبیا في المرتبة الثانیة بین دول العالم من  .التى یصبوا المجتمع لتحقیقھا

نمو السكان الشباب، فقد وصلت نسبة نموھم إلى حوالي حیث ارتفاع معدل 

  )8( .سنویًا) 4.9(

معدل إلى ارتفاع  یعزىوتفسیر االرتفاع في معدل نمو السكان الشباب 

خالل ) األطفال(نسبة صغار السن الخصوبة الكلیة وما نتج عنھ من زیادة فى 

وفیات  وانخفاض فى معدل الوفیات وبشكل خاص السنوات القلیلة الماضیة

ما  وتحسن في األوضاع المعیشیة والصحیة للسكان ،األطفال من ناحیة أخرى

وى التنمیة البشریة زیادة في عدد السكان، وھذا یدل على تحسن مست ھعن نتج

وترجمت تلك التطورات في زیادة االھتمام بالمؤسسات التعلیمیة بكل أبعادھا، 

للتنمیة، وتطور  ًامھم ًاك اجتماعیحراونھ والتوسع الكمي في التعلیم، وأھمیتھ ك

الصناعة في المجتمع، وزیادة التمایز المھني وأصبح كل ذلك محفزًا لزیادة 

إقبال الشباب على التعلیم من أجل الحصول على المؤھالت التي تناسب 

في زیادة أعداد الخریجین المؤھلین، ما  غیرات التنمویة، وھذا كان لھ أثٌرالت

ضغط على سوق العمل من خالل زیادة عدد الراغبین في انعكس على زیادة ال

أصبح الشباب الیوم ملزمًا بقضاء أوقات طویلة والحصول على فرص العمل، 

في العملیة التعلیمیة من أجل الحصول على المؤھالت التي تناسب التغیرات 
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كل ذلك لھ انعكاس في ظھور مشكلة البطالة . المجتمع ھاالتنمویة التي یشھد

تأثر البناء االجتماعي لألسرة بعملیة التغیر االجتماعي وبین الشباب،  وخاصة

الذي أصاب المجتمع من خالل العملیات التنمویة المختلفة وكان لھ األثر في 

زادت  ذلكوظائف األسرة والتنشئة االجتماعیة والزواج واالختیار لھ، ك

  .الطموحات المستقبلیة أمام الشباب

شباب ونسبتھم لعدد السكان في المجتمع اللیبي ال ومن ھنا فإن عدد ال   

بل یتطلب الكثیر من اإلنفاق والجھد والرعایة واالھتمام  ،یمكن أن یستھان بھا

 ،حتى یقدم الشباب نتائج ثماره یانعة طیبة، والواجب یقتضي أن تراعى شؤونھم

ویھتم بأوضاعھم التعلیمیة، وتؤمن لھم فرص العمل المناسبة، وتقدم لھم 

المساعدة في حیاتھم االجتماعیة والسیما الزواجیة ال أن یتركوا فریسة 

  .ھللھواجسھم وأخطائھم فیضیع جزء من حاضر المجتمع وكامل مستقب

  :الشباب اللیبي والتغیر االجتماعي  -ثالثًا 
في وقت لیس ببعید كان المجتمع اللیبي مجتمعًا تقلیدیًا یصارع الطبیعة  

أجل المحافظة على استمرار حیاة أفراده، وكان یعاني من  الجغرافیة القاسیة من

األطماع االستعماریة التي لم تتوقف حتى منتصف القرن العشرین، وخلف 

االستعمار وراءه األمیة والجھل، وانتشر الفقر والمرض في كل مكان من 

المجتمع، وكان لھذه الظروف وغیرھا األثر البالغ في تشكیل النظام االجتماعي 

فتاح المجتمع على تقلیدي للمجتمع اللیبي في فترة سبقت اكتشاف النفط وانال

ھذا النظام الذي ساد في فترة زمنیة تقلیدیة كان لھ تأثیر في ؛  العالم الخارجي

حیاة الناس من أبناء المجتمع اللیبي، فكانت األسرة والقبیلة ھي المسئولة على 

لمخصصة لكل منھما، وكانت سلطة تنشئة األفراد بشكل تتكامل فیھ األدوار ا
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ھي المسیطرة على كال الجنسین، وأدوار الشباب ) خاصة اآلباء منھم(الوالدین 

محددة في النظام االجتماعي، ویمر الشباب بفترة إعداد حقیقي بطریقة تدریجیة 

من أجل إعدادھم لتحمل المسؤولیة المتوقعة منھم في جو یسوده االطمئنان 

  .)9(االجتماعي والمستقبل الواضح والمحدد النفسي واالستقرار

تجد  ال ،غلبھاأ فيحیاة تتمیز بنمط تربیتھا العفویة وغیر الُممأسسة  

النسق المجتمعي  فيتأھیل الشباب واحتوائھم وإدماجھم  فيصعوبات كبیرة 

 .وتقلد بعض المسؤولیات الحیاتیة ،العمل اإلنتاجي فيواالنخراط المبكر  ،العام

لشباب من الجنسین فرصة المشاركة في مختلف أنشطة الحیاة امنحت حیاة 

یشعرون بمكانتھم  الشباب جعلو ،بشكل یتناسب وطبیعة تلك المرحلة العمریة

من خاللھا إثبات ذواتھم  نوالمحددة في البناء االجتماعي، ھذه المكانة یستطیع

اسب القیم التي والقیام ببعض األدوار المناطة بھم، وأن یتعلموا العادات التي تن

مع بدایة التحوالت و .یعتز المجتمع التقلیدي بالمحافظة على استمرارھا وبقائھا

وتعقد بنیاتھا نتیجة التطور  ،تشھدھا المجتمعات المعاصرة التياالجتماعیة 

 الوظیفيارتفعت فیھا درجة التخصص  ،وتراكم المعارف والخبرات الحضاري

عیة كالمدارس والجامعات وانتشرت وظھور الكثیر من المؤسسات االجتما

من  اإلنسانیةالمجتمعات  أشكالوتبدلت  ،واالتصال الحدیثة اإلعالموسائل 

یشذ عن ھذه  لیبي الوالمجتمع ال ،مجتمعات معاصرة إلىمجتمعات تقلیدیة 

تغیر نمط المجتمع التقلیدي الذي كان یعتمد على مؤسسات  فقد ،المجتمعات

في أداء أدواره االجتماعیة المتعلقة بتنشئة أجیالھ، وحل  األسرة والقرابة والقبیلة

  .حدیثالمجتمع المحلھ 
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إن التغیر االجتماعي الذي یتعرض لھ المجتمع الحدیث لھ األثر الواضح    

في تعقد مكونات ثقافتھ وتنوع وظائفھا المتخصصة التي تحتاج باستمرار إلى 

میادین العمل الموجودة  حسب تعقد واختالفبزیادة المتطلبات التعلیمیة 

وھذا ألزم الشباب بقضاء سنوات طویلة داخل المؤسسات التعلیمیة وأنواعھ 

المختلفة حتى یتمكنوا من استیعاب التغیر والحصول على الوظائف واألعمال 

المرغوبة التي لم تكن موجودة من قبل في المجتمع التقلیدي، ھذه السنوات 

التعلیم ویطمحون من خاللھا بعد تخرجھم في الطویلة التي یقضیھا الشباب في 

الحصول على فرص عمل تناسب مؤھالتھم وتخصصاتھم التعلیمیة، ولكن 

سرعان ما یصطدم الشباب بالواقع الذي یحمل ما یخالف تلك الطموحات 

والتوقعات، فال یستطیع بعض الشباب الحصول على احتیاجاتھم المتعلقة بھذه 

مسكن، وامتالك مركوب، والزواج، والحصول على المرحلة العمریة مثل بناء 

  .وتكوین أسرة وغیرھا من االحتیاجات األخرى ،فرصة عمل مناسبة

یؤدي التغیر االجتماعي إلى العدید من التبدالت والتغیرات التي  ذلكك  

وأجیالھ  ھوتطلعات ئھوآرا ھواتجاھاتیكون لھا انعكاسات على قیم فئات المجتمع 

وفي . )10(لف أوجھ الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیةالمختلفة نحو مخت

مقدمة تلك الفئات فئة الشباب التي تشغل وضعًا متمیزًا في بنیة المجتمع اللیبي 

نصًا " التیر"فھي تعبر عن مظاھر اجتماعیة معینة، وفي ھذا الصدد یورد 

عرض لھا یوضح من خاللھ واقع الشباب في المجتمع اللیبي والظروف التي یت

والشباب في مجتمعنا لھ مكانة خاصة ودوٌر لم یتضح بعد في مجتمع "فیقول 

ولذلك . متغیر، یتذبذب بین المیل إلى المحافظة على القدیم والتطلع إلى التجدید

یعیش الشباب الیوم في ظروف جعلتھ یبدو في كثیر من األحیان حائرًا غیر 
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. )11("علیھا، غیر واثق من مستقبلھ مستقر، ناقدًا لألوضاع االجتماعیة وناقمًا

  .كل ذلك ناتج عما یتعرض لھ الشباب من جراء التغیر والتبدل االجتماعي

إن ھذه التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والحضاریة التي شھدھا المجتمع  

اللیبي خالل العقود القلیلة الماضیة أدت إلى إحداث تغیرات جذریة وسریعة في 

ة للشباب، فقد ولدت تلك التغیرات قیمًا جدیدة، وفرضت معاییر القیم االجتماعی

سلوكیة جدیدة تضاءلت وتراجعت أمامھا القیم والمعاییر االجتماعیة التقلیدیة في 

المجتمع، فأصبحت السمة األساسیة ألزمة جیل الشباب ھي انفصالھ عن قیم 

سیطرتھا الفعالة جدیدة تمارس  ًادون أن تظھر محلھا قیممن مجتمعھ وتنكره لھا 

  .)12(وتقود الشباب نحو سواء السبیل

التغیر االجتماعي في المجتمع اللیبي إلى ظھور أنماط جدیدة في  كذلك أدى 

العمل، وقضاء وقت الفراغ، واإلنتاج واالستھالك، والنظرة إلى الحیاة نفسھا، 

معھا األمر الذي لم یستطع معھ أفراد المجتمع استیعاب ھذه األنماط والتكیف 

وتظھر خالل مراحل  :"التیر"بالشكل المناسب، وفي ھذا الخصوص یقول 

" عدم اكتمال التنظیم االجتماعي"التغیر السریع ظاھرة أخرى یمكن أن تسمى 

وھي ظاھرة تتمیز بعدم اكتمال القواعد الخاصة بنوع من أنواع العالقات 

حیاة الجدیدة، فقد االجتماعیة التي تنظم سلوك األفراد في مجال من مجاالت ال

یكون المجتمع قد طور القواعد أو استعارھا من ثقافة أخرى ولكنھا غیر 

واضحة أمام أفراد المجتمع ولم یتشربوھا بدرجة تصبح فیھا جزءًا من القیم 

  .)13(والمعاییر التي یحترمونھا ویخضعون لھا
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  :الشباب وقضایا التعلیم  -رابعًا 
ات األساسیة في صیاغة مختلف البرامج التعلیم أحد أھم المتغیر     

وذلك  ،ات اإلنسانیة وخاصة النامیة منھاشھدھا المجتمعالتي توتنفیذھا ة التنموی

ة االجتماعیة ة واقتصادیة تھدف إلى تحویل البنیفي شكل عملیات اجتماعی

اضطھاد  ما تعرضت لھ ھذه المجتمعات من عنوالناجمة  المتخلفةواالقتصادیة 

 الذيحد ھذه المجتمعات أ المجتمع اللیبيو .مجتمعات حدیثة ىإلواستعمار 

والتجھیل وإقصاء كل المحاوالت التى تنادى بدفع الحتالل األجنبي، تعرض ل

  .أبنائھعن الظلم والتھمیش 

كانت  إذ ،بعد نیل لیبیا استقاللھا أولت الحكومة اھتمامًا أساسیًا بالتعلیمو    

التعلیم  إتاحةم على 1951الدستور اللیبي سنة  فنص ،متفشیة بین السكان األمیة

ن یكون التعلیم فى المرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة أو ،وإناثًاللجمیع ذكورًا 

 أولىمن  نأالحكومة  رأتوقد  ،وفقر الموارد اإلمكاناتبرغم من قلة  ،إلزامیًا

یع توفرھا لمواطنیھا ھى فرص التعلیم للجم أن ینبغي التيحقوق المواطنة 

المتعلم القادر على دفع عجلة البناء والتنمیة  اإلنسانیحقق بناء  تعلیميونظام 

فانتشرت المدارس والمعاھد فى كافة مدن  ،وتغییر الواقع األمام إلىوالتقدم 

                                         .ع عدد المتعلمینــة وارتفــاألمیت ـضـخفـث انـحی ومناطقھا الد،ــالب

بالنظر إلى الدور الرائد للتعلیم في تحفیز التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، فقد و

وأصبح یمثل أحد العناصر األساسیة في التغیر  ،حاز التعلیم على اھتمام كبیر

الوسیلة األساسیة ومن عوامل روافد التنمیة الشاملة، فالتعلیم ھو  ،االجتماعي

اإلمكانیات الق إمكاناتھ واستعداداتھ وإبراز ھذه لتشكیل شخصیة الفرد وإط

واالستعدادات إلى حیز الفعل، وتنمیة معارفھ ومھاراتھ واتجاھاتھ المرغوبة، 
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ومساعداتھ على اكتساب صفات المواطن أو الفرد الصالح في مجتمعھ، ویوسع 

على الواقع وعلى الشعوب والثقافات  من أفق نظرتھ إلى الحیاة وانفتاحھ

  .والحضارات المختلفة

ومن مظاھر التنمیة البشریة والتغیرات االجتماعیة الواضحة في المجتمع    

، وارتفاع قیمتھ االجتماعیة أھتمام الدولة بالتعلیماللیبي بعد إعالن االستقالل 

دلولھ الواسع واتجاه الناس على تحصیل العلم وطلبھ، وھكذا أصبح التعلیم بم

یعمل على تھیئة الفرص لتكوین الشخصیة المتكاملة لتحمل مقومات النضج 

واالبتكار وانتشال المجتمع من الجھل واألمیة، وًأصبح التعلیم ھدفًا للغالبیة 

  .وتحقیق التنمیة ،وبوابة النجاح في الحیاة العملیة ،العظمى من األسر اللیبیة

للموارد البشریة ولیس خدمة تلتزم بھا الدولة  ًاأصبح التعلیم استثمار كذلك  

ألن التعلیم یجب أن یعكس توجھات المجتمع االجتماعیة  ؛نحو مواطنیھا

فقد أعطى التعلیم أولویة وطنیة، وعمل . واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

تھ وقدرتھ على یالمشرفون على رعایتھ وتعھده بھدف تحسین نوعیتھ، ورفع كفا

ن التطورات والتجارب القومیة واإلنسانیة، وإیمانا بدوره في بناء االستفادة م

وخاصة الشباب منھم وتزویدھم بالقیم واالتجاھات وتنمیتھا،  قدرات األفراد 

، وتلك في مجملھا مؤشرات كنھم من الخلق واإلبداع والتجدیدوالمعارف التي تم

  .یارات الحیاتیةنوعیة للتنمیة البشریة من منظور تحقیق الذات وتوسیع الخ

لًال للبیانات محفزًا للشباب وأخذًا بأھداف المجتمع ومحوأصبح التعلیم  

المجتمع ومتمعنًا في األفكار لقولبتھا برؤیة جدیدة تتفق لتسخیرھا في تطویر 

وتتعایش مع الواقع وتتطلع إلى المستقبل بأھدافھ وطموحاتھ، بدًال من متلق 

ك أصبح التعلیم ذا أھمیة بارزة في المجتمع للمعلومات وحافظ للبیانات، وبذل
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حول  1999اللیبي، ففي دراسة قام بھا أعضاء فریق التنمیة البشریة للیبیا سنة 

تبین أن : نحو تعزیز المؤشرات النوعیة للتنمیة واتجاھاتھأوضاع الشباب اللیبي 

من أفراد العینة كان لھم موقف ایجابي نحو أھمیة التحصیل %) 94(نسبة 

  .)14(لمي وأولویتھ في سلم الطموحات لدى الشباب اللیبيالع

أن التعلیم ھو البوابة التي یدخل من خاللھا الشباب إلى سوق العمل،  كذلك 

یساعد ووھو مزود بالمھارات الالزمة والمتوافقة مع متطلبات السوق، 

زیادة حراكھم االجتماعي من جراء ما یحصلون علیھ من  علىالمتعلمین 

ارات أفضل ومدخالت أعلى ومراكز اجتماعیة أحسن، ویؤكد معارف ومھ

على أن المھارات التعلیمیة تقوم بدورھا في التقدم " Goldenجولدن "

االقتصادي خاصة في الدول التي تعتمد على المھن الصناعیة الحضریة أكثر 

وما یرتبط بھا من حرف  ،من تلك التي تعتمد أساسًا على الزراعة التقلیدیة

على أھمیة دور المتعلمین في تحول المجتمع " جولدن"ة بسیطة، ویؤكد تقلیدی

  .)15(من مجتمع تقلیدي إلى مجتمع متقدم

وبذلك حاول المجتمع اللیبي تصحیح الھرم التعلیمي من خالل دراسة  

بمختلف مراحلھ ومجاالتھ تمشیًا مع التطور الھائل الذي وتقییمھ أوضاع التعلیم 

التقنیة والتطبیق والذي أصبح محط اھتمام دول العالم یشھده العالم في مجال 

الیوم ویشكل محورًا أساسیا للخروج من دائرة التخلف االقتصادي واالجتماعي 

وصوًال إلى دائرة التقدم والتنمیة، وكانت من نتائج التغیر االجتماعي الذي یمر 

تیجة المنطقیة بھ المجتمع اللیبي التوسع والتطور الكبیر في قطاع التعلیم، والن

  .أن التعلیم سیستمر في االنتشار وتتحسن نوعیتھ
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والشباب الیوم یدرك أھمیة ذلك التحسن واالنتشار، وتظھر نتیجة ذلك  

التغیر واضحة فقد انخفضت نسبة األمیة في المجتمع، فبعد أن كانت نسبتھا سنة 

یر وبشكل كبتھا انخفضت نسب .)16( من إجمالي السكان%) 73(حوالي  1964

 2006التي أعقبت ذلك فقد سجلت نسبتھا في تعداد السكان لسنة  العقودخالل 

. )17( سنوات 10بین السكان اللیبیین الذین أعمارھم فوق %) 11.5(حوالي 

   .وھذا مؤشر على انتشار التعلیم بین السكان اللیبیین خاصة الشباب منھم

  )1(الجدول رقم
   2006ــــ  1964للفترة  فأكثرسنوات  10 اللیبیینللسكان  األمیةیبین تطور معدالت محو  
  معدالت األمیة  األمیون منھم  موع السكانمج  السنوات

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

1964  444409  403646  848055  273740  386183  659923  61.6  95.7  77.8  

1973  656494  603591  1260085  203223  436619  641842  31  72.7  50.9  

1984  832077  788043  1620120  192106  454075  646181  23.1  57.6  39.9  

1995  1460637  1334739  2795376  172139  431953  604092  11.9  32.4  21.6  

2006  2123755  2071457  4195312  133149  249933  483082  6.3  16.9  11.5  

الجامعة ،ى العاملة فى لیبیاالسكان والتعلیم والقو،على الشریف: المصدر

  .66،ص2010،األولىطرابلس،الطبعة  ،المغاربیة

معدالت  بین السكان ھو األمیة فى نسب ذلك االنخفاض تأكیدیزید فى  ومما

ھذه  أن إذ ،) 24ـــــ  6(للسكان الذین فى سن التمدرس  المدرسيااللتحاق 

العمریة للحصول على  الجمیع من تلك الفئة أمامالفرصة  إتاحةالمعدالت تعكس 

حد أویعد  ،بین السكان األمیةوھذا یساعد على محاربة  ،الخدمات التعلیمیة

تظھر تدنیا فى معدل  المتوفرة اإلحصائیةفالبیانات  .مؤشرات التنمیة البشریة

فقد سجل معدل االلتحاق  ،االلتحاق المدرسي فى عقدي الخمسینات والستینات
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ھذا  ع،  وارتف1954سنة % ) 12(  حواليللسكان الذین فى سن التمدرس 

) %82( حوالي، ثم وصل الى 1973سنة % ) 62(  حواليالمعدل لیصل الى 

یؤكد على حجم انتشار التعلیم بین الفئات  أخروھذا مؤشٌر  .)18(  2006سنة 

یبین معدالت االلتحاق  التالي والجدول ،ھمالشباب منوخاصة  السكانیة في لیبیا

   .2006ـــــ  1954خالل الفترة للسكان  المدرسي

  ) 2( الجدول رقم 

)  24ـــــ  6( للسكان فى سن الدراسة  المدرسيیبین تطور معدالت االلتحاق 

  2006ــــ  1954من للفترة 
السنوا

  ت

  معدالت االلتحاق  الملتحقون منھم  السكان فى سن الدراسة

  مجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

1954  223365  200343  423708  44923  6309  51232  20.1  3.1  12.1  

1964  326016  301309  627325  174470  47813  222283  53.5  15.9  35.4  

1973  474685  440539  915224  347933  220287  568220  73.3  50.1  62.1  

1984  799433  769538  1568971  610287  486203  1096490  76.3  63.2  69.9  

1995  1084475  1054687  2139162  831727  771537  1603264  76.7  73.2  74.9  

2006  1072294  1038629  2110923  870487  858443  1728930  81.2  82.7  81.9  

 الجامعة،السكان والتعلیم والقوى العاملة فى لیبیا،على الشریف: المصدر

  .73،ص2010طرابلس،الطبعة األولى، ،بیةلمغارا

   .37ص  ،)2009(تقریر عن حالة التنمیة البشریة لسنة  ،وماتالھیئة العامة للمعل:

أعداد المتمدرسین فى مرحلة التعلیم  أنلى إ اإلحصائیةبیانات التشیر  كذلك

فعلى سبیل المثال بلغ عدد  ،األخیرةالعقود  فيفى تذبذب خاصة  األساسي

دھم انخفض عد ،ًاتلمیذ) 113052(  حوالي 2002تالمیذ ھذه المرحلة فى سنة 

وانخفضت ھذه  ،ًاتلمیذ) 1088120( حوالي إلى 2006/ 2005سنة  في
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 أعدادالمقابل تزاید  في ،ًاتلمیذ) 1003865( حوالي إلى 2012سنة  األعداد

 2010كان عددھم سنة  إذبشكل ملحوظ  الثانويالطالب فى مرحلة التعلیم 

  .)19(طالب) 223623(الى  2012ارتفع العدد سنة  ،طالب) 198683( حوالي

یتبین أن التعلیم انتشر بین فئة السكان الذین  ةبیانات السابقالمن خالل     

ولكن یمكن أن نتسأل ھل استطاع النظام  ،ھم فى سن الدراسة وبشكل كبیر

التنمیة فى  ومن ثم االتعلیمي القائم أن یحقق رغبات الشباب وحاجاتھم

 .المجتمع؟

مع اللیبي من بینھا تعاني تخلفًا في أن معظم المجتمعات النامیة والمجتإ     

أن الربط بین نوعیة التعلیم وحاجات التنمیة و ،مستوى التعلیم وتدھور نوعیتھ

یعاني  كذلك. )20(االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ما یزال ضعیفًا

فمن المعروف أن  .التعلیم أیضا من ضعف في ارتباطھ بخطط التنمیة الشاملة

 ذات كفایةتنمویة تتطلب فضًال عن الموارد المادیة موارد بشریة أیة خطة 

ویؤدي التعلیم   .وتوفیر متطلباتھا وتأمین احتیاجاتھا ،تتمكن من تنفیذ الخطة

دورا أساسیا في إعداد الكوادر البشریة وتأھیلھا األمر الذي یستدعي بالضرورة 

إذ یصبح األول في خدمة  ،ربط النظام التعلیمي بالھیكل الوظیفي والتنسیق بینھا

لتنمیة من لالتنمیــة لكونھ یوفر المستلزمات المتزایدة من القوى العاملة المؤھلة 

  .)21(ویجعل البحث العلمي والتطبیق في خدمة التنمیة من ناحیة ثانیة  ،ناحیة

وفــي السنوات األخیرة تغیرت نظرة الشباب خاصة الذكور إلى التعلیم 

أدى إلى تراجع رغبتھم في مواصلة الدراسة الجامعیة في  تغیــرًا ملحوظًا ما

في ھذا الصدد یشیر تقریر منظمة العمل الدولیة إلى أن  .بعض البلدان النامیة

رة وظیفیة مرموقة سیالشھادة الجامعیة لم تعد وثیقة مرور إلى حیاة رغدة وم
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خرى عدیمة بل أنھا تصبح سنة بعد أال  ،لیھ الحال في یوم من األیامكما كان ع

فالبطالة وعدم توفر  ،الجدوى وذلك لضعف مردودھا االقتصادي واالجتماعي

وظائف مناسبة وقلة الرواتب ھي ظواھر تنتظر الكثیر من الخریجین الجامعیین 

إذ یرى كثیر من أصحاب  ،والمعاھد العلیا في العالم وخاصة لدى البلدان النامیة

بول وظائف ال تتناسب مع مؤھالتھم فضًال المھن الفنیة والعلمیة أنھم ملزمون بق

عن عدم استغالل طاقاتھم وقابلیتھم استغالًال علمیًا عقالنیًا بحیث یعطى المردود 

  .  )22(االجتماعي واالقتصادي والثقافي المرجو 

فقد  ،ویشھــد مستوى التعلیم ھبوطًا متواصًال في مختلف جامعات العالم  

أن المستوى الحقیقي للمعرفة والمھارات  أصبح من الواضح على نحو متزاید

والتقنیات ال یرتبط بالدبلومات والشھادات التي یحصل علیھا الخریجون وإنما 

عزى ھذا وُی ،یرتبط بالخبرة المكتسبة عن طریق الممارسة العملیة والتدریب

نقص المعدات في معظم مؤسسات التعلیم : الضعف إلى سببین رئیسین أولھما 

م كفایة المكتبات والمختبرات والمعامل والتدریب غیر الوافي وعد ،العالي

وثاني ھذه األسباب ھو تدني مستوى الوظائف التي تنتظر الخریجین  .للطلبة

وعدم ضمان الحصول على عمل مناسب من حیث المردود المادي  ،الشباب

  . )23(أثناء العمل  في والمكانة االجتماعیة المكتسبة 

في أصحاب  ًاأصبحت معظم البلدان النامیة تعاني نقصلكــل ھذه األسباب  

الخبرة العالیة من الفنیین وتفاقم مشكلة الخریجین الشباب الحاصلین على  

المؤھالت غیر كافیة والذین یواجھون صعوبات كثیرة في الحصول على العمل 

یجاد توازن بین عرض العمل والطلب علیھ ھو إما یزید من صعوبة و .المناسب

تم فتح معاھد  كذلك .كفایة بعض المھن فضًال عن فائض المھن األخرىعدم 
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إال أن مكانتھا غیر واضحة ونتائجھا غیر  ،متوسطة لتكوین المھني والفني

على أن ھذه المعاھد تتطلب  ینحیث یتفق اغلب االختصاصی ،مرضیة تمامًا

ء بحیث یتعذر وإعداد مدربین أكفا ،استثمارًا كبیرًا ومعدات معقدة وغالیة الثمن

ولذلك  ؛فى الغالب تلبیة مثل ھذه المتطلبات ما أدى إلى ظھور مشاكل عدیدة

سست ُأو .فـإن تطویر التعلیم الفني یمكن تحقیقھ بشكل تدریجي بعد إعداد دقیق

دون ضمان الشروط الالزمة للقیام من الكثیر من المعاھد المھنیة والفنیة 

ھذا ما یظھر واضحًا في انخفاض مستوى ة ویبوظائفھا المطلوبة بفاعلیة وكفا

  . )24(وتدني إنتاجیتھم تھمومھارمعرفة خریجیھا 

 ،ن دور التعلیم في التنمیة مازال ھامشیًا بدرجة كبیرةإ :وخالصة القول  

ففي قطاع الزراعة على سبیل المثال حیث یتركز  .بل وسلبیًا في بعض األحیان

ال یكاد یؤثر  ،داد كبیرة من السكانوحیث تعیش أع ،اإلنتاج القومي للمجتمعات

فالعمل الزراعي ال یزال إلى حدًا ما متخلفًا، وأصبح التعلیم  .التعلیم في اإلنتاج

وحفز الشباب على الھجرة من الریف إلى المراكز ،قوة طاردة من الزراعة

وفي قطاع الصناعة والخدمات حیث تركزت محاوالت التنمیة  .الحضریة

 ،قورنت بالبلدان المتقدمة ذا ماإزال إنتاجیة العمل ضعیفة لكن ال ت ،والتحدیث

  .أن العجز في األیدي العاملة المدربة مازال واضحًاو

بعید عن  ،متأخر نوعیًا ،ن التعلیم لم یوجھ لخدمة المجتمع والتنمیة واإلنتاجإ    

متحیز للذكور أكثر من اإلناث وللمدینة أكثر  ،تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص

كادیمیة واإلنسانیة أكثر من ن الریف ولألغنیاء أكثر من الفقراء وللدراسات األم

ش حالة من االنفصال عن ییجعل الشباب یع وھذا ما .لیة والمھنیة والعلمیةالعم

كــل ھذا القصور والتخلف الذي   .)25(الواقع المجتمعي ویعانى من التھمیش
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سكان وخاصة الشباب ویجعلھم یعاني منھ التعلیم لھ انعكاسات سلبیة على ال

وغیر قادر على إعدادھم لمھن محددة لھا  ،یعیشون على ھامش المجتمع والحیاة

 ،ولم تكن لھ القدرة على االبتكار والتجدید،عالقة بالواقع المحلى وسوق العمل

 فيضع وی كما انھ ال ،ولم یمنح االحترام الكافي للحرف واألعمال الیدویة

  .لمجتمع الفعلیةاالعتبار احتیاجات ا

ن النظام التعلیمي القائم لم یستطع إ :ومن خالل ما تعرضنا لھ یمكن القول  

الحد من  ومن ثم ،تحقیق رغبات الشباب وحاجاتھم ووقف عائقًا أمامھم

   .مساھمتھم فى تحقیق التنمیة

 :لشباب وسوق العمل التطلعات المھنیة ل - خامسًا 
الحیاة  فيواندماجھم االجتماعي ضمان تحقیق حاجات الشباب  نإ     

 ،المھنیة التطلعاتدینامیة  إلىوعلى مدى واسع  األساس فيیرجع  ،المجتمعیة

فى المجتمعات وباعتبار سوق العمل  ،فرص العمل المتوفرةبحجم  تھاوعالق

االستجابة  فيمن حیث عدم مالءمتھ  ،الھیاكل والبنیات في بأزمةیتسم  النامیة

 كونت ،للشباب السكاني خاصةم قدرتھ على مالحقة النمو وعد،تطلعات الشبابل

 االجتماعي االندماجتھمیش الشباب وعدم قدرتھم على  فيسبابًا  نتیجتھ

  .والمھني

مجتمعا تقلیدیا متخلفا، ترتفع فیھ نسبة  عقود قلیلة كان لوقب المجتمع اللیبي     

شبھ كامل  السكان الریف عن الحضر، وكان عبارة عن مجتمع معزول بشكل

عن العالم الخارجي، ومتقوقعا على نفسھ ال یكاد یعلم المرء فیھ شیئا مما یحدث 

ویجري في القرى والمناطق المحیطة بھ، وكان مستوى التعلیم متدنیا والجھل 

واألمیة ھي الصفة المسیطرة على كل فئات المجتمع إال أعدادًا قلیلة ال تكاد 
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میز للمجتمع نشاطًا تقلیدیًا كالزراعة والرعي تذكر، وكان النشاط االقتصادي الم

والتجارة وبعض الحرف الیدویة البسیطة، وبعض الوظائف الحكومیة 

الھامشیة، وكان مجال االختیار لفرص العمل المتوفرة أمام الباحثین عنھا ضیقًا 

بقًا فابن المزارع یصبح اجدًا، وفي أغلب األحیان األمر محسوم ومحدد س

الرعي یصبح راعیًا وابن التاجر كذلك وھكذا باقي المھن مزارعًا وابن 

  .والحرف األخرى

ومع بدایة النصف الثاني للقرن العشرین وحدوث التغیر االجتماعي بفعل 

حسن المستوى الصحي للسكان ونجم عنھ زیادة في د من العوامل، تتوافر عد

 وأصبحت تصنف من ،نسبة الشباب، وھذا أعطى لیبیا خصوصیة متمیزة

ھمة في المجتمع اللیبي، مالمجتمعات الشابة، وأصبحت ھذه الفئة تحتل مكانة 

وتحتاج إلى تكثیف الجھود من أجل تقدیم خدمات مختلفة لھم مثل التعلیم وإیجاد 

وھذا كلھ شجع وساھم في فتح آفاق  ،ماج في التنمیةواالند ،فرص عمل مناسبة

تطور ونفطیة والصناعة، جدیدة في مجاالت العمل، كالعمل في الشركات ال

الجھاز اإلداري والخدمي والكثیر من المھن الفنیة والعلمیة، وتسارعت زیادة 

الطلب على األیدي العاملة الماھرة،  وھذا یتطلب درجات معینة من التعلیم 

ونظرًا لعدم وجود األعداد . )26(وخبرة مناسبة لشغل تلك الوظائف والمھن

محلیة المتخصصة تم االستعانة بالعمالة األجنبیة الكافیة من األیدي العاملة ال

المؤھلة، وفي المقابل أولت خطط التنمیة المتعاقبة اھتمامًا خاصًا بقطاع التعلیم 

وإعداد الشباب لسوق العمل وما تتطلبھ تلك المرحلة من خبرات ومؤھالت 

الة تغطي العجز الموجود ومحاولة االستغناء عن العمالة األجنبیة وإحالل العم

المحلیة محلھا، وبدأ االھتمام بالتعلیم حتى یستوعب العدد األكبر من الشباب 
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میة، واتجھ الشباب إلى دراسة بعض وإعدادھم لما تتطلبھ حركة التن

مثل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وبعض التخصصات العلمیة  ،التخصصات

صصات وتشبع التخ ھذه ونتج عن ذلك زیادة في عدد الخریجین من ،النظریة

سوق العمل في ھذا الجانب من التخصصات، ولم یعد سوق العمل اللیبي 

یستوعب أعداد الخریجین من الجامعات والمعاھد العلیا خاصة النظریة منھا، 

 ،وأصبح سوق العمل یحتاج إلى أنواع وتخصصات أخرى من األیدي العاملة

ة مثل االلكترونیات فھو یحتاج إلى عمالة أكثر تخصصًا في المجاالت العلمی

، عالوة على )المعلوماتیة(المتقدمة والتجارة االلكترونیة والھندسیات الصناعیة 

األیدي العاملة المھرة مثل أعمال البناء والتشیید وبعض الحرف وغیرھا، ترتب 

عن تلك الزیادات في أعداد الخریجین من مؤسسات التعلیم المختلفة فائض في 

ن العمل، وھم شباب غیر مؤھلین مثل ھذه التخصصات عدد الشباب العاطلین ع

الدقیقة، أو شباب ال یرغب وال یمیل للعمل المھني العادي في الورش والمصانع 

، ویعود كل ذلك لمنظومة كالفنادق والمطاعم ،عادیةوالبناء والتشیید والخدمات ال

داري والمھني من القیم االجتماعیة والثقافیة التي ترفع من قدر العمل العقلي واإل

المتقدم، وتقلل من قدر العمل الیدوي والتقني العادي والزراعي والخدمي 

وفي ھذا اإلطار  ،البسیط، رغم مستوى الدخل العالي الذي یدره ھذا األخیر

تؤكد بعض الدراسات المیدانیة أن الشباب اللیبي ال یمیل إلى األعمال الیدویة 

عضلیة واعتبارھا أعماًال دونیة وھذا راجع واألعمال ال كأعمال البناء والتشیید

فالشباب اللیبي یرى العمل في  ،كون اجتماعیة وثقافیةإلى أسباب غالبًا ما ت

قطاع البناء والتشیید خاصة كعامل عادي أمرا غیر مناسب لھ وألسرتھ، والفتاة 

ترى أن العمل في الفنادق والمطاعم أمرا غیر مناسب لمكانتھا االجتماعیة 
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التغیر الذي یطرأ على ذلك إال أن األمر لم یصل إلى من رغم على الو. ھاوأسرت

درجة الرضا، فھو یحتاج إلى تغیرات كبیرة في منظومة القیم االجتماعیة في 

  .)27(ذھن الشباب اللیبي والمجتمع بشكل عام

ذلك كلھ فإن سوق العمل اللیبي مازال في حاجة كبیرة من رغم على الو

فنیة الدقیقة المتقدمة في مختلف التخصصات، والعمالة العادیة لألیدي العاملة ال

والحرفیة والمھنیة والتقنیة، كما أن قطاع اإلنشاءات والتشیید والبناء ھو الیوم 

في حاجة إلى األیدي العاملة أكثر من أي وقت مضى وھذا راجع إلى حركة 

ة، ھذا السوق الذي یكاد التنمیة التي تشھدھا البالد في البناء وتطویر البنیة التحتی

یكون مشغوًال بأیدي عاملة أجنبیة، ولكن ھل یعني ھذا بأنھ لیست ھناك بطالة 

  في المجتمع الذي یستورد األیدي العاملة األجنبیة ؟

البطالة ظاھرة تأخذ عدة أشكال وألوان، فتعني أحیانًا وجود عدد من األفراد 

، وتعني أحیانًا أخرى وجود أفراد القادرین على العمل والباحثین عنھ ولم یجدوه

یبحثون عن العمل ولكن وفق شروط خاصة لقبول ذلك العمل أو الوظیفة، 

وتعني أحیانًا أخرى بأن یقوم عدد من األفراد بجھد إلنتاج سلعة ما في حین أن 

. إنتاجھا ال یتطلب ھذا العدد من األیدي العاملة، وغیرھا من أشكال البطالة

وخاصة بین فئة الشباب وبنسب  ،لیوم توجد فیھ البطالةوالمجتمع اللیبي ا

مرتفعة إلى حد ما وبأشكالھا المختلفة مقارنة على ما كانت علیھ في السابق، 

فالشباب مازال عازفًا عن القیام بالكثیر من األعمال الیدویة والخدمیة العامة 

كذلك  .وھذا ساعد على خلق سوق عمل لألیدي العاملة األجنبیة ،والحرفیة

ترتبط البطالة بعدد السكان الشباب، فالمجتمعات التي ینمو فیھا الشباب وتتزاید 

تناسب معدل النمو في وتوفیرھا أعدادھم تحتاج إلى تولید فرص عمل جدیدة 
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بحیث تكون ھذه الفرص قادرة على استیعاب كافة الداخلین الجدد على  ،السكان

باب التي تصل إلى ما یزید عن سوق العمل في مختلف المستویات، ونسبة الش

من إجمالي عدد السكان في لیبیا لم تتوفر لھم فرص العمل المناسبة %) 40(

قوة العمل  أفرادحیث سجل معدل البطالة بین والكافیة في االقتصاد اللیبي، 

وبالرغم من ھذا الضعف فى مستوى  .)28( 2006سنة % 20.7 حوالياللیبیة 

بشكل من ثم ارتفاع معدالت البطالة بین اللیبیین و ،توظیف قوة العمل الوطنیة

من فرص العمل  اآلالفیوفر مئات  الوطنيفان االقتصاد  ،وغیر مقبول عاِل

الذى یؤكد على وجود ظاھرتین غیر  الشيء، األجنبیةالمنتجة للقوى العاملة 

  :سلیمتین فى سیاسات تنمیة الموارد البشریة المحلیة وھما 

مؤسسات التعلیم  فيللعنصر البشرى  والتأھیل عداداإلضعف مستویات  - 1

رة مخرجات ھذه المؤسسات على تلبیة متطلبات دعدم ق من ثمو ،والتدریب

  .سوق العمل الوطنیة من القوى العاملة

تشوھات متعددة فى أوضاع  إلىغیاب اإلدارة السلیمة لسوق العمل ما أدى  - 2 

لى تنظیم سیاسات التوظیف فى ھذه السوق ومن ثم عدم قدرة تلك اإلدارة ع

االقتصاد الوطني،وأصبحت ظاھرة البطالة بداللة عدد الباحثین عن عمل من 

اللیبیین تتزاید من فترة الى أخرى فى الوقت الذى تتواجد فیھ مئات اآلالف من 

  .)29(العمالة األجنبیة تعمل فى جمیع األنشطة وجمیع المھن 

عدد من  إلىمل اللیبیة أفراد قوة الع ویرجع سبب ارتفاع معدل البطالة بین 

مر بھا االقتصاد اللیبي بدایة من التوجھ إلى القطاع العام وتقلیص  الظروف

وكان ذلك سببًا في ضیاع فرص حتى انتھى درجة قل أدور القطاع الخاص إلى 

عمل كثیرة، ثم أعقب ذلك مرحلة فتح المجال أمام القطاع الخاص للعودة 
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تقلیص حجم العمالة في القطاع العام،  نجم عن ذلكتنمیة ووممارسة دوره في ال

وھذا انعكس على األفراد وفقدانھم الثقة في سوق العمل والحصول على 

  .الوظیفة المناسبة

مازال المجتمع اللیبي دون المستوى الذى وصلتھ بعض المجتمعات 

 ،اتھمفلم یستطع المجتمع اللیبي تفھم حاجات الشباب وأوضاعھم وأزم ،األخرى

وتوفیر  ،التشغیلوالحیاة العامة بواسطة التعلیم والتكوین  فياندماجھم  من ثمو

فى االعتبار  أدخلنا وإذا .لدائرة ھذا االندماج الخدمات األولیة المیسرة والموسعة

 كون المجتمع اللیبي یتكون ھرمھ الدیمغرافى من قاعدة عریضة یمثل الشباب

الشابة تظل فى مجملھا معطلة  األغلبیةھذه  أن ،%)40(یزید عن  ما فیھا

واإلمكانیات ومغیبة ومستبعدة عن المشاركة الفعلیة فى استغالل الموارد 

 االیجابيمن فرص المشاركة واالبتكار والفعل  ومحرومة ،وإنمائھا ةالمتوفر

وعرُضھ لمشاكل البطالة والتھمیش  ،التنمیةو االجتماعيفى حركة التغیر 

وھذا یكشف عن فداحة الكارثة  ،فى الحلقات المفرغةوالمراوحة الیائسة 

    .وخطورتھا

فى  األساسيسوق العمل یعد السبب التعلیم و الشباب عن إقصاء إن

وھذا یولد لدیھم ثقافة فرعیة تختلف  ،االجتماعياغترابھم وانعزالھم عن البناء 

عزال فاالن ،الذین صدوھم أولئكوقد تكون عدوانیة تجاه  ،عن ثقافة المجتمع

اقتصاد غیر وثیق الصلة  ینجم عن طریق)  ھارتجن( كما یرى  االجتماعي

وھذا یترتب علیھ انحراف الشباب . )30(وفئاتھ المختلفة بظروف المجتمع

فى الحیاة االجتماعیة وتمكینھم  إدماجھم أن إال ،مخالفة للقانون ألفعالوارتكابھم 



 

                             -222- 

وقوة  ةناصر بناءویجعلھم  ع ،باإلھمالمن العمل یقضى على شعورھم 

   .للمجتمع

    : واستنتاجات خاتمة
والفئة   ،الشباب ھم القلب النابض للمجتمع أننستخلص  أنمما تقدم نستطیع 

قدرة على تقبل القیم والمعتقدات  وأكثر ،جتماعىث تغیر إاالقادرة على إحد

اعدة للمجتمع اللیبي یمثل الشباب فیھ الق السكانيوالھرم  ،الجدیدة والتكیف معھا

األوضاع لشباب مكانة خاصة یسھمون من خاللھا فى نقد اوھذا منح  ،العریضة

  .االجتماعيعملیة التغیر  فيالمساھمة  من ثماالجتماعیة القائمة و

دور التعلیم فى  أن إذ ،الشباب وعالقتھم بالتعلیم لم تكن بالقدر المطلوب إن

ومازال  ،األحیانبعض  فيبل وسلبیًا  ،التنمیة مازال ھامشیًا بدرجة كبیرة

بعیدًا عن تحقیق المساواة شھده  الذي الكميالتطور من رغم بالنوعیًا  متأخرًا

ن العملیة م أكثر واإلنسانیة األكادیمیةوتكافؤ الفرص متحیزًا للدراسات 

حالة من االنفصال عن  فيیجعل الشباب یعیشون  وھذا ما ،یةملوالمھنیة الع

لمھن محددة لھا عالقة بالواقع  إعدادھملى وغیر قادر ع المجتمعيالواقع 

  .المحلى وسوق العمل

فرص العمل ى حاجات الشباب الحصول عل أھممن بین  أن أیضًاوتبین 

ھ لم یستطع توفیر ان إالحركة التنمیة التى یشھدھا المجتمع من رغم بالو ،الالئق

اللیبیة  قوة العمل أفرادبلغت نسبة البطالة بین  إذ ،فرص العمل لكل طالبیھ

من ھذه النسبة  األكبرن القسط إوبطبیعة الحال ف ،2006سنة % 20.7 حوالي

وھذا یكون سببًا فى حرمانھم  ،مالئمة عمریًا للعملالالفئة   ،یكون من الشباب
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 ،والتنمیة االجتماعيفى حركة التغیر  یجابيإلامن فرص المشاركة والفعل 

   .االجتماعيعن البناء  وعرضة لمشاكل التھمیش واغترابھم وانعزالھم
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  مواقف أبي حامد الغزالي النقدیة لنظریة القیاس األرسطیة 

  سالم مصطفى القریض. د                                                                                       
  قسم الفلسفة                                                                                               

  الزاویةب كلیة اآلداب                                                                                          
  : مقدمة

تم الفالسفة إثباتل ھو الوسیلة إلى االستدال والمفكرون  الحكم، لذلك اھ

ا  أولئك أكثرمن  أرسطو د، ویعوأسالیبھ قھائمنذ القدم بتنظیم طر الفالسفة اھتمام

ھق االستدالل ائفي طر ألفمن  أول بأنھ، فقد اشتھر األمربھذا  واشتھر  وأنظمت

ك  ي ذل م المنطق، وتعجھده ف اس الصوري محور  دبعل ة بالقی ھ المعروف نظریت

ً  هالمنھج الذي یعتمد أنھااھتمامھ، ذلك    .لالستدالل البرھاني طریقا

ذ  اإلسالمھذا المنطق، وكان فالسفة  تباعأكثر بینما و ن تالمی  أرسطوم

من الرافضین لھ والمعترضین علیھ،  اإلسالميفي ذلك، كان معظم علماء الدین 

ً  رأىحامد الغزالي، الذي  أبياختلف مع  األمرولكن  ً  فیھ علما ال عالقة  استداللیا

م لھ بالعقیدة الدینیة مثلھ في ذلك مثل الریاضیات، بل ان ل عل ي وضعیتھ یماث ھ ف

لیمة صحیحةالنحو، فك ة س ون اللغ د كي تك م النحو القواع ا یضع عل ذلك  ،م فك

ً ع یض لیما ر واالستدالل س ً  المنطق القواعد التي تجعل التفكی ذلك دعا صحیحا ، ل

رورة  ى ض دد عل ل وش ذب م، واعائبطر األخ ل عل ي ك ھ ف اس  دّ ق ة القی نظری

ً  أنھفي البرھان، ونلحظ  األمثل األسلوبالصوري  را ف كثی ي شروحھ  لم یختل ف

ا وضعھ  ى م ي تو أرسطوعل ذه ف ذاالمی ي مسمیات  ھ م إال ف رورة  رأىالعل ض

دمات ي مق المیة، وف وم اإلس ي العل طلح ف ع المص ب م ا یتناس دیلھا بم ل  تع العق

تج الیق أنھا رأى المجرد التي ة، ینعلى طریقة الفالسفة ال تن ي المسائل االلھی  ف

ً  ،یقینیة بأخرىلذلك البد من استبدالھا    .كي یكون الناتج یقینیا
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یم  يفكیف كان تقی اس  أب نھج القی ي لم د الغزال ى أي ؟ الصوريحام وال

ّ  حدّ  ً  كان تابعا   في طرقھم؟  لھم ومعدالً  فیھ للفالسفة أو ناقدا

ةبصدده لھذا ما نعمل  ھ ع إلجاب ھ ن ذي عنوان ذا البحث ال ن خالل ھ : م

ن األرسطیةحامد الغزالي النقدیة لنظریة القیاس  أبيمواقف  ك م ا ذل ون لن ، ویك

ي ر ف الل النظ م  :خ اس، الحك ي القی یة ف اس، القض ات القی ة(مكون ي ) النتیج ف

ن ، أاإلسالميالقیاس، تقریب مصطلحات القیاس إلى الفھم  ي م ثر مواقف الغزال

  .األرسطیةنظریة القیاس 

  : المنطقي في اللغة واالصطالح سمعنى القیا

يء ا یج ى القی دیر معن ى تق دل عل ة لی ي اللغ اس اس ف ول ق يء ، فنق لش

أقدره، ھذا في ا الشيء ھ أو عرضھ، لشيء ذاتھ ك ھ أو عمق یس طول ان نق إذا  أم

ا: بمعنى یأتينھ فإ ،أمرینكان القیاس بین شیئین بمعنى قایس بین  در بینھم ، )1(ق

ن  ن خالل البحث ع تالزم أو  أوجھوالتقدیر یكون م ث ال ن حی ا م ة بینھم العالق

ى  ن المعن ب م ذا الجان ي ھ وي ف ى اللغ رب المعن ك، ویقت و ذل ابھ أو نح التش

  .االصطالحي

ول إذا :"  ھو أرسطوفي المصطلح كما یحدده  فمعنى القیاس المنطقي ق

ك  ،من االضطرار خرآما  يءمن واحد لزم ش أكثر أشیاءوضعت فیھ  لوجود تل

يذاتھا، وأالموضوعة ب األشیاء ذاتھا: (عن ا ) ب ي وجوب م اج ف أن تكون ال تحت

، )2("غیر تلك المقدمات خرآ لقیاس إلى شيءمنھا ا ألفیجب عن المقدمات التي 

ى  رورة إل ؤدي بالض ي ت ي الت ددة ھ وانین مح ق ق دمات وف ب المق ة تركی فطریق

ي  ي ف ول الغزال ادة استنتاج النتیجة عن تلك المقدمات ولزومھا عنھا، لذلك یق زی

ى القی ي  ساالبیان لمعن ھالمنطق ن "  بأن ارة ع لعب ّ  أقاوی ً فت مخصوصة ال ا  تألیف
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 ً ا ت نظم ا ونظم ً  مخصوص ا ھ  مخصوص زم من وص، یل رط مخص و  رأيبش ھ

ل  أقاویل، فقولھ )3("مطلوب الناظر لمخصوصة أي لیست ك ارات  األقاوی والعب

ن موضوع ومحمول، وإنما ة م ة المتكون ط القضایا المنطقی ت  ھي فق ھ الف وقول

 ً ً  تألیفا ً  مخصوصا ً  ونظمت نظما ت  أنھا :بشرط مخصوص بمعنى مخصوصا ركب

ده،  ھ وقواع ق قوانین اس وف إذافي قی ھ  يروع ف زم عن ك فیل اجكل ذل نتیجة   إنت

  .الزمة عنھ 

  المبحث األول 

  : مكونات القیاس

ھ  ي مادت دمات ھ ن مق اس م ب القی كالیترك دمات  وأش ك المق ذھا تل تتخ

ى شكل صورة  تألفتلترتبط ببعضھا فتكون صورتھ، لتؤدي تلك المادة التي  عل

ا، و  تنباط الفكر لھ ا بفعل اس زم عنھ ادة " القیاس إلى نتیجة تل ن م كل مركب م

ي "، و )4("وصورة یجب النظر في مادتھ وصورتھ اظر ف القیاس مركب، وكل ن

يء ھ أن  ش ب فطریقت بمرك ل المرك ردات،  یحل ى المف ديءإل ي  ویبت النظر ف ب

نحلل  فإنناولكي نقف على مكونات القیاس في مادتھ . )5("، ثم في المركباآلحاد

ل  ل التحلی ي ال تقب ى البسائط الت ى أن نصل إل ي "عناصره إل ن النظر ف زم م فل

ي  إلیھالقیاس، النظر فیما ینحل  من المقدمات، ومن النظر في المقدمات النظر ف

ول  المحمول، ي المحم ن النظر ف دمات، وم ألف المق والموضوع اللذین منھما تت

ي  ر ف وع النظ اظوالموض ول  األلف تم المحم ا ی ي بھ ردة الت اني المف والمع

روطھا ي ش ر ف دمات النظ ي المق ن النظر ف زم م ي )6(والموضوع، ول ذه ھ ، وھ

  .جزئیات القیاس التي یجب النظر فیھا
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اظالبسائط الجزئیة للقیاس ھي  وأول ي األلف اظ، والنظر ف یتضمن  األلف

ر  ة "النظ ي دالل اظف انياأللف ى المع بتھا إل ا، ونس وه داللتھ ان وج ، )7("، وبی

ي  النظر ف روعنا ب اظوبش دلوالتھا األلف ا لم دى مطابقتھ ة م ولنا ومعرف ، وبحص

ذي  بأولالدالة بدقة على مدلوالتھا نمسك  األلفاظعلى  مراحل التركیب للقیاس ال

ھ در ة نسیر فی ة كل جزء ودرجة ج د معاین عھ بع ب موضعھ وض ى أن تترك إل

یة ن القض داء م ا ابت ك متوالی ون ذل اظ"، ویك ي  األلف م ف اني ث ي المع م ف ألیفث  ت

ھ ده )8("مفردات المعاني إلى أن تصیر علما تصدیقیا یصلح أن یجعل مقدم ، وبع

ي وأقسامھایجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة "  م ف اظ، ث ردة  األلف المف

 ً ً  ووجوه داللتھا، ثم إذا فھمنا اللفظ مفردا ردا ى مف ّ  والمعن ا ا ین وجعلناھم ا معنی لفن

ا مقدمة دمتین ونصوغ منھم ع مق م نجم ة وشروطھا، ث م المقدم ي حك ، وننظر ف

ة الصیاغة الصحیحة ي كیفی ً، وننظر ف اس . )9("برھانا ب أجزاء القی ذا تترت وھك

  .المركب وفقا لتركیب تصاعدي من البسیط إلى

ك أن  ب، ذل المة التركی مانا لس ة ض ل مرحل د ك وف عن ا الوق ویلزمن

ة " د تكون خالی دمات، إذ ق س المق ة نف ن جھ ن مالخلل في البرھان تارة یدخل م

روطھا،  رىش حیحة  وأخ دمات ص ت المق نظم وإن كان ب وال ة الترتی ن كیفی م

ا ا جمیع رة منھم ة، وم ن مر)10("ویقینی ة م ل مرحل ي ك ذر ف ب الح ل ، فیج اح

ذي  ة ال دیق بالنتیج ى التص ول إل ھ الوص ك كل ن ذل دف م ذه، والھ ال ھ االنتق

روطھ، " توفي ش ى المس ان المستقص ل بالبرھ رر یحص ھ المح ولھ ومقدمات أص

ك ھو  اس، وذل ن التب ال وتمك درجة درجة، كلمة كلمة، حتى ال یبقى مجال احتم

وى ة القص اس وطر)11("الغای ادة القی بط م إن ض لة إل ةقائ، ف ان الموص ى البرھ

  .تجعلنا نتوصل إلى نتیجة یقینیة
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  :القضیة في القیاس
كل  اسش ي  القی ر ف توجب النظ ھ یس یر "وتركیب اني لیص ب المع تركی

ً . )12("قضیة لذلك استوجب  ؛والقضیة التي یقصدھا المنطق ھي التي تحمل حكما

ة ة حملی م بحسب )13(أن تكون ھذه القضایا المنطقی ة تنقس ذه القضایا الحملی ، وھ

إن  ة أقسام، ف ى ثالث ى الموضوع إل ى إذا "الحكم الذي یحملھ المحمول عل المعن

ً لھ  باإلضافةنسب إلى المعنى الذي یمكن وصفھ بھ وجد  إلى الموصوف إما ذاتیا

ً لھ ال یبعد أن ینفصل  ً، وإما عارضا ً ویسمى تابعا ویسمى صفة نفس، وإما الزما

ي  ھ ف ان عن د والبرھ ي الح ة ف ا نافع بة فإنھ ذه النس ان ھ ن إتق د م ود، والب الوج

ي )14("جمیعا م ف ى الحك ، ولكل نوع خصوصیتھ في تحصیل العلم، والوصول إل

ً للت)15(النتیجة   : يال، وفقا

 وع األول ول : الن ھ محم ون فی یة یك بة "القض وع نس ى الموض بتھ إل نس

ول  اإلنسان، كقولك األمرالضروري الوجود في نفس  وان محم إن الحی حیوان ف

ود روري الوج بة الض ھ نس بتھ إلی ان، ونس ى اإلنس ذا )16("عل ي ھ المحمول ف ، ف

ك  ً ال ینف ً ضروریا ھ ارتباطا ي الموضوع مرتبط ب النوع من القضایا متضمن ف

ن " عنھ، فاإلنسان مرتبط بالحیوانیة، إذ  ة، وامتنعت ع م الحیوانی م تفھ ك إن ل أن

م اإلنسان، ب م تفھ ً فھمھ ل ً مخصوصا ا د فھمت  حیوان ا فھمت اإلنسان فق ل مھم

رورة ك بالض ي مفھوم ة ف ة داخل ت الحیوانی وع )17("فكان ین الموض ة ب ، فالعالق

من ة تض ایا عالق ن القض وع م ذا الن ي ھ ول ف من  ؛والمحم ول یتض إذ المحم

 .الموضوع

المعنى ي  ف وم یعن ذا المفھ ذاتي بھ يء كل شيء"ال ة الش ي حقیق  داخل ف

ً ال یتصور فھم المعنى دون فھمھوماھیتھ دخو ھ یستحیل )18(ال ، فھو ضروري ل
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ان  ذلك ك ول، ل منھا المحم وع یتض ة للموض فات الجوھری ھ، فالص ھ عن انفكاك

و  ھ فھ ً ل وم"المحمول داخال في مفھوم الموضوع مقوما ذاتي المق ى . )19("ال بمعن

ً لذاتھ، أي قوام ذاتھ بھ"أن  ً لھ مقوما ، وبھذا المعنى فإن المحمول )20("یكون ذاتیا

 ً ھ ومفسرا ً ل ال ط محل ا یكون فق ا یتضمنھ الموضوع، وإنم ى م ال یأتي بجدید عل

ة إذ  م ذات الشيء إال "لمعناه، وھذا ما یعرف بالقضایا التحلیلی ك أن تفھ م یمكن ل

 ً ى أوال ك المعن ھ ذل ا أن یكون قد فھمت ل ك اذا فھمت م الحیوان واإلنسان، فإن ك

ً اإلنسان وما  وعلى  )21("نھ حیوانأالحیوان، فال تفھم اإلنسان إال وقد فھمت أوال

ي أن   ذاتي ف ى ال دد المعن ك یتح وع "ذل د الموض ي ح ً ف أخوذا ول م ون المحم یك

ً لھ داخال في حقیقتھ ي )22("مقوما ، وإذا كان المحمول یتبع الموضوع فال یضر ف

ً في ماھذا الن ث یتضمن صدقاتھ على المحوع أن یكون الموضوع زائدا مول بحی

ان  وم اإلنس ي مفھ ا ف ادة، كم ول وزی مل المحم ا یش ة م فات الجوھری ن الص م

  .دق على الحیوان بإضافة صفة الفكركموضوع فإنھ یص

ع  ة الضروریة م ذه العالق ن ھ ویتفق ھذا التحلیل الذي یقدمھ الغزالي ع

ى الذاتي ما إذا فھم معناه وأخطر بالبال "ما یحدده ابن سینا الذي عنده  م معن وفھ

ما ھو ذاتي لھ وأخطر بالبال معھ لم یمكن أن یفھم ذات الموصوف إال أن یكون 

 ،ً ى أوال ك المعن ھ ذل م ل د فھ انق وان  كاإلنس ا الحی ت م ك إذا فھم وان، فإن والحی

ً  الإوفھمت ما اإلنسان، فال تفھم اإلنسان  د فھمت أوال وانأوق ھ حی ذا )23("ن ، وھ

ً ما یقولھ الغزالي في مع   .نى الذاتيتماما

طلح  ول مص وع والمحم ین الموض ة ب ذه العالق ى ھ ي عل ق الغزال ویطل

روري" الزم الض ة  إذ، )24("ال ون العالق ب أن تك من توج ة التض أن عالق

  .ضروریة
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 للموضوع : النوع الثاني ً ً ذاتیا ن شرط "ال یكون فیھ المحمول مقوما یس م فل

ود ر مول ھ غی اد كون ن اعتق اع ع ان االمتن م اإلنس ا ،)25("فھ ت ف لوالدة وإن كان

ً الزمة لإلنسان ل ً لھ كإنسان،  أنھا إالكونھ مولودا ً ذاتیا ى  ألنھالیست مقوما ال ترق

رورة  ة الض ى مرتب ان "إل ي اإلنس ة ف ت داخل ي لیس ولفھ ة دخ  )26("الحیوانی

ھ  ً غیر ضروري، ان ن "ومعنى كونھ الزما ي الوجود، إن أمك ع ف زم وال یرتف یل

دیر الوھم والتق ع ب م أن یرتف ا نفھ و الزم، فإن ً فھ ا ھ مفھوم يء مع ي الش ون  وبق ك

ان إ ا اإلنس اد كونھم ا اعتق ن وھمن ا م ً، وإن رفعن ما م جس ون الجس ً، وك انا نس

ً، وكونھما مخلوقین الزم لھما، ولو رفعنا من وھمنا كون اإلنسان  مخلوقین مثال

لب  ان أن ال یس م اإلنس رورة فھ ن ض ان، فم م اإلنس ى فھ در عل م نق ً ل ا حیوان

، فاللزوم ال یرقى إلى )27("لحیوانیة، ولیس من ضرورتھ أن ال یسلب المخلوقیةا

 .مستوى الضرورة، وإن كان ال یرتفع في الواقع عن موضوعھ

وأما : " وھذا أیضا ما یصرح بھ ابن سینا بشأن ھذه العالقة، حیث یقول

ھ أن  ا لزم م فربم إذا فھ ھ ف ً دون م ذات الموصوف مجردا د تفھ ذاتي، فق ما لیس ب

ا  اوي الزوای ر كتس ث ونظ م ببح ة، أو یفھ اذاة للنقط ھ، كالمح وده ل م وج یفھ

ً، وإن ا ع توھم ً أن یرف ائزا ون ج ث، أو یك ي المثل ائمتین ف ً  الق ودا ع وج م یرتف ل

ا یبط لإلنسانكالسواد  ً مثل الشباب فیم ً معا ً وتوھما  ءىالزنجي، أو یرتفع وجودا

في  إال، فال اختالف بین الغزالي وابن سینا )28("زوالھ والقعود فیما یسرع زوالھ

  .التي یمثالن بھا لتقریب المعنى األمثلةنوعیة 

ی تالزم ب ة ال ھ لعالق ي بتطبیق رد الغزال ن الموضوع والمحمول ولكن ینف

ا  رھا بأنھ ي یفس بب، والت بب والمس ین الس ران ب اھرة االقت ى ظ یة عل ي القض ف

ة  ون العالق ذلك ال تك ة، وب زة النبوی دخل المعج ل ت ا بفع ن ارتفاعھ ة یمك الزم
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روریة  ذھن  إذض ن ال ول م ى المحم ع معن د یرتف ن ق ي م ؤثر ف دون أن ی

وع یة )29(الموض رق(، فالقض ار تح ا) الن ون فیھ وع  یك ً للموض ا ول الزم المحم

یس  روري، إذ ل ر ض راقغی روریة ال  اإلح ة ض فة ذاتی ا ص ى أنھ ار بمعن بالن

ا  وإنماتسلب منھا،  ن أن تسلب منھ ا یمك ة لھ ار فھي صفة الزم یحصل عند الن

ة،  اإللھیةبفعل القدرة  ع  إذالمطلق د یرتف درة هللا(ق ار  اإلحراق) بق ى الن ن وتبق م

  .)30(دون فعل

العالقة بین الوجود والوجوب الزمة  -حسب ھذا التحلیلب -وكذلك تكون

ى الف ي عل رد الغزال ك ی ن خالل ذل ن ( ینفولسیغیر ضروریة، وم ارابي واب الف

ینا ي قولھم )س ھ،  اف ود هللا ووجوب ین وج ة ب رورة العالق ون "  إذبض ف یك كی

وب ال ىوج ن أن ینف ود ویمك ین الوج و ع ود ھ ت  وج ود، ویثب وب الوج وج

ات  ي واإلثب ع للنف ذي ال یتس و ال ھ ھ ل وج ن ك ق م د الح ود، والواح الوج

ً؟ ال یة)31(!أص ود  ،، فالقض ب الوج ر "هللا واج ً غی ا ا الزم ول فیھ ون المحم یك

ن أن  إذضروري  تم یمك إن قل ، ف ع الوجود  ى الوجوب وال یرتف ع معن قد یرتف

رف كو ن أن یع ً وال یمك ودا ھ موج رف كون ایع ره، قلن و غی ا فھ ھ ممكن ذا : ن فك

ھ  رف وجوب وده، وال یع رف وج ن أن یع ود یمك ب الوج ل  إالواج د دلی بع

ي مغالطة  إلیھ، ولكن إذا سلمنا بھذا الذي ذھب )32("آخر ا ف ھ یوقعن ي، فإن الغزال

ت القضیة : مفادھا أنھ إذا كانت القضیة ذلك، كان هللا موجود ضروریة، وھي ك

  .إذ مفھوم الضرورة یعني الوجوب ،كذلك هللا واجب الوجود ضروریة

ق الغ ایا زویطب ي القض ام ف ى األحك ا عل تالزم أیض وم ال ي مفھ ال

إن  یة، ف یس "الریاض ھ الزم ل اوت، فإن ره أو مف او لغی ا مس دد إم ل ع ون ك ك

ذاتي ھ الزم... ب ائمتین فإن ا الق اوي الزوای ث مس ون المثل ا )33("وك إن "، وأیض
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ى، أو  أمكنك م المعن كأن تفھم ذات الشيء دون  أن تفھ ى  أمكن ن المعن ة ع الغفل

ي ر ذات ھ غی و ... بالتقدیر فاعلم أن ائمتین فھ ث مساویة لق ي المثل ا ف ون الزوای كك

د تعرضھ الریاضیة الز، وكذلك یؤكد الغزالي على أن األحكام )34("الزم ة عن م

در أن یؤخذ الج...مدخل الخلل في الحدود"للحدود، فإن  ا یق دل الجنس، كم زء ب

ي نظره )35("خمسة وخمسة أنھاحد العشرة  ذ الأ، والصحیح ف دل  یؤخ الجزء ب

ر الجنس لتكون العشرة  شيء وخمسة وخمسة شيء آخر، فالنتیجة حكم الزم غی

  .متضمن في المقدمة

ا و العالقة الالزمة بین الموضوع والمحمول وإن كان من الصعب رفعھ

ذھن في الوجود إال أنھ یمكن ي ال ا ف ي مصطلح  ،رفعھ ا الغزال ق علیھ ذلك یطل ل

ودي" الزم الوج ین )36("ال ا ب ة فیھ ون العالق ي تك ة الت اني الذاتی ً للمع ا ، خالف

ل ال  ذھن، ب ي ال ي الوجود، وال ف ع ال ف الموضوع والمحمول ضروریة ال ترتف

  .یمكن فھم الموضوع إال من خاللھا

ي كثی فة ف ق الفالس أثر بمنط ي وإن ت ھ والغزال ع، إال أن ن المواض ر م

استطاع أن یوظف ذلك المنطق كما وظف الفلسفة في دعم اتجاھاتھ، والرد على 

ات  ي مجال اإللھی االتجاھات المخالفة ومن بینھا اتجاه الفالسفة أنفسھم خاصة ف

  .وكذلك الطبیعیات، من خالل نقده للعالقة  السببیة

 ث وع الثال فات لیس :الن ایا ص ل القض ا محامی من فیھ روریة وال  توتتض ض

وع  ذا الن ً كحمرة الخجل" الزمة لموضوعاتھا، وھ ا سریعا ھ إم   تتصور مفارقت

واد  واد، وس ة الع ود كزرق ي الوج زول ف ا ال ی ذھب، وربم فرة ال ً كص ا أو بطیئ

وھم ي ال ھ ف ن رفع ن یمك ي، ولك ن )37(الزنج يء م اف للش ا یض ي م ، فالعرض
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ر فات غی ن  الص ات، وع ي الكونی رة ف ي كثی رة، وھ دة متغی ون زائ ة، وتك الثابت

 .طریقھا تكون الفروق الظاھریة بین أفراد النوع أو الجنس الواحد

  :قیاسفي ال) النتیجة(الحكم 
ى موضوعھ،  ھ المحمول عل ذي یحمل نتیجة القیاس تتبع نوعیة الحكم ال

يإذ تأتي النتیجة مطابقة في حكمھا  ك ف ھ ذل ث ال لما علی ن حی دمتین م زوممق  الل

ال یجوز "والضرورة والعرضیة، فإن  النظر ف ً ب محمول المسائل إن كان مطلوبا

المعنى األول، أل وع ب ً للموض ا ون ذاتی ل أن یك ً قب ا ان معلوم ذلك ك ان ك ھ إذا ك ن

ا...العلم بالموضوع م، : ، فإذا قلن وان جس وان، والحی م  فاإلنساناإلنسان حی جس

ع أجزاء  كان العلم بالنتیجة غیر مطلوب، فإن من عرف اإلنسان فقد عرف جمی

ا القضایا ذات )38("حّده، وھو الجسم والحیوان ي تحملھ ، وبھذا تكون األحكام الت

ً على علمنا بالموضوع   .المعاني الذاتیة ال تضیف جدیدا

ة ي تتضمنھا القضایا الالزم ا تحمل  ،أما األحكام الت دة  إضافةفإنھ جدی

ي  ان االستدالل"على العلم بالموضوع، ولذلك فھذه تفید ف وھو االستدالل : برھ

ة  ن الدالل ھ م ھ بوج ت علت ن تثب ھ، ولك ة ل ة موجب یس عل ا ل يء بم ى الش عل

ة ى )39("معقول ة عل ذه الدالل أتي بھ ذي ی ول ال ك للمحم ي ذل دور ف ون ال ،ویك

ة " على النتیجة  الموضوع، وھذه الداللة نتفطن لھا بعقولنا فنستدل منھا فإن العل

ي سورھا )40("للمعلول تدل على المعلول اإلیجابمع  دمات ف ، فتتبع النتیجة المق

ي أن  )41(وحكمھا تج ال "، لذلك یشترط الغزالي كما یفعلھ المناطقة ف اس المن القی

 ً ا وب یقینی ان المطل ة إن ك دمات یقینی ن مق اغ إال م ادت )42( "ینص ا إذا ح ، أم

ا یقینیة فإن النتیجة تكون ظنیة بحسب درجة الظن الذي علیھ المقدمات عن كونھ

  .المقدمات
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ون  ي تك ة الت دمات الیقینی ي "والمق تعمل ف ي تس حیحة الت ادة الص الم

التو: النظر ة، أو ب الحس، أو بالتجرب ا ب ً، إم ا تر الكامل، أو اكل أصل معلوم قطع

ة ذه الجمل ن ھ تنتاج م ا إن )43("بأول العقل أو باالس ى ، أم دمات عل دت المق اعتم

دمات  ذه المق ون ھ دھا تك ات عن ھ المغلط ا داخلت والت أو م ھورات أو المقب المش

  .ظنیة ال تؤدي إال إلى نتائج ظنیة

ا  ة تفادی دمات یقینی ن مق الق م رورة االنط ى ض ي عل د الغزال ویؤك

ول وھم، یق ى ال د عل اس المعتم رأي أو القی ى ال اد عل رأي ": لالعتم زان ال ا می أم

س فحاش  أن اعتصم بھ، فذلك میزان الشیطان، ومن زعم من أصحابي والقیا

دین  ھ لل دین، فإن ن ال ي شره ع الى أن یكف ة، فاسأل هللا تع زان المعرف ك می أن ذل

وجود "الصوري  قط، فإن ما یمیز المن)44("عدو جاھل، وھو شر من عدو قاتل

دق ا ھ بالص ة اھتمام اس االرسطوي، وقل ي القی ادي االتجاه الشكلي ف واقعي الم ل

اس الصوري، فھّم: التجریبي، ولھذا أطلق على القیاس السلجستي ق القی ھ التواف

د الصوریة ل بالقواع ھ المتمث ي المنطق الصوري  ،)45("مع ذات ام ف ذا االھتم وھ

ھ مبشكل االنتقال  م ائج ل ى النت ھ وئھاسن المقدمات إل دمات "، إذ أن تج المق د تن ق

ذب"ذلك ، وك)46("الكاذبة نتیجة صادقة ذر  )47("قد ینتج الصدق عن الك ذلك یح ل

ات ذه الموھوم ن ھ ي م ن  ،الغزال د م ا التأك ین یجب دائم ى الیق ھ للوصول إل وأن

  .ویقینھا صدق المقدمات

د  دمات تعتم ن مق وإذا كان الفالسفة ینطلقون عند نظرھم في اإللھیات م

إن )48(على حدس وتخمین ى أن "، ف یس یخف وم، ول المجھول ال یحصل إال بمعل

وم  ول معل ل مجھ ل لك ول، ب ل مجھ ى ك ھ إل ل ب ن التوص وم ال یمك ل معل ك

ق  ك الطری مخصوص یناسبھ، وطریق في إیراده وإحضاره في الذھن یفضي ذل
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ھو  اإللھیاتوالمعلوم الذي یناسب المجھول في مجال  )49(،"إلى كشف المجھول

دیقنا بصاحب الیقین الذي یمدن ن خالل تص ا صحتھ م ت لن ا بھ النقل، وھو ما ثب

ھ  أتىن ما أالدعوة، و ا فی د یوقعن ا ق بھ حق، وباعتمادنا على ھذا الیقین نتفادى م

ي مجال  اتاالعتماد على القیاس الصوري من مغلطات ف ل إذا اإللھی ، وأن العق

ى الخصوص ھ ،لم یھتد بالشریعة في ھذا المجال عل ب علی ھ یغل وھم  فإن م ال حك

ة  ة خیالی ھ وھمی اس فی دمات القی دھا تكون مق ة، لتكون  أيوالخیال، وعن تخمینی

ي المسائل  ع النظر ف ا ال یتناسب م ذا م ةالنتائج المترتبة علیھا كذلك، وھ  اإللھی

الم الكون،  ي ع المجردة والتي لھا خصوصیتھا من حیث أنھا ال تتبع الظواھر ف

ل وبذلك تكون معزولة ومتعالیة عن  ذا العق دى ھ ي إال إذا اھت مجال النظر العقل

  .واستند عند نظره في اإللھیات على الوحي مصدر الیقین الوحید في ذلك

ان  ان "وإذا ك ة إن ك دمات یقینی ن مق اغ إال م تج ال ینص ان المن البرھ

 ً ً أو ظنیة المطلوب یقینا ى )50("إن كان المطلوب فقھیا اد عل ف یكون االعتم ، فكی

ن النص الشرعي في القیاس حتى تكون تلك المقدمات یقینیة؟ مقدمات محصلة م

ل، : "یقول الغزالي ھ بالنق ك كل مسكر حرام، فإثبات ي قول م ف فإن نازعك الخص

لم ق )كل مسكر حرام(: وھو قولھ، صلى هللا علیھ وس ن تحقی تمكن م م ت إن ل ، ف

ن  ره، وال م س وال غی ة بح ك المقدم اتتل م ی إثب ره، ل ل أو غی ة بنق ك الثانی نفع

م حكم على النبیذ بالحرام فیقإذا قلنا للعقل أ"، ذلك أنھ )51("القیاس ول ال أدري ول

ذ یصدق بھ، فعلمنا أنھ لیس یلتقي في الذھن طرف ا ھذه القضیة وھو الحرام والنبی

ذ، ي النبی ا ف ل بوجودھ دق العق ا ص ب واسطة ربم دق بوجود  فالبد أن یطل وص

ك الو رام لتل ف الح ذ ساوص ل النبی ال ھ المطلوب، فیق دیق ب ھ التص طة، فیلزم

إن  ا ف مسكر؟ فیقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع وھو المدرك بالسمع، قلن
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ةھصدقت ب ذ حرام  ،اتین المقدمتین لزمك التصدیق بالثالث ال محال و أن النبی وھ

ة  نتحقق)52("بالضرورة، فیلزمھ أن یصدق بذلك ویذعن للتصدیق بھ  ، فبالتجرب

ة المسكر  ن القضیة الثانی ق م ل نتحق ذ مسكر، وبالنق ى كل نبی من القضیة األول

كر حرام ون كل مس ة لیك ة یقینی ة نتیج ة الیقینی ذه المقدم د ھ ذلك تفی ً حرام، وب ، ا

ة  دمات الیقینی ى المق ادا عل ة االستدالل اعتم ة إقام ح كیفی ومن ھذا النموذج یتض

  .(*)التي یتعاون فیھا العقل والنقل

د  ویذھب ین عن ي الیق ذا الشرط ف الغزالي إلى أن الفالسفة لم یتقیدوا  بھ

فكان خطأھم فیھا، وھذا جوھر المشكلة  باإللھیاتوضع مقدمات القیاس المتعلقة 

ھ طر ي المنطق، ببیان ا ف ي ائالتي اتجھ الغزالي إلى معالجتھ ین ف ق تحصیل الیق

دامفي المعقوالت مزلة  فلما كثر: "، یقولاإللھیةاالستدالل المتعلق بالقضایا   األق

ات  ن تخلیط درھا م ا یك ل عم رآة العق ك م م تنف الل، ول ارات الض امومث  األوھ

ث  ً للبح ا ار، ومیزان ر واالعتب ً للنظ ارا اب معی ذا الكت ا ھ ال، رتبن ات الخی وتلبیس

ل ر والعق وة الفك ً لق حذا ذھن، ومش ً لل قیال ار، وص فة )53("واالفتك ك أن الفالس ، ذل

ومھم یحكمون بظن وتخمی دق عل ى ص ین، ویستدلون عل ق ویق ن، من غیر تحقی

و  اإللھیة ول، ول بظھور العلوم الحسابیة والمنطقیة، ویستدرجون بھ ضعفاء العق

ا  اإللھیةكانت علومھم  ابیة، لم ومھم الحس متقنة البراھین، نقیة عن التخمین، كعل

ي الحسابیة وا ف م یختلف ا ل اد ھؤالء الفالسفة )54("اختلفوا فیھا كم ً العتم ، ونظرا

ة  اإللھیاتعند نظرھم في  ن على مقدمات ظنیة تخمینی ة م دمات الیقینی دون المق

اس  هوطشرما "، لذلك فإن الیقینالتي ھي شرطھم  في بلوغ  ادة القی في صحة م

ا  ا  هوطشرفي قسم البرھان من المنطق، وم اس، وم اب القی ي كت ي صورتھ ف ف

ي األوضاعوضعوه من  اس)55("ایساغوجي" ف ن  )56("، وقاطیغوری ي ھي م الت
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 )57("اإللھیةأجزاء المنطق ومقدماتھ لم یتمكنوا من الوفاء بشيء منھ في علومھم 

ا سبق وعرضنا اإللھیة الفالسفة في المسائل  إلیھومن ھنا كان نقده لما ذھب  كم

  .لھ

ى الفالسفة  فالغزالي یوظف منطق رد عل ي ال ذلك الفالسفة ف أنفسھم ول

م(كان تألیفھ لكتابھ  إن" )معیار العل ي : ف ا ف م ألفاظن ن ال یفھ ي  المسائل أحادم ف

د ي أن یبت یھم فینبغ رد عل اب أ ىُ ال ظ كت ً بحف م(وال ار العل ب ) معی و الملق ذي ھ ال

دھم المنطق عن ى )58("ب د إل اب یقص ذا الكت ائق "، وھ رف حق ق تع ان طری بی

، لیمیز بینھ وبین الخیال والظن ، وتمھید قانون النظر وتثقیف معیار العلماألمور

ھ )59("القریبین ً لھدف ال ھ یكون مكم اب فإن ، وبھذا الھدف الذي یوجھ إلیھ ھذا الكت

  ".تھافت الفالسفة"في كتابھ 

م  ي الحك ا إن مصدر الخطأ ف ض ھن ل المح ى العق اد عل ن ھو االعتم م

ي  كل مرة دون العقل المھتدي بالشرع، وھي النتیجة التي یؤكد علیھا الغزالي ف

ة ائل العقلی ذه المس ھ لھ د تعرض إن : عن ا "ف ى م مت إل ا انقس ة لم ایا الوھمی القض

ا  یصدق وإلى ما یكذب، وكانت الكاذبة منھا شدیدة الشبھ بالصادقة، اعترض فیھ

ن  ا إال م و علیھ م یق ة، ول ن الكاذب ا ع نفس تمییزھ دهقضایا اعتاص على ال هللا  أی

ق بط اج الح لوك منھ ھ بس ھ وأكرم ان  بتوفیق ا ھ ى م ات إل مت العقلی ة، فانقس ریق

، والى ما استعصى على عقول الجماھیر، إال على الشذاذ من األكثردركھا على 

ة بوجود  ذین ال تسمح األعصار الطویل ور الحق ال دین بن أولیاء هللا تعالى المؤی

م اآلحاد دد الج ن الع نھم فضال ع ق )60("م ق الطری انیون وف م البرھ ، وھؤالء ھ

  .الذي یتبعھ الغزالي الصوفي 
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ة  وھم وبقی س وال اء الح اوز أخط ى تج ادرون عل انیون ق ؤالء البرھ وھ

ى  تنباط عل معوقات المعرفة، ومن بعد ذلك بلوغ المقام المؤھل لالستدالل واالس

ى أن  تفطن إل ى ال االشیطان "أفضل الوجوه، لقدرتھم عل ن مواضع  إنم دخل م ی

ن ا ن م ا أم ین )61("لشیطانالثلم، فمن سّد الثلم وأحكمھ ي ب دمج الغزال ذا ی ، وھك

اع  طر ین بإتب وغ الیق ق وبل نفس ائالمنط فیة ال ق لتص وف كطری ین التص ھ، وب ق

  .وإبعادھا عن ھذه المغلطات المعرفیة

د اس الاوی كل القی ى ش ي عل رهذفع الغزال اه-ي یعتب ا علمن ل  -كم أفض

دى" دق في االستدالل ویرد على من یعائالطر دمتین  النتیجة موجودة في إح المق

ذه : علمابالقوة القریبة والموجود بالقوة القریبة ال یظن أنھ موجود بالفعل، ف أن ھ

ر  م تحض ا ل دمتین م م بالمق رد العل ل، بمج ى الفع وة إل ن الق رج م ة ال تخ النتیج

إذا االمقدمت القوة، ف دمتین ب ي المق ن في الذھن وتخطر ببالك وجھ وجود النتیجة ف

ة  ارت النتیج ك ص ت ذل لتأمل ون ، )62("بالفع ي تك د الغزال ة وعن یة "النتیج قض

النبیذ حرام غیر قولك النبیذ مسكر، وغیر قولك المسكر حرام،  :ألن قولك ؛ثالثة

ة  ختلفات ولیس فیھا تكریر أصال، بلبل ھو ھذه ثالث  مقدمات م النتیجة الالزم

تنباط )63("غیر المقدمات الملتزمة ي اس ل ف دور العق ار ل ذا إظھ ي ھ النتیجة ، وف

  .من المقدمتین

تفطن إن  دم ال ي الخطأ لع ً ف إن اعتبار النتیجة عین المقدمتین یكون سببا

ان  دلول "ك و الم وب ھ الحق أن المطل ره ف دلول أو غی ین الم دلیل ع ھ ال وج

تفطن ھو  غیر التفطن لوجودهالمستنتج، وأنھ  ذا ال ن ھ القوة، ولك دمتین ب في المق

ى  ولھ عل بب حص بیلس د  س د عن ب التول تعداد القل بیل اس ى س ة، وعل المعتزل

ة  د واھب الصور المعقول ن عن لحضور المقدمتین مع التفطن لفیضان النتیجة م
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ة  دمات للنتیج من المق بیل تض ى س فة، وعل د الفالس ال عن ل الفع و العق ذي ھ ال

ر  د أكث ھ عن د من ذي الب زوم ال ق الل حابنابطری ره  أص ذي ذك د ال الفین للتول المخ

ى س ة، وعل ي المعتزل دمتین ف ور المق ب حض الى عقی درة هللا تع ولھ بق بیل حص

الذھن والتفطن لوجھ تضمنھما لھ بطریق إجراء العادة على وجھ یتصور خرقھا 

ى أصحابنابأن ال یخلق عقیب تمام النظر عند بعض  ، ثم ذلك من غیر نسبة لھ إل

 إحضارى قدرتھ عل وإنماالقدرة الحادثة عند بعضھم بل ال تتعلق بھ قدرة العبد، 

المقدمتین ومطالعة وجھ تضمن المقدمتین للنتیجة على معنى وجودھا فیھا بالقوة 

د بعضھم ھو كسب  أمافقط،  صیرورة النتیجة بالفعل فال تتعلق بھا القدرة، وعن

دمات، )64("مقدور ھ أو النتیجة بالمق دلیل بمدلول ة ال ن عالق ، تلك ھي المواقف م

طقي للفالسفة، إال أنھ من حیث المضمون یتبع الشكل المن فیھاوالغزالي وإن تبع 

درة  إثباتا األشعرياالتجاه  ةللق در اإللھی دیني كمص نص ال ة ال ً لمكان ،  وترسیخا

ھوحید للیقین في الغیبیات، بل وقد تجاوز األ ً◌ً  :شاعرة في قول ا  بالتصوف طریق

 ً   .لبلوغ مراتب الیقین وحیدا

ات  ل المعوق ذلك أن طریق العقل المھتدي بالشرع القادر على تخطي ك

ي االستدالل  ً للطریقة الصوفیة ھو القادر وحده على بلوغ الوجھ الصحیح ف وفقا

ا "على النتیجة من المقدمات، فإن  دلیل م ن النظر، وأن وجھ ال كشف الغطاء ع

ا  ھو، والمدلول ما ھو، والنظر ما ھو، والنظر الصحیح ما ھو، والنظر الفاسد م

ر شفاء،  ن غی اظ م ذه األلف ي ھ اھو، وترى الكتب مشحونات بتطویالت ف  وإنم

ال ینبغي أن ی ط، ف لكناه فق ذي س الطریق ال الكالم كالكشف یحصل ب ون شغفك ب

اد ،المعتاد المشھور ح وإن خالف المعت د الموض الكالم المفی ل ب ذا )65("ب ا ھ ، وم
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ذا ا ي ھ ي ف ھ الطریق الذي سلكھ الغزال ل وھدایت ذیب العق ق تھ ر طری لمجال غی

  .ق المنطقیة في االستداللائعلى الطریقة الصوفیة، ثم صقلھ بالطر

  : اإلسالميتقریب مصطلحات القیاس إلى الفھم 
ي المنط ر الغزال م ینك اق، ل ر  وإنم ً للنظ دا ً وحی ا ھ طریق رف ب اعت

ھ  إلیھواالستدالل، وبناًء على ذلك فإننا ال نتفق مع ما ذھب  ي قول أحد الباحثین ف

ي "بمفارقة تظھر من خالل  دل العقل ي للمنطق والج ا الغزال تلك الثقة التي یولیھ

دوى  ؤمن بج و نفسھ ال ی ھ ھ ي حین أن ھ، ف ة محاجت ى غای في سبیل الوصول إل

ة وغ الحقیق ل لبل دة )66("المنطق والعق یلة وحی المنطق وس د ب ي أخ ن الغزال ، ولك

  .لبلوغ الحقیقة

ً كبی بذل الغزالي ً في اتجاھھ إلى تشكیل المنطق إجھدا ً را دا ً معتم سالمیا

ي : "في ذلك على علم الفقھ خاصة، وذلك كما یظھر في قولھ م ف ت الھم ولما كان

، رغبنا ذلك أیضا في أن ....لیھعصرنا مائلة من العلوم إلى الفقھ بل مقصورة ع

اب رون ذا الكت ي ھ م(د في منھاج الكالم ف ار العل ة) معی ھ  أمثل ة فتشمل فائدت فقھی

ائر  م س نافوتع ھ األص دواه وعائدت ري )67("ج اه الفك ي االتج یطرة ف إن الس ، ف

ذا ات و ،السائد في عصر الغزالي كانت للفقھ، لھ ا تفرضھ موجب ھ لم استجابة من

ي  ا ف ن غیرھ ر م ؤثرة أكث ة الخطاب الم التأثیر النفسي من وجوب مراعاة نوعی

ھ اتجھ إلى نفسیة الجماھیر،  ھ بأن ة لعلم ة فقھی ة بأمثل ھ المنطقی ي كتب االستشھاد ف

إن كان الخطاب مع نجار : " نھأإلى نفسیة الناس في مجتمعھ، ذلك  األقربالعلم 

تعمال  ة اس ر وكیفی ن إال النج ھال یحس ھ آالت رب ل ده أال یض ى مرش ب عل ، وج

ى مناس رب إل ھ وأق ى فھم ك أسبق إل بة المثل إال من صناعة النجارة، لیكون ذل

ن  ھ ال یحس تعلم إال بلغت ى  إیصالعقلھ، وكما أنھ ال یحسن إرشاد الم ول إل المعق
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، لھذا اتجھ الغزالي إلى تقریب المنطق )68("ثبت في معرفتھأھي  بأمثلةفھمھ إال 

م  وأمثلتھفي مصطلحھ  ھ،  اإلسالميإلى الفھ م الفق ى مصطلحات عل ادا عل اعتم

م  ي عل ة، بمق األصولوقدم لكتابھ المستصفى ف ة منطقی ددم ة  أك ى أھمی ا عل فیھ

  .النظر في كل علم أساسعلم المنطق وأنھ 

ر  ى الفك طلحھ إل ق ومص د المنط ب ح ي تقری ب ف د ذھ الميوق  اإلس

ات ال "اعتمادا على مصطلح علم الفقھ، إلى درجة أن اعتبر أن  ي الفقھی النظر ف

ذ ا ي مآخ ل ف اره، ب ھ وشروطھ وعی ي ترتیب ات ف دمات یباین النظر في العقلی لمق

ي )69("فقط دمات ف ة  إیجاد، واعتمادا منھ على ھذه المق  إلدخالالشرعیة الفكری

وم  ي العل ق ف المیالمنط اهةاإلس ذي تبن ھ ال ي إجرائ ي ف ق الغزال ذا  ، ینطل بھ

ي  الخصوص، وھو ما سخر لھ كتبھ اه ف غ منتھ ى أن بل والي إل ى الت ة عل المنطقی

ھ  تقیم" كتاب طاس المس ول  ،"القس وع والمحم طلح الموض ن مص ثال ع فم

ول ة یق یة الحملی ي القض ین ف د : "المنطقی مي إوق ن جزأین، یس ول م ذا الق أم ھ لت

 ً دأ دھما مبت ون أح رالنحوی ً  واألخ را ون أخب مى المتكلم ً ، ویس وفا دھما موص ، ح

مي  ھ، ویس ً علی ا ر محكوم ً واآلخ ا دھما حكم اء أح مي الفقھ فة، ویس ر ص واآلخ

دھما م ون أح ر، المنطقی و الخب ً وھ وال ر محم ھ واآلخ ر عن و المخب ً وھ وعا وض

ً علیھولنصطلح نحن على تسمی ً أو محكوما الحكم ، ولنسم مجموع ة الفقھاء حكما

م یة، ولنس ھ قض وم علی ة، والمحك اس مقدم یاق قی ي س تعملناھا ف إذاھما إذا اس  ف

ان لن اس دعوى إن ك ن القی ر مستنتج م ا استفدناھما من قیاس نتیجة، ومادام غی

رر  م تتح طالحات إذا ل ذه االص إن ھ م، ف ا خص ن لن م یك ً إن ل ا م، ومطلوب خص

ات والتعلیمات دمات )70("اختبطت المخاطب ن مق اس م ي االستدالل قی اك ف ، فھن
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م  ونتیجة تتبع المقدمات في الحكم، وھناك جدل في دعوى مضادة لدعوى الخص

  .أو مطلوب في نظر إن لم یكن لنا خصم

وم  ویبلغ عمل الغزالي في ھ  اإلسالمیةدمج منطق الفالسفة مع العل غایت

ذي"القسطاس المستقیم" في كتابھ  د  ، وھو الكتاب ال ى الشیعة ویؤك ھ عل رد فی ی

ي  تدالل العقل رورة االس ى ض ھ عل ن خالل ذي، م وار  وال كل ح ى ش ھ عل یخرج

ي  ،فالطوني بینھ وبین أحد المتعلمینإ ة ف ق وزن الحقیق د طری والموضوع تحدی

ة،  ھ المنطالمعرف ً فی را تند الغمعتب ث یس ذلك، حی د ل ق الوحی ى ق الطری ي عل زال

  .كما یرید لھا أن تكون اإلسالميوبھا ق منطق الفالسفة في ثائطر

ا للطر ان وفق ق البرھ ھ یحق ذكور بأن ھ الم ي كتاب ي ف د الغزال ق ائیؤك

ل المتبعة في أشكال القیاس انطال ن النق ة مستمدة م واتر(قا من مقدمات یقینی ) الت

ت  ذلك كان ده ل ع "عن ا یقن ي بھ ة الت ة الیقینی ذه ھي المعرف واھ اب أول ل األلب  وأھ

ة ا البت ون بغیرھ ائر، وال یقنع ا )71("البص ة م ة الیقینی ي بالمعرف د الغزال ، ویقص

ذھا ال ي یتخ اس قیتحقق عن طریق الموازین التي اصطلح بھا على األشكال الت ی

ذكر "في إنتاجھ حتى أنھ یدعي أن  ھ الت ھ، فینتھي ب ا أعرف وزن كم ن عرف ال م

ین الضروري  ى الیق د أخرى إل م فوالتفكر والمعاودة مرة بع إن ل ط، ف ا غل ھ م إن

تباع غیر ھذا ا، ف)72("عل وعسىلتسلك ھذا الطریق لم تفلح قط وصرت تتشكك ب

  . الطریق في وزن المعرفة مدعاة إلى الشك والظن

وسند الغزالي في أن ھذا المسلك ھو الطریق الوحید للیقین ھو ما یظھر 

ي  رآن" في قولھ إن ن الق وازین م ن ، أي أ)73("تعلمت الم اتج ع ھ ن اد من ھ اجتھ ن

د  ین أھل النظر، لق ھ ب اوت فی ا یتف ذا "الفھم والتأویل وھو م ي ھ ي ف أراد الغزال

رآن ول الكتاب أن یستخرج أصول االقیسة المنطقیة من الق ى یستطیع أن یق ، حت
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ارف  ع المع ا  جمی م وزن بھ رآن، ث ن الق وازین م م الم ھ تعل ةإن دھا  ،اإللھی فوج

ر  ى تغیی ذا إل ل ھ ن أج طر م رآن، واض ي الق ا ف ة لم ً موافق ا ماءجمیع  أس

كل  ول الش ن أن یق ً م دال ة، فب طالحات المنطقی اس  األولاالص كال القی ن أش م

المن موازی األكبرالمیزان : الحملي، قال اني ق ن الشكل الث ً م دال : ن التعادل، وب

الاألوسطالمیزان  اس الشرطي ق ً من القی د: ، وبدال زان التعان و )74("می إن و، فھ

طلح  المیااص ذه  إس میة ھ ى تس كالعل ا األش ي آلیاتھ ع ف ل یتب ھ ظ ات إال أن  آلی

وم أالفالسفة في منطقھم، وكل ذلك یعد  ي العل ً في إقحام المنطق ف ً متمیزا نموذجا

  . اإلسالمیة

  :أثر مواقف الغزالي من نظریة القیاس األرسطیة
  :اختلفت المواقف من مبادرة الغزالي ھذه إلى اتجاھین

ي :  األول ھ ف ى طریقت ي عل ى عصر الغزال اجسار فیھ بعض المتأخرین عل  إدم

ق بع ولھ، وأالمنط ھ وأص م الفق الم، وعل م الك ن ل اعرة مم ة األش ذا خاص ذ بھ خ

وم ذه العل دوا لھ ن  تص ددھا اب ا یح أخرین كم ة المت رف بطریق ا یع و م ده، وھ بع

  .)75(خلدون في مقدمتھ

د اذآخر ھ فریق ھجم فیھ: الثاني ة ھؤالء نج ي مقدم ي " العمل واستنكره، وف تق

الح ن الص دین ب ذي " ال ال"ال ث ق ق، حی ریم المنط ى بتح تغال : أفت یس االش ول

ا  ھ مم ھ وتعلیم ھبتعلم ابعین  أباح حابة والت ن الص د م تباحھ أح ارع، وال اس الش

م  واألئمة المجتھدین، وكان ابن الصالح استنبط ھذه العلة من تعلیل الشافعي لعل

ف كتب)76("الكالم ل ّ ة المنطق، وأ ن تیمی د اب ا انتق ي ،كم ً ف ین "ا ى المنطقی رد عل ال

ي " ق ضنق"وف ي " المنط ل "وف یحة أھ اننص ق  اإلیم ى منط رد عل ي ال ف

  ".نانالیو
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ن  اإلسالميفكان بذلك الموقف من المنطق في العالم  الموقف م شبیھا ب

وم علم الكالم دمتھا اإلسالمیة، لتكون النتیجة أن أدخل المنطق في العل ي مق ، وف

ھ وأص م الفق ل  ،ولھعل دأ یحت ً وب ا ھ طریق ھ  كون ا لمجاالت تدالل، وفق ر واالس للنظ

ینا علیھ المتعارف ن س دده اب ً  اھو م باعتباره كما یح را ي كثی ھ الغزال د علی اعتم

ذه المجاالت الفلسفیة ھ ) "في اطالعاتھ على ھ ي تعرف أن ة الت الصناعة النظری

اس  ً، والقی ّدا ة ح ذي یسمى بالحقیق من أي الصور والمواد یكون الحد الصحیح ال

ً، وتعرف أالصحیح الذ نھ عن أي الصور والمواد یكون ي یسمى بالحقیقة برھانا

ّد ا اإلالح ن قن ً، وع ما مى رس ذي یس اس  أيعي ال ون القی واد یك ور والم الص

ً، وما ضعف إلا قناعي الذي یسمى ما قوي منھ وأوقع تصدیقا شبیھا بالیقین جدلیا

د  ون الح ادة یك ورة وم ن أي ص ھ ع رف أن ً، وتع ا ً خطابی ا ً غالب ا ع ظن ھ وأوق من

ادة یك ورة وم ن أي ص د، وع اوالفاس مى مغالطی ذي یس د ال اس الفاس  ن القی

ھ  ذلك، وأن دلي، وال یكون ك اني أو ج ھ برھ راءى أن ذي یت و ال وسوفسطائیا، وھ

یال  ن تخی ة، ولك دیقا البت ع تص ذي ال یوق اس ال ون القی ادة یك ورة وم ن أي ص ع

ي شیرغّ  نفس ف اس  يءب ال و القی ا أو یبسطھا أو یقبضھا وھ ا ویقززھ أو ینفرھ

ق ناعة المنط دة ص ذه فائ عري، فھ تم الم)77("الش ذلك یھ دود ، وب ق بالح نط

عریة  ة والش ة والجدلی ة والخطابی ا البرھانی ي طرقھ تدالالت ف واالس

  .والسوفسطائیة

ي  د الغزال ة "وعن دمتین ونتیج ى مق ع إل تالل ترج راھین االع ع ب جمی

زاع،  ل الن ي مح ا ف وى وجودھ م، ودع ة الحك وى عل ى دع لھا إل ع حاص یرج

ا م علیھ ب الحك ة ترتی ن )78("ومحاول ذ م ھ یتخ ذلك فإن د ، ل وى ض ق دع المنط

م )المتكلمین والفالسفة والتعلیمیة( )79(خصم ي القس اه ف ذا  األول، كما رأین ن ھ م



 

- 249 -                          

ذ  وبرھانالتقسیم "أن  باعتبارهالبحث، وذلك  ع المآخ الخلف كثیر الدخل في جمی

ات م مسائل )80("إذ علیھ تدور معظم النظری ي معظ و السائد ف دل ھ ون الج ، لیك

ذي یتضالنظر العقلیة، وھو  ةال ا برھانی ا من طرق ات وجود هللا وم ي إثب ا ف ، كم

ي مجال النظر  باإلضافةیلحق بھ من إثبات المعجزات وغیرھا،  إلى البراھین ف

  .البرھانیة في العلوم

  - :الخاتمة

  : اآلتیةوفي خاتمة ھذا البحث نخلص إلى النتائج 

ذین رفضوا  - 1 ھ ال ً من علماء الدین المسلمین  السابقین علی خالف الغزالي كثیرا

ي أرسطومنطق  دلل ف  وخاصة نظریتھ في القیاس الصوري، واستطاع أن ی

ذا المنط ة ھ ى أھمی رة عل رأة كبی ة ج ذه النظری ً ق وھ ا ا منھج ي  كونھ ف

 .االستدالل

ھج في االستدالل كمن األرسطیةوعلى الرغم من أخذ الغزالي بنظریة القیاس  - 2

ي مجال  ین ف ة منتجة للیق ى تصیر برھانی إال أنھ أدخل علیھا تعدیال مھما حت

ا  ى م ذا المجال عل ي ھ دماتھم ف ي مق دوا ف ك أن الفالسفة اعتم اإللھیات، وذل

ة  دماتھم العقلی دوا أن مق رد، واعتق ل المج ھ العق ل إلی ھتوص ة  فی ة منتج یقینی

ي  ن الغزال ین، ولك عريللیق ذھب األش ى  ی رد عل ل المج درة العق دم ق ى ع إل

ذا المجال الغیب ي ھ ین ف ك، يتحصیل الیق ي ذل م بخطأ الفالسفة ف ذلك حك ، ل

ي ودعا إلى تصحیح مقدماتھم بأن یسلم العقل إلى ال ة ف ھ كلی شرع ویعتمد علی

ل مقدماتھ،  ذا الكفی الي، وھ ذا المجال المتع ي ھ ین ف د للیق فھو المصدر الوحی

ل  أما، فیھند البرھنة القیاسیة وحده بإنتاج الیقین ع المقدمات التي یضعھا العق

 .فإنھا ال تزید على ظنون ال تنتج إال الظنون ،ذلكفي  المجرد
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ق عمو - 3 طلحات المنط ب مص ى تقری ي عل ل الغزال اس معم ة القی ً ونظری ا

 ً ھ وأصولھ، م عل ة، وخاصاإلسالمیةإلى المصطلح في العلوم  خصوصا الفق

ین ك لغرض ل  األول: وذل ى العق ر عل ى یتیس الميحت ذه  اإلس م ھ فھ

اني ة، والث طلحات المنطقی ي: المص دمج  ك مین ة  عل من منظوم ق ض المنط

 .تصنیفاتھا في، ویصیر داخال اإلسالمیةالعلوم 
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  دور الوسائل التعلیمیة في العملیة التربویة
 حالد رمضان على الزلیطني.خیري على القمودي األحرش   أ.أ                                     

   كلیة التربیة بالزاویة                                                                 

   :مقدمة
ن أك   ة م ائل التعلیمی د الوس یم    ثتع ا التعل ت بتكنولوجی ي ارتبط اھیم الت ر المف

ل أصبحت           ات تدریسیة، ب د الوسیلة مجرد معین م تع ھ ل بمفھومھا الشامل، وعلی

ن عناصره و    ن  جزءًا ال یتجزأ من منظومة المنھج التربوي وعنصرًا م ا  م دونھ

   .دون تحقیق أھدافھمن یختل ذلك النظام 

ا   الوسائل  من دعد إنتاج في التكنولوجي الّتقدم ساعد وقد  المتطورة تكنولوجی

 الطالب  في أعداد الكبیرة الزیادة بعد والسیما التعلیم، مجال في استعمالھا تّم ثّم

ذین  ون  ال یمھم  یتلق ي  تعل ع  ف ة،  المراحل  جمی اد  التعلیمی ة   وازدی روق الفردی  الف

 بما ھاوحمل التعلیمیة، الوسائل لنقل أدوات التعلیمیة الوسائل ّدتوبذلك ُاُع1 .بینھم

الة  ُتْعرض  تعلیمیة ومواقف تتضمنھ من أجھزة ة،  الرس ز   وأدوات التعلیمی لترمی

واد  األدوات، وأن ھذه الرسالة ة لیست   والم ة  الوسائل  ھي  التعلیمی د  التعلیمی  بح

  2 .وتنفیذھا التعلیمیة الرسالة لنقل تستخدم ولكنھا ذاتھا،

ة واستخدام    واد التعلیمی اج األدوات والم التطور إلنت ة  ف ة التربوی ي العملی ھا ف

ي            ي أسھمت ف ن البحوث والدراسات الت د م ور العدی ى ظھ ة ساعد عل والتعلیمی

وي تعلیمي       ار أن أي نظام ترب ة، باعتب تسلیط الضوء على دور الوسائل التعلیمی

قد یكون لھ بعض المشكالت والمعوقات التي تحد من تحقیق أھدافھ، حیث أكدت 

د   د عب ة ولی ال دراس د" :إذ ق ي      تع ة ف رات المھم ن المؤش ة م ائل التعلیمی الوس
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ب الفكري        ین الجان وه ب إیصال المادة التعلیمیة إلى ذھن المتعلم، فھى تجسر الھ

   3 ."المجرد المدروس وبین الواقع الملموس

ة دور فعول ائل التعلیمی اھج الحدیث ٌلالوس ي المن ًا ب ةف ة القیاس ة التقلیدی طریق

ث   دت حی د    أك د، ومحم ة محم ر  "دراس ة    أث ائل التعلیمی ة الوس ابوفاعلی  الكت

م  لمدرسي ورسومات  ا ي  التوضیحیة  المعل ة  ف ة  العملی اً  التعلیمی ة  قیاس  بالطریق

ة ى       4."التقلیدی ل إل ث التوص ذا البح ي ھ ان ف یحاول الباحث ائل  وس وم الوس مفھ

ة  نیفاتھا التعلیمی تخدامھا،    وتص س اس ا وأس اییر اختیارھ ا ومع ذلك  وأھمیتھ وك

ین         معرفة الفوائ ا وب ا بینھ ة م ى العالق د التربویة الستعمالھا، وأیضًا التعرف عل

ة       اه العملی لیم التج ذ الس ق التخطیط والتنفی د یحق ذي ق ر ال وي، األم نھج الترب الم

  .التربویة والتعلیمیة لكلیة التربیة خاصًة والمؤسسات التعلیمیة عامًة

  : مشكلة البحث
 الشيء  نأو األشیاء إدراك كبیر في تأثیر لھا الحواس أن التربیة علماء اتفق

ى  یصل المحسوس ن   إل م م ق  أیسر  الفھ ن  ،طری ر  لك اج  المحسوس  غی ى  یحت  إل

م      " 5اإلنسان، یفھمھ حتى وعناء جھد ا ل دافھا م ق أھ ن أن تحق وإن التربیة ال یمك

ة      داف التربوی ق األھ ى تحقی اعد عل یلة تس اك أداة ووس ن ھن ا تك ى وترجمتھ إل

   6 ."علیمي للفردالواقع االجتماعي والت

 واتساع الفھم عمق على وتساعد الخبرة تنمي الوسائل التعلیمیة نأ شك الو 

 بصورة األشیاء یستقبلون في الغالب ھم الذین األطفال عند سیماK التفكیر دائرة

 یحللھا ویربطھا نH المعلم استطاع فإذاK أذھانھم في اإلبعاد واضحة غیر كلیة

 القائمة الواقعیة الخبرة ربط على یساعدھم نھYف الوسیلة طریق عن ببعضھا

على  ًاالخارجیة، ھذا مما یتطلب تدریب بیئتھم في واإلحداث األشیاء إدراك على



 

 - 259 - 

أن "استعمالھا وكذلك معرفة معاییر الجودة لھا، حیث أكدت دراسة عودة 

 فيوتصمیمھا   حاجة إلى تدریب في إنتاج التقنیات التربویةفي المعلمین 

إلى عودة  يوأب وتوصلت دراسة عسقول 7 ".النظریة من أكثر العملیة النواحي

ما قد یعیق استخدام 8 ،"معاییر الجودة تراعي ال واللوحات التعلیمیة النماذج أن"

 توضیحلھ دور إجابي في  ألن استخدامھا ،الوسائل التعلیمیة في عملیة التدریس

تنمیة المھارات العقلیة لدى وواألشیاء  والحقائق والمعلومات وتفسیرھااألفكار 

 في التعلیمیة الوسائل استخدام أن "دراسة حسن أشارتالمتعلمین، حیث 

 تطویع وأن الطالب، لدى العقلیة تنمیة المھارات في أثر إیجابي لھ التدریس

 بعض حل في یساعدوتصمیمھا  الوسائل التعلیمیة بعض إلنتاج المحلیة البیئة

   9 ."الوسائل ھذه شراء في المالیة يبالنواح المتعلقة المشكالت

ق   و ن منطل یم    الباحثان م ي مجال التعل ا ف ي     خبرتھم دى الضعف ف ، الحظا م

المقررات الدراسیة فضًال  بعض المعلمین استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس 

ي ی     ع ة الت ائل التعلیمی م الوس وافر معظ دم ت دریس    ن ع ي ت تخدامھا ف ن اس مك

   .المقررات

ھذه البحوث التي تبحث عن  إلى مثلظھر حاجة العملیة التربویة ومما سبق ت

ن           ة ع ي اإلجاب ور ف ث تتمح كلة البح إن مش ھ ف ة، وعلی ائل التعلیمی دور الوس

   :التساؤل التالي
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  ما دور الوسائل التعلیمیة في العملیة التربویة؟  

  :أھمیة البحث
ة التربوی       ة العملی ة حاج ي معرف ث ف ذا البح ة ھ ر أھمی ائل  تظھ ى الوس ة إل

م           ة لھ ة والتعلیمی داف التربوی ق األھ ون لتحقی ا المعلم اج إلیھ ي یحت التعلیمیة والت

  :التاليبشكل أفضل، حیث تبرز أھمیة البحث في 

ین       -1 ي تحس اھم ف د تس ي ق ائل الت ار الوس احثین البتك ام الب اق أم تح األف د تف ق

  .العملیة التربویة والتعلیمیة التعلمیة

  .لدى المعلمین والمسئولین لدور الوسائل التعلیمیة تنمیة الوعي -2

وي           -3 نھج الترب ة والم ائل التعلیمی ین الوس ا ب ة م ى العالق وء عل لیط الض تس

  .الحدیث

ة       في تتركز أھمیة البحث  -4 یلة التعلیمی ة الوس ى أھمی ن النظرة إل الحاجة إلیھ م

وي    ھ   وتحقیق األھداف الموضوعة من أجل تطویر بنیة النظام الترب ث یجعل بحی

ذي   وي ال ع الترب ي الواق ة ف یة واالجتماعی ات النفس تجابة للحاج ى االس ادرًا عل ق

  . تكون لھ انعكاسات واضحة على المناخ التعلیمي

  :أھداف البحث
  :یسعى ھذا البحث إلى تحقیق األھداف التالیة

  .الوسائل التعلیمیةالتعریف ب -1

  :وینبثق عن ھذا الھدف األھداف الفرعیة التالیة

  .مفھوم الوسائل التعلیمیةالتعرف على  -

  .تصنیفات الوسائل التعلیمیةالتعرف على  -

  .أھمیة الوسائل التعلیمیةالتعرف على  -
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  .التعلیمیة معاییر اختیار الوسائلالتعرف على  -

  .خدام الوسائل التعلیمیةاست أسسالتعرف على  -

  .وفوائدھا اآلثار التربویة الستعمال الوسائل التعلیمیةالتعرف على  -

  .التعرف على العالقة بین الوسائل التعلیمیة والمنھج التربوي -2

  :تساؤالت البحث
  :التالیة التساؤالتتمت صیاغة وأھدافھ انطالقًا من مشكلة البحث 

  میة؟ما المقصود بالوسائل التعلی -1

  : وینبثق عن ھذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة

  ؟ما مفھوم الوسائل التعلیمیة -

  ؟تصنیفات الوسائل التعلیمیةما  -

  ؟أھمیة الوسائل التعلیمیةما  -

  ؟معاییر اختیار الوسائل التعلیمیةما  -

  ؟استخدام الوسائل التعلیمیة أسسما  -

  ؟ل الوسائل التعلیمیةفوائد واآلثار التربویة الستعماما  -

  عالقة بین الوسائل التعلیمیة والمنھج التربوي؟ما ال -2

  :منھجیة البحث
و     ث، فھ ذا البح ي دراسة ھ في ف نھج الوص ان الم د الباحث نھج "اعتم الم

ة         ذلك عملی دقیق، وك ى النحو ال ة الظاھرة عل الذي یمكن من خاللھ أن یتم معرف

  10 ."للوصول إلى النتائج واستخالصھاكافیًا  ًالھا تحلیلجمع البیانات وتحلی
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  :البحوث والدراسات السابقة -المبحث األول
استخدام التقنیات التربویة في تدریس مادة "بعنوان ) 1990(دراسة الشیخ  - 1

  11 "الریاضیات للفصل األول المتوسط في مدارس دولة الكویت

ة            ین بشأن أھمی ة   ھدفت الدراسة إلى استقصاء آراء المعلم ات التربوی التقنی

فرھا في المدرسة، واستخدم الباحث المنھج اومدى تو ،لشرح مفاھیم الریاضیات

ة      رون مالئم ین ال ی م المعلم ى أن معظ ة عل ائج الدراس ت نت د دل في، ولق الوص

ین    ًاالتقنیات التربویة الموجودة بالمدارس، وأن ھناك تحفظ حول استخدام المعلم

  .للتقنیات التربویة

استخدام وسائل االتصال التعلیمیة "بعنوان ) 1991(غزاوي  دراسة - 2

  12 "بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكویت

ھدفت الدراسة إلى التعرف عن مدى استخدام معلمي ومعلمات المرحلة       

المتوسطة بدولة الكویت لوسائل االتصال التعلیمیة، واستخدم الباحث المنھج 

إلى قلة استخدام المعلمین لوسائل االتصال  الوصفي، وقد توصلت الدراسة

التعلیمیة في المدارس، وقد عزى ذلك بصورة رئیسة إلى قلة توافر ھذه الوسائل 

  . وقلة تدریس المعلمین وخبرتھم في استخدامھا

وان   )1998(جراد  يدراسة أب -3 ویم "بعن ائل  استخدام  تق ة  الوس ي  التعلیمی  ف

      13 "غزة حافظاتم بمدارس األساسیة الدنیا المرحلة

 التعلیمیة بمدارس الوسائل اواستخدام توافر واقع تقویم إلى الدراسة ھدفت       

ن  غزة محافظات في الدنیا المرحلة األساسیة ث  م دى  حی وافر  م ذه  ت  الوسائل  ھ

 العلمي،  المؤھل المشرفة، الجھة: (التالیة استخدامھا بالمتغیرات عالقة ومعرفة

رة  الجنس،  ة التعلی الخب ار  ،)م ة   واخت ن  عشوائیة  الباحث عین ین  م  المعلم
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تعلیمیة،  وسیلة) 37( على األول یحتوى جزأین من مكونة أداة وأعد والمعلمات

الباحث   واستخدم مجاالت، أربعة على موزعة معیار (43) على یحتوى والثاني

ة  البیئة في فرةاالمتو الوسائل أن إلى الدراسة وتوصلت المنھج الوصفي،  المحلی

ي   دادھا  والسھلة ف ي  والرخیصة  إع ا  ف ت  ثمنھ و  كان ة  بدرجة  فرةامت ا  عالی  أم

ة  الوسائل  ثمن  غالی ة   ال وافرة   فھي قلیل ر مت ا  ،وغی ى  الدراسة  توصلت  كم  أن إل

ات  ر  الوسائل  یستخدمن  المعلم ین،   أكث ن المعلم رة  ذوي وأن م  القصیرة  الخب

ر  الوسائل  یستخدمون  ن  أكث رة  ذوي م ة،  الخب د  الطویل  للمؤھل  أثیرت  وال یوج

  .التعلیمیة الوسائل استخدام على العلمي

 التقنیات تصمیم في نموذج وتقویم تطویر"بعنوان ) 1999(دراسة حمدى  -4 

  14 "النظم منحى وفق وإنتاجھا التربویة

دفت  ى  الدراسة  ھ وذج  تطویر  إل ي  تدریسي  نم ات  تصمیم  ف ة  التقنی  التعلیمی

ذا  تقویم إلى وسعت. النظم وفق منحى وإنتاجھا وذج  ھ ن  النم  استقصاء  خالل  م

ره  ي  أث ة  تحصیل  ف ذین استخدموه   الطلب ي  ال  ودراسة   مشاریعھم  تطویر  ف

 تصمیم الوسائل   مادة طلبة من شعبتین اختیار تم استخدامھ، وقد نحو اتجاھاتھم

ي  وأنتاجھا التعلیمیة درس  الت ي  ت ة  ف ة  الجامع اًرا  األردنی  لتشكیل  عشوائًیا،  اختی

وق  الدراسة  عن التجریبیة، وأسفرت العینة الثانیةو ابطة،الض أحداھما العینة  تف

 داللة فروق ذات وجود وعدم ،األنموذج نحو ایجابیة باتجاھات التجریبیة العینة

  .والتخصص الجنس لمتغیري تبًعا المطور النموذج نحو اتجاھات في إحصائیة
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تعلم  إستراتیجیة  فاعلیة"بعنوان ) 2001(الخیل  دراسة أبا -5 اوني  ال ي  التع  ف

ال  كتساب مھارات اج  تصمیم  مج ائل  وإنت ة  الوس اه  التعلیمی دى  نجوه  واالتج  ل

   15 "بالریاض للبنات التربیة في كلیة الثالثة الفرقة طالبات

اوني  التعلم إستراتیجیة فاعلیة استقصاء إلى الدراسة ھدفت ي  التع  اكتساب  ف

ة  الوسائل مھارات تصمیم ا  التعلیمی دى  حوه ن واالتجاه  وإنتاجھ ات  ل ة  طالب  الفرق

ة  في الثالثة ة  كلی اض،   التربی ات بالری ة  واقتصرت  للبن ى  الدراسة  عین  (80) عل

ى  حیث االنجلیزیة، اللغة قسم من طالبة ة  مجموعتین  قسمت إل  وضابطة  تجریب

ة،  )40( مجموعة  كل  ة  وقامت  طالب دریس  الباحث ة   بت  المجموعة التجربی

ة  استخدمت  وقد العادیة، بالطریقة والضابطة التعاوني التعلم بإستراتیجیة  الباحث

ة  الوسائل  تصمیم  نحو  اتجاه  ومقیاس عملي اختبار أداتین ھما ا  التعلیمی  وإنتاجھ

دت  ائج  وأك ى   نت ة  الدراسة عل تعلم  إستراتیجیة  فعالی اوني  ال ي  التع  اكتساب  ف

 االتجاھات تنمیة في فعالیتھا التعلیمیة، وكذلك الوسائل وإنتاجھا تصمیم مھارات

  .التعلیمیة الوسائل وإنتاج تصمیم مجال حون

واقع استخدام الوسائل التعلیمیة الالزمة "بعنوان ) 2001(دراسة البركاني  - 6

  16 "لتدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة للبنات بمدینة مكة المكرمة

دریس الریاضیات     ا ت ھدفت الدراسة إلى تحدید الوسائل التعلیمیة التي یتطلبھ

ة ي المرحل یات     ف ات الریاض ة معلم دى درای ة م م معرف ن ث طة، وم المتوس

تخدامھن          دى اس ائل، وم ذه الوس ة بھ ة المكرم ة مك طة بمدین ة المتوس بالمرحل

تخدم    ا، واس اجھن لھ لت        توإنت د توص حي، وق في المس نھج الوص ة الم الباحث

ة  ى قل ة إل وافر الدراس طة، وأن  ت ة المتوس دارس بالمرحل ة بالم ائل التعلیمی الوس

تو دریس  مس ا ت ي یطلبھ ة الت ائل التعلیمی یات بالوس ات الریاض ة معلم ى درای
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اج         توى إنت اض مس ذلك انخف ة، وك ن عالی م تك ة وإن ل بة مقبول یات نس الریاض

و   ا ة المت فرة الوسائل التعلیمیة، وأیضًا انخفاض مستوى استخدام الوسائل التعلیمی

  .بالمدارس

وعزیز   -7 ة أب وان  ) 2009(دراس ود"بعن اییر الج ائل  مع میم الوس ي تص ة ف

  17 "بمراكز اإلنتاج بغزة وإنتاجھاوالتكنولوجیا في التعلیم 

ة  إعداد إلى الدراسة ھدفت اییر  قائم ا  الوسائل  تصمیم  جودة  لمع  والتكنولوجی

ا  ي  وإنتاجھ ذلك   ف یم، وك ویم  التعل دي  تق وافر  م اییر  ت اج  التصمیم  جودة  مع  وإنت

ة  الوسائل اجإنت بمراكز في التعلیم والتكنولوجیا لوسائلا  بغزة واستخدم   التعلیمی

اییر  لتحلیل الوصفي التحلیلي المنھج الباحث ام   جودة  مع اء  الوسائل، وق  أداة ببن

ة  لتصبح  تحویلھا تم قائمة معاییر عن عبارة وھي الدراسة ویم  بطاق لوسائل،  ا تق

وع   الدراسة وتوصلت ى تن ة  الوسائل  إل ز  المنتجة  التعلیمی اج  بمراك  الوسائل  إنت

ة التعل د   یمی ذه  أن بغزة، وج رة  بدرجة  تراعي  الوسائل  ھ اییر  كبی تصمیم   مع

  .وإنتاجھا التعلیمیة الوسائل

استخدامات الوسائل التعلیمیة في تدریس "بعنوان ) 2012(دراسة عبد  - 8

  18"التربیة اإلسالمیة

والمصطلحات  المفاھیم تبسیط في التعلیمیة الدراسة إلى دور الوسائل ھدفت

باإلیمان  تتعلق علمیة ذھنیة إلى محسوسة واقعیة صورة من نتقالباال اإلسالمیة

 أذھانھم وتنشیط واستقطابھم، التالمیذ انتباه شد جلأ من واألخالق والسلوك

دارسة  مجال في التحلیلي الوصفي المنھج الباحث والفھم، واعتمد بالتفكیر

 حیث من میةالتعلی الوسائل البحث أنعن التعلیمیة، وأسفر  الوسائل استخدام

 اإلسالمیة في التربیة ةوجودم وخصائصھا وفلسفتھا وأھدافھا ومفھومھا طبیعتھا
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تربیة  في فاعل وعنصر رئیس بشكل الوسائل ھذه ساھمت فقد وعملیًا نظریًا

  .من القرآن الكریم المعرفة وعلوم اإلسالمي الدین أحكام وتقبلھم المسلمین

تقویم الوسائل التعلیمیة في "ن بعنوا) 2014(دراسة شطناوي، وآخرون  - 9

منھاج اللغة العربیة األزھري للمرحلة الثانویة الدینیة العالیة في  والیة جوھر 

  19"المالیزیة

ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى الوسائل التعلیمیة وتقویمھا في منھاج اللغة 

العربیة األزھري في المدارس الثانویة الدینیة العالمیة في والیة جوھر 

لمالیزیة، واستعمل الباحثون المنھج الوصفي التحلیلي، واستعملت أداة ا

االستبیان على المعلمین والطالب، وتوصلت الدراسة إلى قلة استعمال الوسائل 

التعلیمیة، وعدم الوعي بأھمیتھا، وقلة توافر األمكنة المخصصة الستعمالھا، 

م مناسبة بعضھا في كثیر وعد ،وكذلك قلة توافر الوسائل التعلیمیة في المدارس

  . من األحیان في منھاج اللغة العربیة األزھري

 : تعقیب على البحوث والدراسات السابقة
تعددت الدراسات وتنوعت اتجاھاتھا في مجال الوسائل التعلیمیة وأھمیتھا 

س، فقد استخدمت جمیع البحوث یواستخدامھا ودورھا الفعال في عملیة التدر

لكونھ یتماشى مع طبیعة البحوث، ماعدا  ؛المنھج الوصفيوالدراسات السابقة 

، فقد استخدمت المنھج )2001(الخیل  ي، ودراسة أب)1999(دراسة حمدي 

 مالمطورة أ مأما فیما یتعلق باألدوات المستخدمة سواء الجاھزة منھا أ. التجریبي

ألغراض المبنیة المتبعة لجمیع البحوث والدراسات السابقة، فقد ُعّدت مناسبة ل

  .واألھداف التي استخدمت من أجلھا
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ومن خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت الوسائل التعلیمیة، 

یمكن القول بأن الدراسة الحالیة تتفق في أھدافھا مع أھداف بعض ھذه 

تتفق معھا في المنھج المستخدم حیث استخدمت المنھج  ذلكالدراسات، ك

  .الوصفي

  :ئل التعلیمیةالوسا -الثانيالمبحث 
إن أھمیة المسؤولیات التي تقع على عاتق المعلم بالعملیة التربویة ھي 

إیصال الفكرة وتكوین الصورة الصحیحة، وذلك ما یستخدمھ من أسالیب 

واختیار الوسیلة التي تعد برأیھ األسھل في  ،وطرائق تربویة تعلیمیة مختلفة

منھا كراسات العمل  ،سائل تعلیمیةیمكن للمعلم االستعانة بو"تعلم المھارات، إذ 

الخاص بالطالب والمواد المبرمجة، واألفالم والوسائل السمعیة والبصریة، 

وربما یجد المعلم عامًال مساعدًا لھ جراء تنویع تلك المواد التعلیمیة لتحقیق أكبر 

  20 ."قدر من التعلم

  :التعلیمیة مفھوم الوسائل -أوًال

  :الوسیلة في اللغة
ما یتقرب بھ إلى ) الوسیلة(، )و س ل(یلة في معاجم اللغة في جاءت الوس

 قال تعالى  21، وكذلك ھي الدرجة و القربة، والواسل الراغب إلى اهللا،هغیر

ُأوَلـِئَك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّھُم اْلَوِسیَلَة َأیُُّھْم َأْقَرُب  ،سورة اإلسراء

  .57آیة 

  :الوسیلة اصطالحًا
ولكنھا في النھایة تحقق الھدف  ،للوسائل التعلیمیة مفاھیم عدیدة ومتنوعة

  :ویمكن تعریفھا كالتالي ،المنشود منھا
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 المواقف في المعلم یستخدمھا التي األدوات تمثل"نھا یعرفھا ولید عبد بأ  -

 األدوات ھذه نأو المنشودة التربویة األھداف تحقیق على كي تساعده ؛التعلیمیة

  22 ."والرموز األلفاظ كلیة على بصورة تعتمد ال

التي  التعلیمیة مجموعة األجھزة والمواد"بأنھا   حسینة الملیجي وتعرفھا -

لتسھیل عملیة التعلم، ویعد  ؛یستخدمھا المعلم والمتعلم في الموقف التعلیمي

استخدامھا من األمور المھمة والضروریة لجعل العملیة التعلیمیة تتم على أكمل 

  23 ."وتتحقق األھداف المرجوة منھا ،جھو

اختیارھا  المعلمون استطاع إذا الدرس من جزء"بأنھا  مریم مھدىعرفھا تو -

الوقت  في واستعمالھا واإلتقان الوضوح فیھا یراعى صورة، بحیث بأفضل

  24 ."المناسب

جمیع وسائل اإلیضاح السمعیة والبصریة "بأنھا  بلیغ الشوك ھایعرف كذلك -

لتقنیات واألجھزة المعینة التي تستخدم في عملیة التدریس والتي تسھم وجمیع ا

في رفع المستوى العلمي للتالمیذ، وتحقق األھداف التدریسیة المرغوبة وتنقل 

  25 ."الخبرات التعلیمیة إلى التلمیذ بسھولة ویسر وتقصد بالوقت والجھد

أجھزة وأدوات ومواد  كل ما یستخدمھ المعلم من"بأنھا نفین البركاتي عرفھا تو -

وغیرھا داخل حجرة الدراسة أو خارجھا، لنقل خبرات تعلیمیة محددة إلى 

 26 ."المتعلم بسھولة ویسر ووضوح، مع االقتصاد في الوقت والجھد المبذول

  :مما سبق عرضھ، فإنھ بإمكان تعریف الوسائل التعلیمیة لھذا البحث

 صور من تربیة والتعلیمعملیة ال في والمتعلم المعلم یساعد ما كلھي 

 الطرائق بأیسر منھا لتحقیق األھداف المرجوة وأجھزة، وأدوات ورسومات

  .فاعلیة وأكثرھا
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 :التعلیمیة تصنیف الوسائل -ثانیًا

سرة لعملیة التعلم، وقد یتوجد تصنیفات عدیدة على األداة التعلیمیة الم

ظروف  تدرجت ھذه التصنیفات بحسب طبیعة كل حقبة، وما واكبھا من

  :التاليومن التصنیفات نورد  ،اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وصناعیة

 :السمعیة الوسائل - 1

 تتطلب التي المختلفة المثیرات تعیین في األساس ھي السمع حاسة تكون

  ).اموغیرھ التسجیل، أشرطة اإلذاعة،( ومنھا االستجابة لھا

 :البصریة الوسائل - 2

 المثیرات، استالم في األساس یعد وسیلةال ھذه في البصر حاسة عنصر إن

 السینما الصماء المختلفة العرض وسائل( منھا الوسائل من في الكثیر وتتمثل

 والصور والرسوم واللوحات، الشرائح، عرض وجھاز والتلیفزیون، والفیدیو،

 .)االلكتروني الحاسب وجھاز البیانیة، والملصقات، والرسوم والنماذج،

 ):البصریة السمعیة(طة المختل الوسائل - 3

 االستجابة المطلوب المثیرات فیراتو في والسمع البصر حاستي على وتعتمد

الناطقة  المختلفة العرض أجھزة( منھا ،الوسائل من الكثیر على لھا تشتمل

 الناطقة، ةكالمتحر الصور وجھاز الفیدیو، وجھاز التلیفزیون، والسینما،

 الحاسب وجھاز وتعلیقات، صوتیة المصحوبة بتسجیالت الشرائح وأجھزة

   27 ).وغیرھا الوسائط، المتعدد االلكتروني
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  :تكنولوجیا التعلیم - 4

ھي طریقة منھجیة أو نظامیة لتصمیم العملیة التعلیمیة بكاملھا وتنفیذھا 

وتقویمھا، استنادًا إلى أھداف محدودة وإلى نتائج األبحاث في التعلم والتعلیم 

جمیع المصادر البشریة وغیر البشریة من أجل إكساب  والتواصل في استخدام

  28 .التربیة مزیدًا من الفعالیة

  :االتصال التعلیمي - 5

ین الملم والمتعلم عھي عملیة  تفاعل مشترك بالرموز اللفظیة وغیر اللفظیة ب

من خالل القنوات ) معرفیة ومھاریة ووجدانیة(حیث یقدم األول خبرات تعلیمیة 

  29 .حقیق نتاجات تعلمیة مرضیةالمناسبة بغرض ت

 :التعلیمیة الوسائل أھمیة -ثالثًا
ة الب یقصد ة  توصیل  عملیة التربویة والتعلیمی ب  المعرف ق  ،للطال دوافع  وخل  ال

وفیر  ھو التعلیمیة ودور الوسائل، لدیھ الرغبة ٕوإیجاد ت  ت ل  الوق ن  والتقلی د   م جھ

ى  الوصول  أجل  من المعلم یلة    إل ة، فالوس ذه المعرف ة لیست  التع ھ ط  لیمی  أداة فق

نھج  أھداف لتحقیق معینة أو مساعدة ن  الم نھج   إیصال  خالل  م وى الم ى  محت  إل

ة  ا  الطلب ة  ولكنھ ن  لبن ھ  م ون  لبنات ن  ومك ا   م ھ، ولھ ا  مكونات ح  تأثیرھ ي   الواض ف

ة  عناصر  ة  العملی ادة   ( التعلیمی تعلم، والم م، والم ة  المعل ا   )التعلیمی ن أھمیتھ ، وم

  :التالينورد 

 .المحاضرات وقاعات الفصول ازدحام تمشكال حل -1

  .التدریسیة الھیئة أعداد في النقص واجھةم -2

 . الفردیة بین المتعلمین الفروق مراعاة -3

 .التنمیة سبیل في عائقًا تقف التي األمیة مكافحة -4
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 .المناسبة التعلیم قائوطر األھداف إعداد مجاالت في المعلمین تدریب -5

ع  التماشي  -6 ة  م ة  النظری ة  التربوی ي  الحدیث ر  الت م  تعتب ة  محور  المعل  العملی

 . التعلیمیة

  .التربویة العملیة في للمتعلمین اإلیجابیة المشاركة زیادة تحقق - 7

 مجال وتوسع للمتعلم، والمثابرة التحصیل في والرغبة االستطالع حب تنمیة -8

  .الحواس وإمكاناتھا

ق  على تعمل كذلكو والمتعلم، المعلم بین العالقات تقویة -9 ة  خل  مستمرة  حیوی

  .الصفیة الغرفة في

تعلم  شعور وتقویة التقلیدي، دوره من المعلم تحریر -12 ة  الم ات  بأھمی  المعلوم

  30 .المستمر وجھده علیھا بتجاربھ حصل التي

  :التعلیمیة معاییر اختیار الوسائل -رابعًا
ة والتعلیمیة إن حسن اختیار الوسائل التعلیمیة لتحقیق األھداف التربوی

بدرجة عالیة من الدقة واإلتقان یؤدي إلى نجاح الموقف التربوي التعلیمي الذي 

ولیس ھناك وسیلة . نظامًا متكامًال والوسائل جزء أساسي في ھذا النظام دُّیع

وحیدة یمكن اعتبارھا أفضل من غیرھا، حیث من المالحظ أن لكل وسیلة 

لذا یجب اختیارھا بعنایة وفق معاییر  عملھا الخاص بھا وتؤدي غرضًا معینًا،

  :محددة أھمھا ما یلي

األھداف المرجو تحقیقھا  وءالتنوع في استخدام الوسائل التعلیمیة في ض - 1

  .وعدم اإلكثار من استخدام نوع دون آخر

أن تعبر الوسیلة عن الرسالة المراد نقلھا للمتعلم، وأن یرتبط محتواھا  - 2

  .بالموضوع
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بحیث ال یطغى عنصر على عنصر من حیث  ،ازن في الوسیلةمراعاة التو - 3

  .جمالھا وشكلھا وألوانھا على مضمونھا العلمي أو الھدف الذي وجدت من أجلھ

مالئمة الوسیلة ألعمار الطلبة وخصائصھم وقدراتھم العقلیة وخبراتھم  - 4

  .ومھاراتھم السابقة وبیئاتھم

  .مالئمة الوسیلة للتطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع - 5

  .استخدامھا ومكانھامالئمة الوسیلة لزمن  - 6

  .أن یشرك المعلم المتعلمین في اختیار وضع الوسیلة الجیدة بقدر المستطاع - 7

  .جذب انتباه المتعلمین وإثارة اھتمامھم نحو الموضوع - 8

  .ي تحملھا الوسیلةالتودقتھا وحداثتھا صحة المعلومات  - 9

  .تجریب الوسیلة قبل استخدمھا - 10

   31 ).السالمة واألمان(فیر عنصر األمن اضرورة تو - 11

 :التعلیمیة الوسائل استخدام أسس -خامسًا
 یتبع ولم التعلیمیة الوسیلة في اختیار العلمیة قائالطر بإتباع المعلم قام إذا

 ستخدامالو ذلك، من المرجوة الفائدة یفقد قد فإنھ ا،استخدامھ في العلمیة قائالطر

 نتائج إلى الوصول أجل من یطبقھا أن المعلم على بسیطة ومعاییر الوسیلة أسس

  :تلك األسس ومن مرضیة،

  :وتشمل ،التحضیر عملیة أثناءفي األسس العلمیة في االستخدام  - 1

في بعض النواقص  لوسیلة افقد یجد المعلم عند تحضیر  الوسیلة تجریب -

بالصورة المطلوبة، وعلى  استیفائھافي البیانات فیعمل على أو  واألدواتمواد ال

أثناء في ألسئلة المتعلمین المحتملة حتى ال یفاجأ بھا  المعلم أن یكون مستعدًا

 .عرض الدرس



 

 - 273 - 

 .المناسب المكان اختیار -

 .التدریس قاعة في المواد أو األدوات أو الوسائل فیراتو -

 .اكتسابھاسیتم  التي والخبرات التي سیؤدیھا المتعلمین النشاطات تحدید  -

 :وتشمل ،االستخدام عملیة أثناءفي األسس العلمیة في االستخدام - 2

 .للطالب اإلیجابیة المشاركة من التأكد -

 .الطالب عند التساؤل ویبعث ،الدھشة یثیر بشكل الوسیلة الستخدام التخطیط -

 .عرضھا قبل للوسیلة التقدیم -

 .العرض أثناء في الطالب لجمیع الوسیلة وضوح من التأكد -

 .للتعلم كوسیلة الوسیلة من االستفادة -

 .مباشرة العرض من االنتھاء بعد الوسیلة إخفاء -

 :وتشمل ،االستخدام عملیة األسس العلمیة في االستخدام بعد - 3

 .العرض بعد النقاش -

مثل المناقشة  ،لة بأسالیب عدیدةیستطیع المعلم تقویم الوسی، ةالوسیل تقویم -

وطرح األسئلة علیھم، وكتابة التقاریر التي تبین مدى  ،والحوار مع المتعلمین

 استفادتھم من الوسیلة التعلیمیة

  32 .الوسیلة متابعة -

   :التعلیمیة الوسائل الستعمال التربویة اآلثارو الفوائد -سادسًا
 من كثیر حل على یساعد ة،فعال بطریقة التعلیمیة الوسائل استخدام إن

 وأثبتت سبیلھا، في یبذل ما كل یوافق كبیًرا عائًدا المشكالت، ویحقق للتعلیم

 للمؤسسات التعلیمیة التعلیمیة الوسائل التي توفرھا اإلمكانیات عظم الدراسات

  :أنھا إذ التربویة عملیةال في فاعلیتھا ومدى
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  .مزدحمة صفوف يف المتعلمین من كبیرة أعداد تعلیم في تسھم -1

على  إقبالھم من بھ، وتزید واھتمامھم الدروس نحو انتباه الطالب تثیر - 2

  .المطلوبة العناصر فیھا فرتاتو ما إذا مشوقة الدراسة، فالوسائل التعلیمیة

 المعلومات تزاید أدى فقد اإلنسانیة، المعرفة في الھائلة الزیادة مشكلة تعالج - 3

 المعلم تحرر تستخدم عندما المناھج، فالوسائل خمتض إلى والمعرفة اإلنسانیة

  .التقلیدي دوره من

  .التربویة العملیة سرعة زیادة على الوسیلة تساعد - 4

  .المتعلمین بین الفردیة الفروق مشكلة تعالج- 5

 التحصیل في رغبة نفوسھم في وتخلق ،االستطالع حب المتعلمین في تنمي - 6

 حواسھم من أكثر أو حاسة مستعملین ونشاط بشوق التعلم والمثابرة على

  .تناسبھا التي قائبالطر

 البیئة مع التفاعل المتعلمین على فتسھل وإمكانیاتھا، الحواس مجال توسع - 7

 .فیھ یعیشون الذي والكون یدرسونھا أو  ھایطالعون التي

 واستجابتھ المتعلم إیجابیة من فتزید والمتعلم، المعلم بین العالقات تقوي - 8

 .المجردة جھات والحقائقللتو

 الوصول على المعلم یساعد الصفمما غرفة جو في مستمرة حیویة تخلق - 9

  .لدرسھ رسمھا التي إلى األھداف بسھولة

 أقل بأخطاء الغامضة واألسماء المجردة للعبارات الصحیحة المعاني تعلم - 10

 .وقت أقصر وفي

 الحاجة عند فیستعیدھا ةطویل لمدة المتعلم ذھن في الجدیدة المادة تثبت - 11

  .بسھولة وسرعة لتطویرھا
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 كبیر عدد توجیھ في عادة إلیھا یحتاج التي( الباھظة والنفقات الوقت توفر - 12

 في المتیسرة المواد من الوسیلة صنعت إذا خصوًصا) وإرشادھم من المتعلمین

  33 .التعلم فیھ یجري الذي وفي المكان ،المحلیة البیئة

 :بالمنھج التربوي وعالقتھا التعلیمیة وسائلال -المبحث الثاني
ي   "أنھ  على التربوي المنھج یعرف ة الت مجموعة الخبرات واألنشطة التربوی

و الشامل      ى النم تھیؤھا المدرسة للتالمیذ داخلھا أو خارجھا بقصد مساعدتھم عل

ة      (في كافة الجوانب  ة، جسمیة، نفسیة، فنی ة، اجتماعی ة، دینی وًا  ) عقلیة، ثقافی نم

   34 ".ویعمل على تحقیق األھداف التربویة المنشودة ،یؤدي إلى تعدیل سلوكھم

ون  دیث یتك وي الح نھج الترب ر والم ن عناص یة م ي  أساس داف(ھ  األھ

وى،  دریس،  قائ طر المحت ة،   الت ویم  المصاحبة،  األنشطة  الوسائل التعلیمی ) التق

 من تضحت كما  35 المنھج بمنظومة تعرف منظومة تشكل متناغمة مكونات وھى

  :التالي الشكل

  
  یوضح عالقة الوسائل التعلیمیة بالمنھج التربوي) 1(شكل رقم 
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 التربوي، والمنھج الوسائل التعلیمیة بین ًاوثیق ًاترابط ھناك أن الباحثان یرى

 :التالي من والترابط العالقة ھذه توضیح طبیعة ویمكن

 :المنھج مكونات إحدى التعلیمیة الوسائل-أوًال
ب  أول ھي عالقةال وھذه ة  جوان ین  العالق نھج  ب ة  والوسائل  الم ث  التعلیمی  حی

ل  ات   تمث دى مكون نھج  إح ة  والوسائل  األساسیة  الم ع ًا تتناغم  التعلیمی ة  م  بقی

 .المنھج تعرف بمنظومة منظومة في المنھج مكونات

 :المنھج وأھداف التعلیمیة الوسائل -ثانیًا
المحصلة النھائیة "عرف بأنھا وتوأھمھا مكونات المنھج  أول تمثل األھداف

لعملیة التربیة والتعلیم والتي یتوقع من النظام التربوي أن یعمل على تحقیقھا 

  36 ."خالل مراحل التعلیم المختلفة

ث  بعالقة وثیقة مع األھداف التعلیمیة الوسائل وترتبط رز  حی ك  تب ة  تل  العالق

   :ھما نقطتین في

ن  كلیھما أن في تعلیمیةال الوسائل مع تشترك المنھج أھداف أن  - 1 ات  م  مكون

نھج فضالً   ن  الم ة  الوسائل  أن ع تم  التعلیمی دھا  ی ا  تحدی ن  انطالًق داف  م  أھ

 .المنھج

ق  على یساعد أساسي بدور تقوم التعلیمیة الوسائل أن  - 2 داف  تحقی نھج  أھ  الم

دور  تسھم وكذلك ي  أساسي  ب ق  ف داف  تحقی ة  األھ ع  التعلیمی مستویاتھا   بجمی

 .والوجدانیة والمھاریة منھا المعرفیة وأنواعھا،

ا  كل ودور التعلیمیة الوسائل أنواع بین فاصلة حدود توجد ال أنھ و  منھ

 ةواحد وسیلة أن نجد أن فیمكن التعلیمیة، األھداف أنواع من نوع تحقیق أي في

ي،   تحقیق في تسھم دف معرف اري،  وآخر  ھ ف  مھ ك  ویتوق ى  ذل دف  عل ن  الھ  م
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ف  في توظیفھا على وقدرة المعلم الوسیلة، تلك وطبیعة الوسیلة،  التعلیمي  الموق

 37 .صحیحًا توظیفًا

 : المنھج ومحتوى التعلیمیة الوسائل -ثالثًا
ى      نھج إل ي یرمي الم المحتوى أحد عناصر المنھج وأولھا تأثیرًا باألھداف الت

ا     ع علیھ ي یق ات الت ارف والمعلوم ة المع ھ نوعی وى بأن رف المحت ا، ویع تحقیقھ

ًا      االختیار والتي ارف مفاھیم ذه المع ت  یتم تنظیمھا على نحو معین، سواء ھ كان

 38.أم حقائق أم أفكارًا أساسیة

ان  وإذا وى  ك نھج  أي محت ى  یسعى  دراسي  م ھ  الدارسین  إكساب  إل دًرا  ل  ق

ة،  العقلیة، والمھارات المعلومات،: (مناسبًا من ة،  والعلمی ول،  واالجتماعی  والمی

ذلك   واالتجاھات وأوجھ   دیر، وك ر  أسالیب  التق إن  ،)التفكی ادة  ف ة  الم ذا  العلمی  لھ

وى  ز  ینبغي  المحت آخر  أو بشكل  أن ترك ى مجموع   ب رات  عل  والنشاطات  الخب

ن  تحقق التي المنھجیة ا  ذلك، وم ح  ھن ة   للوسائل  أن یتض ة عالق دة  التعلیمی  وطی

 :ھما نقطتین في العالقة تلك وتتلخصK المنھج بمحتوى

ة  الوسائل  أن -1 د  التعلیمی ون  ق ن  زًءاج  تك وى  م نھج،  محت دعیم  الم وى  فت  محت

ھ  أو والخرائط،  والرسوم المنھج بالصور  كالمعارض  متنوعة  بنشاطات  تدعیم

 .والعروض، والرحالت، والزیارات

 العلمیة المادة محتوى نقل في ومھمًا أساسیًا دورًا تؤدي التعلیمیة الوسائل أن -2

ع  ووضوح،  ببساطة إلى المتعلم ي  االقتصاد  م ت  ف د  الوق ذول  والجھ  وال ،ینالمب

ك  یقتصر دور  ذل ات   ال ى المعلوم ط،  عل ل  فق د  ب ارات  لیشمل  یمت ول،  المھ  والمی

  39 .وأسالیب التفكیر التقدیر، وأوجھ واالتجاھات،
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 :التدریس قائوطر التعلیمیة الوسائل -رابعًا
دریس  قائطر د إ إھی  الت ات  ىح نھج،  مكون ن األنشطة    "وھي   الم مجموعة م

ا الم  وم بھ ي یق ة    الت داف تربوی ق أھ ى تحقی الب عل اعدة الط د مس م بقص عل

   40."معینة

دریس  قائ وطر دد  الت دد  تتع از  محور  بتع ا،  كل  ارتك اك  منھ  قائ طر فھن

 حیث والعلمیة، التوضیحیة والعروض والمحاضرة اإللقاء مثل محورھا المعلم،

 متعلمال دور ویكون العلمیة، المادة نقل في المسئولیة واإلیجابیة كل المعلم تحمل

 .واالستقبال التلقي فقط

 باالكتشاف والتعلم المشكالت، حل قائكطر المتعلم، محورھا قائطر وھناك

ة،  تعلم  والدراسة المعملی تعلم   وال امجي، وال تعلم  بالحاسوب،  البرن لة  وال . بالمراس

ذه  خالل  المتعلم حیث یتحمل در  قائ الطر ھ ن   الق ر م ة  األكب ي  االیجابی ة  ف  عملی

  .واإلرشاد التوجیھ المعلم ھو ردو ویكون التعلم،

اك  ا  قائ طر وھن م  محورھ تعلم  المعل اً  والم ل  مع  والمناقشة،  الحوار  مث

ؤتمرات،   دوات، والم ا  ویكون  والن م  فیھ اً   المعل تعلم مع ا  والم ة  محور  ھم  العملی

  .التعلیمیة

د  قائالطر ھذه كل في وھو اً  یعتم ى  أساس ة،  الوسائل  عل ا تیسر   التعلیمی  ألنھ

ة  دریس  عملی د  ،الت ي  وتقتص ت  ف م  وق ده   المعل ل وجھ ا  ب م  تساعد  أنھ ى  المعل  عل

  .استیعابھا المتعلم على وتیسر المجردة، المعاني والمفاھیم تدریس

 التدریس، كمشكلة مشكالت على التغلب في تسھم التعلیمیة أن الوسائل كذلك

ادة  داد  زی ي  الطالب  أع ص  الدراسة،  حجرة  ف ین  ونق اء  المعلم ي  األكف ض  ف  بع

  41 .المتعلمین بین الفردیة ت، والفروقالتخصصا
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ة  الوسائل عالقة بخصوص أكثر ولتوضیح دریس  قائ بطر التعلیمی  ودور الت

  :ذلك على األمثلة بعض نورد قائالطر تلك من طریقة الوسیلة لكل

م  -1 ذي  المعل د  ال ى  یعتم دریس  قائ طر عل ا  ت م  محورھ ة  فیستخدم  المعل  طریق

اء  ة ت وسائل  والمحاضرة، یستخدم   اإللق و  أساسیة،  علیمی  السبورة،  یستخدم  فھ

  .الشرح التوضیحیة خالل والرسوم والخرائط، واللوحات

د  الذي والمعلم -2 ى  یعتم دریس  قائ طر عل ا  ت تعلم  محورھ  المشكالت  كحل  الم

ة،  والدراسة  اج  المعملی ى  یحت وفیر  إل دد  ت ن  ع واد  األجھزة  م  واألدوات والم

 .التعلیمیة

ى  یعتد الذي المعلم -3 دریس  قائ طر عل ا  ت م  محورھ تعلم  المعل اً  والم اج  مع  یحت

ى الوسائل   أیضاً  ة،  إل د  التعلیمی وم  فق م  یق ي،  أو توضیحي  بعرض  المعل أو  عمل

ین  على توضیحیة رسوم أو صور أو فیلم تعلیمي، بعرض ة  كنقطة  المتعلم  بدای

 .معین موضوع دراسي حول والنقاش للحوار

ح   و ا سبق یتض ة  الوسائل  دور أن مم ع  وأساسي  ممھ  التعلیمی  طرق  لجمی

ین       أنواعھا، على اختالف التدریس دة ب ة وطی د عالق ھ توج وھذا ما یؤكد على أن

 .ق التدریسائالوسائل التعلیمیة وطر

 :للمنھج المصاحبة واألنشطة التعلیمیة الوسائل -خامسًا
وء          ي ض طة ف ار األنش نھج وتخت ر الم ن عناص یس م ر رئ طة عنص األنش

لعقلي أو البدني الذي یبذلھ المتعلم أو المعلم من أجل  األھداف ویقصد بھا الجھد ا

   42 .بلوغ ھدف ما
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ھ المتعلم  وم ب ا یق ل م طة ك ل األنش وى ووتمث داف والمحت ق األھ ن لتحقی

 نمیز بین أن ولترجمتھا لدیھم لمھارات فكریة واجتماعیة وحركیة وقیم، ویمكننا

  :ھماو للمنھج المصاحبة النشاطات أنواع من نوعین

ي  وھي  :الصفیة  شطة األن -1 وم  الت ا  یق م  بھ تعلم  المعل ن  أساسي  كجزء  والم  م

 . الدراسة حجرة داخل منظومة التدریس

ھ  غالًبا المتعلم بھا یقوم التي وھي: الصفیة غیر األنشطة -2 م  بتوجی  داخل  المعل

رات  لدعم إجباري غیر وبشكل خارجھا المدرسة أو ة  الخب ي  التعلیمی  یكتسبھا  الت

 .وإثرائھا

  :التاليفي للمنھج  المصاحبة بالنشاطات التعلیمیة الوسائل عالقة وتبرز

ات   -1 ن مكون ا م ة كلیھم ائل التعلیمی نھج والوس احبة للم اطات المص أن النش

نھج       ة الم ا منظوم ي تتشكل منھ المنھج، یؤثر كل منھا ویتأثر بباقي المكونات الت

  .التربوي الحدیث

 دھو نفسھ وسیلة تعلیمیة، فالمعلم ق أن النشاط الصفي وغیر الصفي قد یكون  -2

ھ    ًامعین ًایرسم رسومًا توضیحیة عدیدة خالل تدریسھ موضوع ف طالب د یكل ، وق

داد معرض          ي مسرحیة أو أع ض اللوحات او الصور أو لعب أدوار ف بعمل بع

ي      تعلم ف م والم ھ المعل تعلیمي، وفي جمیع ھذه الحاالت یكون النشاط الذي یقوم ب

 .یمیةحد ذاتھ وسیلة تعل

وغیر  الصفیة المنھج أنشطة من العدید لتنفیذ تستخدم قد التعلیمیة الوسائل أن -3

ذ  الصفیة،  ارة  التخطیط  أو تعلیمي،  معرض  فلتنفی ة  أو لزی ة،  رحل ن  تعلیمی  یمك

یلم  عرض  اذج  أو رسوم  أو صور  تعلیمي أو  ف ح  نم ة  توض ام  كیفی ذا  القی  بھ

 43 .منھا لكل واالستعدادات الالزمة الرحلة، تلك أو المعرض
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 :المنھج وتقویم التعلیمیة الوسائل -سادسًا
ویم  ي  والتق ة  ف ي  اللغ ي  والقصور  اإلعوجاج  إصالح  یعن د    ف الشيء، ویقص

و    وي ھ ام        "بالتقویم الترب دار األحك ة مخططة تتضمن إص ة منظم ة منھجی عملی

 أي الحكم على نتائج القیاس(على السلوك أو الفكر أو الوجدان أو الواقع المقیس 

  44 )."التربوي

 :بالتاليفي  المنھج بتقویم التعلیمیة الوسائل وتبرز عالقة

ویم  عملیات إجراء في تستخدم قد التعلیمیة الوسائل أن -1 نھج،  تق د  الم  یضع  فق

ي   خریطة،  أو لوحة،  أو صورة، الطالب مالمعلم أما ك ف ة  وذل درس،  بدای م  ال  ث

ك  حول التمھیدیة األسئلة بعض الطالب یسأل د  ائل،الوس  تل د  وق ك   یعتم ى تل  عل

ث  لدروسھ  والنھائي البنائي التقویم عملیات في الوسائل ب  بحی ن  یطل ذ  م  التالمی

  .بالدرس المرتبطة والرسوم األشكال البیانات على كتابة

ى  الحكم أن-2 ة  عل دم  أو فعالی ة  ع ة،  الوسائل  فعالی دى  التعلیمی ي  إسھامھا  وم  ف

ن   مطلًقا یتم ال. فیھا القصور قاطن وإصالح وتطویرھا، المنھج، تحقیق أھداف م

ویم   ة تق ق  دون عملی ك الوسائل   دقی ذا . لتل ي  وھ ویم  أن یعن نھج  تق  یشمل  الم

دى  للحكم المنھج، لھذا تشخیص الوسائل التعلیمیة  وإصالح  صالحیتھا،  على م

  45 .فیھا والقصور الضعف نقاط

  :البحث خالصة
من خاللھا یتمكن المعلم من  ن الوسائل التعلیمیة ھي األدوات المساعدة التيإ -1

ھ        ي تعین ھ، فھ ل وج ى أكم ا عل ینھا وتأدیتھ ھ وتحس ھیل مھمت ىتس ال  عل إیص

  .المعلومات إلى الطلبة وتحقیق تعلم أفضل
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ین  الوسائل التعلیمیة تساعد على خلق جو من الحماس والمثابرة والمشاركة  -2 ب

  .ة فیھاالطلبة لموضوع الدرس لتوفیر عنصر التشویق واإلثارالمعلم و

ة   -3 ة  إن الوسائل التعلیمیة ھي إحدى عناصر المنھج التربوي وتوجد عالق وثیق

  .نھم، ولھا تأثیر واضح في عناصر العملیة التعلیمیةیب یدةوطو

  :البحثتوصیات 
  :یمكن الخروج بالتوصیات التالیة البحثفي ضوء نتائج 

ة وع   المعلمین ضرورة التركیز على استعمال  - 1 دم االستغناء  الوسائل التعلیمی

 .عنھا في تدریسھم لطلبتھم

وفیر   - 2 رورة ت ؤولین ض ة   المس ات التعلیمی ي المؤسس ة ف ائل التعلیمی الوس

 .جمیعھا حتى یتسنى للمعلم والمتعلم االستفادة منھا

داف   - 3 ذ أھ تقلة لتنفی ة مس یص میزانی ةتخص ائل التعلیمی ات  الوس ي المؤسس ف

رات  ع والنش وفیر المراج ى ت افة إل ة، إض ة با التعلیمی ائلالخاص ى  ؛لوس حت

 .االّطالع علیھا لمعلمینیتسنى ل

ین لمو - 4 ة المعلم رورة معرف ن  اض تمكن م ة لی ائل التعلیمی فات الوس ص

 .استعمالھا في الغرض المالئم والمكان والزمان المناسبین

ائل       - 5 تخدام الوس ى اس ل عل كل متواص ة بش اء دورات تدریبی ام بإعط القی

 .تویاتالتعلیمیة للمعلمین في جمیع المس

 :البحثمقترحات 
ا أسفر          الوسائل التعلیمیةنظرًا ألھمیة  ى م اء عل ة، وبن د جم ن فوائ ھ م ولما ل

ذ  ھ ھ ث اعن رح الباحث   البح ائج یقت ن نت ل    انم ن أج ات م ض الدراس راء بع إج
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ة    دورتوضیح  ة   الوسائل التعلیمی ا   داخل المؤسسة التعلیمی ، وتحسینھا وتطویرھ

   :وھذه المقترحات ھي

راء درا - 1 ة  إج ائل        س تعمال الوس ر اس ى أث رف عل ا التع ن خاللھ ن م یمك

  .التعلیمیة في تدریس المقررات الدراسیة بكلیة التربیة

، دور الوسائل التعلیمیةإلى  یةمؤسسات التعلیمالإجراء دراسة على حاجة  - 2

 .والمتعلمین والمعلمین یرینمن وجھة نظر المد

ات   استغالل وسائل اإلعالم كاإلذاعة المرئیة وشبكة   - 3 ت (المعلوم ) األنترن

  .داخل المؤسسات التعلیمیة الوسائل التعلیمیةلتوضیح دور 
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  التطور التكنولوجي وأثره على التحرير الصحفي في الصحافة الليبية 
  دراسة تحليلية ميدانية مقارنة

   عبد الكريم صالح علي شبل.د
  مقدمة

فيه دخل مرحلة جديدة من مراحل تطـوره بسـبب    شك إن العالم مما ال     
ت، ن هذه المرحلة بدأت في منتصف الثمانينـا إتكنولوجيا االتصال الحديثة، و

قلة الدراسات واألبحاث التي تناولـت تـأثير تكنولوجيـا     ويالحظ في بالدنا
ويرجع السبب ربما في ذلك إلى  ،االتصال الحديثة على فن التحرير الصحفي
وأيضـاً تـأخير دخولهـا إلـى      ،ثورة االتصال الحديثة والمتجددة باستمرار

ة وتخوف الدولـة  مجتمعنا بسبب العزلة التي كانت في السابق لألسباب األمني
  .من هذه التكنولوجية االتصالية الحديثة

وخالل الربع األخير من األلفية الثانية تسارعت التطورات العلمية فـي       
ن أمجال اإلعالم واالتصال وتقنية المعلومات ويجمع العلماء المختصون على 

ذ إنشاء شبكة المعلومات الدولية يعد أهم إنجاز تكنولـوجي علمـي تحقـق، إ   
ه ويختصر الزمن ويجعل من العالم أشـب استطاع اإلنسان أن يلغي المسافات 

  .بقرية الكترونية صغيرة
وأبرز ما نشاهد في عالمنا اليوم ثورة تقنية االتصاالت التي ساهمت في      

انفتحت أبـواب بيوتهـا علـى بعضـها     " قرية صغيرة"جعل الكرة األرضية 
إلعالم يتزايد ويأخذ أبعاداً أكثـر تمتعـاً   البعض ولقد أصبح االهتمام بوسائل ا

وشموالً وأهمية وتأثيراً وبخاصـة مـن خـالل تطـور األدوات والتقنيـات      
إن هـذه   .اإلعالمية الحديثة التي زادت من فاعليـة االتصـال الجمـاهيري   
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مصراعيه لالنتقـال الحـر لمـواد     التكنولوجيا المعاصرة فتحت الباب على
  .رف عبر الحدود السياسية والجغرافية حول العالمالبيانات والمعلومات والمعا

حيث باتت التكنولوجيا االتصالية تشكل دوراً كبيراً ومؤثراً في العمليـة       
ومن دون التكنولوجيا المستخدمة في وسـائل   ،اإلعالمية في العصر الحديث

اإلعالم ال يمكن ألية مؤسسة إعالمية النجاح والوصول إلى الجمهور المراد 
من ثم التأثير فيه عن طريق الرسالة اإلعالمية المراد بثها إلى ووصول إليه ال

  .هذا الجمهور
حيث يسعى الباحث في هذه الدراسـة إلـى تحديـد أبـرز التـأثيرات           

التكنولوجية المحتملة التي تحدتها هذه التكنولوجيا االتصالية الحديثة على فـن  
بصفة عامة بمعزل عن التقـدم  التحرير الصحفي، حيث أنه لم تكن الصحف 

العلمي في المجال التكنولوجي وأيقنت أن الحصول على المعلومات وتوثيقهـا  
واسترجاعها وصناعة مادة إعالمية متميزة والعمل الجاد على تحقيق السـبق  
اإلخباري والمتابعات اإلخبارية والمتواصلة والتحليالت المتعمقة، كـل ذلـك   

صحيفته، ويزيد شعبية تلك الوسيلة اإلعالميـة  يساعد على تفاعل القارئ مع 
المنشودة مع زيادة مساحة الحرية للتعبير وتبـادل اآلراء ووجهـات النظـر    

  .واألفكار
هـا  ءوحاولت الصحف االستفادة من التطور التكنولوجي بمـا يخـدم بقا       

خصوصاً في ظل منافسة الصحافة االلكترونية، حيث يسـعى الباحـث إلـى    
تأثيرات التكنولوجية على الصحف، ولذلك جـاء عنـوان هـذه    دراسة تلك ال

التطور التكنولوجي لالتصال وأثره على فن التحرير الصحفي فـي  "الدراسة 
وذلك لمعرفة حجم استفادة فن " الصحافة الليبية دراسة تحليلية ميدانية مقارنة
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وما مدى تأثيره عليه فـي تقـديم    ،التحرير الصحفي من التطور التكنولوجي
  .منتوج صحفي في شكل راقي وجميل

وتطرقت الدراسة إلى المفهوم العام للتكنولوجيا وعالقتهـا بتكنولوجيـا        
وأثـرت   ،االتصال والثورة االتصالية والمعلوماتية التي حدثت في الصـحافة 

وأتاحت له في الوقت نفسه غـزارة المعلومـات    ،على فن التحرير الصحفي
  .وسرعة نقلها وتداولها

واستعرض مشروع الدراسة تحول الصحف إلى اآلليـة الكاملـة فـي         
التحرير الصحفي عن طريق إدخال الحاسبات االلكترونية ووسائل االتصـال  
السلكية والالسلكية في معظم عملية التحرير بدءاً من توصيل المواد الصحفية 

النترنت إلى مقر الصحيفة باالستعانة بأجهزة الفاكس ميل والهواتف النقالة وا
وفي معالجة تحرير النصوص والصورة علـى شاشـات   " البريد االلكتروني"

الحاسبات االلكترونية، وتطور أساليب توثيق المعلومات الصـحفية بوجـود   
ولهـذا  . األرشيف االلكتروني وكذلك الطباعة عن بعد للصحف بين المـدن 

وجية الحديثـة  يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى قياس أبرز التأثيرات التكنول
فـي   وتحديـدها  المحتملة التي تحدثها هذه التكنولوجيا على التحرير الصحفي

محاولة لمعرفة أهم اآلثار اإليجابية والسلبية وتقديم توصيات ونتائج من شأنها 
تنظيم أنشطة هذه التكنولوجيا وترفع من مستوى عملية فن التحرير الصحفي 

  .لتحليلفي الصحافة الليبية موضع الدراسة وا
ويعـود   ،والكثير من الكتاب يسمون عصرنا الحالي عصر المعلومـات      

ذلك إلى التطورات المتالحقة في مجال تكنولوجيا االتصـاالت، وتكنولوجيـا   
المعلومات وانبثق عنها ما يسمى بتكنولوجيا اإلعالم والصحافة االلكترونيـة  

فـي بالدنـا    اصـة خالتطور التقني وهي صحافة وليدة  وهي ناتجة عن هذا
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العربية وأن على العاملين في هذا المجال دوراً كبيراً في وضع أسـس هـذه   
الصحافة والدور الكبير يقع على عاتق المؤسسـات اإلعالميـة، ألن العمـل    
اإلعالمي لم يعد مقصوراً على األفراد وإنما علـى المؤسسـات مـن أجـل     

ن في أوج ازدهارها في االرتقاء بصحافة تكنولوجيا المعلومات والتي هي اآل
  .العالم وذلك بوجود شبكة االنترنت التي أتاحت اإلصدارات االلكترونية

وإن هذه التكنولوجيا الحديثة وفرت االستفادة للمؤسسات اإلعالمية فـي       
التبادل السريع للمعلومات بينها وبين الجمهور وخلقـت  : مجاالت كثيرة منها

المنافسة بين المؤسسـات اإلعالميـة سـواء     هذه التكنولوجيا جواً جديداً من
في سرعة نشرها وترويجهـا وتـدور حركـة     مالحصول على المعلومات أ

التطور البشري اليوم بكل أبعادها ومحاورها االقتصادية والعلمية والثقافية في 
إطار تكنولوجيا المعلومات وارتباطها بتطـور االتصـاالت وعلـوم اإلدارة    

  .العلمية الحديثة
وفي خضم هذه التحديات التي تفرض على المجتمعات وكل الدول إعادة      

تحديث تكنولوجي وإداري شـامل لبنـاء المجتمـع ومؤسسـاته اإلعالميـة      
واالقتصادية والتعليمية على أسس تصلح لمواجهة تحديات القرن، وهذا دفـع  
 الباحث للدراسة والبحث في هذا مجال الحيوي والمهم ورغبة في اإلسهام في
تطور المؤسسات اإلعالمية الليبية بما يتوافق مع إعالم عصـر المعلومـات   

  .ولتكون قادرة على المنافسة اإلعالمية والوقوف أمام المتغيرات المتالحقة
  :مشكلة الدراسة -أوالً
وتتمحور مشكلة الدراسة على دراسـة أثـر تطـور تكنولوجيـا      تتركز     

ن أفي في الصحافة الليبيـة، حيـث   االتصال الحديثة على فن التحرير الصح
مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف على طبيعة العالقة القائمة بـين التطـور   
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التكنولوجي والتحرير الصحفي والتعرف على مساحات اسـتفادة الصـحفيين   
  .من الوسائل التكنولوجية الحديثة

ونستطيع أن نلخص مشكلة الدراسة في التعـرف علـى أثـر التطـور          
نولوجي على التحرير الصحفي في الصحافة الليبية من خالل دراسة تلـك  التك

التأثيرات على عينة من الصحف الليبية وعلى التحرير الصحفي لها وعلـى  
    .القائم باالتصال بهذه الصحف

ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس يسعى الباحـث لإلجابـة        
تصال على فن التحرير الصـحفي فـي   اال اما أثر تطور تكنولوجي"هو  عنه

ستفادة من هذه التكنولوجيا ومدى قـدرتها علـى   االالصحافة الليبية وما مدى 
تحقيق رسالتها اإلعالمية في ظل الظروف والمتغيرات الدوليـة المعاصـرة   
وكيفية االستفادة من التطورات المتالحقة في مجال تكنولوجيا اإلعالم وكيفية 

ق ووسائل أكثر فاعلية وأكثر تفاعالً مع الواقع ائمية بطرتقديم الخدمات اإلعال
   .الجديد
   :أهمية الدراسة -ثانياً
أثـر تطـور   "أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع نفسه وهو  تنبثق     

تكنولوجيا االتصال الحديثة على التحرير الصحفي في الصحافة الليبية، حيث 
المواضيع الحديثة والجديدة والمتطورة أن تكنولوجيا االتصال الحديثة هي من 

باستمرار وسبب التطور الذي حصل في تكنولوجيا االتصال الحديثـة، فهـي   
دون توقف في كل فترة يحصل ابتكار جديـد  من في تطور مستمر ومتالحق 

  .في هذه التكنولوجيا االتصالية
ريـر  ويضاف إلى ذلك أهمية استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة فـي التح      

الصحفي في الصحافة الليبية والرفع من مكانتها وتطويرها ومواكبتها للتقـدم  
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وهذه الدراسة تعد من بين أولى المحاوالت العلمية التي تربط بين تكنولوجيـا  
االتصال الحديثة وأثرها على التحرير الصحفي في الصحافة الليبيـة وذلـك   

في الدراسات الليبية  حسب علم الباحث، وباإلضافة إلى وجود نقص ملحوظب
التي تتناول مثل هذا الموضوع وأيضاً أهمية تقديم نتائج وتوصيات نأمـل أن  

  .تسهم في وضع أسس علمية ووضعها محل التطبيق العملي
وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها مطلوبة في الوقت الذي نحن فيه بـأمس       

جل الدخول إلى عصـر  الحاجة إلى تطوير المؤسسات اإلعالمية الليبية من أ
المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وكيفية االستفادة منها فـي  

  .العمل الصحفي
  :أهداف الدراسة -ثالثاً
  :التاليتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق      

االتصال الحديثة على فـن التحريـر    التعرف على أثر تطور تكنولوجيا -1
سائط المتعددة وإخضاعها من خـالل  الصحفي وعمل هذه الوسائل والو

  .الدراسة إلى التحليل والتفسير والمقارنة
التعرف على المعوقات التي تحـول دون اسـتخدام القـائم باالتصـال      -2

 .بالصحافة الليبية لهذه التكنولوجيا الحديثة في أداء عملهم

التعرف على أهم الخطوات التي يمكن إتباعها من أجل تفعيل التحريـر   -3
 .ي الصحافة الليبية موضع الدراسةالصحفي ف

التعرف على األثر الذي أحدثه التطـور التكنولـوجي علـى التحريـر      -4
 .الصحفي داخل المؤسسة الصحفية

ما مدى استفادة التحريـر الصـحفي والمحـرر نفسـه مـن التطـور        -5
 .؟التكنولوجي في الصحافة الليبية
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ـ   -6 الية الحديثـة  الوقوف على الدالالت العلمية والمعرفية للتقنيـات االتص
 .وأهم خصائصها وسماتها الصحفية ،ووسائط االتصال والمعلومات

التعرف على مجاالت استخدام الصحافة المطبوعة لهذه التقنيات خاصـة   -7
 .في مجال التحرير الصحفي

وارتباط العمل اإلعالمي  ،التعرف على تكنولوجيا المعلومات واالتصال -8
سات اإلعالمية منها في العمـل  بها والتأكيد على ضرورة استفادة المؤس

 .اإلعالمي

  :الدراسات السابقة -رابعاً
للبحوث العلمية، لذلك فالبد لكل  الًوفعا اًحيوي اًإن للدراسات السابقة دور     

سرداً لما سبقه من بحوث سواء تلـك التـي    -قدر اإلمكان–بحث أن يضمن 
  )1(.بالقرب منه متمت في ذات الموضوع المبحوث أ

على الدراسات المشابهة والسابقة لموضـوع  د سعى الباحث لالطالع لق     
سواء علـى المسـتوى   ) تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على التحرير الصحفي(

األجنبي وفي هذا اإلطار رصـد الباحـث عـدداً مـن      مالعربي أ مالمحلي أ
ث الدراسات التي تدل على مدى االهتمام الذي بدأ يالقيه هذا الحقل من البحو

اإلعالمية لدى المتخصصين والباحثين، وفيما يلي استعراض موجز لـبعض  
  :تلك الدراسات

   )2(دراسة تحليلية ميدانية واقع الصحافة االلكترونية في ليبيا -1
تناولت هذه الدراسة واقع الصحافة االلكترونية في ليبيا، وذلك من خالل      

الليبية من وجودها علـى  معرفة آراء الصحفيين حول مدى استفادة الصحف 
والتعـرف علـى آراء الجمهـور مـن     " االنترنت"شبكة المعلومات الدولية 

وقد اعتمدت الدراسة على مجموعـة مـن المنـاهج     ،"االنترنت"مستخدمي 
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واألدوات من أجل الكشف عن واقع الصحافة الليبية االلكترونية ومدى أهمية 
ية في زيادة توزيعهـا، وقـد   نشر الصحف الليبية عبر شبكة المعلومات الدول

خلصت الدراسة على أن هناك قصوراً واضـحاً فـي اسـتخدام الصـحف     
والمجالت الليبية لشبكة المعلومات الدولية، ومعرفة تأثير ذلك علـى زيـادة   
انتشارها، في الوقت الذي تواجه فيه الصحافة المطبوعـة خطـراً مسـتقبلياً    

ومن ضمن أهداف الدراسة والكشف  متمثالً في منافسة النشر االلكتروني لها،
عن واقع الصحافة الليبية المنشودة عبر االنترنت، ومعرفة أثر استخدام شبكة 

ـ  دوى اسـتخدام  المعلومات الدولية في انتشار الصحف الليبية والكشف عن ج
االنترنت في الصحافة وذلك بتخصيص مواقع الكترونيـة للصـحف الليبيـة    

باالتصال حول استخدام الصـحافة الليبيـة    والوقوف على اتجاهات القائمين
والوقوف على آراء قـراء الصـحف والمجـالت     ،لشبكة المعلومات الدولية

ومالحظاتهم حول استخدام الصحافة الليبية لشبكة المعلومات الدولية، ومن ثم 
التوصل إلى تقديم بعض المقترحات الخاصة بالصحافة الليبية التـي تصـدر   

   ".االنترنت"لدولية عبر شبكة المعلومات ا
استخدامات الصحفيين الليبيين للتقنيات الحديثة ودورها فـي   -2

  )3(تطوير أدائهم الصحفي دراسة ميدانية

إلى تحقيق جملة من األهداف من أهمها التعرف على  حيث هدفت الدراسة     
أهم التقنيات المستخدمة في مجال العمل الصحفي في ليبيا وتحديداً التحريـر  

خراج، وأيضاً الكشف عن مدى مساهمة هذه التقنيات فـي تطـوير أداء   واإل
الصحفيين الليبيين في مجال التحرير واإلخراج الصحفي، ومـدى اعتمـادهم   

للمعلومات وأيضاً معرفة تـأثير العوامـل الديمغرافيـة     اًمصدرونها عليها ك
ير األداء في استخدام هذه التقنيات لتطو..) الجنس، السن، المستوى التعليمي(
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مـا مـدى   : "الصحفي ولقد بلور الباحث مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو
استخدامات الصحفيين الليبيين للتقنيات الحديثة ودورها فـي تطـوير أدائهـم    

  ؟"الصحفي
ـ       الواقـع الحقيقـي    هوأيضاً ذكر الباحث أهمية الدراسة في معرفة وإثبات

وأيضاً في مدى استخدام الصـحفيين  فها وتوظيالستخدام هذه التقنيات في ليبيا 
الليبيين للتقنيات االتصالية الحديثة في مجال التحرير واإلخراج، ودورها فـي  
تطوير أدائهم الصحفي والتطرق في هذه الدراسة إلـى مجـال جديـد مـن     

 -على حد علـم الباحـث  –مجاالت الدراسات اإلعالمية الحيوية والمعاصرة 
ت المحلية، وحيث جـاء مجتمـع الدراسـة علـى     التي ربما تفتقدها المكتبا

المحررين والمخرجين العاملين بصحيفة الجماهيرية والفجر الجديد والشـمس  
واسـتخدام أداة  والزحف األخضر، واعتمد الباحث على المـنهج الوصـفي   

  .2010االستبيان والمقابلة وحدود الدراسة على العاملين بهذه الصحف لعام 
صال والمعلومات على تطور فنون الكتابـة  أثر تكنولوجيا االت -3

دراسة تطبيقية على الصـحافة المصـرية والسـورية     ،الصحفية
   )4(اليومية

إلـى رصـد أثـر تكنولوجيـا االتصـال       وهي رسالة دكتوراه هدفت     
والمعلومات على تطور التغطية الصحفية في الصحافة المصرية، ورصد أثر 

تطور فن الكتابة الصحفية في كل مـن   تكنولوجيا االتصال والمعلومات على
فية تحليلية مقارنـة  وأجرت الباحثة دراسة وص ،الصحف المصرية والسورية

ة من صحيفتي األهرام المصرية وتشرين السورية في الفترة على عينة عمدي
، وتوصلت الدراسة لعدد مـن النتـائج   1998إلى أكتوبر  1997من نوفمبر 

  :أهمها
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استخدامات التكنولوجيا االتصالية في كل مـن  توجد فوارق جوهرية في  -1
  .لصالح الصحافة المصرية الصحافة المصرية والصحافة السورية

الصحافة المصرية للتكنولوجيا االتصالية الحديثة أدى إلـى   إن استخدام -2
سرعة تغطية األحداث وتوسيع نطـاق التغطيـة الجغرافيـة والنفطيـة     

 .لفنون الصحفيةالتفسيرية والموضوعية واتساع مجاالت ا

  :الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
عن الدراسات السابقة من حيث أن هـذه الدراسـة    تختلف هذه الدراسة     

سوف تدرس صحف جديدة صدرت بعد التغير فـي ليبيـا أي بعـد الربيـع     
فبراير، حيث صدرت العديد من الصحف الحكوميـة   17العربي وبعد ثورة 

ن الدراسة سوف تركز على هـذه  أمستقلة والحزبية وغيرها أي والخاصة وال
الصحف الجديدة والحديثة وفق توجهات ونظام سياسي جديد ومنفـتح علـى   
العالم وعلى الجميع وبعقلية جديدة ووفق رؤية ونظـام سياسـي واقتصـادي    

وهـذا   ،وحصول هذه الصحف على قدر كبير من الحرية اإلعالمية والتنوع
  .الف عن الدراسات السابقةهو جوهر االخت

وأيضاً تناول الدراسات السابقة أثر تقنيات االتصال على تطوير وسـائل       
اإلعالم المختلفة وكذلك أثر هذه التقنيات ودورها في تطوير أدائهم الصحفي، 

أن تتبنى المؤسسات اإلعالمية تكنولوجيا االتصـال الحديثـة،    علىما ساعد 
الباحث أثر تطـور تكنولوجيـا االتصـال علـى      وفي هذه الدراسة سيتناول

مـن  التحرير الصحفي، حيث تختلف هذه الدراسة من حيث المشكلة والهدف 
حيث أن مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف علـى طبيعـة    ،الدراسات السابقة

العالقة القائمة بين التطور التكنولوجي والتحرير الصحفي والتعـرف علـى   
   .من التكنولوجيا مساحات استفادة الصحفيين
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  :أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة
التي تناولت أثر اسـتخدام التقنيـات    من خالل عرض الدراسات السابقة     

االتصالية الحديثة في مجال الصحافة وتأثيرها على األداء الوظيفي، اسـتفاد  
  :الباحث منها في

مي يحقـق أهـداف   تحديد مشكلة الدراسة وصياغة التساؤالت بشكل عل -1
  .الدراسة

 .تحديد المناهج واألساليب المستخدمة في الدراسة علىساعدت الباحث  -2

أمدت الباحث بقدر كبير من المعلومات تم االستفادة منها فـي اإلطـار    -3
 .النظري للدراسة واالهتداء للمصادر والمراجع الخاصة بهذه الدراسة

  :تساؤالت الدراسة -خامساً
ا االتصال الحديثة مساهمة كبيرة في تطـوير قـدرات   ساهمت تكنولوجي     

الصحافة المطبوعة وذلك في مجال نقل األفكار والمعلومات وسـرعة بثهـا،   
  :ولكنه في نفس الوقت طرح مجموعة من األسئلة على النحو التالي

  ما هي اآلثار السلبية للتقدم التكنولوجي على فن التحرير الصحفي؟ -1
 لتقدم التكنولوجي على فن التحرير الصحفي؟ما هي اآلثار اإليجابية ل -2

 ما هو حجم استفادة القائم باالتصال من التطور التكنولوجي؟ -3

 كيف استفاد القائم باالتصال من التطور التكنولوجي؟ -4

 هل غير الحاسب اآللي من طبيعة التحرير؟ وما هي هذه التغيرات؟ -5

 حفي؟ما هو شكل العالقة بين التقدم التكنولوجي والتحرير الص -6

  :نوع ومناهج الدراسة -سادساً
يسير عليه الباحث حتى يصل من خالله إلى  اًعلمي اًمنهج إن لكل دراسة     

الحقائق، وإن هذه الدراسة تعتمد على الدراسات الوصفية التي تسعى لرصـد  
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ومجاالت هذا االستخدام وأثـره  وتوصيفها طبيعة استخدام تكنولوجيا االتصال 
ومحاولة الوصول إلى تحديد علمي  ،صحفي سلباً أو إيجاباًعلى فن التحرير ال

لهذه المصطلحات ووصوالً لمعرفة أثر تكنولوجيا االتصال علـى التحريـر   
  .الصحفي ومعرفة اآلثار اإليجابية والسلبية

باعتبار أن الدراسـة الوصـفية   (ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية      
) األخرى المتفرعة من البحـث العلمـي  ترتبط بعدد من المناهج والدراسات 

     )5(.أهمها المنهج المسحي ومنهج دراسة الحالة
والدراسات المسحية، هي جمع معلومات وبيانات عن ظـاهرة للتعـرف        

عليها، وتحديد وضعها، ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيها، لمعرفة مـدى  
  )6(.الحاجة إلجراء تغيرات فيها

إحدى المؤسسات اإلعالمية الليبيـة   وتشجيعها لصحافةاوتعد هيئة دعم      
ووحدة واحدة يستدعى االقتراب منها، ووصف سياساتها واتجاهاتها ونظمهـا  

الـخ، يسـتدعي كـل ذلـك     .. الداخلية وعالقاتها الخارجية ومصادر تمويلها
الدراسة الشاملة المتعمقة، والمركزة لكل هذه الجوانب للخروج بوصف كامل 

وهذا هـو   ،ة باستخدام أدوات منهجية تتسم بالصدق والموضوعيةلهذه الوحد
جوهر منهج دراسة الحالة الذي يقوم على الدراسـة المتفحصـة والمركـزة    
والشاملة لمفردة واحدة أو عدد من المفردات أو الوحدات التي يمكن التعامـل  

    )7(.مع عناصرها وخصائصها بهذا المنهج
تي اعتمد عليها الباحث والمستخدمة في هذه ويمكن حصر أهم المناهج ال     

المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التـاريخي ومـنهج   : الدراسة وهي
  .دراسة الحالة
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  :أدوات جمع البيانات والمعلومات -سابعاً
العديد من األدوات البحثية لجمع المعلومـات والبيانـات    استخدم الباحث     

وأداة تحليـل   ،األسـلوب المكتبـي  : التالينها المتعلقة بموضوع الدراسة وم
  .وأداة المالحظة وأداة المقابلة ،"االستقصاء"وأداة االستبيان  ،المضمون

  :أداة االستبيان -1
الباحث أداة االستبيان، وهي األداة األولى في البحـث وقـد    وقد استخدم     

جمـع  أعدت استمارة استبيان التي صممها الباحـث أداة رئيسـة ومهمـة ل   
المعلومات عن أفراد العينة المبحوثة بما يحقـق الهـدف منهـا فـي جمـع      
المعلومات التي لم توفرها األدوات األخرى، حيث اعتمـد الباحـث إجابـات    

  .إليها المبحوثين المثبتة في صحيفة االستبيان لجمع المعلومات التي يحتاج
  :المالحظة -2

من خطـوات البحـث لجمـع     خطوة ثانيةونها وقد استخدمها الباحث ك     
أثناء تواجده فـي  في المعلومات غير المكتوبة وإنما ما شاهده الكاتب وأحسه 

المؤسسة موضوع البحث، فقد استخدم الباحث المالحظـة بالمشـاركة التـي    
يشترك فيها القائم بالمالحظة مع األفراد أو المبحوثين في مواقف المالحظـة  

ادفة ألسباب السـلوك، مـن خـالل    ويتفاعل معهم للوصول إلى تفسيرات ه
  )8(.معايشة المواقف نفسها أو المناقشة وتبادل اآلراء

  :المقابلة -3
التي استخدمها الباحث هي المقابلة غيـر الرسـمية،    وكانت األداة الثالثة     

حيث قابل الكاتب معظم أفراد العينة وطرح عليهم العديد من األسـئلة التـي   
ألدلة والمعلومات التي تخدم البحث، ووصوالً إلى كان يحتاج فيها إلى بعض ا

  .الهدف الذي يبحث عنه في إجاباتهم
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ويلجأ الباحث إلى أسلوب المقابلة غير الرسمية عندما يكون موضـوعه       
   )9(.الدراسي عميقاً ومتشبعاً

وهي مقابلة حرة غير مقننة، والمقابلة الحرة مرنة ال قيود عليها، ويمكن      
سئلة وتبديلها وزيادتها أو نقصـها بحسـب الظـروف وأوضـاع     تعديل األ

  )10(.المسؤولين وتشجيعهم للتعبير بحرية

ويتميز هذا النوع من المقابالت بالمرونة فـي إدارة المقابلـة، وتوجيـه         
يتـرك  واألسئلة والحديث في إطار الخطط واألهداف العامة لتنظيم المقابلة، 

ن آرائه وأفكاره ومعتقداتـه بحريـة كاملـة،    الحرية للمبحوث في التعبير ع
  )11(.تعكس شخصيته وتجعله ال يحس بمناخ أو قيود المقابلة

  :مجتمع وعينة الدراسة ثامناً
  :مجتمع الدراسة -

ها وتشـجيع عن هيئـة دعـم الصـحافة     من الصحف التي تصدر تكان     
ويكتفي الباحث بأخذ عينة منها تتمثل في جريـدتين فقـط وهـي صـحيفة     

وإخضاعهما للتحليل وهما تمثالن الدراسـة  ) ليبيا الجديدة(وصحيفة ) فبراير(
  .التحليلية

أما الدراسة الميدانية فقد قام الباحث بتوزيع استمارة استبيان على القـائم       
أي الصحفيين العاملين في هـذه  وتشجيعها باالتصال في هيئة دعم الصحافة 

حالة، وكانت طريقة االختيار للعينـة  المؤسسة وأخذت هذه المؤسسة كدراسة 
حيث اختار الباحث عينة عشوائية من مجموعة المحـررين العـاملين بهـذه    

  .صحفياً) 90(الصحف الليبية الصادرة وقد بلغ عدد العينة 
وقد تمت الدراسة في هيئة دعم وتشجيع الصحافة، وليتم تعمـيم نتـائج        

  .إلعالمية الليبيةالدراسة على بقية الهيئات أو المؤسسات ا
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وسبب اختيار الباحث لهيئة دعم وتشجيع الصحافة لدراستها يرجـع إلـى       
  :اعتبارات عديدة هي

  .هي األقرب إلى غرفة صنع القرار السياسي في ليبيا -1
 .كثرة المطبوعات الصحفية الصادرة عنها -2

 .كثرة الصحفيين العاملين فيها وكذلك أغلب الصحفيين -3

 .ومقرها الرئيسالهيئة في العاصمة طرابلس  وجود هذه المؤسسة أو -4

جل الحراك السياسي واالقتصـادي والفكـري    ذتحوي أكبر المطابع، إ -5
 .يتركز فيها

  :حدود الدراسة -
  :الحدود المكانية للدراسة -1

هيئة دعم وتشجيع الصحافة بالعاصمة الليبية طرابلس  قد شملت الدراسة     
  .والتابعة لوزارة اإلعالم

  :دود الزمنية للدراسةالح -2
  هي الفترة التي قام الباحث بإجراء الدراسة خاللها أو فيها من الفترة      
  إلى
  :الحدود البشرية للدراسة -3

  .كانت الدراسة على المحررين في الصحف محل الدراسة والتحليل     
  :وصف االستبيان وإجراءات توزيعه -

ومات المستخدمة في البحث العلمـي  االستبيان هو أحد أدوات جمع المعل     
وهو أسلوب جمع البيانات ويستهدف استشارة األفراد  بل أشهر هذه األدوات،

والمبحوثين بطريقة منهجية، ومقننة لتقديم حقائق وآراء وأفكار معينـة فـي   
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دون تـدخل مـن   مـن  إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها 
      )12(.مبحوثين في هذه البياناتالباحث في التقرير الذاتي لل

استبيان تـتالئم مـع البحـث والعينـة      وقد تم تصميم استمارة استبيان     
المبحوثة بعد الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ومـن حيـث كونهـا    
خطوة أولية فقد تم تقديم مسودة االسـتبيان إلـى مجموعـة مـن الخبـراء      

غت بصيغتها النهائية بعـد أن أخـذت   وصي ،المتخصصين في مجال اإلعالم
تم عرض عينة مـن االسـتمارات   والمالحظات واآلراء التي أبداها الخبراء، 

بغية  ،على عدد من الصحفيين العاملين في هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية
التعرف على مدى فهم هؤالء لمضامين االسـتمارة، ليـتم بموجبهـا إعـادة     

  .معلومات أخرى ةصياغة األسئلة وإضافة أي
  :وثباته صدق وثبات االستبيان -
 :الصدق -

لالستبيان، قام الباحث بعرضها على عدد مـن   لتحقيق الصدق الظاهري     
  )13(:األساتذة المتخصصين في اإلعالم وهم

 ومالحظاتهم على آراء لجنة الخبراء قد اطلع الباحث وبناء على ما سبق     
ي لالستمارة، وقد وجد أن نسـبة اتفـاق   وذلك بغرض إيجاد الصدق الظاهر

حول مدى قدرة أسئلة االستبيان على قياس ما وضـعت  % 95الخبراء بنسبة 
  .ألجله وإجابة عن أهداف البحث

سؤاالً بعد األخذ بآراء لجنـة  ) 25(هذه وقد احتوت قائمة االستبيان على      
الموضوعة  ولقد كانت األسئلةومنهجه الخبراء، وتجانست مع أهداف البحث 

  .من النوع المغلق والمفتوح لما تقتضيه أغراض البحث في االستبيان
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استمارة استبيان علـى الصـحفيين   ) 90(ومن الجدير بالذكر تم توزيع      
العاملين في هيئة دعم وتشجيع الصحافة الليبية فـي مقرهـا الـرئيس فـي     

  .ؤسسةالعاصمة طرابلس بطريقة عشوائية شملت معظم الصحفيين في الم
بصورة فعلية، فلقـد   عنهاواالستبيانات التي اعتمدت هي التي تم اإلجابة      
استبيانات لعدم صالحيتها واالستبيانات ) 10(استبيان وتم استبعاد ) 70(بلغت

  .استبيانات) 10(التي لم ترجع أصالً هي 
  :الثبات -

 لتحقـق مـن موضـوعية األداة   االضـرورية   يعد الثبات من الشروط     
 )14(ويقصد به الحصول على النتائج نفسها التـي يقيسـها االختبـار   وفعاليتها 

ولغرض التحقيق من ثبات أداة البحث تم اللجوء إلى طريقة إعـادة تطبيـق   
كمـا فـي   ) أفراد 10(وذلك بتوزيع األداة على عينة الثبات البالغة  ،االختبار
  )1(الجدول 

  يبين ثبات العينة) 1(جدول 
  العدد  األقسام
  5  األخبار

  3  التحقيقات
  2  الرياضة
  10  المجموع

إذ يشـير   ،األول والثاني جـوالي أسـبوعين   وكانت المدة بين التطبيق     
ألداة يجب أال يتجاوز أسبوعين أو لإلى أن الفترة الزمنية بين التطبيق ) أدمز(

  )15(.ثالثة أسابيع
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يارين تـم حسـاب   الستجابات األفراد في االخت ولغرض حساب الثبات     
لألسئلة التي يمكن التعامل معها رقمياً ولـيس   –معامالت االرتباط بيرسون 

وهو معامـل ذو  ) 0.85(فكان معامل الثبات لألداة هو  ،وصفياً بين التطبيقين
  .وثباتها درجة عالية ما يعكس استقرار النتائج
  :الوسائل اإلحصائية المستخدمة

  :)16(ئية التاليةتم استخدام الوسائل اإلحصا     

  = النسبة المئوية  -1
معامل ارتباط بيرسون وذلك إليجاد معامل الثبات لألداة بطريقـة إعـادة    -2

   :)17(االختيار

  
  معامل االرتباط= ر : حيث    

  عدد أفراد العينة= ن      
  قيم المتغير األول= س           
     قيم المتغير الثاني = ص           

  :فاهيم والمصطلحات الخاصة بالدراسةالم -تاسعاً
  :التكنولوجيا -1

تعرف بأنها عبارة عن مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة      
واألدوات والوسائل المادية والتطبيقية والتنظيمية واإلدارية التـي يسـتخدمها   

جات إلشباع الحا ؛اإلنسان في أداء عمل أو وظيفة ما في مجال حياته اليومية
  .المجتمع مالمادية والمعنوية سواء على مستوى الفرد أ
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  :تكنولوجيا االتصال الحديثة -2
هي مظاهر التطور من االتصال في النصف الثاني من القرن العشـرين       

وشـبكة   ،واألقمـار الصـناعية   ،مثل ظهور تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية
  .كترونيوالبريد االل ،المعلومات الدولية االنترنت

بتكنولوجيا االتصال الحديثة في هذه الدراسة األدوات واألجهـزة   ويقصد     
والوسائل المتطورة المتعددة لالتصال المسـتخدمة فـي وسـائل االتصـال     

لنقل المعلومات والبيانات واألخبـار والصـور    ؛واإلعالم والصحف المختلفة
حف الصـادرة مـن   آلياً وبشكل فعال وتأثيرها على التحرير الصحفي والص

الدولة وتتمثل هذه الوسائل واألدوات في الحاسب اآللي، واالنترنت والفـاكس  
  .ميل والبريد االلكتروني، وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها

  :التحرير الصحفي بمفهومه اللغوي واألسلوب -
 هو أحد فنون الكتابة النثرية الواقعية، وهو تحويل الوقـائع واألحـداث       
اء واألفكار والخبرات من إطار التطور الذهني والفكرة إلى لغة مكتوبة واآلر

  .مفهومة للقارئ العادي
   :التحرير الصحفي -

الصحفية كفن كتابي يختلف عن فن الكتابة العلمية، حيـث   هو فن الكتابة     
تعتمد األخيرة على المصطلحات العلمية أو الفنية المحددة الدقيقة التي قـد ال  

إال أصحاب التخصص الدقيق، كما تختلف عن الكتابة األدبيـة التـي    يفهمها
وتخاطب مشاعر المسـتقبل   ،تعتمد على الخيال والبالغة اللفظية واالستطراد

التحرير الصحفي  في حينوتتوجه إلى قارئ يبحث عن متعة جمالية وفكرية، 
ي يسمها كفن كتابي يعتمد على األسلوب العلمي المتأدب أو اللغة الوسطى الت

البعض باللغة الصحفية أو اللغة اإلعالمية ذات األسلوب الصحفي اإلعالمـي  
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الذي يفهمه قارئ الصحيفة العادي ذات األشكال أو القوالب المميـزة ونقـل   
  .المضمون الصحفي
  :نظريات الدراسة

 إن النظرية هي التي تحدد ما يجـب أن يقـوم بفعلـه مـن إجـراءات          
في هذه الدراسة إلى العديد من النظريات التـي   باحثواستند ال )18(وخطوات

كونها تقدم لنـا طريقـه األمثـل    وأهدافها رأى أنها تتفق مع مشكلة الدراسة 
  :للتذكير وفي تحقيق األهداف والتأثير المتبادل ومن أهم هذه النظريات

  :نظرية االستخدامات واإلشباعات -1
مد علـى نظريـة علميـة    حيث رأى الباحث أنه من الضروري أن يعت     

إعالمية مناسبة تنجز بمقتضاها وتسير هذه الدراسة، وذلك علـى أسـاس أن   
 النظرية هي التي تحدد للباحـث مـا يقـوم بـه أو يفعلـه مـن إجـراءات       

  )19(.وخطوات

في هذه الدراسة اعتمد على نظريـة االسـتخدامات    وعليه فإن الباحث     
أمور عند استخداماتها اإلعالميـة  واإلشباعات حيث تحقق هذه النظرية عدة 

  :منها
لتتناسب مع البيانات باإلضافة  هاوتوحيد هاونقد هاوتفسيرالقوانين وضع      

إلى التوجيه الكتشاف قوانين وتعميمات جديدة وأكثر قوة، وتنظيم المعلومات 
ويمكن توظيف نظرية االستخدامات واإلشباعات لخدمـة أهـداف   . وتركيزها
بالنظر إلى اإلشباع الذي تقدمه تكنولوجيا االتصـال الحديثـة   وذلك  ،الدراسة

التحرير الصحفي بومعرفة كل ما يتعلق  ،وتأثيرها على فن التحرير الصحفي
، ويمكـن  ومدى استفادته من تكنولوجيا االتصال الحديثة ،في الصحافة الليبية
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قـائم  التعرف على أهمية تكنولوجيا االتصال على حياة األفراد وعلى عمل ال
  .باالتصال داخل المؤسسات والهيئات الصحفية

  :نظرية المسؤولية االجتماعية -2
إن جوهر هذه النظرية يشير إلى ضرورة تحلي رجل اإلعالم بقسط من      

فال وجود لممارسة الحريـة   ،إزاء المجتمع الذي يعمل فيه الشعور بالمسئولية
وق العام، وال يتطـرق فـي   المطلقة على حساب المجتمع وقيمه وتقاليده والذ

التضييق على حرية اإلعالم إلى الحد الذي يجعله يقع فـي دائـرة السـلطة    
  )20(.المطلقة

حلت محل حرية وسائل اإلعالم، فالمسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم      
إذ أن تحقيق غاية هذا النظام اإلعالمي المثالي المرتبط بمسـؤولية وسـائل   

تمع بفرض الضرورة قدراً من السيطرة على هذه الوسائل، اإلعالم تجاه المج
  )21(.حتى يظل النظام اإلعالمي مسئوالً أمام المجتمع

وبذل الباحثون في مجال اإلعالم جهوداً كبيرة من أجل تثبيـت دعـائم        
في المجتمعات الغربيـة مـن خـالل     وإرسائها نظرية المسؤولية االجتماعية

ن حمايـة حريـة الـرأي لألفـراد والجماعـات      إصدار القوانين التي تضم
ووضع السياسات والخطط المحكمة لترشيد العمـل   ،واإلعالميين وقادة الفكر

  )22(.اإلعالمي في ظل نظرية المسئولية االجتماعية

تدخل ضمن إطار هذه الدراسة من حيث أنها اهتمت  ن هذه النظريةأ إذ     
وسائل تجاه قيم وعادات وتقاليـد  بحرية وسائل اإلعالم ضمن مسؤولية هذه ال

تشريعات وقوانين تنظم المجتمـع ووسـائل    تعدالمجتمع واألعراف التي هي 
في نقـل  " المحرر"اإلعالم المختلفة وأعطى الحرية المسؤولة للقائم باالتصال 

   .األفكار واآلراء واألخبار والمعلومات داخل المجتمع
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  :نظرية حارس البوابة -3
تقـع بـين وسـائل    ) بوابات(على أساس وجود نقاط  نظريةتقوم هذه ال     

حيث يتم اتخاذ قرارات بمـا   ،اإلعالم والمادة اإلعالمية والجمهور المستهدف
يدخل وما يخرج، وكلما طالت المراحل التي تقطعها األخبار حتى تظهر فـي  
الوسيلة اإلعالمية، تظهر سلطة الفرد أو األفراد على الرسـالة هـل سـتنقل    

الشكل أو بعد إدخال تعديالت عليها، وهنا تظهر أهمية من يريدون هذه بنفس 
اإلعالميـة   حيث تتعرض الرسالة )23(.النقاط والبوابات في انتقال المعلومات

أفراد يتمتعـون   خالللإللغاء والحذف والتحوير واإلضافة خالل مسيرتها من 
كلفتـه لهـم    بهذا الحق من المكان االستراتيجي الذي يتمتعون بـه، والـذي  

حق السيطرة على المادة اإلعالمية، إذ يصبح لهم حـق اتخـاذ   : القوانين، أي
  .القرار فيما سيمد من خالل بوابته

أتي على أساس أنها اهتمت بالمنح والمنـع  ين وصغ هذه النظرية أحيث      
والرسالة اإلعالميـة   هاومراحلالمادة وبالنقاط والعراقيل التي تعترض طريق 

حجـب  الالتعـديل والتحـوير والقـص و    القائم باالتصال من حيث خاللمن 
معلومات ومن هنا يرى الباحث أنها تصلح أن تكون ضمن إطـار  الوإضافة 

  .هذه الدراسة
  عرض وتحليل نتائج الدراسة -

إلى عـدد مـن    -االستبيان–لقد توصل الباحث من خالل أداة الدراسة      
   :النتائج كما مبين في أدناه
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يبين نسب العاملين في الصحف الصادرة عن هيئة دعم وتشجيع ): 2( جدول
  الصحافة

  ما هي الصحيفة التي تعمل بها؟: 1س

  صحيفة البالد  صحيفة فبراير
صحيفة ليبيا 

    صحيفة فسانيا  الجديدة

العد
  د

النسبة
%  

العد
  د

النسبة
%   

العد
  د

النسبة
%   

العد
  د

النسبة
%   

المجمو
  ع

56  80%  5  7.1%  5  7.1%  4  5.7%  70  
أن معظم العاملين في هيئة دعـم الصـحافة الليبيـة    ) 2(يظهر الجدول      

من مجموع العـاملين  %) 80(إذ بلغت نسبتهم ) فبراير(يعملون في صحيفة 
، %)7.1(في الهيئة أو المؤسسة، والذين يعملون في صحيفة البالد نسـبتهم  

يا نسـبتهم  وفـي صـحيفة فسـان   %) 7.1(وفي صحيفة ليبيا الجديدة نسبتهم 
وهي إحدى الصـحف   ،ويبدو أن الهيئة ركزت على صحيفة الثورة%) 5.7(

ويعـود ذلـك    ،ووفرت فيها طاقماً كبيراً قياساً بالصحف األخرى ،التابعة لها
وصحف مثل صحيفة فسانيا أسـبوعية والـبالد    ،إلى أن هذه الصحيفة يومية

ف أن الصـحف  يومية ولكن غير مستقرة ومنتظمة في الصدور، ومن المعرو
وطاقات أكثر من الصـحف األسـبوعية أو المجـالت     اًاليومية تتطلب جهود

وكانـت   ،الشهرية فضالً على أن صحيفة فبراير لها فقرات وطاقمها التحرير
وكتاب لهم خبرات في مجـال   نولها رؤساء تحرير ،نابعة لمؤسسة الصحافة

  .العمل الصحفي
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الصحيفة التابعة هيئة دعم الصحافة  يبين نسب العاملين في أقسام): 3(جدول 
  وتشجيعها الليبية

  في أي أقسام الصحيفة تعمل؟: 2س
  الدينية  االقتصاد  السياسة  الرياضة  المنوعة  الثقافة  التحقيقات  األخبار

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

18  
25.7
%  15  

21.4
%  12  

17.1
%  10  

14.2
%  8  

11.4
%  4  

5.7
%  3  4.2%  0  0%  

الصحفية في الهيئة دعـم الصـحافة    تبين أن نسب العاملين في األقسام     
حيث %) 25.7(أن العاملين في قسم األخبار بلغت نسبتهم ) 3(يظهر الجدول 

د بنسـبة  وجاءت في الترتيب األخير قسم االقتصا ،جاءت في الترتيب األول
حيـث احتلـت الترتيـب    %) 21.4(قسم التحقيقات جاءت بنسبة و%) 4.2(

وكذلك فـي قسـم المنوعـات بنسـبة      ،%)17.1(الثاني، أما في قسم الثقافة 
  %).5.7(وفي قسم السياسة %) 11.4(، وفي قسم الرياضة %)14.2(

حيث يالحظ أن قسم األخبار حاز على أعلى نسبة من عدد العاملين في      
فهـي مؤسسـة صـحفية     ،وذلك يعود إلى طبيعة عمل المؤسسـة  ،لمؤسسةا

وكـذلك   ،إخبارية واألخبار هي المادة األساسية في عمل المؤسسات الصحفية
تنوع األخبار وتعدد مصادرها فهي أخبـار سياسـية وثقافيـة واقتصـادية     

رياضية ومنوعة، وبذلك هذا القسم يوفر المادة اإلخباريـة لبقيـة   ووإخبارية 
ألقسام المذكورة أعاله، وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة هذه األقسام تمثـل  ا

المؤسسة بكافة مطبوعاتها فهذه األقسام توفر للصحف الصادرة عن المؤسسة 
وكل الصـحفيين فـي المؤسسـة     ،المادة التحريرية الالزمة لهذه المطبوعات

  .يعملون في هذه األقسام بإشراف رئيس مجلس اإلدارة
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يبين الفترة التي قضاها العاملون في هيئة دعم الصحافة أو ): 4(جدول 
  المؤسسة

ما هي سنوات الخبرة في ممارسة العمل الصـحفي  : 3س
  في المؤسسة؟
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  أكثر  سنة  أكثر  سنة
7  63  10%  90%  70  

ة في ممارسة العمل الصحفي في هيئة دعم الصحاف وعن سنوات الخبرة     
أن ) 4(ن في المؤسسة يظهر الجدول ولماالليبية أو عن المدة التي قضاها الع

وهي نسـبة طبيعيـة    ،منهم قد قضوا أكثر من سنة في عملهم%) 90(نسبة 
وذلك يعود إلى أن هذه المؤسسة بدأت عملها منذ فترة طويلة داخل ليبيا، وأن 

رأي الباحـث   منهم قضوا سنة أو أقل من سنة، وهذا يدل فـي %) 10(نسبة 
وأتاحت الفرصـة لتوظيـف    ،على أن المؤسسة احتفظت بكادرها منذ نشأتها

كفاءات جديدة ما يدل على حرص إدارة المؤسسـة علـى العـاملين فيهـا     
  .ورفضهم بعناصر جديدة تساعدهم على القيام بعملهم

يمثل نسبة الصحفيين الذين يجيدون استخدام الحاسوب في هيئة ): 5(جدول 
  افةدعم الصح

  هل تجيد استخدام الحاسوب؟: 4س
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  ال  نعم  ال  نعم
39  31  55.7%  44.3%  70  



 

- 314 -                           

أن الذين يجيدون استخدام الحاسـوب بلغـت نسـبتهم     )5(يبين جدول      
كانت إجابات البقية بأنهم ال يجيدون استخدام الحاسوب ونسـبتهم  و%) 55.7(
فنسـبة الـذين ال    ،في هذا الجانب اًناك تصوروهذا يوحي أن ه %).44.2(

مـن الصـحفيين   % 90يجيدون استخدام الحاسوب عالية ومن المعلـوم أن  
ومعظمهم عـين   ،ومضى على توظيفهم أكثر من سنة ،العاملين في المؤسسة

ولقد أدخلت المؤسسة الحاسوب منذ بداية التسعينات  ،في المؤسسة منذ نشأتها
ل ذلك كان يلزم المؤسسة والقائمين عليها بتأهيل بشكل أفضل من ذي قبل، ك

كافة الصحفيين على استخدام الحاسوب، وإن كانت قد أهلت ما يزيـد علـى   
  .النصف فهذا ال يعفيها من تأهيل الباقين

  يبين نسبة الذين يفكرون بتعلم استخدام الحاسوب): 6(جدول 
إذا كان الجواب بال فهـل تفكـر بـتعلم اسـتخدام     : 5س

  ب؟الحاسو
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  ال  نعم  ال  نعم
29  2  93.5%  6.5%  31  

أن الذين ال يستخدمون الحاسوب قد تـم سـؤالهم عـن     والجدير بالذكر     
منهم يفكرون %) 93.5(يظهر أن نسبة ) 6(إمكانية تعلم استخدامه، والجدول 

وأن نسبة مـن   ،%)6.5(بتعلم هذه التقنية، والبقية ال يفكرون بالتعلم ونسبتهم 
وتدل على وعـيهم بأهميـة    ،يفكرون بتعلم استخدام الحاسوب هي نسبة جيدة

  .استخدام هذه التكنولوجيا في العمل الصحفي
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  يبين نسبة الذين ساهم الحاسوب في تطوير مهارتهم التخصصية): 7(جدول 
  تك التخصصية؟إذا كنت تجيد استخدام الحاسوب فهل ساهم الحاسوب في تطوير مهار: 6س

  النسبة المئوية  العدد
  المجموع

  ال  نعم  ال  نعم

37  2  94.9%  5.1%  39  
استخدام الحاسوب في تطوير مهارات العاملين في المؤسسـة   وعن أثر     

أمـا  %) 94.9(أن الذين أجابوا باإليجاب بلغت نسـبتهم  ) 6(ويبين الجدول 
اإلشارة هنا إلى أن النسبة  ، وتجدر%)5.1(البقية فقد أشارت بالنفي ونسبتهم 

الرابـع أنظـر    مأخوذة في هذا السؤال من الذين أجابوا باإليجاب في السؤال
وتظهر هذه النتيجـة دور الحاسـوب فـي تطـوير المهـارات       )5(جدول 

التخصصية كم طباعة المادة، خبـر، تحليـل، مقـال، وجمعهـا وتنفيـذها      
لين في المؤسسة تـأثير هـذه   وإخراجها، وتتوافق هذه النتيجة مع إدراك العام

  .التكنولوجيا على تخصصهم
  يبين إقامة المؤسسة لدورات تدريبية على استخدام الحاسوب): 8(جدول 

هل شاركت في دورات تدريبية في المؤسسة لتطوير : 7س
  األداء الصحفي؟

  النسبة المئوية  العدد
  المجموع

  ال  نعم  ال  نعم
40  30  57.1%  42.9%  70  

في تطوير مهارات العـاملين   اًكبير اًورات التي تفيها المؤسسة أثرإن للد     
فيها باستخدام الحاسوب في إطار التخصص وكان هذا اإلطار فـي السـؤال   

الدورات التي أقامتها المؤسسة لتطوير مهـارات العـاملين    اآلتي والذي يبين
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وأن  ،في هذه الدورات واشارك%) 57.1(أن نسبة ) 8(فيها إذ يظهر الجدول 
  .لم يشاركوا في الدورات التي أقامتها المؤسسة%) 42.9(نسبة 
ويظهر أن نسبة الذين أجابوا باإليجاب تتوافق مع نسبة الـذين يجيـدون        

أما الـذين أجـابوا   و) 5(نظر الجدول ااستخدام الحاسوب في السؤال الرابع 
ويعود ذلـك  بالنفي فهم لم يشتركوا أو لم يدعون للمشاركة في هذه الدورات 

إلى عدم قدرة القائمين على هذه الدورات علـى تـدريب كافـة الصـحفيين     
ولكن هذا ال يعفي المؤسسة من تدريب البقيـة، هـذا    ،العاملين في المؤسسة

وتتوافق نسبة هؤالء الذين لم يشاركوا في الدورات التدريبية علـى اسـتخدام   
وتشـير  ) 5(الجدول  الحاسوب مع الذين ال يجيدون استخدام الحاسوب، أنظر

السؤال الثامن إلى الصعوبات التي تحول دون مشاركة الصحفيين  ناإلجابة ع
وقد ) 8(نظر الجدول ا) 7(التدريبية سابقة الذكر في السؤال رقم في الدورات 

  :محاور تركزت حولها وهي ةأخذت هذه اإلجابات ثالث
السبب في قلة وهو قيادة المؤسسة ويرى المبحوثون أنها : المحور األول -1

ويـرجح الـبعض    ،الدورات لتطوير األداء الصحفي باستخدام الحاسوب
منهم ذلك إلى عدم معرفة القيادة بأهميـة اسـتخدام الصـحفيين هـذه     

في العمل اإلعالمي، ويرى آخرون أن قيـادة المؤسسـة ال    التكنولوجيا
خل تريد إنفاق المال على هذه الدورات، ويعتبر البعض أن القيادة لم تـد 

واكتفت به في قسم الجمع الذي يعمل فيـه   ،الحاسوب في عمل الصحفي
  .من غير الصحفيين -عمال الجمع–فنيون 

حيث يرى المبحوثون أن عدم وجود  ،وهو الجانب الفني: المحور الثاني -2
متخصصين داخل المؤسسة هو سبب قلة هذه الدورات التدريبية، ويؤكد 

كز متخصص داخل المؤسسـة،  البعض أن ذلك يعود إلى عدم وجود مر
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ويشير البعض إلى أن قلة األجهزة واإلمكانات المادية للمؤسسـة هـي   
 .سبب قلة الدورات التدريبية

إذ يرى الكثير من المبحـوثين   ،وهو الصحفيون أنفسهم: المحور الثالث -3
أنهم ال يعملون على تأهيل أنفسهم وهم بذلك ال يطالبون قيادة المؤسسـة  

ن انشغالهم باألعمـال  إوأيضاً يقول المبحوثين  ،لدوراتبإقامة مثل هذه ا
 .التحريرية وازدحام وقت العمل لديهم هو الذي يحول دون تأهيلهم تقنياً

يبين نسبة المشاركين في دورات تدريبية على استخدام تكنولوجيا ): 9(جدول 
  اإلعالم خارج ليبيا

  ا اإلعالم خارج ليبيا؟هل شاركت في دورات تدريبية على استخدام تكنولوجي: 8س
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  ال  نعم  ال  نعم
7  63  10%  90%  70  

وعن السؤال الذي تركز حول التدريب داخل المؤسسة أراد الباحـث أن       
الذين تدربوا خارج ليبيا على استخدام تكنولوجيـا اإلعـالم كمـا     يرى نسبة

منهم شـاركوا فـي   %) 10(سبة إذ وجد الباحث أن ن) 9(وضح ذلك الجدول 
%) 90(ونسـبتهم   ،دورات تدريبية خارج ليبيا والبقية أجابوا بعدم مشاركتهم

اسـتخدام تكنولوجيـا    فيوتعود قلة نسبة المشاركين في الدورات خارج ليبيا 
المؤسسـات الخارجيـة   الحاسوب واالنترنت إلى قلة دعـوات   تقنيةاإلعالم 
اإلشـارة إلـى أن بعـض المؤسسـات      في الوطن العربي، وتجدر الموجهة

اإلعالمية العربية تقوم بدعوة اإلعالميـين العـرب للمشـاركة فـي دورات     
تدريبية تقنية وصحفية، ولكن هذه الدورات قليلة وبسبب العالقات والتعـاون  

  .بين هذه المؤسسات
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تأهيل تقام في بعض المعاهد والمراكز المتخصصة فـي   وهناك دورات     
ولكن هذه تتطلب نفقـات عاليـة مـن أجـل      ،الت والمعلوماتتقنية االتصا

  .االلتحاق بها وهذا يحول بين إرسال متدربين إلى الخارج
  يبين نسبة الذين يجيدون تصفح االنترنت): 10(جدول 

  هل تجيد تصفح االنترنت؟: 9س
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  ال  نعم  ال  نعم
44  26  26.86%  37.14%  70  

فـي العمـل الصـحفي    ) االنترنت(استخدام شبكة المعلومات الدولية  إن     
أصبح اليوم هو السائد في عمل الصحفي لما يمثله االنترنـت مـن وسـيط    

وكذلك لما يشـير بـه مـن مسـتقبل      ،إعالمي يحوي كل الوسائل اإلعالمية
وخصوصاً للصحف التي ستعود لمقدمـة الوسـائل اإلعالميـة، فبواسـطته     

نـة،  ون التقليد والرتابة إلـى التفاعليـة والحيويـة والمر   تحررت الصحف م
والصوت للحـدث فـي    ،فيشارك النص المكتوب الصورة المتحركة والثابتة

أن الذين يجيـدون اسـتخدام شـبكة    ) 10(نفس وقت حدوثه ويظهر الجدول 
مـنهم والبقيـة   %) 62.86(االنترنت من العاملين في المؤسسة بلغت نسبتهم 

وتتوافق نسبة الذين يجيدون تصـفح  %) 37.14(انت نسبتهم أجابوا بالنفي ك
نظـر  االشبكة مع نسبة الذين يجيدون استخدام الحاسوب في السؤال الرابـع  

وإن كانت نسبة الذين يجيدون تصفح االنترنت أكثر مـن نسـبة   ) 5(الجدول 
فإن ذلك يعـود   ،%)55.7(مقابل %) 62.8(الذين يجيدون استخدام الحاسب 

تصفح االنترنت فالتصفح ال يحتاج إلـى حفـظ عنـوان الموقـع     إلى سهولة 
  .وتقليب الصفحات
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في السؤال السابق وضعت إجـابتهم فـي   ) ال(وتبين أن الذين أجابوا بـ     
  :محاور كالتالي ةثالث

ويرى المبحوثون أن ازدحام وقتهم بالعمل  ،ضيق الوقت: المحور األول -1
وفرة بشكل كبير فـي  انت المتيمنعهم حتى من الذهاب إلى مقاهي االنتر

  .ليبيا
 االنترنت قلة إقامة المؤسسة دورات تدريبية على تصفح: المحور الثاني -2

ويرى المبحوثون أن ذلك يعود إلى عدم تمكنهم من تصـفح   هواستخدام
 .االنترنت

الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المبحوثون تمنعهم : المحور الثالث -3
مقاهي أو امتالك هذه التقنيـة التـي تتطلـب    من تصفح االنترنت في ال

 .المال

  يبين نسبة الذين تتاح لهم خدمة االنترنت داخل المؤسسة): 11(جدول 
  هل تتاح لك خدمة تصفح االنترنت في المؤسسة؟: 10س

  النسبة المئوية  العدد
  المجموع

  ال  نعم  ال  نعم
16  54  22.86%  77.14%  70  

سات اإلعالمية خدمة تصفح االنترنت داخلها من المؤكد أن إتاحة المؤس     
الشـبكة  يساعد الصحفيين على االقتراب أكثر من االنترنت ومعرفة أسـرار  

ويتيح ذلك للصـحفيين   ،أثناء التصفحفي ومعرفة المواضيع الجديدة  هاوخفايا
االستخدام األمثل للشبكة خصوصاً في البلدان التي يكون أجر استخدام الشبكة 

فتقوم المؤسسة بإتاحة هـذه   ،ن ذلك قد يعوق الصحفي من التصفحمرتفعاً، فإ
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وفي هذا اإلطار كان السؤال التالي كما يوضحه  ،الخدمة مجانياً للعاملين فيها
  هل المؤسسة تتيح تصفح االنترنت فيها؟ مفاده) 11(الجدول 

والبقية أجـابوا بـالنفي   %) 22.86(وكانت نسبة الذين أجابوا باإليجاب      
  %).77.14(غت نسبتهم وبل

أتيح لهم التصفح داخل المؤسسـة قليلـة    ناإلشارة إلى أن نسبة م تجدر     
وعدم وجود قاعات توضـع بهـا    ،ويرجع ذلك إلى قلة األجهزة المعدة لذلك

  .أجهزة تكون مخصصة لهذا الغرض
يبين الوقت الذي يقضيه الصحفيون في تصفحهم لالنترنت ): 12(جدول 

  داخل المؤسسة
إذا كان الجواب بنعم فكم من الوقت تقضـيه فـي   : 11س

  اليوم أمام االنترنت متصفحاً؟
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  أكثر  ساعة  أكثر  ساعة
11  5  68.8%  31.2%  16  

ن الذين تتاح لهم الفرصة الستخدام شـبكة االنترنـت كمـا    ألقد لوحظ      
قـت المتـاح لهـم فـي     مـنهم الو %) 68.8(أن نسبة ) 12(يوضح الجدول 

االستخدام هو ساعة واحدة، أما الذين أتيحت لهم فرصة التصفح أكثـر مـن   
اليـوم ال  في ، ويعتقد الباحث أن ساعة واحدة %)31.2(ساعة فبلغت نسبتهم 

فقلة الوقت هـذه   ،تكفي الصحفي بتصفح المواد اإلعالمية التي يريد قراءتها
  .اء االستخدام من انتهاء الوقتأثنفي وقلقاً  ،تسبب تقلصاً في المواضيع
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  يبين استفادة الصحفيين من شبكة االنترنت في عملهم): 13(جدول 
  هل استفدت من االنترنت في تطوير عملك؟: 12س

  النسبة المئوية  العدد
  المجموع

  ال  نعم  ال  نعم
44  26  26.9%  37.1%  70  

ة في الوقت إن شبكة االنترنت هي مصدر من مصادر المعلومات المهم     
وهـي   ،وكذلك هي وسيط إعالمي يضم وسائل اإلعالم المختلفـة  ،الحاضر

للصحفي مصدر ووسيلة نقل تفاعلي للمعلومات بين الصحفي والقراء وهـي  
تـأثير  ) 13(تمثل بذلك رجع الصدى التفاعلي، وفي هذا الصدد يبين الجدول 

مـن   %)62.9(االنترنت على تطوير العمل الصحفي، فقـد أجـاب نسـبة    
العاملين أنهم استفادوا من االنترنت في تطوير عملهم، والبقية أجابوا بـالنفي  

  %).37.1(وبلغت نسبتهم 
يالحظ أن الدين أجابوا باإليجاب كانت نسبتهم تتوافق مع نسـبة الـذين        

وهـي نسـبة   ) 10(، انظر الجدول )11(يجيدون تصفح االنترنت في السؤال 
  .صفح االنترنت على العمل داخل المؤسسةتدل على التأثير الفعلي لت

يبين نسبة الصحفيين الذين يشعرون بانعكاس خدمة االنترنـت  ): 14(جدول 
  إيجابياً على العمل في المؤسسة

  خدمة االنترنت قد انعكست إيجابياً على عملك؟بأن هل تشعر : 13س
  النسبة المئوية  العدد

  المجموع
  ال  نعم  ال  نعم
44  26  62.9%  37.1%  70  
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يوضح الجدول السابق أن إيجابية االنترنت في العمل الصـحفي تكـاد        
وأن وجود خلفيات عميقـة   ،تطغى على أية سلبيات تظهر من هذا االستخدام

مركزة لألخبار والتحليالت واالسـتطالعات مدعمـة باألرقـام والحقـائق     
ل معـه  المتسلسلة تدل على دقة في المصدر وترتيب دقيق وسريع في التعام

ومن غير المعلوم وجود شبكة غير االنترنت قادرة على اإلجابة عن معظـم  
البحثية ويجاب عليها بسـرعة ال   األسئلة التي يطرحها الصحفي على المواقع

تصدق، فهذه الشبكة أبرزت الحقائق والمعلومات ووفرتها مـا عكـس ذلـك    
واسطة االنترنت فهو ب ،إيجابياً على العمل الصحفي وعلى اإلعالمي بحد ذاته

يستطيع أن يجمع من المعلومات والحقائق ما لم يكن يقدر عليه فـي السـابق   
باإلضافة إلى ذلك فهو يستطيع أن يسترشد بموضوعات مشابهة لموضـوعه  

عبـر مواقعهـا    هومجالت العالم من الموضوعات المنشورة في معظم صحف
  .على الشبكة

العـاملين فـي المؤسسـة     أن معظم الصـحفيين ) 14(ويظهر الجدول      
فبلغـت   ،يشعرون إيجابياً بأن خدمة االنترنت قد انعكست إيجابياً على عملهم

، وتتوافق هذه اإلجابة مـع السـؤال   ي، والبقية أجابوا بالنف%)62.9(نسبتهم 
إنما يـدل علـى   وهذا ، )10(وكذلك أنظر الجدول ) 13(نظر الجدول ا) 15(

التأثير اإليجـابي   عنسئلة، ويدل أيضاً صدق المبحوثين في إجابتهم على األ
  .الستخدام شبكة االنترنت في عملهم

  
  
  



 

                             - 323  - 

يبين نسب المواد التي يتصفحها العاملون في المؤسسة عبر ): 15(جدول 
  االنترنت

  ما هي الموضوعات التي تتصفحها عبر االنترنت؟: 14س 
  الثقافة  السياسة  األخبار

المنوعا
  ت

  لدينيةا  الرياضية  العلمية  المقاالت
االقتصاد

  ية

رار
لتك

ا
سبة  

الن
رار  

لتك
ا

سبة  
الن

رار  
لتك

ا
سبة  

الن
رار  

لتك
ا

سبة  
الن

رار  
لتك

ا
سبة  

الن
رار  

لتك
ا

سبة  
الن

رار  
لتك

ا
سبة  

الن
رار  

لتك
ا

سبة  
الن

رار  
لتك

ا
سبة  

الن
  

61  
87
.1

%  
26  

37
.1

%  
17  

24
.2

%  
17  

24
.2

%  
12  

17
.1

%  
9  

12
.8

%  
8  

11
.4

%  
6  

8.
5
%  

5  
7.
1
%  

التي يبحث عنها الصحفيون في شبكة االنترنـت   ةأما عن المواد الصحفي     
إذ كانـت   ،أن األخبار جاءت في المرتبة األولـى ) 15(فقد تبين من الجدول 

%) 37.1(، والموضــوعات السياســية بلغــت نســبتها %)87.1(نســبتها 
%) 24.2(والمنوعات كانت نسبتها  ،%)24.2(والموضوعات الثقافية نسبتها 

أما الموضوعات العلمية فجـاءت نسـبتها   %) 17.1(والمقاالت كانت نسبتها 
وحصلت  ،%)11.3(وكذلك الموضوعات الرياضية بلغت نسبتها  ،%)12.8(

وتتوافـق   ،%)7.1(والموضوعات  ،%)8.5(الموضوعات الدينية على نسبة 
النسب أعاله مع نسب العاملين في األقسام الصحفية التابعـة للمؤسسـة فـي    

، وإذا ما قارنا بين أعلى نسبة وكانت األخبار )3(، أنظر الجدول )2( السؤال
وأقل نسبة للموضوعات االقتصادية فإن ذلك يدل علـى اهتمـام المؤسسـة    

وإعطائها مساحات أكبر على صفحات المطبوعات الصادرة عنها،  ،باألخبار
ولكن هذا  ،فهي قليلة بالنسبة للتصفح إلى حد ما ،أما الموضوعات االقتصادية

ولكن قلة المواد المنشورة عن  ،متها وفائدتها بالنسبة للمؤسسةال ينقص من قي
  .االقتصاد هي التي أدت إلى ذلك
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يبين المعوقات التي تواجه العاملين في التعامل مع االنترنت ): 16(جدول 
  داخل المؤسسة

  ما هي المعوقات التي تواجهكم في التعامل مع االنترنت داخل مؤسستكم؟: 15س
  مئويةالنسبة ال  العدد

  المجموع
  فنية  إدارية  فنية  إدارية
48  22  68.6%  31.4%  70  
التي واجهت العينة المبحوثة في تعاملها مـع   حيث جاءت عن المعوقات     

أن المعوقات اإلدارية بلغـت  ) 16(يظهر الجدول  ،االنترنت داخل المؤسسة
قـد جـاءت   ف ،وجاءت بالمرتبة األولى، أما المعوقات الفنية%) 68.6(نسبتها 

، وتتمثل المعوقات اإلدارية بالمحسوبية في %)31.4(بالمرتبة الثانية وبنسبة 
وأيضاً ضعف الخطط والبرامج لتأهيـل كافـة علـى     ،التعامل مع االنترنت

  .استخدام التقنية الحديثة
وتمثل المعوقات الفنية في قلة المتخصصين لتـدريب العـاملين علـى         

بطء في توفير المعلومات المطلوبة من الشبكة وذلك وال ،التعامل مع االنترنت
الشتراك المؤسسة بمزود خدمة وعدم إدخال تقنية االتصال الرقمية الحديثـة  
التي توفر السرعة والجودة العالية وأحياناً يقتصر االتصـال بالشـبكة مـن    

  .خطوط الهاتف العادية
عد إدخال التقنية يبين قدرة المؤسسة على المنافسة اإلعالمية ب): 17(جدول 

  الحديثة
  هل ترى أن المؤسسة أصبحت قادرة على المنافسة اإلعالمية بعد إدخال التقنية الحديثة؟: 16س

  النسبة المئوية  العدد
  ال  نعم  ال  نعم  المجموع

54  16  77.1%  22.9%  70  



 

                             - 325  - 

إن المنافسة اإلعالمية بين المؤسسات الصحفية المختلفة تعد من أبـرز       
خصوصاً مع وجود مساحة من الحرية والتدقق  ،في الوقت الحاضرالمظاهر 

المعلوماتي الذي نتج عن ظهور شبكة االنترنت التي زادت مـن حـدة هـذه    
قدرة المؤسسة على المنافسـة  ) 17(وبناء على ذلك يوضح الجدول  ،المنافسة

من العاملين قـد أشـارت   %) 77.8(بعد إدخال التقنية الحديثة، وكانت نسبة 
والبقية أجابت بـالنفي   ،يجاب، فإن المؤسسة أصبحت قادرة على المنافسةباإل

ات أهمية وتدل نسبتهم ذ، ويبدو أن الذين أشاروا باإليجاب %)22.8(وبنسبة 
اإلعالمية بعد إدخال  على إدراك المؤسسة والعاملين فيها على أهمية المنافسة
ـ الحاسوب واالرتباط بشبكة االنترنت، ولكن تبقى هناك  ن همـا كيفيـة   انقطت

  .المنافسة والقدرة على االستفادة من التقنية الحديثة في الوصول إليهما
يبين نسبة احتياجات المؤسسة لتكون قادرة على المنافسة ): 18(جدول 

  اإلعالمية
إذا كان الجواب بال فما الذي تحتاجه المؤسسة لتكـون قـادرة علـى    : 17س

  المنافسة اإلعالمية؟

  النسبة المئوية  التكرار  التأهيل المستمرالتدريب و   -1
16  100  

  81.2  13  األخذ بمبدأ التطوير التقني  -2

السرعة في التعامل مـع التطـورات     -3
  التقنية الحديثة

12  75  

االنفتاح على التغير والتحديث إداريـاً    -4
  68.7  11  وتقنياً
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المؤسسة علـى   بال أي عدم قدرةيوضح الجدول أعاله أن الذين أجابوا      
المنافسة وما تحتاجه لتكون قادرة على ذلك من خالل عدد مـن المتغيـرات   

أن التـدريب والتأهيـل   %) 100(التي تم وضعها، فقد أجاب جميعهم وبنسبة 
فقـد   ،المستمر يرفع من قدرة المؤسسة على المنافسة، أما مبدأ التطوير التقني

حال بقية العوامل التـي ترفـع    وكذلك%) 81.2(جاء بالمرتبة الثانية وبنسبة 
من قدرة المؤسسة على المنافسة كما هي مبينة في الجدول أعـاله، وتجـدر   

وستضمن  ،أن هذه التحديثات مجتمعة لتسير بالمؤسسة إلى األمامإلى اإلشارة 
  .لها القدرة على المنافسة

يبين نسبة استفادة المؤسسة من التقنية الحديثة في العمل ): 19(جدول 
  عالمياإل

  ماذا استفادت المؤسسة بعد إدخال التقنية في العمل اإلعالمي؟: 18س

1-   
استطاعت أن تتواصل مع الجمهور بشكل 

  أفضل
  النسبة المئوية  التكرار

44  62.8%  

السرعة في الحصول علـى المعلومـات     -2
  وسرعة نشرها

44  62.8%  

3-  
ازدادت أعــداد المطبوعــات المنشــورة 

وقع المؤسسة على شـبكة  الكترونياً عبر م
  االنترنت

33  47.1%  

اســتطاعت المؤسســة أن تتعــاون مــع   -4
  %40  28  المؤسسات األخرى في العمل اإلعالمي

أن المؤسسة استطاعت أن تتواصل مع الجمهور %) 62.8(جاءت نسبة      
أن المؤسسـة   إلـى %) 62.8(أشـارت نسـبة   وبشكل أفضل من ذي قبل، 
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وقدرتها على نشـرها أيضـاً    ،علومات بسرعةاستطاعت أن تحصل على الم
فهي كما يوضـحها الجـدول، ويالحـظ أن     ،أما الخيارات األخرى ،بسرعة

للفائـدة التـي    هموإدراك المبحوثين النسب المتحققة للخيارات تدل على وعي
  .حصلت عليها المؤسسة

ومن الواضح أن المؤسسات اإلعالمية التي تستخدم التقنيـات لغـرض        
أكثر قدرة على المنافسة اإلعالمية وأكثر تواصالً مع الجمهور بسرعة  جعلها

كبيرة، حيث أن الجدول يوضح استفادة المؤسسة من إدخال التقنية الحديثة في 
  . العمل اإلعالمي

  يبين أهمية إنشاء مركز المعلومات التقني والحديث بالمؤسسة): 20(جدول 
  وحديث للمؤسسة؟ ما أهمية إنشاء مركز معلومات تقني: 19س

إتاحة المادة التحريرية من خبـرة ومعلومـة      -1
  وصورة للمحررين بأسرع وقت

  التكرار
النسبة 
  المئوية

60  85.7%  

تنظيم وتحليل المواد اإلعالميـة وتيسـيرها     -2
  لخدمة المحررين والباحثين بالمؤسسة

56  80%  

3-  
الحفاظ على ثروة المؤسسـة الممثلـة فـي    

ت واألعمال التحريرية مـن  الصور والمقاال
  التلف والضياع

50  71.4%  

ربط نظام األرشيف االلكتروني بنظام تنسيق   -4
  %64.2  45  الصفحات

أن المركز يساعد على %) 85.7(إذ أجاب ما نسبته ) 20(يبين الجدول      
ومعلومة وصورة للمحررين بأسرع وقـت،   ةإتاحة المادة التحريرية من خبر
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أن استخدام التقنيات يساعد المركـز  إلى منهم  ،%)80(سبته وقد أشارت ما ن
وتيسرها لخدمة المحـررين والبـاحثين   وتحليلها على تنظيم المواد اإلعالمية 

اضطالع المركز بمهمـة الحفـاظ    إلىمنهم %) 71.4(بالمؤسسة، وقد أشار 
على ثروة المؤسسة المتمثلة في الصور والمقاالت واألعمال التحريرية مـن  

منهم أن ربط المـواد األرشـيفية   %) 64.2(لف والضياع، وذكرت نسبة الت
  .فرة في المركز بنظام األرشيف االلكترونياالمتو
والجدير بالذكر أن هذه الخيارات ليست كل فوائـد المركـز الصـحفي         
ليها فهي تدل عوأما النسب التي حصلت الخدمات . ولكنها بعضاً منها ،التقني

والخدمات التـي  عينة المبحوثة ألهمية المركز المعلوماتي على مدى إدراك ال
  . يقدمها
إن إنشاء مركز معلومات صحفي وتقني حديث مزود بالتقنيات الحديثـة       

أصبح من متطلبات كل المؤسسات الصحفية الحديثة التي تحاول أن يكون لها 
  .وجود فعلي في عصر المعلومات وذلك للخدمات التي يوفرها المركز

    يبين فوائد النشر االلكتروني ): 21(دول ج
تقوم المؤسسة عبر موقعها على شبكة االنترنت بنشـر مطبوعاتهـا   : 20س

  الكترونياً فما هي فوائد النشر االلكتروني؟
  النسبة المئوية  التكرار  استطاعت المؤسسة أن تتواصل مع جمهورها في الخارج   -1

64  91.4  

عات االلكترونية الصـادرة عـن   زيادة عدد قراء المطبو  -2
  المؤسسة عبر شبكة االنترنت

44  62.8  

استفادت المؤسسة من حرية التدفق المعلوماتي التي أتاحتها   -3
  التقنية الحديثة

24  34.2  

تخلصت المطبوعات الصادرة من المؤسسة مـن مقـص     -4
  الرقيب

8  11.4  
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ائـد للمؤسسـات   والنشر االلكتروني له العديد مـن المميـزات والف   إن     
فقد تم توجيه السؤال اآلتي إلـى المبحـوثين إذ    ،كره سابقاًاإلعالمية كما تم ذ

ن النشر ساهم وبشكل فعال في تواصل المؤسسـة  أ%) 91.4( تهأجاب ما نسب
ن النشر ساعد علـى  أ%) 62.8( تهوأشار ما نسب. مع جمهورها في الخارج

ـ  ن المؤسسـة عبـر شـبكة    زيادة قراء المطبوعات االلكترونية الصادرة ع
االنترنت، وهكذا مع بقية الفوائد كما هو موضح في الجدول السابق، ويعـود  

واضحة على فائدة النشر االلكتروني وعلى  ذلك إلى أن هذه النسب تعد دالئالً
مدى إدراك الصحفيين العاملين في المؤسسـة ألهميـة النشـر االلكترونـي     

ئد المذكورة في الجدول تعد مـن أبـرز   وفوائده، وتجدر اإلشارة إلى أن الفوا
  .فوائد النشر االلكتروني

يبين نسب من يقول بفصل الصحافة االلكترونية عن الصحافة ): 22(جدول 
  المطبوعة

الصـحافة المطبوعـة عـن     هـا ما رأيك بالفصل بين إدارة وتحرير: 21س
  الصحافة االلكترونية
  %النسبة المئوية   العدد

  المجموع
  موافق

غير 
  موافق  ال أعلم  فقموا

غير 
  ال أعلم  موافق

26  25  19  37.1  35.7  27.1  70  
إن الفصل بين الصحافة االلكترونية والصحافة المطبوعة الورقية أهـم       

ميزة للصحافة االلكترونية في القرن الحالي وذلك ملموس في الوقت الحاضر 
رونية، حيث وفي المستقبل ستكون هناك تطورات ملحوظة في الصحافة االلكت

شـار  أمن أفراد العينة المبحوثة %) 37.1(أن ما نسبته ) 22(يوضح الجدول 
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والصـحافة   ونحريرها بالموافقة على الفصل بين إدارة الصحافة االلكترونية
والصـحافة  بعـدم الموافقـة    تشـار أ%) 35.7(المطبوعة، وكانت نسـبة  

ومات لديهم بهـذا  شار بعدم معرفتها بذلك ويعود ذلك لقلة المعلأ%) 27.1(و
ويعود إلى عدم خرق القائمين على المؤسسة لهـذه المواضـيع،    ،الخصوص

علماً بأن الصحافة االلكترونية لها من المميزات ما يؤهلها للتعامل مع الحدث 
  .أوالً بأول عكس الصحافة المطبوعة

يبين األسباب التي تدعو للفصل بين الصحافة االلكترونية ): 23(جدول 
  المطبوعة والصحافة

  إذا كانت اإلجابة بموافق فما هي األسباب التي تدعو لهذا الفصل؟ :22س

1-   
طبيعة الصحيفة االلكترونية تختلف عـن  ألن 

  الصحيفة المطبوعة
النسبة   التكرار

  المئوية
17  65.3%  

2-  
العمل الصـحفي االلكترونـي يحتـاج إلـى     

  %61.0  16  السرعة

لمرسل والمستقبل التفاعل الحي المباشر بين ا  -3
  في العمل الصحفي االلكتروني

15  57.6%  

  %50  13  اختالف طبيعة الجمهور لكليهما  -4
أسباب الفصل بين الصحافة االلكترونية والصحافة ) 23(يوضح الجدول      

%) 65.3(المطبوعة والتي جاءت في العديد من األسباب حيث كانت نسـبة  
لصحافة االلكترونية واختالفها عن طبيعة تشير إلى الخيار األول وهو طبيعة ا

%) 61.5(أما الخيار الثاني فقـد حصـل علـى نسـبة      ،الصحافة المطبوعة
  %).50(وبلغت نسبة الخيار الرابع %) 57.6(والخيار الثالث على نسبة 
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إن هذه األسباب التي تدعو لهذا الفصل بين الصحافتين أسـباب وجيهـة        
تفصل بين صحافتين إحـداهما جامـدة والثانيـة    ألنها  ،االهتمام فهي تستحق

أما الوضع الحالي للصحافة االلكترونية في هيئـة دعـم وتشـجيع     ،تفاعلية
فهو وضع بدائي قائم على تحميل الصحيفة الورقية على االنترنـت   ،الصحافة

وتبقى أخبارها ومواضيعها إلى موعد التحديث القادم ما يجعلها مملة وغيـر  
علمنا بأن األخبار والمواد التحريرية األخرى تحـدث فـي    ذات فائدة إذا ما

اليوم الواحد عدد من المرات وخصوصاً األخبار وتغطية األصـوات فهـي   
   .تحدث على مدار الساعة لتضاف إليها آخر األخبار

  :نتائج الدراسة
إن الصحف قد استفادت بشكل كبير من التطورات الراهنة في تكنولوجيا  -1

ى زيادة فاعلية أدائها لمهامها اإلخبارية وتوسيع نطاق االتصال ما أدى إل
  .تغطيتها الجغرافية لألحداث إضافة إلى السرعة وقوة االنتشار

إن الصحافة المطبوعة ستظل محافظة على قوة تأثيرها على الرغم مـن   -2
منافسة نظيرتها االلكترونية بسبب رغبة الكثير من الجماهير في قـراءة  

 .الصحف المطبوعة

قصور في إقامة دورات تدريبية في هيئة دعم الصـحافة الليبيـة    هناك -3
ـ للصحفيين العاملين على استخدام التقنية الحديثـة األ  ر الـذي جعـل   م

االستفادة من الحاسوب في العمل الصـحفي ال تتعـدى نصـف عـدد     
 .العاملين

ت امكانتفتقر إلى اإلغياب مركز معلومات تقني وحديث للمؤسسة جعلها  -4
ن واسترجاع المعلومات بصـورة دقيقـة   يخزتلى تقنية في الحصول ع

 .وسريعة
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إن العالقة بين التطور التكنولوجي والعمل الصحفي هي عالقة طرديـة   -5
أي كلما زاد التقدم التكنولوجي زاد حجم التقدم في األداء الصحفي فـي  

 .نختلف المجاالت

خدام إن عملية اختيار الصحفيين للمشاركة في الدورات التأهيليـة السـت   -6
تكنولوجيا اإلعالم في الخارج لم تكن قائمة على أسس ومعايير علميـة  

وإنما كانت وفق منظور شخصـي متميـز    يةموضوعية كالخبرة والكفا
 .يقوم على المحسوبية

إن تكنولوجيا االتصال ساعدت الصحف على أداء الكثير مـن المهـام    -7
 .الصحفية بجودة أفضل

موضوعات التفسيرية والمقـاالت  على تقديم ال قدرة الصحف المطبوعة -8
 .التحليلية والنقدية أكثر من الصحف االلكترونية

على الرغم من استفادة الصحافة العربية من التكنولوجيا فـي المجـال    -9
 .الصحفي إال أنه اليزال هناك فجوة كبيرة بالنسبة الستفادة الغرب

المتلقيـة  وفرت التكنولوجيا للصحف إمكانية التأثير على أعداد الجماهير  -10
 .للرسالة اإلعالمية التي تمثلها

  :توصيات الدراسة
مكثفة تشمل جميع الصحفيين في هيئـة دعـم وتشـجيع     إقامة دورات -1

الصحافة على استخدام الحاسوب وفق خطط وبرامج وأهداف واضـحة  
  .في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة

ـ   -2 ور فـي  على المحرر الصحفي االهتمام بتنمية قدراته ومواكبـة التط
 .أساليب الكتابة الصحافية خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجية
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ضرورة توفير حاسوب لكل محرر داخل وخارج المؤسسة وربط جميع  -3
 .هذه الحواسيب بشبكة داخلية

اإلسراع في إنشاء مركز معلومات تقني وحديث للمؤسسـة وضـرورة    -4
م الحواسـيب  إدخال البيانات والمعلومات وتخزينها الكترونيـاً باسـتخدا  

 .االلكترونية

ضرورة العناية بتطوير المحتوى اإلعالمي للصحف المطبوعة بالشـكل   -5
الذي يجعله يصب في خدمة القارئ وذلك من خالل التركيز علـى قـيم   

 .الدقة والمصداقية

ضرورة استفادة الصحفيين من جميع الخـدمات التـي تقـدمها شـبكة      -6
تصـال التليفـوني، إجـراء    استخدام البريد االلكترونـي، اال (االنترنت 

 ).المقابالت وتبادل األخبار

االستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الصحفي عربيـاً ودوليـاً    -7
لتقييم العمل الصحفي المحلي ومحاولة تطويره مـن خـالل الوسـائل    

 .التكنولوجية الحديثة

ضرورة تبادل الخبرات بين المؤسسـات الصـحفية وتكـوين مراكـز      -8
 .ثية صحفية لمعرفة آخر المستجدات في العمل الصحفياستشارية بح

عقد المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية التـي تهـتم    -9
 .بتوظيف وسائل االتصال الحديثة في تفعيل فن التحرير الصحفي

االستعانة بالخبراء والمختصين في المجال الصحفي عربياً ودولياً لتقيـيم   -10
ومحاولة تطويره من خالل الوسائط التكنولوجية العمل الصحفي المحلي 

 .الحديثة
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ضرورة الفصل بين الصحافة الورقية والصحافة االلكترونية في جميـع   -11
     . وتشجيعها الصحف التابعة لهيئة دعم الصحافة
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  القیاس في العلوم االجتماعیة 
  أمینة رمضان العریفي .د                                                                                          

  قسم علم االجتماع                                                                                               

  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                                            

  :مقدمة 
فبینما ، لموجودات من عدمھ القد اختلف معظم العلماء في إمكانیة قیاس       

مكن ی اإلنسانالمستقلة عن  ىخرألالموجودات المادیة وا أنكانوا یعتقدون  

 عدوا فإنھم، فھي موضوع للعلم والقیاس ، قیاسھا بدقة ومعرفة طولھا وعرضھا

  .یمكن قیاسھا المتعلقة بشخصیة غیر محددة وال اإلنسانموضوعات  أن

أداة من أدوات البحث العلمي في مجال العلوم ونھ لذا استخدم القیاس ك        

غلب العلوم أ أخذتومع مطلع القرن العشرین ، الطبیعیة منذ زمن بعید 

وفھم ظواھرھا وتكوین ، حقائقھا ىإلاالجتماعیة تستعین بالقیاس في الوصول 

لھ عن استخدام المقاییس  ىغن فالباحث االجتماعي ال .فرضیتھا ونظریاتھا

ضمن  األشخاصسواء دراسة سلوكیات  أنواعھااختالف  ىعلاالجتماعیة 

العام  والرأياالتجاھات  مأ، تماعیةالقیم االج مأعالقاتھم االجتماعیة المختلفة 

   .داخل المجتمع

القیاس  ف بماھیةیولتوضیح ذلك خصصنا ھذه الورقة البحثیة للتعر    

وكیفیة استخدامھا في مجال العلوم من خالل  ،وشروطھ ونوعیة المقاییس

  : التالیةالمحاور 
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  :ماھیة  القیاس وشروطھ - أوًال

  .م االجتماعیةجدلیة القیاس في العلو -  ثانیًا

  .خطوات إعداد القیاس -  ثالثًا

   .مستویات القیاس - رابعًا

  .ماھیة القیاس وشروطھ - أوًال

 :ماھیة القیاس   )1(

التي یتمیز بھا الفرد ومعرفتھا العلمي للقیاس ھو تثبیت الصفة  ىالمعن إن      

 .عفي المجتم اآلخرون األفرادالتي یتمیز بھا ومقارنتھا عددیا بنفس الصفة 

  .وتنتھي بالنواحي الكمیة، وتبدأ المقارنة بالنواحي النوعیة 

 بھالیأسبتعدد ، وسائل اختبار البیانات منوسیلة ونھ ویتمیز القیاس ك       

القیاسات التي تقیس أشیاء مادیة : نوعین ىإلومع ھذا یمكن تقسیمھ   وتنوعھا

المستخدمة في مجال  غیر محددة كالمقاییس أشیاءوالقیاسات التي تقیس ، محددة

المقاییس  أن ىإلإضافة  ،عامة باألفرادالعلوم االجتماعیة والنفسیة وما یتصل 

 أھمھاكثیرة  أصناف ىإلالمستخدمة في الدراسات االجتماعیة یمكن تقسیمھا 

المقاییس المتدرجة  ، المقاییس السوسیو متریة، المقاییس االسقاطیة ، االختبارات

   .)1( تجاھاتومقاییس المواقف واال

الرغم من وجود اختالفات كبیرة في نوعیة بناء المقاییس  علىو      

الفرد  أنوھو  أالتشترك جمیعا في مبدأ واحد   أنھا إال، تھوطریق االجتماعیة

 ھعلیالمطلوب قیاس آرائھ وانطباعاتھ بین ردود فعلھ للموضوع الذي یطرح 

وانطباعاتھ حول موضوع  فكارهأ علىعدم موافقتھ أو  وذلك من خالل موافقتھ

ومیولھ  أفكارهالفرد المطلوب قیاس  علىالموضوع الذي یطرح  أنغیر ، معین
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ویطلب منھ تثبیت ، قیاس متدرج علىعبارات توضع  ىإلیجزأ ، واتجاھاتھ

ن الباحث إف، ولما كانت لھذه العبارات درجات معینة، العبارات التي یتفق معھا

 ومن ثم، أفكارهمع ردود الفرد المطلوب قیاس یحصي الدرجات التي تنطبق 

  .قیاس آرائھ وانطباعھ ىإلیتوصل 

عبارة عن "  بأنھلمفھوم القیاس  STEVENSمن ھنا جاء تعریف ستیفنز       

من  .وأحداث،  أفعالقواعد توضح كیفیة تحدید أعداد لما یشاھد من  وجود

كیفیا لتحدید سمات  أو المستوي للشئ المراد دراستھ كمیاأو  خالل القیمة

  .)2("الظاھرة

عبارة عن تلك العملیة التي تعطي خاللھا "  بأنھالتیر فیعرف القیاس  أما      

لمدلوالت الصفات  ةالیالفعحسب قواعد معینة لفقرات التعریفات ذات  ًارقامأ

  . )3("  وأحداث أفعالأو  بأشیاءالمتعلقة والخصائص 

تعرض ، شخصي لصفة معینة أو  متالك شيءإذا فالقیاس ھو تحدید درجة ا    

النواحي  إلىوتنتھي ، وتبدأ المقارنة بالنواحي الكیفیة ، كیفيأو  في شكل رقمي

 ىخاصیة معینة ومدأو  حیث تكشف النواحي الكیفیة عن وجود صفة .الكمیة

السمع لصفة من  علىفالقدرة  .ىخرألالخصائص اأو  اختالفھا عن الصفات

   .عن الطول كصفة من صفات الجسم البشري صفات الحواس تختلف

فالقیاس الذي یصلح لقیاس ، وبتحدید الصفة یحدد نوع القیاس الذي یصلح لھا    

شأنھ في ذلك شأن القیاس الذي ، الطولالسمع ال یصلح لقیاس  علىالقدرة 

  .التحصیل الدراسيأو  یصلح لقیاس االتجاھات وال یصلح لقیاس الذكاء

بحیث تحدد ، مستواھاأو  واحي الكمیة عن مقدار وجود الصفةوتكشف الن       

   .ھاعلیالوحدات القیاسیة التي یصطلح  علىاحتوائھا  ىدرجتھا بالكشف عن مد
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 أننا بعد ذلك یعلف، الطول مثال صفة تقاس بالسنتیمترات أن علىاصطلحنا  فإذا

أو  ،معینطول  ھاعلینستعین بالمتر في تحدید عدد السنتیمترات التي یحتوي 

  .ذلك الطول ھاعلیعدد الوحدات التي یحتوي  آخربمعني 

تنازلیا لخاصة أو  والترتیب ترتیبا تصاعدیا، ویدخل ضمن القیاس العد    

أو  ،الثقافي ىحسب المستوب األشخاصنرتب عددا من  أنفنستطیع ، معینة

یمكن  النفسیةأو  ھذه الصفات االجتماعیة أنطالما ، االجتماعيأو  االقتصادي

یفید  األشیاءأو  األشخاصوترتیب ، من الناحیة الكمیة آلخرتختلف من فرد  أن

  .كثیرا في مقارنتھا بعضھا ببعض

عملیة القیاس تفرض وجود قیم مستمرة للوحدات  أن، یر بالذكردجوما ھو     

ویمكن تمثیل ھذه القیم المستمرة بنقط متتابعة ال حصر لھا ، المطلوب قیاسھا

بین كل وحدة والتي تلیھا عدد ال حصر لھ من القیم ، م واحدمستقی على

كالطول مثال فھو صفة ال تنقطع ، بحیث ال ینقطع تتابعھا مطلقا ، المتالحقة

  .صحیحة أعدادفي  إالال یوجد  األشخاصعدد في حین أن ، وحداتھ

 : شروط القیاس )2(

 أساسیةرة التي تعد فك continumفكرة المتصل  علىالقیاس یقوم  أنباعتبار 

نراعي  نأالمقیاس  إعدادلذا البد عند ، الجید لھ واإلعداد، المقیاس إنجاحفي 

  : ةالیالتتوفر الشروط 

شيء  علىتحقق ھذا بتركیز المتصل یو، یكون المتصل متجانسا أنضرورة  - 1

 فإذا، اإلمكانن یكون التركیز واضحا دقیقا بقدر أو، واحد في وقت واحد

خاصیة  علىتركز  أالوجب ، ة لقیاس الطولكانت المسطرة مثال مخصص

 .غیر الطول ىأخر
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من خالل مجموعة من  اإلمكانمسافات متساویة بقدر  إلىتقسیم المتصل  - 2

 .النقط التي تحدد ھذه المسافات

المقیاس موضوعة في مكانھا  علىوكل نقطة ، كل موضع أن التأكدضرورة  - 3

 .ىاألخربالنسبة للنقط ، الصحیح 

"  reproducibilityالمتجمعة الدالة " بوضع الخاصیة یسمح المتصل  أن - 4

وضع احتماالت مقادیر الخاصیة المقاسة في  بمعنى ،في المقیاس

مشكلة اجتماعیة معینة وفقا  أغراضقیاس  دكنا مثال بصد فإذا، االعتبارات

وجود المتغیر  أنمن  التأكد علىیساعد المتصل  أنیجب ، لدرجة خطورتھا 

 .في نفس الوقت) د ، ج ،  ب( یعني وجود المتغیر  في المشكلة)  أ (

یتحقق ذلك من  أنویمكن ، تمثل البنود المنتقاة المتصل تمثیال دقیقا  أنیجب  - 5

ومعرفة خصائص ، بموضوع القیاس وتحدید المالحظات اإللمامخالل 

 .المقیاس ھعلیالمجتمع الذي سوف یطبق 

ات والمتغیرات المراد یحدد المفھوم، ًاتصوري واضح إطاریوجد  أنیجب  - 6

  )4(.ضوئھا علىوتوزیع العینة ، قیاسھ

  :جدلیة القیاس في العلوم االجتماعیة -ثانیا
 إقناع إلىھم حاجة ب أنالحقیقة التي مؤداھا  إلىلقد فطن علماء االجتماع     

عن  أبحاثھمبان نتائج ، ىاألخرغیرھم من المتخصصین في فروع العلم 

 ھاإلیل في صدقھا وعالمیتھا عن تلك التي یتوصل والمجتمع ال تق اإلنسان

 ةالیعقد حققت درجة ھذه العلوم  أنباعتبار ، المتخصصون في العلوم الطبیعیة 

  .من الدقة والضبط
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الظواھر االجتماعیة  علىتطبیق المقاییس والنماذج الریاضیة  أصبحلھذا       

حا بین المتخصصین في شائعا وواض أمرا، منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة

نظم لھ قوانین دقیقة ممرتبة علم  إلىوصل علم االجتماع  ىحت، علم االجتماع

 علىق دراسة علمیة وقیاس صحیح قائمة كلھا ائوطر، من العلومه كغیر

ن ون المحدثوبحیث استطاع المتخصص، المالحظة واستقراء الحقائق وقیاسھا

 إحصائیةصورة كمیة وجداول  نتائجھم العلمیة في صوغ في علم االجتماع

  .) 5(ومقارنات رقمیة ترتبط بالظواھر المدروسة ، ورسوم بیانیة

تقدیر الظواھر موضح القیاس تقدیرا  بأنھ، ومن خالل تعریفنا السابق للقیاس    

نستنتج ، والمستویات في صورة رقمیة األشیاءمع وصف البیانات وتقدیر ، كمیا

یقوم  إنما،یحملون مواصفات الظواھر  نالذی فراداألأو  األشیاءالقیاس بین  أن

في  یختلفون األفرادأو  )الظواھر (  األشیاء أنھو ، مبدأ مسلم بھ أساس على

توجد  أنانھ من الممكن  أي، الصفات التي یتصفون بھا من الناحیة الكمیة

الباحث في العلوم  علىلذا وجب  .المختلفین األفرادة في تاوفالصفة بدرجات مت

المتعلقة بالقیاس  بحیث یسلك  تھیتخذ موقفا مزدوجا في منھجی أناالجتماعیة 

 إطاروفھم موقع الناس داخل ، معرفة تقنیة بالواقع االجتماعي  إلىنھجا یؤدي 

تخلو من نظام  مع عدم تجاھل طبیعة الحیاة االجتماعیة التي ال، ومیةالیالحیاة 

 جانب عدم إلىھذا  .ریقیةیاالمب بالیسألاعین اكتشافھا من خالل یت، وانتظام

الدور الذي یلعبھ السیاق التاریخي في تشكیل قضایا المجتمع وظواھر  إغفال

  .)6(وتراث السوسیولوجي المعني بھذه الظواھر، دراستھا 

المسلمات  علىتعتمد في قواعدھا  واإلحصائیةكانت العلوم الطبیعیة  وإذا     

 علىریقیة یوتعتمد الدراسات االمب، لعلیتوالالتحلیل  أثناءفي في البرھنة 
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وال ، في دراسة الظواھر والمشاكل االجتماعیة اعتمادا كبیرا اإلحصاءقیاسات 

 علىر الذي یستند ظیتؤید التحلیل العقلي لربط العالقات بین المفاھیم والتن

ھل ترفض : اليالتاالنتباه في طرح التساؤل  ناعلیفانھ وجب ، مسلمات علمیة

ترفض  أنھا أمومعارف؟  أفكاررتقیة العقل وما یولده ویخزنھ من االمبی

فمن ، كان ھذا الرفض للتولید العقلي فإذاالمسلمات ؟  علىالبراھین المعتمدة 

ھذا المنطق  اجزنا وإذایفسره أو  العقل ھإلیعدم التسلم بكل ما یصل  األفضل

  .) 7(سیر العقلي دة التفییقبلوا رفض االمبیریقیة ول أنیین یقاالمبیر علىف

  :القیاس إعدادخطوات  -ثالثا 
  - : ةالیالتالخطوات  إتباعینبغي ، القیاس بالطریقة العلمیة السلمیة  إلعداد

 :تحدید وحدات القیاس  - 1

المقیاس المراد استخدمھ البدء بتحدید وحدات القیاس  إعدادینبغي عند       

ن كمیة صغیرة من فقد تكون الوحدة عبارة ع :أنواع ىوھذه الوحدات عل

یتضمن عالقة  أخروقد تكون الوحدة عبارة عن متغیر ، الشيء المراد قیاسھ

 .وظیفیة ثابتة مع المتغیر المراد قیاسھ

 : تحدید المفاھیم والمتغیرات الداخلة في القیاس  - 2

مرحلة تحدید ، مراحل تقییم البحوث االجتماعیة أھممن بین  أنقلنا  إذا     

یقع  أنذلك انھ ما ، ات الداخلة في التحلیل والقیاس بالدراسة المفاھیم والمتغیر

 ھعلیوجب  ،ویحدد بدقة متغیرات دراستھ، موضوع معین  علىاختیار الباحث 

ومن ، ارض الواقع على ھاإلیتشیر  إجرائیةتعریفات  إلىیترجم ھذه المفاھیم  أن

  ) 8(.لواقعارض ا علىفي قیاس المفاھیم  إجرائیةواھم خطوة  أولھنا تبدأ 
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ن معطیات الواقع االجتماعي لیست واضحة للجمیع بالدرجة ألذلك         

 فأولى الذ، بل ھي تختلف تبعا للباحثین والمتخصصین والمتعایشین معھا، انفسھ

ن یختار أو، یحدد المفاھیم و المتغیرات والمؤشرات الدالة أنمھمات الباحث 

فضال عن القیاسات االجتماعیة ، ةمنھا المفید لدراسة الظاھرة االجتماعی

   .المساعدة في ھذا المجال اإلحصائیةوالمعطیات 

ن معاني السلوك إف، معطیات الواقع االجتماعي في تغیر مستمر أن اوبم

الذي یتطلب رصدا  األمر، ومؤشراتھ وقیمھ وسیاقاتھ تتبدل بتبدلھا اإلنساني

وتحدید ، ا ودالالتھا وتوضیح معانیھ، دقیقا لكشف ھذه التغیرات الحاصلة

  .)9(من حیث المضمون و، الترابطات العالئقیة فیما بینھا من حیث الشكل

تجعلنا نفرق بین المفھوم ، متغیرات قابلة للقیاس إلىتحویل المفھومات  إن       

المتغیر فھو مفھوم ینتج عن محاولة  أما، فالمفھوم ھو تصور عقلي، والمتغیر

فھو یعبر عن مجموعة من القیم التي یمكن ، لواقع قیاس التصور العقلي في ا

 أنیعبر عن قیم مادیة یمكن : فمتغیر الدخل مثال، نحدد كمیتھا  أنفي كل موقف 

من خالل تحدید أو  ،السنويأو  تعرف في الواقع من خالل الدخل الشھري

  .مصادر الدخل المختلفة

ي البحث عملیة معقدة ف إجرائیةتعریفات  إلىعد تحویل المفھومات یھذا و     

من خالل ما یعبر  إالمؤثرات قابلة للقیاس  إلىفثمة مفھومات ال یمكن تحویلھا 

اتجاھات  وفي ھذه الحالة تكون بنود القیاس أو  من مظاھر سلوك األفرادعنھ 

ما ھو موجود  علىھي التي تؤثر أو  ،نفسھ ھي التي تحدد المتغیرات الواقعیة

  .)10(في الواقع
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یحدد بدقة في دراستھ عن  أنكایم عندما حاول یل دور معل ھذا ما اكده اول      

 علىالتي تعكس المتغیرات المرتبطة  اإلجرائیةأھم التعریفات ، االنتحار بفرنسا

ة المفسرة لھذه ببیالعالقات السوالتي یمكن من خاللھا تحدید ، رض الواقعأ

ة النمو الملموس للتحقیقات من خالل الواقع الذي یفتح المجال لمالحظ، الظاھرة

  ) 11(.التي ھي من النوع الكمي

، وینظمھبحثھ یحدد میدان  أن، البحث العلميالباحث قبل البدء في  علىف إذا      

ال یجد نفسھ عندما یتقدم بھ البحث  ىحت، وان یوضح المفاھیم والمتغیرات بدقة 

في حیرة وفوضي ، ة مرحلة قیاس المفاھیم والمتغیرات الداخلة في الدراس إلى

ھي یضطلع بھا الدارس االجتماعي في القیاس  أنمھمة ینبغي  فأول، بحثیة

التي تعكس المفاھیم والمتغیرات المراد  اإلجرائیةكیفیة صیاغة التعریفات 

  ) 12(.رض الواقعأ علىقیاسھا 

  : تحدید نقطة الصفر المطلق -3
لجمیع األشیاء المراد قیاسھا ستلزم القیاس تحدید نقطة بدایة تكون واحدة ی       

وتعرف نقطة البدایة ھذه باسم ، حتى یمكن المقارنة بینھا على أساس علمي سلیم

تحدید نقطة الصفر ھذه بالنسبة للمقاییس  یرالیسومن ، نقطة الصفر المطلق

لھذا ، واالجتماعیةیتعذر تحدیدھا في غالب األحیان للمقاییس النفسیة و، المادیة

، تعبیر عن ھذه الظواھر تعبیرًا موضوعیًا متحررًا من الذاتیةال ناعلیواجب 

  )13(. حتى نصل إلى درجة معینة من الدقة والصدق في القیاس

  : القیاس ھعلیتحدید نوع المجتمع الذي تجرى  -4
عملیة  ھعلیمن الضروري أن یحدد الباحث نوع المجتمع الذي تجرى       

ولھذا ینبغي أن ، قد ال یحدث في آخر، ذلك ألن ما یحدث في مجتمع ما ، القیاس
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فما ، نكون حذرین عند استخدامنا لمقیاس جماعة ما وتطبیقھ على جماعة أخرى

نظرًا لوجود فوارق ، یصلح لقیاس الجماعة األولى قد ال یصلح لقیاس الثانیة

  .كبیرة في الخصائص بین الجماعتین

  :التأكد من ثبات القیاس  -5
على المطابقة الكاملة بین نتائجھ في المرات العدیدة  یدل الثبات للمقیاس       

فإن دل التطبیق الثاني للمقیاس على ، التي یطبق فیھا على نفس وحدة القیاس

التطبیق األول لمجموعة معینة من األفراد أصبح  ھاعلینفس النتائج التي دل 

  .تًا ثباتًا تامًابالمقیاس ثا

  :ةالیالتق ائحصائیة لقیاس الثبات في الطراإل بالیاألسویمكننا أن نحمل أھم     

 :االختبارطریقة إعادة   -  أ
تقوم فكرة ھذه الطریقة على إجراء المقیاس على مجموعة من األفراد ثم       

على نفس مجموعة األفراد بعد فترة زمنیة معینة  االختبارإعادة إجراء نفس 

درجات المرة  ارتباطویحسب معامل ، االختبارینوترصد درجات األفراد في 

  .ختبارالااألولى بدرجات المرة الثانیة للحصول على معامل ثبات 

ویؤخذ على ھذه الطریقة تأثیرھا بالفاصل الزمني الذي یمضي بین   

ثم إن العوامل ، وإعادة إجرائھ للمرة الثانیة، للمرة األولى االختبارإجراء 

تختلف إلى حد ما ، رلالختباالمؤثرة على الموقف التجریبي في اإلجراء األول 

وقد یحدث ، رة على الموقف التجریبي في اإلجراء الثانيمؤثعن العوامل ال

  .كبیرا في المقیاس اختالفاالظروف التجریبیة في المرتین  اختالف
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  :طریقة التجزئة النصفیة  -  ب
 قتھدف ھذه الطریقة إلى عالج المشكالت التي تنجم من وراء إعادة تطبی      

ثبات مباشرة من نتائج التطبیق الوذلك بحساب معامل ، )تباراالخ(المقیاس 

 ارتباطثم حساب معامل ، وذلك بقسمتھا إلى جزئین متناظرین، لالختباراألول 

الذي یدل ، المقیاس الكلي مع نفسھ ارتباطھذین الجزئین والتنبؤ من ذلك بمعامل 

ولحساب الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة یستعان ، على معامل ثباتھ

  .في كتب اإلحصاء ھاإلیبعدة معامالت إحصائیة یمكن الرجوع 

 االختباراتویؤخذ على ھذه الطریقة أنھا ال تصلح لحساب معامل ثبات   

  )14(. أكثر مما تقیس قوتھا االستجابةالموقوتة التي تقیس سرعة 

  :طریقة تحلیل التباین  -ج
 االختبارا للثبات بتحلیل أسئلة مفي دراستھ) شاردسنتیركودرو (استعان        

ا على الدراسة التفصیلیة موتعتمد طریقتھ، المقیاس ودراسة تباین تلك األسئلةأو 

إال أن ، وقد استنتجا بعض المعادالت التي تصلح لقیاس الثبات، لھذا التباین

وجھد لحساب الثبات من المقاییس ، لھذه المعدالت یحتاج إلى وقت طوی بلغأ

ریقة صدى قویًا بین المشتغلین طھذه ال جدتاإلحصائیة لألسئلة ولذا لم 

  )15( االجتماعیةبالدراسات اإلحصائیة 

  :طریقة االختبارات المتكافئة -د
ثم یحسب  ،لالختبارتعتمد ھذه الطریقة على صورتین متكافئتین تمامًا       

على  االختبارینبعد تطبیق ، األولى بالصورة الثانیةالصورة  ارتباطمعامل 

على معامل ثبات كل صورة من ھاتین  االرتباطیدل ھذا  ،نفس األفراد

  .االختبارعلى معامل ثبات ، الصورتین المتكافئتین
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  : االختبارالتأكد من صدق  -6
ویدل الصدق ، من الضروري عند إعداد المقیاس التأكد من صدق صحتھ       

ى تحقیق المقیاس لھدفھ الذي وضع من أجلھ أي مقیاس ما یجب قیاسھ على مد

فعندما نقیس الطول بالمتر فنحن على بینة من أمرنا ألننا نقیس األطوال بأطوال 

ولكن عندما نقیس األطوال ، لھذا القیاس وھي المتر ھاعلی اصطلحنا، أخرى

  .بالكیلو متر فنحن غیر صادقین فیما نقیس

وى صدق المقیاس الذي نستخدمھ بمقارنة نتائجھ بنتائج ویحسب مست      

إذ بھ نزید من ، ویسمى ھذا المقیاس بالمیزان، مقیاس آخر دقیق لتلك الصفة

  .استخدامھالمقیاس الذي یزید أو  صدق االختبار

ن في التأكد من صدق والباحث یتبعھاوھناك مجموعة من اإلجراءات       

  :أھمھاوصحتھ المقیاس 

 :لظاھريالصدق ا  -  أ
قیس نفس تیشیر الصدق الظاھري إلى ما إذا كانت األداة  المستخدمة حقًا       

إذا كانت األداة تقدم لنا عینة دقیقة لھذا النوع من أو  ،السلوك المراد قیاسھ

 ارتباطھاإذا كان مظھرھا یشیر إلى ، أي أن األداة تكون صادقة، السلوك

تدور  تھصادقًا إذا كانت أسئل اختبارافمقیاس الذكاء یصبح ، بالسلوك المقاس

  .خرآحول الذكاء وال تدور حول شيء 

  :صدق المحتوى  -  ب
أي ، وال یحسب لھ معامل صدق، یرتبط ھذا المقیاس باختبارات التحصیل      

واألھداف التي  االختبارویستخدم لمقارنة أسئلة ، أنھ نمط غیر إحصائي للصدق

فمن خاللھ یتم إجراء تحلیل  .التعلمبھا بالمحتوى واألھداف الخاصة نمتضی
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لمحتوى لمواد المقیاس وفقراتھ لتحدید فیما إذا كانت تمثل الموضوع المقاس ا

كل من المحتوى  ىبحیث یعط –التحصیل بشكل جید  اختباراتوعند تصمیم 

  .یقال إن المقیاس یتصف بصدق المحتوى - واألھداف الخاصة بالشيء المقاس

  :صدق المفھوم -ج
مفھوم ھذه وبین الجوانب التي یقیسھا  باالرتباط یھتم ھذا المقیاس      

أخرى أو  نقوم بطریقة، التكوین أو  أي أننا عند تحدید صدق المفھوم" الجوانب

فحص الدرجات تثم ، بتحدید ما نقصده لمصطلح یصف جانبًا یقیسھ المقیاس

: سبیل المثالفإذا أردنا على " ونبین كیف تفسر ھذه الدرجات ، على المقیاس

فإننا في ھذه الحالة نتحدث عن ، قیاس قدرة تلمیذ على التفكیر الریاضي المجرد

ولقیاسھ البد من  ،أي مفھوم ھو مسؤول عن كیفیة ھذا التفكیر، صفة نفسیة

ھذا المقیاس في بناء  استخدامویشاع  .ثم وضع األسئلة المناسبة، تحلیلھ

صدق المفھوم یمكن ف، كالذكاء والقدراتالتي تقیس الصفات النفسیة  االختبارات

  .صدقًا إحصائیًاأو  صدقُا منطقیًا اعتباره

  :الصدق العاملي -د
إلیجاد الصدق عن عوامل مشتركة  بالبحث یھتم قیاس الصدق العاملي      

في قیاس تلك  االختباراتھذه  اشتراكصادقة لنحدد  اختباراتتقیسھا عدة 

 تحدید الصدق العاملي الختبار یقیس صفة، المثالفإذا أردنا على سبیل  .العوامل

یمكن أن ، رة العقلیةقدفال، یحلل ھذا المفھوم إلى عناصره األولیة، مفھومًا ماأو 

ثم یؤلف ، والعامل المكاني والتذكر، ترجع إلى عدة عوامل كالعامل اللغوي

ذا داللة  ارتباطافإذا وجد أن ھناك  ،یقیس جمیع العوامل التي یتألف منھا اختبار

  .یتصف بالصدق العاملي االختبارنقول أن 
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  : اإلحصائيأو  الصدق التجریبي -ه
بین  االرتباطأو  االتفاقتعتمد ھذه الطریقة في تحدید مدى الصدق على        

مثل المعدل ، آخر اختبارالذي نود الكشف عن صدقھ ونتائج  االختبارنتائج 

أي األداة التي نكشف بھا عن ، محكوسمي ھذا المعدل بال، التراكمي للطالب

والصدق ، ویشترط في المحك أن یتصف بالموضوعیة، االختبارصدق 

  .والثبات

  :يئالصدق التنب -و
یة للمقیاس أي معرفة ئویقوم ھذا المقیاس أساسًا على حساب القیمة التنب      

أي ، على درجاتھ ونتائجھ باالعتمادمدى صحة التنبؤات التي یبنیھا المقیاس 

مثل درجاتھ في  ،مستقبًال ھاعلیتحصل سوف ی االختبار مع نتائج مقارنة نتائج

الشھادة الثانویة التي یمكن عن طریقھا التنبؤ عن مقدرة الطالب على  امتحان

  .التحصیل الجامعي

  :الصدق التالزمي -ي
األول  االختبارفي  االرتباطیتم حساب الصدق التالزمي بإیجاد معامل       

فإذا كان ،  االختبارینثم نحاول مقارنة ، الثاني االختبارفي  االرتباطل ومعام

فإننا نحصل على معامل الصدق ، االختبارینكبیرًا بین نتائج  اتفاقاھناك 

بین نتائج  االرتباطأما إذا حسب الباحث معامل ، المصاحبأو  التالزمي

ي مقیاس الصفة نفسھا ثبت أنھ صادق ف،  اآلخر االختبارالجدید ونتائج  االختبار

أو  اآلخر لم یطبق في الوقت نفسھ االختبارولكن ، الجدید االختبارالتي یقیسھا 

معامل الصدق  ھعلیفإننا نسمي معامل الصدق الذي نتحصل ، في فترة قریبة

قي الذي یبین إلى أي مدى تتفق درجات مجموعة من األفراد على مقیاس بالتطا
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خر ثبت أنھ صادق في قیاس نفس الصفة التي معین مع درجاتھم على مقیاس آ

  )16(. یقیسھا المقیاس الجدید

فإن العالقة بین ، شیر إلى أنھ عندما یربط ثبات القیاس باتساقھ نویبقى أن     

فالصدق یعني الثبات لكن الثبات ال یعني ، الثبات والصدق ھي عالقة ال تماثل

  .الصدق

  :مستویات القیاس -رابعًا
  nominalستیفن أربعة من المقاییس وھي المقیاس األسمى لقد حدد     

وأخیرُا ،  intervalومقیاس المسافات المتساویة ، ordinalوالمقیاس الترتیبي 

  . ratio المقیاس السببي

  : nominal level االسميالمقیاس -)1( 
أي تصنیف ، یعتمد ھذا المقیاس بالدرجة األولى على النظام التصنیفي        

ومن ، أنثى ھو مقیاس أسمي ،ذكر: فالنوع، إلى فئات شیاء واألشخاصاأل

مانعة التبادل وشاملة ، أنھا ممیزة وواضحة المعالم ، ممیزات فئات ھذا المقیاس

نعني بمانعة و، أنھ البد أن تكون ھناك فئة لكل حالة مقاسھ ، ونعني بالشمولیة

وكذلك الحال في .واحدةأن كل حالة مقاسة البد أن تطابق مع فئة ، التبادل

مسلم  مسیحي    :والدیانة، سوري  ،سوداني ،لیبي: المتغیرات األخرى كالجنسیة

  .إلخ... .یھودي 

وأسماء تلحق  ألفاظعبارة عن ، وتتلخص فكرة ھذا المقیاس في كونھ      

و الشرط الوحید لھذا المقیاس ھو ، الصفة المراد وصفھاأو  بالشئ المراد قیاسھ

بیانات ھذا  ارتبطتبحیث ، أجزاء القیاسأو  لى التمییز بین فقراتالقدرة ع
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تتمثل في النسبة المئویة ، ب اإلحصائیةإلىقیاس بمجموعة من األسمال

  .والتوزیعات التكراریة والرسومات البیانیة

  : Ordenal Levelالمقیاس الترتیبي ) 2( 
ى فئات مانعة یحتوي عل االسميإن المقیاس الترتیبي مثلھ مثل المقیاس   

: یة لكل فئةصوترتب فئات ھذا المقیاس على حسب الخا،  ملةالتبادل وفئات شا

بحیث یدل ، الخ).... الصغیر، الكبیر، األكبر( ،)الثالث ،الثاني، الترتیب األول(

أقل مما  المقیاس الترتیبي على أن الشخص یمتلك من السمھ المقسمة أكبر أو

 همقدارأو ما یمتلكھ كل منھم   یدل على مدىولكنھ ال، آخرونأو  یمتلكھ أخر

ویحمل في الوقت ذاتھ صفاتھ ، االسميھذا المقیاس أرقى من المقیاس  دویع

  ابتدائي إعدادي :ميعلیالتالمستوى ، المتغیرات الشائعة لھذا المقیاس منو

ممتاز جید جدا جیدا : االمتحاناتالمستخدمة في  تقدیراتوال ،ثانوي جامعي

ویمكن تحویل  الخ..... .وسطى دنیا اعلی: والطبقة االجتماعیة ،یفضع  مقبول

  :متغیرات ثنائیة إلىأي ،  اسمیةالبیانات ذات المستوى الترتیبي إلى بیانات 

ومتغیر التقدیرات ، غیر متعلم، متعلم: إلى ثنائي تحویلھیمكن  معلیفالت 

  خال..... .)راسب  ،   ناجح(  المستخدمة في االمتحانات إلى 

اإلحصائیة في التعامل مع ھذه البیانات  بالیاألسوتستخدم مجموعة من       

تستخدم ، إضافة إلى الجداول التكراریة والنسبة المئویة والرسوم البیانیة

  .كندل تاو، ومعامل ارتباط سبیرمان، الجداول التكراریة الصاعدة والھابطة 

  : INTerVal Level) البعدي(المقیاس ذو المسافات المتساویة ) 3( 
فمن ، من أرقى أنواع المقاییس، المقیاس ذو المسافات المتساویة دیع  

ونحصل على ، في الوحدات المقاسة االختالفخاللھ نستطیع أن نحدد عدد 
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 االسمیةفرة لدینا عند التعامل مع المقاییس اتكن متو لم المعلومات التي

و ھي أن العالقة بین ، ةیدفرحیث یتمیز القیاس الفتري بخاصیة .والترتیبیة

وھذا النوع من " عددیة " التعبیر عنھا بصورة أو  الظواھر یمكن قیاسھا

مثل ، یةترالقیاسات ھو أحد الشروط الالزمة في استخدام المقاییس البارام

  .معامل ارتباط بیرسون فضّال عن االنحدارو)ف(و) ت(مقیاس 

  :  RaTio LeVelالمقیاس النسبي )4(
یاس النسب المئویة عبارة عن وحدة قیاس في مستوى إن وحدة ق  

ولیس  Zero PoinTدرجة الصفر الحقیقي  ھاإلیالمساحات المتساویة مضافّا 

ال یوجد بالقیاس ذي المسافات المتساویة و، لھا قیم سالبھ مثل درجات الحرارة

وباستعمال القیاس النسبي یمكن الحصول على نسب مئویة ، نقطة صفر حقیقیة 

أما إذا ، نصفھا أو  ل معھا القول بأن قیمة معینة تساوى ضعف قیمة أخرىیسھ

مثل درجات الحرارة بقیم سالبة فھي تنتمي إلى  اعتباطیةكانت نقطة الصفر 

من  ًافإن كثیر، في قیمة الصفر االلتباسولھذا ، مستوى المسافات المتساویة 

توى قیاس المسافات المستوى النسبي جزاءّا من مس اعتبار الباحثین یفضلون

  . )17( المتساویة

یمكننا أن نمیز بین نوعین من ، بناء على المستویات األربعة للقیاس      

  .المقاییس اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة

  : یة ترالمقاییس اإلحصائیة البارام] 1[ 
حول معالم المجتمع الذي سحبت منھ ، وتتمیز ھذه المقاییس بشروط معنیة       

  :وھذه الشروط ھي ، عینة البحث

  .یجب أن تكون المشاھدات مستقلة – 1
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  .التوزیع ىالعتدیجب أن تسحب المشاھدات من مجتمع ا – 2

  .یجب أن تكون المجتمعات متمایزة التباین – 3

  .أن تتشابھ قیم متوسطاتھا – 4

  .ویعبر عنھا بصورة عددیة تقاس وتستخدم ھذه المقاییس في دراسة ظواھر

  :المقاییس اإلحصائیة الالبارامتریة] 2[
وھي ال تتطلب الشروط التي یتطلبھا  ،تعرف بالمقاییس حرة التوزیع      

مع أن بعض االفتراضات حول طبیعة ، البارامتریة اإلحصائیةالمقاییس 

عالوة على أن معظم المقاییس ، ةالمجتمع تتوافر في المقاییس الالبارامتریة كاف

   .)18( ترتیبیةأو  سمیةاعلى بیانات ذات مقاییس الالبارمتریة تطبق 

  خاتمة 
سواء في العلوم ، تعد عملیة القیاس أساسیة في تحقیق التقدم العلمي      

أداة ونھ القیاس ك إلىالعلوم االجتماعیة تتجھ  أخذتاالجتماعیة لذا  مأ الطبیعیة

موضوعات  أنرغم على الو، فاعلة في دراسة الظواھر والمشكالت االجتماعیة

القیاس في العلوم االجتماعیة معنویة غیر ملموسة ولیس لھا قوانین ثابتة 

، ووسائل الزمة للقیاس تتسم بالصدق والثبات أدوات إیجادما صعب ، تحكمھا

 ھئأراالفرد المطلوب قیاس  نأوھو  الأتشترك جمیعا في مبدأ واحد  أنھا الأ

وذلك من ،  ھعلیالذي یطرح  وانطباعاتھ یبین ردود فعلھ بالنسبة للموضوع

 .ھعلیالعبارات التي تطرح أو  األسئلة علىعدم موافقتھ أو  خالل موافقتھ

 إنغیر ، وانطباعاتھ حول موضوع معین أفكارهفعلھ توضح لنا طبیعة وردود 

، ومیولھ واتجاھاتھ أفكارهالفرد المطلوب قیاس  علىالموضوع الذي یطرح 

ویطلب فیھ تثبیت العبارات التي ، متدرج قیاس علىعبارات توضع  إلىیجزأ 
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فان الباحث یحصي ، ولما كانت لھذه العبارات درجات معینة ، یتفق معھا

یتوصل  من ثمو، أفكارهالدرجات التي تنطبق مع ردود الفرد المطلوب قیاس 

   .قیاس أرائھ وانطباعاتھ إلى

مي لقوانین التطور تقدیم معني دقیق ودینا إلىفالقیاس االجتماعي یھدف  إذا      

ككل  اإلنسانیةلجماعة اوالعالقات االجتماعیة من خالل دراستھ ، االجتماعي

في الوقت الذي ینظر ، كل جزء فیھا في ضوء عالقتھ بالكل  إلىبحیث ینظر 

ن القیاس تھتم بدراسة إف ھعلیوبناء . الكل في ضوء عالقتھ بكل جزء إلىفیھ 

، لعلم النفس أنفسھم األفرادتاركھ دراسة ، األفرادالعالقات التي تنشأ بین 

اختالف  علىلھ عن استخدام المقاییس االجتماعیة  ىفالباحث االجتماعي ال غن

 مأ ،القیم االجتماعیة مأ ،سواء في دراسة العالقات االجتماعیة أنواعھا

     .الرأي العام داخل المجتمع ىحت مأ االتجاھات
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  .139ص ، سابق مرجع ، محجوب عطیة الفائدي ] 17[
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 - 360 -                           

  المالمح السیاسیة واالقتصادیة

  لمملكة ُسنغاي 
  المرابـط محمد  إبراھیم العربي. أ                                                                           

  قسم الدراسات السیاحیة                                                                              
  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                               

  :تمھید
التي قامت في جنوب الصحراء   واإلمبراطوریاتإن الدارس لتاریخ الممالك 

وب الصحراء إن    وجب علیھ الوقوف مطوًال لدراسة مملكة من أعظم ممالك جن

ث     لم تكن أعظم على حد قو ة، حی ذه المملك اریخ ھ ل بعض المختصین بدراسة ت

ة    ة مملك ر إمبراطوری وب      ستعتب ت جن ي قام ك الت م الممال ن أعظ نغاي م

ة     اة المتنوع االت الحی تى مج ور ش ي تط ارز ف ا دور ب ان لھ ا ك حراء، ولم الص

ر     ادس عش ر والس امس عش رن الخ ي الق ًا ف یًا ودینی كریًا وسیاس ادیًا وعس إقتص

دي وال  ا التص اة       حاولن ا والحی ا وملوكھ م ممالكھ أتھا وأھ لھا ونش ي أص ث ف بح

دھور    باب ت ة، وأس ناعة وزراع ارة وص ن تج ا م ادیة فیھ یة واالقتص السیاس

ر      ا ذك ل م دي لك ث والتص ا البح ة، وحاولن ة العظیم ذه اإلمبراطوری قوط ھ وس

  .سابقًا

  :نشأة وقیام مملكة ُسنغاي
بو ًة یج ا بدای ة   علین لیم لكلم ق الس ة النط تعمال نغايُسمعرف ك أن االس ، ذل

ن المؤرخین        رًا م ع كثی ة أوق ب الحدیث ي الشائع في الكت ل  علمي  خطأ   ف ي یتمث  ف

نغاي قول بعضھم أن   ى       ُس تنادًا إل ة، اس ن صنھاجة البربری ا  م ق بینھم ي   التواف ف

نھاجة       ن ص ة م ا الثانی وك مملكتھ ض مل أن بع زعم ب ذلك ال روف، وك ض الح بع

وبي أن ممل    ى لسان الیعق أتي عل عة      وی ك خاض دة ممال ین ع ت ب ة صنھاجة كان ك
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ظ   ُسنغايللملكة  نغاي والنطق السلیم للف أن تنطق بسین مضمومة       ُس و ب ) o(وھ

ون  التینیة بعدھا حرف مركب من اب ع    ن ین م اق وعین مخفف مؤخرة اللسان    أطب

ھ  الب ة  تجویف العلوي ینتج عن ا        ُغّن ك الحرف المركب منھم د ذل ن الخیشوم یم م

  .)1(بین فتحة قصیرة

ر     ى ضفاف نھ أسس مملكة ُسنغاي قبیلة زنجیة عرفت بھذا االسم ونشأت عل

ث     )(النیجر األوسط ین حی في الفترة ما بین القرن السابع والقرن التاسع المیالدی

ة   زت قبیل یاء(غ ت     ) ض ة عرف رة حاكم وا أس ر وأسس ل البرب دى قبائ ي إح وھ

م        ان اس ل وك ذه القبائ ك لھ م أول مل ولى الحك یاء وت رة ض یا (ھ بأس ض

وتفید المصادر التاریخیة األولى وبعض المتأخرة التي تناولت جزءًا  )2()العالمین

رة فیالمي              ي جزی ى الغرب ف ل إل ور النی ل عب م عاشوا قب نغاي أنھ ة ُس من رحل

ة          ات النوبی وطن الجماع ة م ت المنطق ث كان ر حی ي مص وان ف وب أس  )(جن

رة   واألجناس السودانیة األخرى قبل التشتت بعد عبورھ ذه الجزی م لنھر النیل وھ

ة  ف األثری د والتح ل والمعاب ة بالھیاك ھ   )3(اآلن ملیئ ي كتاب عودي ف دث المس وتح

نھم            الیعقوبي وم أثرًا ب ال مت ل وق ر النی ور نھ د عب رقھم بعی ن تف ان ع ار الزم أخب

ن السودان وأجلّ    ) "الكوكو( م م أ أعظ ك     سمیت المملكة التي ھی درًا، وكل مل ا ق ھ

ة الشأن و      لھم یعطي ملك الك ا أیضًا عظیم ة غان تصل  توكو حق الطاعة، ومملك

وبھا أمم عظیمة، وتحت ملك غانا عدة ملوك وممالك كلھا  )(ببالد معادن الذھب

ى األرض   اھر عل ذھب ظ ا ال عب     )4(فیھ ب ش القول أن اغل ذھب ب ن ی اك م وھن

اً     (ُسنغاي أصلھ من دندي  ین حالی ة بن د صعدوا   ) وتقع شمال ووسط جمھوری وق

مالیة       مجرى  ة الش ي المنطق ع ف ا وتق ة كوكی ى منطق ى وصلوا إل ر النیجر حت نھ

ًا وتعرف     150الغربیة من حدود نیجیریا حالیًا وتبعد عن غاو بحوالي   م جنوب ك
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ـ  اتبن(اآلن ب ة  ) ی عوب الثالث ن الش زیج م كانھا م ول أن س ًا یق اك رأی ا أن ھن : كم

ذ   األقزام والزنوج والحامیین، مع مالحظة أن شعوب غرب  أفریقیا، اختلطت من

ة      ا العرب والعرب المغارب ن بینھ ض    )5(زمن بعید بشعوب بیضاء، م وذھب بع

م       داھومي، ث دي شمال ال ن دن المؤرخین بالقول أن معظم شعب ُسنغاي، أصلھ م

وفیرة   فاستقروا  سار مع مجرى نھر النیجر، حتى وصل كوكیا، ذات الخیرات ال

ة، وأصبح یسیر       الذي كان م) زا(بھا، وھناك خضع ألمره  ك المنطق ى تل ًا عل لك

ن،         ر المج ھ ظھ ب ل ك، فقل ى المل ك إل د ذل ح بع ھ طم ھ، ولكن ي حروب وراءه ف

  .)6(وخضعت لھ شعوب مثل العرب المغاربة

رة      ) غاو(بعد ذلك حول الُسنغاي مدینة  د أن أمضوا الفت م، بع إلى عاصمة لھ

ازت   ا    بقربھ ) غاو (األولى من الحكم في مدینة كوكیا، وقد امت ة كوكی ن منطق ا م

مة      ا العاص ة بكوكی ا مقارن دال مناخھ نغاي والعت ة للُس ا موالی ت قبائلھ ي كان الت

الد    ) غاو(األولى وبوقوعھا على الطریق الملكیة الرابط بین  وصافي الشرق وب

بعض          )(التوارق ذھب ال ي المغرب، وی ة ف ة الھام ز التجاری في الشمال والمراك

رب    ى ع ع إل لھم یرج ول أن أص ي   فیق وا ف رب، واختلف از أو المغ یمن والحج ال

ولھم   ن وص د زم القرن      تحدی یالدي وب ع الم القرن الراب ل ب ین قائ ر ب ى النیج إل

  .)7(الخامس المیالدي والسابع المیالدي

  :ممالك شعب ُسنغاي

ان          ك واألخری ة ممال ى والثانی ل األول ك، ب ة ممال عب أربع ذا الش رف لھ ُع

  :إمبراطوریتان وھي
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  :ىالمملكةاألول
رن     ة الق احثین ببدای ظھرت معالمھا قبل المیالد بعدة قرون، فحددھا بعض الب

ن   السابع قبل المیالد، وحدده باحث أخر بأربعة آالف سنة قبل المیالد، ومھما یك

ى    لھم إل ع أص ذین یرج أخرین ال وك المت داد المل م أج ة ھ ذه المرحل وك ھ إن مل ف

ي    اء ف ف العلم د اختل از، وق یمن، أو الحج رب ال ى    ع ولھم إل ن وص د زم تحدی

یالدي         رن الخامس الم یالدي والق ع الم القرن الراب ل ب حوض نھر النیجر بین قائ

م    ل ث بتأیید المصادر العربیة األولى عن الھجرات السودانیة التي عبرت نھر النی

ي      ذا الشعب اشتھر ف تفرقوا شرقًا وغربًا وجنوبًا، وبتأكید الروایة الشفویة بأن ھ

ن ضمن سحرة فرعون        وثنیتھ بالسحر  انوا م ا، ك ن كوكی وأن بعض سحرتھم م

د ذكر السعدي            ھ السالم، وق م موسى علی دى بھ دائن لیتح ن الم الذین حشرھم م

  .)8(ذلك في تاریخھ

ى  ومن أشھر زعماء ھذه المملكة الُس و  (نغیة األول ا بوت س   ) فازانماك ذي أس ال

ا، ألن موقعھ  690مدینة غاو عام  ة   م لتصبح العاصمة بدل كوكی ا یتوسط المملك

ھي  تكنعلى مقربة من طرق القوافل الرئیسیة المتجھة شرقًا وشماًال، ولم ھي و

یس زاكسي     ة، ول نفسھا كوكیا، كما قال أحد الباحثین، ولیست أول عاصمة للملك

  .)9(كما قال آخرون) م1010(ھو الذي أنشاھا عام 

  :المملكة الثانیة
والمعروف من " زا"سستھا أسرة عایشت في بعض عھودھا بدایة اإلسالم وأ

ا  ـ      31ملوكھ ون ب م ملقب ًا كلھ ر ملك بعة عش ن س ر م نھم أكث لم م ًا، أس ) زا(ملك

ر        امس عش و الخ نھم ھ لم م ن أس أن أول م ة ب ب المنطق ب كت ى أغل ب عل ویغل

ن ھؤالء یسمى     " زا كسي"وإسمھ  ویبدو أنھ غیر صحیح، ألن الملك السادس م
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ن یرجع       ویبعد أن یكون إسمھاسال " زا علي" لمًا، ولك ر أن یكون مس ن غی   میًا م

در مرسومًا      " زا كسى"لـ  ھ أص ول بأن الفضل في انتشار اإلسالم حیث یرجع الق

ذا           ده بھ وا بع د التزم نغاي وق ي ُس م ف د الحك ن تقل ملكیًا یمنع فیھ غیر المسلمین م

  .)10(القرار وإھتموا بالجھاد ونشر العقیدة اإلسالمیة ونشروا اإلسالم

ھ         ) "زا كسي(السعدي عن  ویتحدث اه أن دم، معن لم ال م مس ي كالمھ ھ ف ال ل یق

ي صلى    إأسلم بدون  كراه رحمة اهللا علیھ، وذلك في سنة أربعمائة من ھجرة النب

اهللا علیھ وسلم، وقد ساھمت المذاھب اإلسالمیة في إیصال العقیدة اإلسالمیة إلى 

اظى  ُسنغاي، ومن ھذه المذاھب التي وصلت مبكرًا إلى تلك ا لربوع المذھب االب

  .)11(الذي ینسب إلى عبداهللا بن أباظة التمیمي

  :المملكة الثالثة لھذه اإلمبراطوریة
ام   ت ع ـ735(تأسس رة  ) م1335-ھ ا أس نى"وملوكھ و  "س ھا ھ ، ومؤسس

ك  ) زایس(، ابنا "سلیمان نار"وأخاه  "سنىعلى كولن" بعد تخلصھما من اسر مل

ك       مالي منسي موسى، فقد كانت العادة أ اء المل ض أبن ك المنتصر بع ذ المل ن یأخ

وك       ن مل م، والمعروف م ى بالدھ المھزوم رھائن لدیھ، ضمانًا لبقاء سیطرتھ عل

ول د   ًا، ویق رون ملك د وعش ة واح ة الثالث ذه المملك ة  .ھ ذه المملك ن ھ ي ع الغنیم

ًا  735-م 135لقد كان عام ) "ُسنغاي اإلمبراطوریة اإلسالمیة(وسماھا بـ  ھـ عام

في تاریخ ُسنغاي، إذ كان ھذا بدایة لظھور ُسنغاي كإمبراطوریة إسالمیة حاسمًا 

ة             دم دول ة ھ ام بدای ذا الع ان ھ ة، إذ ك ارة األفریقی ة الشأن غرب الق عظیمة وقوی

ة   الي بزعام ار    (م لیمان ن ھ س ولن وأخی ي ك نى عل ي ) س ى   "وف نى عل د س عھ

ر ذي ُع) 464/1492( "الكبی ذه االال ملت ھ ا ش ور لھ ة د أول إمبراط مبراطوری

معظم غرب أفریقیا من المحیط غربًا، وإمارات الھوسا شرقًا، ووسط الصحراء  
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ى عام      ًا استمرت حت ن     1492شماًال، وبالد الموسى غرب ر م ا أكث دام حكمھ م، ف

  )2(و) 1(أنظر الملحق رقم  .)12()سنة157حوالي (قرن ونصف 

  :المملكة الرابعة واألخیرة لھذه اإلمبراطوریة
تلم  نى (اس ارس ان  ) ب ده، وك اة وال د وف نغاي بع ر ُس ار(أم نى ب یة ) س شخص

ضعیفة، على الرغم من أن أباه حاول أن یولیھ ارفع المناصب، في قیادة الجیش  

د  "محاوًال أن یخلق منھ محاربًا وقائدًا شجاعًا، انتھز   ك الضعف    "أسكیا محم ذل

د   ار(عن نى ب وعتین، مجم ) س یش لمجم م الج ھ الجیش، فانقس ّرض علی ة وح وع

رت  ن(ناص ار ىس نھم ) ب د(وم نى دن ب(و) س ار افن جع  )ف ن أش ر م ذي یعتب ، ال

ور  (رجالھ، أما اسكیا محمد، فقد انضم الیھ من القادة  بركى منسى   (و ) منسي ك

وم     ) كور ي ی م، وف ى الحك وعلى إثر ھذا االنقسام حدثت معارك بین الطرفین عل

ین  ة حام  24االثن ا معرك ر، دارت بینھم ادي االخ ن جم ا  م ى أثرھ زم عل ة انھ ی

ار ( ني ب ى   ) س ھ إل ر بنفس ن(وف ام     ) أی ھ ع ى وفات ا حت تقر بھ واس

  .)13(م1493/ھـ899

ین عامي            ة ب ة الرابع ن أنشأ اإلمبراطوری ر أسرة اسكیا ھي م ومن ھنا تعتب

اك    1594-ھـ 1493 المیة أس ة اإلس ذه اإلمبراطوری ي ھ م ف د الحك ولى مقالی ، وت

ددھم  تقلون ع ذه المرحل 27مس ل ھ ذھبي الة وتمث ر ال الم نالعص ار اإلس تش

  .)14(واستقراره بالمنطقة

 :الحیاة االقتصادیة في مملكة ُسنغاي

  :الزراعة: أوًال
ة       ت المھن ك والشعوب، وكان ل الممال تعتبر الزراعة مصدرًا أساسیًا حرفة لك

د      كان، وق ة بالس الیم المأھول ود األق ك لوج نغاي، وذل كان ُس م س یة لمعظ الرئیس
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ن ح  رزھم    ساھم عدد م نغاي وأب ام ُس ر    "ك د الكبی ي تطویر    "أسكیا الحاج محم ف

ة    اإلنتاج الزراعي وإدخال أسالیب جدیدة الستصالح األراضي وتسخیرھا لخدم

ان  فالناس  كانت الزراعة في ُسنغاي عبارة عن مزارع للقطاع العام والخاص فك

اع الع     ان القط یھم، وك ا إل ود منتوجھ م، یع ة بھ زارع خاص نغاي م كان ُس ام لس

لطان     زارع الس ثًال م وك فم زارع المل ي م ثًال ف كیا داوود"متم ان  "أس ذي ك ، ال

دة       شّغُی ن المزرعة الواح ھ، ویحصل م یس خدم ل فیھا العبید، ویشرف علیھا رئ

  .)15(على ألف صینیة

نغاي یمنحون    ي القطاع       أوكان حكام ُس ث أن المزارع ف اعھم مزارع، حی تب

اص مقّس  ل   الخ زروع مث ة الم ب نوعی ك     مة حس د ذل ا یؤك ة األرز، وم زراع

ا   ي منحھ ة األرز الت ان "مزرع د ب كیا محم م    "أس الب العل درس ط یخ ی ى ش إل

  .)16(وكانت توجد مزارع لعامة الشعب وھي عادة ما تكون صغیرة

ن     ي م دعى   وھذه رسالة تؤكد االھتمام بالزراعة في السودان الغرب شخص ی

لتعلم أعلمك اهللا بخیر "ومنھا إلى أخیھ محمد سالم بن عمار  "عبداهللا بن حسون"

ھ    د ب ذي تؤك ذلك وال ت ك ى أن د، وعس ًا هللا الحم ا جمیع أس علین ا ال ب ة انن وعافی

د ة التأكی ك غای ًا وال دینوزرعازرع وزرع  -علی بض درھم ع وال تق ارًا، الجمی

  .)17("....اجعلھ في الزرع

ار العذ    اه اآلب ار ومی ر، واألمط ر النیج اه نھ ى می ة عل دت الزراع ة، واعتم ب

ار      ن الخی رة م ات كبی عیر وكمی ح األرز والش ل القم وب مث كان الحب وزرع الس

  .)18(والقرع والبطیخ، والبرتقال واللیمون البري
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وقد شھدت الزراعة تطورًا ملحوظًا، فقد شق ملوك الُسنغایاالقنیة، وأوصلوا  

اه    اظ بمی رات لإلحتف ى البحی دود عل اموا الس ة، وأق ات المنخفض ى الجھ اه إل المی

  .)19(الفیضان

دھم        ر عن ا یكث وم، كم ب والث وقد أشار ابن بطوطة لزراعة الباذنجان والكرن

جار     ا أش ة بھ ات كثیف رت غاب ا انتش ذائھم، كم ي غ تعملونھ ف ة، فیس ات القرع نب

أن   مثمرة وغیر مثمرة، وقد ّشبھ ابن بطوطة حجم األشجار بأن وصف حجمھا ب

ة یالً  القافل دة دل جرة واح ت ش تظل تح دة تس د  الواح ذلك یوج خامتھا، ك ى ض  عل

ي           ع الغرت ا م الفول یطھونھ بھ ب ًا أش ون حبوب انوا یجمع وخ وك مش والخ المش

ار     دھم ثم د عن ادمون (ویأكلونھا، وھي من أفضل األكالت لدیھم وتوج وھي  ) بت

  .)20(طیبة المذاق حسب وصف القلقشندي

ي الحرث والحصاد ون    ل  وكانوا یستخدمون الحیوانات مثل اإلبل والحمیر ف ق

ة       ة والخارجی اج لألسواق الداخلی ان اإلنت ن مك ت ُتفرض   )21(المحاصیل م ، وكان

ص األسكیا    الضرائب على المنتوجات الزراعیة، من قبل حكام ُسنغاي فقد خص

ریبة     ة للض ى قیم یل، وأعل ن المحاص رائب ع ع الض ل لجم د رج ب محم الحاج

ون  ًا(ثالث تطاع    ) فت ب اس ریبة حس ة الض ت قیم ا، تفاوت زارع ال یتجاوزھ ة الم

  . )22(فمنھم من یدفع عشرة ومنھم من یدفع عشرین

  :المواشي: ثانیًا
ن     تفادوا م ا فاس اھتم شعب ُسنغاي بمھنة الرعي وتربیة الحیوانات واعتنوا بھ

ًا لسكان           یًا اقتصادیًا ھام وردًا أساس ت المواشي تشكل م ا، وكان صوفھا وجلودھ

  .)23(المدن فوفر لھم األلبان واللحوم
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الھم      ان السكأولى  ل أحم ي نق ا ف تفادوا منھ عنایة خاصة بتربیة اإلبل، التي اس

دھا      ذائھم، وجل ي غ ا ف وتجارتھم، وخزانات المیاه، واستفادوا من لحومھا وألبانھ

ة           داد ھائل ت بأع ى األشیاء، وكان ل أغل ت اإلب وتھم وملبسھم، فكان ووبرھا في بی

قلي    د الص ریف احم دما زار الش د "فعن اج محم كا الح ر ق "ألس ن 100ام بنح م

  .)24(اإلبل، كذلك اھتم السكان بتربیة األبقار واإلكثار منھا لما لھا من فائدة

كما اھتموا بتربیة األغنام والماعز، حیث تأتي في المرتبة الثانیة، بعد األبقار 

ر      ) زنك(المدعو  "أسكیا داوود"من حیث الكثرة، فخادم  راح بق ھ سبعة ّس ان ل ك

  .)25(نفسھ "بأسكیا داود"فما بالك وثالثون سارحًا للغنم، 

د          ة وق ة للمنطق ق التجار العرب المغارب ن طری أما الخیول فكانت تستورد ع

ا        "أكد القلقشندي بقولھ  ي أثمانھ الون ف وكھم ویتغ ى مل ل العراب إل ب الخی " وتجل

ار     وك وكب ى المل فكانت أسعار الخیول عالیة وباھظة الثمن، واقتصر ركوبھا عل

  .)26(تستخدم في الغزوات والمعارك وذلك لسرعتھاالموظفین، وكانت 

د         د جی ن عائ ا م ا لھ رة لم ة بكث كما مارس األھالي مھنة صید األسماك النھری

ة   ذیتھم المھم ث       )27(للصیادین وكانت من ضمن أغ ة النحل حی وا بتربی ا اھتم كم

ان العسل     أنھا انتشرت على نطاق واسع فصنعوا لھا مالجئ تحت األشجار، وك

ھ للتجار        یدخل في ت ات من انوا یبیعون كمی ا ك م كم غذیة الكثیر منھم وفي عالجھ

  .)28(المترددین عن المنطقة

  :الصناعة والتجارة : ثالثًا
ا         وا فیھ ة وبرع ناعات المختلف ارة والص نغاي بالتج ل ُس ام وأھ تم حك اھ

نغاي     اد ُس ري القتص ود الفق دخل، والعم ادر ال ن مص ًا م درًا ھام ا مص باعتبارھ



 

- 369  -                           

ناعا  ن الص ات     وم اقي المنتج ى ب افة إل ة، إض ذھب والفض یاغة ال ة ص ت الھام

  .)29(المتنوعة

نھم       ة م ة الفائق ت بالعنای ذھب وحظی وقد اھتم اغلب سالطین ُسنغاي بتجارة ال

ر   "وخاصة السلطان    د الكبی اج محم ر   "أسكیا الح ي أعالي نھ ذھب ف د ال  ، ویوج

ث یتسع مجرى           ة حی اطق العالی ن المن داره م د انح ھ عن النیجر، الذي یجرفھ مع

  .)30(وتنكبت فیفیض على دلتا النھر في موسم األمطارالعاصمة النھر عند جاو 

مركزًا تجاریًا مھمًا، وجاء إلیھا التجار العرب   ) جاو(وقد أصبحت العاصمة 

مال أ     ي ش المیة ف بالد اإلس ن ال ر وم ن مص لمین م رب  والمس ا والمغ فریقی

  .)31(وأصبحت مركزًا للدعوة إلى اعتناق اإلسالم

ت            ام االسیكیین وكان ي أی نغاي، ف ي أسواق ُس رة، ف وفرًا بكث ذھب مت وكان ال

ة      ن الرحال ددًا م ل ع ا جع ا، مم ر العلی ر النیج ة نھ د حاف تخراجھ عن اطق اس من

زرع  ": العرب كالعمري وابن سعید وغیرھم على القول ذھب   إن نھر النیجر ُی ال

ھ   در ل ان ذھب   "على شواطئھ، ویذھب األھالي لیقتطفوه فینال كل منھم ما ُق ، وك

ي      ذ كُحل ف وُیتخ در بالنص ا یق ط بم ر المتوس كان البح ة س ي حاج ة یغط المنطق

  .)32(وزینة لدى الملوك

لطان   رة الس ة فت كیین وخاص رة االس ي فت ة ف ي المنطق ذھب ف تخدم ال ا اس كم

د" اج محم كیا الح ة مك "أس اني   كعمل ھ الث داهللا، والوج ا عبی ھ منھ ى وج وب عل ت

  .)33(توكلنا على اهللا

ى           ھ عل ذي یصفى بإذابت ذھب، ال ة صناعة ال یم طریق ن الحك وأورد أبو الحس

م تحمل   ) السبائك(النار، ولتنقیتھ من الشوائب، وصبھ في قوالب معینة، تسمى  ث

  .)34(ھذه السبائك إلى مصانع ضرب العملة في المغرب ومصر
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انوا راس   وك اجر واألج ة والخن ة والزجاجی نوعات الجلدی تبدلون المص یس

  .)35(والثیاب وغیرھا ومبادلتھا بالذھب

ة    كذلك اھتموا بمعدن النحاس وذلك الستخدامھم لھ في صنع األدوات الحربی

كال       ھ األش نع من ة وتص واد الزین ي وم ن أوان ة م ناعة األدوات المنزلی وص

ھ ألبسة   والمصنوعات البدویة البسیطة مثل أعم دة السیوف والرماح، كما تزین ب

  . الرؤساء

رة      ي فت رة، وخاصة ف أسكیا الحاج   "كذلك اھتموا بالحدید وكانت مناجمھ كثی

د ي    "محم ع ف رض التوس الحروب لغ غالھا ب ة وانش وة اإلمبراطوری ك لق وذل

ھ   نعوا من ة، فص ناعة األدوات الحربی ي ص ھ ف ة إلی زادت الحاج اتھم، ف فتوح

یوف  راب والس اص    الح ل الرص رى مث ادن األخ ى المع افة إل اح وباإلض والرم

  .)36(والقصدیر، والكحل الذي كانت تتزین بھ النساء بوضعھ في عینیھا

بخ   ھ أدوات للط نعوا من كیلھ، فص ار وتش ناعة الفخ ي ص كان ف ل الس ا عم كم

ناعة القِ     دھم ص ت عن ا كان ب، كم ظ الحلی د    وحف ن جل ادة م نع ع ي تص رب الت

رج ال أن یخ اعز، ب ن  الم المتھ م ى س افظون عل ھ، ویح د ذبح ة بع ن الرقب د م جل

م یُ   زمن ث ن ال دة م ي األرض لم ر ف ب، ویطم عره،  الثق د زال ش ون ق رج ویك خ

اء          ت والم ظ الزی ي حف ك ف د ذل ًا ویستخدم بع ویدبغ  وبعد دبغھ یصبح ملسًا رطب

  .)37(والسمن والدقیق

ددت الص    ث تع ناعات وقد تطورت صناعة دبغ الجلود، وكثر محترفوھا، حی

ھام واآلالت        دة الس روج وأعم س، والس ال، والمالب رب، والنع ل الق ة مث الجلدی

ة،          دى سكان المنطق یقیة ل م اآلالت الموس د أھ ذي ُیع ل ال الموسیقیة وخاصة الطب
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ود   وقد نشطت حرفة الدباغة، حیث كان قسم كبیر من سكان ُسنغاي یلبسون الجل

  .)38(المدبوغة في فصل الشتاء

ن الصناعات ال   ة      وم الي المنطق ذي یستخدمھ أھ ابون ال دودة صناعة الص مح

ت          ت السلطان أسكیا داود فقال ا أن عجوزًا خاطب ذكر ھن ف، وی في عملیة التنظی

والبد لي من حمل غرامة لك تذكرني بذلك وذلك عشر رؤوس صابون في كل "

  .)39("رأس سنة

ت  ى التجوُفرض ود عل ن القی د م ر العدی ة وأخ ین جھ لع ب ال الس ، ىارة وانتق

اوات            ات واإلت ذ الغرام دن وأخ واب الم د أب ي فرض الضرائب عن ك ف وتمثل ذل

  .)40(لخزائن الحكام

ك الصناعات،        واد الخام لتل وفر الم ك لت وطور األھالي صناعة النسیج،  وذل

ي           نغاي، ف ھ لُس د زیارت وزاني عن ى ال د عل د أك وبر، وق مثل القطن والصوف وال

ن ونسجھ،     ،  ع"األسكیا الحاج محمد الكبیر"عھد  لى انتشار محالت غزل القط

ة            ك بطریق ي وذل ع الشمال األفریق ادل التجاري م د الوسائل للتب ن أح وكان القط

وزان      ن ال ا شاھده الحس ك م ب     يالمقایضة والدلیل على ذل ھ فكت اء رحلت ول  یأثن ق

ع   " ویجني سكان البالد أرباحًا عظیمة من تجارة أقمشة القطن التي یمارسونھا م

ر  ار الع ةب التج ة      المغارب ن األقمش ر م ة الكثی ؤالء بالمقایض نھم ھ اع م ، ویبت

  .)41("األوروبیة

ل صناعة حوافظ         ة مث ي المنطق ة ف كذلك وجدت العدید من الصناعات الدقیق

دن       ن مع ائل م وافظ الرس نع ح ت تص ث كان نغاي، حی ي ُس ورق ف ائل وال الرس

دّ  ة وال  النحاس، كذلك صناعة تجفیف السمك ویص اطق القریب د   ر للمن ة وق خارجی

رض  د "ف كیا محم ریبة عل  "أس ات  ض اس بالحزم مك یق ان الس ك، وك  ى ذل
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ا  " والضریبة الواحدة عشر حزمات، وأفاد محمود كعت بقولھ یأخذ غرامتھم كلم

  .)42("ممن استحق عشر حزمات من الحیتان الیابسةفیأخذ فاض البحر، 

ح        نغاي تجارة المل ي ُس فھي تجارة   ومن أھم الموارد االقتصادیة األساسیة ف

ت ترغب    الصحراء منذ فترة طویلة، وفي إطار توسعات مملكة ُسنغاي التي كان

د    ن م ت م ا تمكن الملح، فإنھ ة ب ارة الخاص واد التج ى م ة عل یطرة الكامل ي الس ف

ى     ا إل نفوذھا حتى ممالك تغازي الواقعة شمال السودان وھي اقرب للمغرب منھ

  .)43(السودان

ا    وقد ارتبط الملح بمادة أخرى ھ اط وجودھھم ذا االرتب ي الذھب، وال یعني ھ

ي یتلھف             ان السلعة الت ح ك ى أن المل اط راجع إل ذا االرتب ل ھ د، ب في مكان واح

ح        ى المل ھ للحصول عل ذین یدفعون ذھب وال   ویقبل علیھا السودانیون المنتجون لل

ث            ة حی ة عمل ح بمثاب ان المل الملح، فك ذھب ب ذھب وال ح بال إذ یجب مقایضة المل

ھ  صأھل السودان كما یت رفایتص ارف بالذھب والفضة یقطعونھ قطعًا ویتبایعون

بالد ال یحمل زادًا      ذه ال وال غنى ألحد من أھل المنطقة علیھ حتى أن المسافر بھ

  .)44(وال إدامًا وال دینارًا وال درھما إنما یحمل قطع الملح

ادل سنویًا الثل        ح، فیع ن المل ھ السلطان م ن  أما الخراج الذي یحصل علی ث ع

  .)45(كل مقطع، وقد یصل خراج مجموعة من المالحات أحیانًا إلى ثالثین ألفًا

  : اإلمبراطوریةسقوط

د  ي عھ نغاي ف ة ُس ت مملك ر"بلغ ي بك ن أب د ب اج محم كیا الح ة  "أس ي بدای ف

ي             ك الت ھ الممال م تبلغ ا ل وة واالتساع والتنظیم م ن الق القرن السادس عشر م، م

ن   سبقتھا في حكم السودان الغر ر س د  "بي، لكن مع كب اؤه   "أسكیا محم ع أبن ، طم

ن    "موسى"في الحكم، فثاروا علیھ بقیادة ابنھ األكبر  ازل ع الذي أجبره على التن
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لنفسھ مع حاشیتھ وأنصاره ودخلت  ھم وطرده من القصر وأحّل1528الحكم سنة 

ُسنغاي في فترة من الصراعات على الحكم بین أفراد األسرة الحاكمة وقد تسبب 

ان   قوطھا، وك ا، وس الم انھیارھ ور مع ة وظھ ان المملك دع أرك ي تص ك ف ذل

ك        ب الممال ث أن أغل ة حی عف المملك باب ض ن أس م م ى الحك راع عل الص

ة         داخلي للملك دع ال ي التص یًا ف ببًا رئیس ة س واالمبراطوریات تكون الفتنة الداخلی

  .مسببًا انھیارھا

ل    ة قت ك   "االسكیا موسى  " ومن أھم وأبرز الحوادث التي عصفت بالمملك مل

م ھو األخر       دة الحك ى   )46(المملكة على ید أخ لھ سعي للوصول لس ، ونتیجة لغن

ابقًا     ا س المملكة وتوسع نفوذھا وموقعھا المشرف على طرق التجارة المشار إلیھ

ة    اع الخارجی ت األطم ار اتجھ ا األخب رت عنھ ي كث ذھب الت اجم ال اف من واكتش

-ھـ 1004(ة حكام المغرب األقصى، ففي عام إلیھا وتكالب جیرانھا علیھا خاص

ور  ) م1594 د المنص ا احم د حاكمھ ي عھ ى ف رب األقص وات المغ ت ق زحف

ان   ) جودر (بقیادة رجل برتغالي یدعى ) بالذھبي(الساعدي الملقب  ل الطرف وتقاب

ة تسمى    م     )47()شندبي (في معركة فاصلة في منطق رة حك ي فت  "أسكیااسحاق "ف

  .)48()م1591-ھـ582(

وكان من  )49(متلكھ الجیش المغربي من أسلحة فتاكة وتفوقھ العسكري ولما ی

ا        ي غرب أفریقی ة المسلمین ف ع كلم بین دوافع المغاربة للھجوم على ُسنغاي جم

ا        ة سیئة كم نغاي تعیش أوضاع داخلی وتوحید قواھم في صف واحد حیث أن ُس

دّ ث ": (أكد ذلك المؤرخ السوداني عبد الرحمن السعدي ة م ب ا    لوا نعم رًا وم اهللا كف

ونظرًا لكل تلك األسباب  "  تركوا شیئًا من معاصي اهللا تعالى إال ارتكبوھا جھرًا

م   "جودر"تحطمت قوة مملكة ُسنغاي حیث استخدم القائد  البنادق والمدافع التي ل
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وا     )50(تكن معروفة آنذاك  ة فزحف وات المغارب ادة رجل   فكان النصر حلیف ق بقی

دعي   ي ی ون (مغرب ن زرق احتلوا       )اب نغاي ف ي ُس ة ف دن الھام ى الم عل

وا ام  و)(تمبكت ول ع او، وبحل ى وج فحة  1595جن ت ص رب وطوی ت الح م انتھ

ة إسالمیة     )51(إمبراطوریة ُسنغاي م إمبراطوری بعد أن أقام شعبھا األفریقي أعظ

طى   ور الوس ر العص ري  (أواخ ر الھج رن العاش یالدي –الق ر الم ادس عش ) الس

  .)52(اإلسالمیتین )(رافھا إمبراطوریتي غانا وماليفاقت في سعتھا وامتداد أط

  :ةالخاتم
  .تعتبر ُسنغاي أعظم اإلمبراطوریات التي قامت جنوب الصحراء الغربیة

ة          ة والرابع ین والثالث ة مملكت ى والثانی ك األول ة ممال نغاي أربع أسس شعب ُس

  .إمبراطوریتان عظیمتان

یس كم       نغاي ول ة ُس ي للمملك ي والفعل احثین    االسم الحقیق ض الب د بع ا ورد عن

  .بتسمیتھا سنغاي أو سینغاي

وب       ل جن ا وقبائ ین قبائلھ المیة ب دة اإلس ر العقی ي نش نغاي ف وك ُس اھم مل س

  .الصحراء

م ظروف    والحظنا التطور االقتصادي والزراعي والصناعي في ُسنغاي رغ

الھ المنطقة الطبیعیة الصعبة ، مما أھم في زیادة التواصل والترابط بمختلف أشك 

  .مع مناطق الجوار
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  الھوامش
 

ا،    )1( دي میغ اریخ الشامل،   ھارون المھ ة الت ب   مدون ي الترتی ة ف دراسة تحلیلی

ور،   ث منش ا، بح رب أفریقی ي غ المیة ف ات اإلس اریخي لإلمبراطوری الت

 . 2، ص2014

) (       ا فوا أفریقی ام، مكتش ف ك ع جوزی ر، راج ر النیج ن نھ د ع ة للمزی ، ترجم

كندریة،    اب، اإلس كندریة للكت ز اإلس ر، مرك ف نص -213، ص2007یوس

ة         . 257 ادر المحیشي وآخرون، جغرافی د الق د أیضا راجع عب كذلك وللمزی

 .62-60، ص2008القارة األفریقیة وجزرھا، الدار الجماھیریة، مصراتھ، 

وداء،    )2( ا الس ات أفریقی ك وإمبراطوری ي ممال الم ف ف، اإلس وان جوزی دار ج

روت، ط  المیة، بی ب اإلس ل 81، ص1984، 1الكت وقي الجم ذلك ش ، ك

ر        ة للنش كالتھم، دار الثقاف ا ومش ي أفریقی لمین ف اریخ المس رون، ت وآخ

 . 91، ص1994والتوزیع، القاھرة، 

) (         ة مصر ار، عالق د عم اس السودانیة راجع حام ة واألجن للمزید عن النوب

طى، م   ور الوس ي العص ة ف دول األفریقی اب،  بال ة للكت دار العربی ة ال كتب

 .20، ص1996القاھرة،  

 . 81جوان جوزیف، مرجع سابق، ص )3(

) (      احل ن س د، م م محم اھر جاس ع ظ ذھب، راج احل ال ا وس ن غان د ع للمزی

ات    ین للدراس اد اللیبی ز جھ ة، مرك وث التاریخی ة البح ا مجل ى غان ذھب إل ال

 .111، ص2006التاریخیة، العدد الثاني، 

ار مرجع سابق،      -6مھدي میجا، مرجع سابق، ص ھارون ال)4( د عم ذلك حام ك

 . 20ص
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ا وراء الصحراء،     )5( ا فیم الھادي الدالي، التاریخ السیاسي واالقتصادي ألفریقی

 . 92، ص1999الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 

 . 92الھادي الدالي، المرجع نفسھ، ص)6(

) (ا    : للمزید عن التوارق د سعید القش وارق عرب الصحراء    راجع محم ط، الت

راتھ، ط  حراء، مص ؤون الص اث ش ات وأبح ز دراس رى، مراك ، 2الكب

 .1989ص

اره     )7( أتھ وأث ي ونش ودان الغرب ي الس ي ف م المغرب ة الحك ي، بدای د الغرب محم

، وللمزید أیضًا راجع الشریف  53، ص1982، 1المكتبة الوطنیة، بغداد، ج

اق  راق االف ي اخت تاق ف ة المش ي نزھ ة االدریس ة الثقاف د األول، مكتب ، المجل

 .108-104، ص1994الدینیة، 

 .5ھارون المھدي میغا، مرجع سابق، ص )8(

 . 7ھارون المھدي میغا، المرجع السابق، ص )9(

 . 8ھارون المھدي میغا، المرجع نفسھ، ص )10(

ي    )11( مطیر سعد غیث، امتدادات الثقافة االسالمیة صوب بالد السودان الغرب

ین   29-28مرابطین ، مجلة الشھید، العددان حتى عصر ال مركز جھاد اللیبی

 .46، ص2008-2007للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

 . 8ھارون المھدي میغا، مرجع سابق، ص )12(

 .  110-109الھادي الدالي، التاریخ، مرجع سابق، ص)13(

 . 9ھارون المھدي میغا، مرجع سابق، ص )14(

 . 268ابق، صالھادي الدالي، المرجع الس)15(

 . 169المرجع نفسھ، ص)16(
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 . 270الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)17(

ة      )18( رن السادس عشر، مجل محمد زروق، العالقات العربیة األفریقیة في الق

اني،        دد الث ة، الع ین للدراسات التاریخی اد اللیبی البحوث التاریخیة، مركز جھ

 . 272ق، ص، كذلك الھادي الدالي المرجع الساب85، ص1985

 .  65محمد الغربي، المرجع السابق، ص)19(

 .275الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)20(

ابق، ص    )21( ع الس دالي، المرج ادي ال زوم   280الھ ة المخ ذلك عطی ، ك

ة         وب الصحراء منشورات جامع ا وجن اریخ أفریقی ي ت الفیتوري، دراسات ف

 .   320، 319، ص1998قاریونس، بنغازي، 

 .275دالي، المرجع السابق، صالھادي ال)22(

 . 320- 319عطیة مخزوم الفیتوري، مرجع سابق، ص )23(

 . 277الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)24(

 .277المرجع نفسھ، ص)25(

 . 278الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)26(

 . 320-319عطیة مخزو الفیتوري، المرجع السابق، ص )27(

 . 280بق، صالھادي الدالي، المرجع السا)28(

 . 86محمد زروق، مرجع سابق، ص )29(

نغاي، قصة        )30( ة الُس الي وإمبراطوری ي م راغب السرجاني، قصة اإلسالم ف

 . 1، بحث منشور، ص2010اإلسالم، 

 .281الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)31(

 . 282المرجع نفسھ، ص)32(
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 . 283المرجع نفسھ، ص)33(

 . 384المرجع نفسھ، ص)34(

 . 86نفسھ،  ص المرجع)35(

 . 285الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)36(

 . 288المرجع نفسھ، ص)37(

 . 291المرجع نفسھ، ص)38(

 . 292ص )39(

 . 83محمد زروق، مرجع سابق، ص )40(

 . 289ص )41(

 . 292ص )42(

بالد     )43( ا ب ا وعالقاتھ رب أفریقی ك غ ى ممال واء عل ادقي، أض ن الص حس

 . 1، ص2010یة، الرباط، المغرب ، معھد الدراسات األفریق

 . 8حسن الصادقي، المرجع السابق، ص )44(

 . 287الھادي الدالي، المرجع السابق، ص)45(

 ). 1(حسن الصادقي، المرجع السابق، ص )46(

روت،     )47( دث إسالمي، أوراق شرقیة، بی عبد الحكیم العفیفي موسوعة ألف ح

 . 6، كذلك حسن الصادقي، مرجع سابق، ص314، ص1997، 2ط

 . 91شوقي الجمل وآخرون، المرجع السابق، ص )48(

 .85، ص1995محمد زروق، المرجع السابق،  )49(

 . 87محمد زروق، المرجع نفسھ، ص )50(
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) (           ف ي، موسوعة أل یم العفیف د الحك اب عب و راجع كت ة تمبكت ن مدین للمزید ع

 .178، ص2001مدینة إسالمیة، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، 

، 314العفیفي، موسوعة ألف حدث إسالمي مرجع سابق، ص    عبد الحكیم)51(

 . 6كذلك حسن الصادقي، مرجع سابق، ص

) (  ،للمزید عن مملكة مالي راجع كتاب إبراھیم طرخان، دولة مالي اإلسالمیة

 .م1973الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

ا، مرجع  ، كذلك ھارون المھدي میج20حامد عمار، المرجع السابق، ص )52(

ة،     1سابق، ص دول األفریقی اریخ المعاصر لل ، كذلك ظاھر جاسم محمد، الت

 . 19، ص2007دار شموع العلم، الزاویة، 
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  بصندوق الضمان االجتماعي لدى العاملین االغتراب الوظیفي
  .فى لیبیا االجتماعيالضمان  قطاعدراسة میدانیة على 

  ابراھیم البشیر جرجر .د - عبدالسالم محمد ابراھیم.د
  :الملخص

لدى العاملین الوظیفي مستوى االغتراب  التعرف على ھدف ھذا البحث إلى  
لیبیا، والتعرف على الفروق فى مستوى  في االجتماعيبصندوق الضمان 

وكذلك تحدید أھم أسباب . الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمتغیرات الشخصیة
. االجتماعياالغتراب الوظیفي من وجھة نظر العاملین بصندوق الضمان 

وتوزیعھا على عینة  ولتحقیق أھداف البحث تم استخدام استمارة استبیان
نتائج البحث أھم وأظھرت . من مجتمع  البحث املع) 262(عشوائیة حجمھا 

مستوى الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمتغیرات  فيأن ھناك فروق معنویة 
، والخبرة، الدخل، والحالة العلميالنوع، والعمر، والمؤھل ( الشخصیة 
مستوى الشعور باالغتراب  في، بینما ال توجد فروق معنویة  )االجتماعیة

وأظھرت نتائج البحث أیضا أن أھم أسباب . ًا للمركز الوظیفيالوظیفي وفق
افتقار نظم الحوافز وتقاریر األداء لألسس الموضوعیة، :ھياالغتراب الوظیفي 

  .وعدم تناسب الدخل مع الجھد المبذول
Abstract:  
  The goal of this research to determine the level of 
alienation among workers Social Security Fund in Libya, 
and to study the relationship demographic variables 
alienation career. As well as identify the most important 
causes of alienation career from the perspective of workers 
Social Security Fund. To achieve the objectives of the 
research was the use of a questionnaire and distributed to a 
random sample of        (262) employees from the research 
community. The results of the research show that there are 
significant differences of feeling of alienation career , 
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according to demographic variables ( gender, age , 
educational qualification , experience, income , and marital 
status ) , while there are no significant differences for the 
feeling of alienation career according to the career center . 
The results showed that the main causes of alienation career 
are: lack of incentive systems and performance reports for 
the foundations of objectivity, and does not suit the income 
with the effort, and the feeling of not being able to achieve 
whatever they want. 

 :مقدمة
تھ یعتبر االغتراب ظاھرة إنسانیة متعددة األبعاد وتزداد حدَّ   

 ومجال انتشاره كلما توفرت العوامل واألسباب المؤدیة لالغتراب
 التيعلى أنھ الحالة الوظیفي ،حیث ینظر إلى االغتراب الوظیفي

قرر أن ینجزه  الذيیشعر فیھا الفرد بأنھ ال یستطیع أن ینجز الدور 
باالنفصال عن ذاتھ وعن اآلخرین، وأن العمل ال معنى  أو شعوره

 مما یجعلھ عاجزًا عن تحقیق حاجاتھ النفسیة والبیولوجیة لھ،
وشعوره بأن ما یریده غیر واضح یدفعھ إلى الخروج عن المعاییر 

االغتراب شعور الفرد بفزیادة . والقیم االجتماعیة وعدم قبول الواقع
داخل  كیف أو التعامل مع اآلخرینتجعلھ ال یستطیع التالوظیفي 

آثار سلبیة تؤثر االغتراب الوظیفي  استمرار، وینتج عن محیط العمل
  .على أداء المنظمةتؤثر  وبالتالي على سلوك وأداء الفرد

    :سابقةالدراسات ال
 )1()2006مدھش،(دراسة  - 1

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على متوسط درجة وجود عوامل االغتراب     
وعما إذا كانت ھناك  ،الیمنیة شرفین التربویین بمدینة تعزالم ظیفي لدىالو

فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجة وجود عوامل االغتراب الوظیفي لدیھم 
، ونوع المؤھلو والنوع، ،الوظیفة:(فيتعزى لخصائص عینة الدراسة المتمثلة 
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وبلغت عینة الدراسة ). وعدد الدورات التدریبیة وعدد سنوات الخبرة، المؤھل،
وأظھرت أھم نتائج الدراسة أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند . فردًا) 356(

في درجة وجود عوامل االغتراب الوظیفي من وجھة ) 0.05(مستوى داللة 
 ، والنوع ،الوظیفة:(فينظر المستجیبین وفقًا لمتغیرات خصائص العینة المتمثلة 

  ).عدد سنوات الخبرة و التدریبو  ،و نوع المؤھل   ،والمؤھل
  )2()2008بشرى،(دراسة - 2
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاھرة االغتراب لدى الطلبة  
وأثر كل من متغیر النوع والحالة  ،لسوریین فى بعض الجامعات المصریةا

. طالبًا وطالبة) 70(االجتماعیة والمستوى التعلیمي، من خالل عینة مكونة من 
  :وأظھرت أھم نتائج الدراسة ما یلى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اإلناث والذكور والشعور  -
  .باالغتراب

وجود فروق غیر ذات داللة إحصائیة بین المتزوجین وغیر المتزوجین  -
 .والشعور باالغتراب

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المستوى التعلیمي والشعور  -
 .باالغتراب

 )Mahoney & Quick:2001()3(ةدراس  - 3
ھدفت ھذه الدراسة التعرف على مشاعر االغتراب لدى طلبة الجامعات في 

تؤدیھ الجامعة  الذيوالدور  الوالیات المتحدة األمریكیة وبیان أثر متغیر النوع،
وذلك من خالل عینة مكونة  فى رفع مشاعر االغتراب لدى طلبتھا أو خفضھا،

وقد توصلت ھذه الدراسة إلى عدم وجود فروق  .البًاط) 85(طالبة و) 136(من 
وتوصلت  ذات داللة إحصائیة بین النوعین فیما یتعلق بالشعور باالغتراب،

الدراسة أیضا إلى أن الطلبة الذین لدیھم درجة عالیة من االغتراب یمكنھم 
  .الجامعيالتعایش مع ھذه الظاھرة بدعم من المناخ 

  Rupert F. Chisholm)(4) :2004( دراسة - 4
واالغتراب عن العمل اختبار العالقة بین خصائص العمل  ھذه الدراسة ھدفت

والسلوك المتعلق بالعمل لمجموعة من الموظفین التقنیین واإلداریین بالمستوى 
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نتائج الدراسة عدم وجود عالقة أھم وأظھرت . لشركة تصنیع كبیرة  المھني
ومن ناحیة . ، وخبرة العمل واالغتراببین طبیعة الوظائف ذات داللة إحصائیة

  . أخرى وجود عالقة بین االغتراب عن العمل ومستوى السلوك المتصل بالعمل
  )Nisha Nair()5:2010( دراسة - 5

العاملین في مجال المعرفة في  ھناك أبحاث محدودة على تغریب عمل
لذا تھدف ھذه الدراسة إلى معالجة ھذه الفجوة من خالل . الدراسات اإلداریة

وقد تم جمع  .اكتشاف أسباب االغتراب الوظیفي للعاملین في مجال المعرفة
حیث  قطاع تكنولوجیا المعلومات بالھند، فيالبیانات من ست منظمات مختلفة 

من % 20 حواليوتوصلت الدراسة إلى إن . فردًا )1142( كان حجم العینة
أفراد العینة یغتربون عن العمل، وتوصلت الدراسة أیضا إلى أن أھم أسباب 

قلة العمل الھادف، وعدم :فيلعاملین بمجال المعرفة تمثلت االغتراب لدى ا
 .العمل،وإلى سوء عالقات العمل فيالقدرة على التعبیر عن الذات 

    )6(Yadav, Yashwant.K:2012)(دراسة - 6
ھدفت ھذه الدراسة التحقق من مدى العالقة الوظیفیة بین اغتراب العمل 

 –مھن مختلفة  فيامرأة تعمل ) 270(وتمت الدراسة على . وضغوط المھنة
 30(، وترواح مدى العمر ما بین -)90( ، كتبة)90(، التمریض )90( التدریس

) 4.67( نحراف معیارىاوب) 39.7(حیث كان متوسط العمر ،)سنة 40إلى 
ومؤشر  مقیاس اغتراب العمل، ھيھذه الدراسة  فيوالمقاییس المستخدمة 

  :وأظھرت أھم نتائج الدراسة ما یلي .ضغوط المھنة
تتعرض العامالت بالمھن المختلفة إلى مستوى عاٍل من اغتراب العمل  -

 .وضغوط المھنة
اغترابًا تجاه واألقل  إن العامالت بمھنة التدریس ھن األقل ضغوطًا -

 .  وظائفھن
تتعرض العامالت بمھنة الكتبة ومھنة التمریض لكثیر من ضغوط المھنة  -

 .التواليواالغتراب على 
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  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث فى التعرف على مستوى االغتراب الوظیفي لدى       

كذلك التعرف على مدى وجود فروق ، واالجتماعيالعاملین بصندوق الضمان 
  .الشخصیةمستوى الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمتغیرات  فيمعنویة 

  :أھداف البحث
لدى الوظیفي مستوى االغتراب  التعرف علىلى إ الحاليیھدف البحث       

 فيالتعرف على الفروق ، ولیبیا في االجتماعيالعاملین بصندوق الضمان 
وكذلك تحدید . الشخصیة مستوى الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمتغیرات

سباب االغتراب الوظیفي من وجھة نظر العاملین بصندوق الضمان أأھم 
  .االجتماعي

  :متغیرات البحث
النوع، والعمر، والحالة االجتماعیة، ( الشخصیةالمتغیرات : المتغیر المستقل

  ).، والخبرةالعلميوالدخل، والمركز الوظیفي، والمؤھل 
   .ب الوظیفياالغترا: المتغیر التابع 
  :فروض البحث

  .وفقًا للنوع االغتراب الوظیفيبلشعور ا في وق  معنویةرفوجد تال : الفرض األول
  .االغتراب الوظیفي وفقًا للعمربلشعور ا فيال توجد فروق  معنویة : الثانيالفرض 

االغتراب الوظیفي وفقًا للحالة بلشعور ا فيال توجد فروق  معنویة : الفرض الثالث
  .ماعیةاالجت

  .االغتراب الوظیفي وفقًا للدخلبلشعور ا فيال توجد فروق  معنویة : الفرض الرابع
االغتراب الوظیفي وفقًا للمركز بلشعور ا فيال توجد فروق  معنویة : الفرض الخامس

  .الوظیفي
  .االغتراب الوظیفي وفقًا للخبرةبلشعور ا فيال توجد فروق  معنویة : الفرض السادس

االغتراب الوظیفي وفقًا بلشعور فى اال توجد فروق  معنویة : عالفرض الساب
  .العلميللمؤھل 

  :منھج البحث
  . التحلیلي الوصفيتم استخدام المنھج سیمن أجل تحقیق أھداف البحث  
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 :مجتمع وعینة البحث
 :مجتمع البحث  -  أ

الضمان االجتماعي بصندوق  من العاملین البحث یتكون مجتمع  
  .موظفًا)7()6455(عددھمفى لیبیا، والبالغ 

  :عینة البحث  - ب
 ،مفردة من مجتمع البحث) 362(تم اختیار عینة عشوائیة بسیطة حجمھا    

  :)8(المعادلة التالیةباالعتماد على وذلك 
  

  =ن
   )ل-1(ل 2ى 1ن
  2خ 1ن)+ل- 1(ل2ى

  :إن حیث
  .حجم العینة: ن
 تساوىو ثالبح مجتمع في توافرھا المطلوب للخصائص األقصى الحد نسبة: ل

50.%  
  %.5المسموح بھ  المعیارينسبة الخطأ : 2خ
  1.96تساوى و% 95الدرجة المعیاریة المقابلة لمعامل الثقة :2ى
  حجم مجتمع البحث :  1ن

، وقد بلغ عدد االستبانات العاملینوالمدراء استبانة على ) 362(وتم توزیع عدد
%) 72(أى ما نسبتھ  ،استبانة) 262( اإلحصائيللتحلیل  المستردة والصالحة

یوضح عدد ونسبة االستبانات  التالياالستبانات الموزعة، والجدول  إجماليمن 
  .الموزعة والمستردة

  )1(جدول رقم
  یوضح عدد ونسبة االستبانات الموزعة والمستردة

عدد االستبانات 
  الموزعة

عدد االستبانات 
  المستردة

عدد االستبانات 
  غیر الصالحة

عدد االستبانات 
  الحة للتحلیلالص

نسبة االستبانات 
  الصالحة إلى الموزعة

362  300  38  262  72%  

 :مصادر جمع البیانات
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  :تم تجمیع البیانات الالزمة لتحقیق أھداف البحث بواسطة المصادر التالیة  
 : المصادر الثانویة  -أ 

تتضمن ھذه المصادر المراجع والدوریات العربیة واألجنبیة واألبحاث  
  .غیر المنشورة

 :المصادر األولیة   -ب 
 ةإعداد استمارة استبیان تمالبیانات المتعلقة بالبحث  استكمالمن أجل 

  . وتوزیعھا على أفراد العینة
  :اإلحصائيأسالیب التحلیل 

د    اءبع ن  االنتھ غ م ات تفری ة بیان ة المیدانی االدراس طة   وإدخالھ ب بواس الحاس
ل اإلحصائي     SPSS17باالعتماد علي برنامج تم معالجتھا اآللي  إلجراء التحلی

ق    ك تطبی ب ذل ث وتطل روض البح حة ف ار ص ات والختب ل البیان ب لتحلی المناس
   -:كاآلتيبعض أسالیب اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحلیلي 

  :اإلحصاء الوصفي -أ
اري          راف المعی ابي واالنح ط الحس ن الوس ل م ى ك اد عل م االعتم ةت  واألھمی

ا،   لتوصیف متغیرات البحالنسبیة  م جمعھ ي ت م    ث من خالل البیانات الت ذلك ت وك
ى  اد عل اخ    االعتم ا كرونب ل ألف تخدم  ) Cronbach's Alpha(معام ذي یس ال

تبیان         ي استمارة االس ئلة الموجودة ف ات لألس دق والثب دى الص ذلك  ةلقیاس م ، وك
  .للتأكد من مدى أھمیة ھذه األسئلة في التحلیل

  :اإلحصاء االستداللي -ب
ات     التحلیلي اإلحصاء أسالیبعلى مجموعة من  انثاعتمد الباح   ل بیان ي تحلی ف

  -:وذلك لغرض اختبار صحة الفروض ومن ھذه األسالیبالبحث  
  Independent t-test.لعینتین مستقلتین) T(اختیار  - 1
 One-way ANOVA.األحادياختبار تحلیل التباین  - 2
  .للمقارنات البعدیة Scheffeاختبار  - 3

  :معامل الصدق والثبات
اخ       ا كرونب ات ألف ل الثب اب معام م حس تمارة   (Cronbach Alpha)ت ئلة اس ألس

تبیان تبیان     ةاالس تمارة االس ئلة اس ات أس دى ثب ث م ك لبح دى    ة، وذل ث م ذلك لبح وك
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ل   ي التحلی ئلة ف ذه األس ى ھ اد عل ة االعتم م  .إمكانی دول رق ائج  الج الل نت ن خ ) 2(م
ل ا   ة معام ظ أن قیم ات نالح دق والثب ل الص ا  لمعام ات ألف دق والثب لص

اخ ن   Cronbach Alpha)(كرونب ر م اءت أكب اد   0.5ج ة االعتم ى إمكانی ا یعن مم
  . دون استبعاد أي عنصر اإلحصائيفي التحلیل  ةعلى جمیع بنود استمارة االستبیان

) 2(جدول رقم  
  معامالت الصدق والثبات

 معامل الثبات معامل الصدق عدد الفقرات األبعاد

 0.870 0.725 13 فياالغتراب الوظی 

  .انمن إعداد الباحث: المصدر 
  :االغتراب الوظیفي مفھوم

یعتبر االغتراب الوظیفي ظاھرة خطیرة ومؤشرًا على مرور الفرد بأزمة    
  .تؤثر على نشاط المنظمة وبالتاليحقیقیة تؤثر على نشاط الفرد 

أن المؤسسة فاالغتراب الوظیفي یعنى توصل العاملون بالمؤسسة إلى قرار ب   
العمل معھا ألسباب  فيیعملون بھا لم تعد المكان المناسب لالستمرار  التي

تتعلق بالمؤسسة ذاتھا أكثر مما تتعلق بالموظف، وھو قرار خطیر یمس عالقة 
یعمل بھا ووالءه لھا ویترتب علیھ نتائج وخیمة لكال  التيالموظف بالمؤسسة 

  .)9(ا نھایة غیر مرضیةالعالقة بینھم تنتھيالطرفین غالبًا ما 
العمل  في باأللفةیشعر  أن الفرد ال"أما اغتراب العمل عند ماركس فیعنى    

یقوم بھ بل قد یتجنب ھذا العمل كما لو كان طاعون ألنھ لیس جزءًا من  الذي
ویرى  )10(".ال عالقة لھ باھتماماتھ ولیس تعبیرًا عن شخصیتھ أي .طبیعتھ

مجموعة من المشاعر السلبیة تجاه العمل "ن آخرون أن االغتراب عبارة ع
 )11(".تكون نتیجة لمجموعة من العوامل أھمھا شعور العامل بفقدان نتاج عملھ

یحملھا الفرد تجاه  التيالمشاعر السلبیة "ویعرف داود االغتراب الوظیفي بأنھ 
یعمل بھا أو بعض عناصرھا المادیة والبشریة وتؤدى إلى  التيالمنظمة 

   )12(".القتھ بنفسھ واآلخریناضطراب ع
  
  



  

  - 388 - 

  :أسباب االغتراب
یعزو فروم أسباب االغتراب إلى طبیعة المجتمعات الصناعیة وھیمنة     

، وبین خضر أن )13(التسلطیة واألیدلوجیاتالتكنولوجیا والقیم واالتجاھات 
 الدیني الوعيأسباب االغتراب تعود إلى عوامل مجتمعیة وإلى ضعف 

   )14(.وإلى عوامل نفسیة وبیئیة للفرد ذاتھ الھویة، ، وأزمةوالتاریخي
ألن الحضارة من وجھة  ؛سبب االغتراب ھيأما فروید فیرى أن الحضارة    

ویرى ماركس أن الظروف ) 15(.نظرة لم تقدم لإلنسان سوى االغتراب
تبعث الشعور باالغتراب عند  التي ھيوالعالقات االقتصادیة واالجتماعیة 

 الرأسمالي الصناعيأنظمة وعملیات اإلنتاج  فيلظروف تتجلى الفرد، وھذه ا
كلھا تؤدى إلى  الرأسماليأوجدھا المجتمع  التيإضافة إلى أن ظروف العمل 

لظھور  األساسيوھناك علماء آخرون یقولون إن السبب  )16(.اغتراب العامل
 حالة االغتراب ھو تضخم المجتمعات وتحول العالقات االجتماعیة فیھا إلى

المنظمات الرسمیة  فيعالقات رسمیة، وقسم آخر یرى أن االغتراب یحدث 
  )17(.خارجھا ویختفيوالبیروقراطیة، 

وما  التكنولوجيفیرجع أسباب االغتراب إلى التقدم   أما دیفید ونیوم ستروم  
صاحبھ من تخصص وتقسیم العمل، فتقسیم العمل المتزاید یجعل العمل البسیط 

وقد ترجع أسباب   )18(.م المسؤولیة المحددة لكل وظیفةممال، وینقص من حج
االغتراب إلى أسباب سیكولوجیة تنتاب الفرد نتیجة النفصالھ عن عملھ، حیث 

  . یشعر باإلحباط واإلجھاد مما یؤثر سلبًا على مستوى أدائھ
  :نتائج الدراسة المیدانیة

  شعور باالغتراب الوظیفيلالتحلیل الوصفى ل  - أ
لبیانات متغیر الشعور باالغتراب الوظیفي عن طریق  فيالوصتم التحلیل 

واألھمیة النسبیة لفقرات الشعور  المعیاريحساب الوسط الحسابي واالنحراف 
د على المستویات اآلتیة لتقدیر مستوى الشعور اعتمتم االو .باالغتراب الوظیفي

 : باالغتراب الوظیفي لدى العاملین
متوسط ،       ) 3.39 -2.6(منخفض، ) 2.59 -1.8(منخفض جدًا، ) 1.79 -1(
  .مرتفع جدًا) 5- 4.2(مرتفع، ) 4.19 - 3.4(
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  )3(جدول رقم 
  لمقیاس الشعور باالغتراب الوظیفي الوصفيالتحلیل  

رقم 
الوسط   الفقرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

األھمیة  
  ترتیب ال النسبیة

 11 46.71 1.08 2.34 في عمليأشعر بالوحدة حتى أثناء وجودى بین زمالئى  1
 12 45.80 1.12 2.29 أرفض االشتراك فى األعمال الجماعیة 2
 3 70.53 1.16 3.53 أشعر بأنى غیر قادر على تحقیق كل ما أرید 3
 6 59.23 1.34 2.96 أشعر بالخوف من فقدان وظیفتي 4
 8 56.03 1.28 2.80 ماعیةانخراطي الشدید في العمل أدى إلى إضعاف الروابط األسریة واالجت 5
 7 58.93 1.21 2.95 أشعر بأن األعمال التى أقوم بھا عادیة وغیر ذات معنى 6
 9 51.29 1.14 2.56 .أشعر بعدم قدرتي على اتخاذ القرار 7
 13 43.51 1.09 2.18 أفضل عدم االلتزام بقواعد العمل 8
 4 65.19 1.33 3.26 .أحاول تحقیق أھدافي مھما كانت الطرق المتبعة 9
 10 48.85 1.11 2.44 .لیس لدى ھدف محدد أسعى لتحقیقھ 10
 5 59.38 1.34 2.97 .أشعر بعدم الرضا عن وضعي داخل العمل 11
  1 74.65 1.01 3.73  تفتقر نظم الحوافز وتقاریر األداء إلى األسس الموضوعیة 12
 2 73.58 1.24 3.68 العمل الراتب الذى أتقاضاه ال یتناسب مع الجھد الذى أبذلھ فى 13

 3.27  الوسط الحسابي الكلى

  .انمن إعداد الباحث: المصدر
  - :من الجدول السابق ما یلىیتضح  
 لفقرات الشعور باالغتراب الوظیفي  إن أكثر اتجاھات أفراد العینة ترتیبًا

تفتقر نظم الحوافز وتقاریر :"التاليحسب أھمیتھا النسبیة كانت على النحو 
الترتیب األول وذلك بنسبة  في "إلى األسس الموضوعیةاألداء 

أتقاضاه ال یتناسب  الذيالراتب "ثم یلیھا  ).1.01( معیاري،وبانحراف %)74(
%) 73.58(وذلك بنسبة  الثانيالترتیب  في" العمل فيأبذلھ  الذيمع الجھد 
غیر قادر على تحقیق كل ما  بأنيأشعر "ثم یلیھا ). 1.24( معیاريوبانحراف 

، بینما )1.16( معیاريوبانحراف %) 70.53( الترتیب الثالث بنسبة في" أرید
الترتیب األخیر  في" مھما كانت الطرق المتبعة أھدافيأحاول تحقیق "جاءت 
  ).1.33( معیاريوبانحراف %) 65.19(بنسبة 

  إن أقل اتجاھات أفراد العینة حول فقرات الشعور باالغتراب الوظیفي كانت
الترتیب  في" أفضل عدم االلتزام بقواعد العمل"جاءت الفقرة : تاليالعلى النحو 
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 معیاريوبانحراف %) 43.51(األول من حیث األھمیة النسبیة وذلك بنسبة 
الترتیب  في" األعمال الجماعیة فيأرفض االشتراك "ثم یلیھا الفقرة ). 1.09(

أشعر "ة ثم جاءت الفقر). 1.12( معیاريوبانحراف %) 45.8(بنسبة  الثاني
الترتیب األخیر من حیث  في" العمل في زمالئيبین  وجوديبالوحدة حتى أثناء 

  ).1.08( معیاريوبانحراف %) 46.38(األھمیة النسبیة وذلك بنسبة 
  الكلى لفقرات الشعور  الحسابيكما یتضح من الجدول السابق أن الوسط

، وھذا یدل على أن العاملین بصندوق )3.27(باالغتراب الوظیفي یساوى 
 .  یعانون بمستوى متوسط  من الشعور باالغتراب الوظیفي االجتماعيالضمان 

 :فروض البحثصحة  اختبار  - ب
 :الفرض األول

لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا فى اال توجد فروق معنویة "ینص على أنھ 
  ".للنوع

. ین مستقلتینلعینت) T(دام اختبارباستخ انختبار صحة الفرض قام الباحثال
  .یوضح ذلك التاليوالجدول 

  )4(جدول رقم 
  لمتغیر النوع) T(نتائج اختبار 

  الداللة.م  "ت"قیمة   الحریة.د  المتوسط  الفئة  المتغیر

  النوع
 2.87  ذكر

260  1.32-  0.188  
 2.98  أنثى

  .انمن إعداد الباحث: المصدر    
یمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر النوع أقل من الجدول السابق نالحظ أن ق

 فيمما یعنى وجود فروق معنویة  (α=0.05)من قیمة مستوى الداللة 
وكانت الفروق لصالح اإلناث . لشعور باالغتراب الوظیفي حسب النوعا

 .للذكور) 2.87( قدره حسابي، مقابل متوسط )2.98(قدره حسابيبمتوسط 
رفض  تممما سبق . العمل من الذكور فيابًا ر اغتروھذا یعنى أن اإلناث أكث

توجد فروق معنویة " على أنھ  ینص الذيفرض العدم وقبول الفرض البدیل 
مع دراسة  تختلفوھذه النتیجة ." وفقًا للنوع شعور باالغتراب الوظیفيلا في





- 391 -                           

 & Mahoney، ودراسة )2006(ودراسة مدھش ،)2008(بشرى
Quick(2001)   

 :الفرض الثانى
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا فى اال توجد فروق معنویة "ى أنھ علینص 

  ".للحالة االجتماعیة
 .تینمستقل ینلعینت) T(باستخدام اختبار انختبار صحة الفرض قام الباحثالو

  .یوضح ذلك التاليوالجدول 
  )5(جدول رقم 

  لمتغیر الحالة االجتماعیة) T(نتائج اختبار 
  الداللة .م  "ت"قیمة   لحریةا .د  المتوسط  الفئة  المتغیر
الحالة 

  االجتماعیة
 2.74  غیر متزوج

260  3.45-  0.001  
 2.99  متزوج

  .انمن إعداد الباحث: المصدر    
من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر الحالة 

مما یعنى وجود فروق  (α=0.05)االجتماعیة أقل من قیمة مستوى الداللة 
وكانت الفروق . لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا الحالة االجتماعیةا فيعنویة م

مقابل متوسط حسابي قدره ) 2.99(لصالح المتزوجین بمتوسط حسابي قدره 
العمل من  فين المتزوجین أكثر اغترابًا أوھذا یعنى . لغیر المتزوجین) 2.74(

الفرض البدیل  رفض فرض العدم وقبولومما سبق یمكن  .غیر المتزوجین
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيتوجد فروق معنویة " ینص على أنھ الذي

  ." الحالة االجتماعیة
 :الفرض الثالث

لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيال توجد فروق معنویة "ینص على أنھ 
  ".للعمر

حادى تحلیل التباین اال باستخدام اختبار انختبار صحة الفرض قام الباحثال
ANOVA. یوضح ذلك التاليالجدول و.  
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  )6(جدول رقم 
 ANOVAاالحادى نتائج اختبار تحلیل التباین 

  مستوى الداللة  "ف"قیمة   درجات الحریة  المتوسط  الفئة  المتغیر

  العمر
 3 13.49  بین المجموعات

 258 81.45  داخل المجموعات  0.000  14.24
 261 94.94  المجموع

  .انمن إعداد الباحث: المصدر     
من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر العمر أقل من 

لشعور ا فيمما یعنى وجود فروق معنویة   (α=0.05)قیمة مستوى الداللة 
ولتحدید مصدر الفروق حسب متغیر العمر تم .باالغتراب الوظیفي وفقًا للعمر

  .یوضح ذلك التالينات البعدیة والجدول للمقار Scheffeاستخدام اختبار 
  )7(جدول رقم 

 للمقارنات البعدیة Scheffeنتائج اختبار 
  سنة فأكثر 50  سنة 49- 40  سنة 39- 30  سنة 30أقل من   المتوسط  الفئات العمر  المتغیر

  العمر
  

 -1.33  -0.32  -0.39  - 2.77 سنة 30أقل من 
30 -39  2.81 -  -  0.29-  1.29-  

 -1.00  -  -  - 3.10 سنة49- 40
  -  -  -  -  4.10  سنة فأكثر 50

  .انمن إعداد الباحث: المصدر
) سنة 30أقل من (فروق بین الفئة العمریة ھناك تبین أن ) 7(من جدول رقم
 49-40(، حیث بلغ المتوسط الحسابي للفئة العمریة )49- 40(والفئة العمریة 

فقد بلغ ) سنة 30من  أقل(، أما المتوسط الحسابي للفئة العمریة )3.10) (سنة
تبین أیضا ) 7(ومن الجدول رقم). سنة 49- 40(ولصالح الفئة العمریة ) 2.77(

، )سنة فأكثر 50(والفئة العمریة ) سنة 30قل من أ(أن ھناك فروق بین الفئة 
، أما )4.10) (سنة فأكثر 50(حیث بلغ المتوسط الحسابي للفئة العمریة 

، وكانت )2.77(فقد بلغ ) سنة 30قل من أ(المتوسط الحسابي للفئة العمریة 
ومن الجدول السابق تبین أن ). سنة فأكثر 50(الفروق لصالح الفئة العمریة 

) سنة 49-40(والفئتین العمریتین) سنة39- 30(ھناك فروق بین الفئة العمریة 
على ) 4.10(و) 3.10(، حیث بلغ المتوسط الحسابي للفئتین )سنة فأكثر 50(و
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، وكذلك توجد فروق بین الفئة )سنة فأكثر 50(ح الفئة العمریة ، ولصالالتوالي
، حیث بلغ المتوسط الحسابي )سنة فأكثر 50(والفئة العمریة) 49- 40(العمریة

سنة  50(، أما المتوسط الحسابي للفئة العمریة )3.10) (49-40(للفئة العمریة 
وھذا یعنى أن .)سنة فأكثر 50(ولصالح الفئة العمریة ) 4.10(فقد بلغ ) فأكثر

العمل من العاملین  فيالعاملین األكبر سنًا ھم األكثر شعورًا باالغتراب 
 الذيرفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل سبق یمكن  ومما .األصغر سنًا

لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيتوجد فروق معنویة "ینص على أنھ 
  ".للعمر

 :الفرض الرابع
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا فى اروق معنویة ال توجد ف"ینص على أنھ 

  ".العلميللمؤھل 
باستخدام اختبار تحلیل التباین االحادى  انختبار صحة الفرض قام الباحثال

ANOVA. والجدول یوضح ذلك.  
  )8(جدول رقم 

 ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین 
  الداللة.م  "ف"قیمة   الحریة.د  المربعات .جم    المتغیر

ھل المؤ
  العلمى

 2 2.905  بین المجموعات
 259 92.032  داخل المجموعات  0.018  4.088

 261 94.937  الكلى

  .نامن إعداد الباحث: المصدر  
من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر المؤھل 

یة مما یعنى وجود فروق معنو (α=0.05)أقل من قیمة مستوى الداللة  العلمي
ولتحدید مصدر الفروق . العلميلشعور باالغتراب الوظیفي وفقا للمؤھل ا فى

. للمقارنات البعدیة Scheffeتم استخدام اختبار  العلميحسب متغیر المؤھل 
  .یوضح ذلك التاليوالجدول 
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  )9(جدول رقم 
  للمقارنات البعدیة Scheffeنتائج اختبار 

  امعاج  متوسط  أساسي  المتوسط  الفئات  المتغیر

المؤھل 
  العلمى

  

  -0.17  0.07  - 2.81 اساسى

  *-0.24  -  - 2.88  متوسط
  -  -  - 3.05 جامعى

  .انمن إعداد الباحث: المصدر         
 العلميھناك فروق بین العاملین من حملة المؤھل  إننالحظ ) 9(من جدول رقم 

لحملة  حیث بلغ المتوسط الحسابي) جامعي( العلميو حملة المؤھل )  متوسط(
فقد ) الجامعي(،أما المتوسط الحسابي لحملة المؤھل )2.88) (متوسط(المؤھل 

وھذا یعنى ان أصحاب المؤھل . الجامعي، لصالح حملة المؤھل )3.05(بلغ
ومما  ).المتوسط(العمل من أصحاب المؤھل  فيھم أكثر اغترابًا ) الجامعي(

توجد " نص على أنھی الذيرفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل سبق یمكن 
وتتفق ھذه  ".العلميلشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمؤھل ا فيفروق معنویة 

  ).2006(مع دراسة مدھش  وتختلف، )2008(النتیجة مع دراسة بشرى 
 :الفرض الخامس
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيال توجد فروق معنویة "ینص على أنھ 

  ".للخبرة
تحلیل التباین االحادى  باستخدام اختبار انقام الباحثختبار صحة الفرض ال

ANOVA.  یوضح ذلك التاليوالجدول.  
  )10(جدول رقم 

 ANOVAنتائج اختبار تحلیل التباین 
  مستوى الداللة  "ف"قیمة   درجات الحریة  مجموع المربعات  الفئة  المتغیر

  الخبرة
 2 6.429  بین المجموعات

 259 88.508  داخل المجموعات  0.000  9.406
 261 94.937  المجموع

  .انمن إعداد الباحث: المصدر   
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من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر الخبرة أقل 
لشعور ا فيمما یعنى وجود فروق معنویة  (α=0.05)من قیمة مستوى الداللة 

الشعور باالغتراب  فيلتحدید مصدر الفروق و .باالغتراب الوظیفي وفقًا للخبرة
للمقارنات  Scheffeمتغیر الخبرة تم استخدام اختبار ل الوظیفي وفقًا

  .یوضح ذلك التاليوالجدول .البعدیة
  )11(جدول رقم 

 للمقارنات البعدیة Scheffeنتائج اختبار 
  15أكثر من  سنة 15-5  سنوات 5أقل من   المتوسط  الفئات الدخل  المتغیر

  الخبرة
  

  *-0.45  -0.074  - 2.79 سنوات 5أقل من 
  *-0.377  -  - 2.87 سنة 5-15

  -  -  -  3.25  15أكثر من 

  .انمن إعداد الباحث: المصدر
أقل من (ھناك فروق بین العاملین ذوى الخبرة  أنمن جدول السابق نالحظ 

 الحسابي حیث بلغ المتوسط ) سنة 15-5(والعاملین ذوى الخبرة ) سنوات5
 5اقل من (ذوى الخبرة الحسابي لمتوسط ال، وأما )2.87) (15- 5(لذوى الخبرة

ومن الجدول ). سنة 15-5(، لصالح ذوى الخبرة )2.79(فقد بلغ ) سنوات
) سنوات 5قل من أ(ھناك فروق بین العاملین ذوى الخبرة  أنالسابق تبین أیضا 

، حیث بلغ المتوسط الحسابي لذوى )سنة 15أكثر من (والعاملین ذوى الخبرة 
أكثر (أما المتوسط الحسابي لذوى الخبرة  ،) 2.79) (سنوات 5قل من ا(الخبرة 

وتبین ). سنة15أكثر من (ولصالح ذوى الخبرة ) 3.25(فقد بلغ ) سنة 15من 
والعاملین ذوى ) سنة 15-5(ھناك فروق بین العاملین ذوى الخبرة  أنأیضا 

- 5( لذوى الخبرةالحسابي ، حیث بلغ المتوسط )سنة 15أكثر من (الخبرة 
فقد ) سنة 15أكثر من (ذوى الخبرة الحسابي لمتوسط الوأما ) 2.87) (سنة15
ن العاملین أوھذا یعنى  ).سنة 15أكثر من (ولصالح ذوى الخبرة ) 3.25(بلغ 

العمل من العاملین ذوى  فيذوى الخبرة األكبر ھم األكثر شعورًا باالغتراب 
 الذيل الفرض البدیل رفض فرض العدم وقبو ومما سبق یتم .الخبرة األقل

لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيتوجد فروق معنویة " ینص على أنھ
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 .Rupert Fودراسة ) 2006(ھذه النتیجة مع دراسة مدھش وتختلف ".للخبرة
Chisholm (2004).  

 :الفرض السادس
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيال توجد فروق معنویة "ینص على أنھ 

  ".للدخل
باستخدام اختبار تحلیل التباین  انختبار صحة الفرض قام الباحثال

  .یوضح ذلك التاليوالجدول . ANOVAاالحادى
  )12(جدول رقم 

 Anoveنتائج اختبار تحلیل التباین 
  مستوى الداللة  "ف"قیمة   درجات الحریة  مجموع المربعات  الفئة  المتغیر

  الدخل
 2 6.295  بین المجموعات

 259 88.642  خل المجموعاتدا  0.000  9.196
 261 94.937  المجموع

  .انمن إعداد الباحث: المصدر
من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوي الداللة الخاصة بمتغیر الدخل أقل 

 فيمما یعنى وجود فروق معنویة  (α=0.05)من قیمة مستوى الداللة 
 فيفروق الر داولتحدید مص. الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للدخل

 Scheffeمتغیر الدخل تم استخدام اختبار الشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ل
  .یوضح ذلك التاليللمقارنات البعدیة، والجدول 

  )13(جدول رقم 
 للمقارنات البعدیة Scheffeنتائج اختبار 

  800أكثر من   800-600  600أقل من   المتوسط  الفئات الدخل  المتغیر

  0.327 *0.355 -  3.16 600أقل من   الدخل
600-800 2.81  -  - 0.277-  

  -  -  -  2.83 800أكثر من 

  .انمن إعداد الباحث: المصدر  
ھناك فروق معنویة بین العاملین  من ذوى  إننالحظ ) 13(من جدول رقم

حیث بلغ ) 800- 600(والعاملین من ذوى الدخل ) 600أقل من (الدخل 
الحسابي وأما المتوسط ) 3.16) (600قل من أ(   لفئة الدخلالحسابي المتوسط 
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 ،)600اقل من (ولصالح فئة الدخل ) 2.81(فقد بلغ ) 800- 600(لفئة الدخل 
ن العاملین من ذوى الدخل األقل  یشعرون باالغتراب فى العمل أوھذا یعنى 

رفض فرض ومما سبق یتم  .أكثر من أقرانھم من ذوى فئات الدخل األخرى
 فيتوجد فروق معنویة "ینص على أنھ  الذيلبدیل العدم وقبول الفرض ا

  ".لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للدخلا
 :الفرض السابع
لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا ا فيال توجد فروق معنویة "ینص على أنھ 
  ".للمركز الوظیفي

 التالي، والجدول )T(باستخدام اختبار  انختبار صحة الفرض قام الباحثال
  .یوضح ذلك

  )14(جدول رقم 
 (T)نتائج اختبار 

  مستوى الداللة  "ت"قیمة   درجات الحریة  المتوسط  الفئة  المتغیر
  0.268  1.11- 260 2.79  رئیس قسم  المركز الوظیفي

      2.92  موظف

  .انمن إعداد الباحث: المصدر
من الجدول السابق نالحظ أن قیمة مستوى الداللة  الخاصة بالمتغیر المركز 

مما یعنى عدم وجود  (α=0.05)أكبر من قیمة مستوى المعنویة  الوظیفي
والموظفین حول الشعور باالغتراب  األقسامفروق معنویة بین رؤساء 

ینص  الذيرفض الفرض البدیل وقبول فرض العدم مما سبق یتم و .الوظیفي
الوظیفي وفقًا للمركز  الشعور باالغتراب فيال توجد فروق معنویة " على أنھ

 ". فيالوظی
  :النتائج

وفقًا للمتغیرات  الوظیفيلشعور باالغتراب ا فيتوجد فروق معنویة  -1
، والخبرة، العلميالنوع، الحالة االجتماعیة، والعمر، المؤھل (الشخصیة 

 ).والدخل
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لشعور باالغتراب الوظیفي وفقًا للمركز ا فيال توجد فروق معنویة  -2
 .الوظیفي

مستوى متوسط من الشعور  ماعياالجتبصندوق الضمان یعانى العاملین  -3
 .باالغتراب الوظیفي

 .أكثر شعورًا باالغتراب الوظیفي من الذكور اإلناث إن -4

من أصحاب الخبرة الغتراب اشعورًا بكثر ھم األصحاب الخبرة األكبر أ إن -5
 .األقل

من أصحاب الدخل  الغتراباشعورًا بكثر ھم األأصحاب الدخل األقل  إن -6
 .األكبر

 .غتراب من غیر المتزوجینالاشعورًا بكثر األ ھمالمتزوجین  إن -7

غتراب من حملة الاشعورًا بكثر ھم األ )جامعي( العلميحملة المؤھل  إن -8
 .)متوسط( العلميالمؤھل 

  .غتراب من العاملین األصغر سنًاالاشعورًا بكثر ھم األالعاملین األكبر سنًا  -9

ضمان إن أھم أسباب االغتراب الوظیفي لدى العاملین بصندوق ال -10
، وعدم وتقاریر األداء لألسس الموضوعیة افتقار نظم الحوافز :ھي االجتماعي

 .تناسب الدخل مع الجھد المبذول
  :التوصیات

، وذلك من خالل تحدید الحالينظام تقییم األداء  فيضرورة إعادة النظر  -1
خصائص أساسیة أھمھا الموضوعیة والعدالة ودعم اإلدارة، ووضوح 

من قبل اإلدارة التنفیذیة، ووجود معاییر ثابتة وموحدة تستخدم  التعلیمات وفھمھا 
وكذلك إعداد برامج تدریبیة للمشرفین لمساعدتھم  للحكم على كفاءة العاملین ،

 .وضع التقاریر وكیفیة الحكم على كفاءة العاملین في

 .نظام الحوافز بحیث یتضمن جمیع العاملین فيأعادة النظر  -2
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 .یر أسباب االغتراب الوظیفيالعمل على الحد من تأث -3

العمل على زیادة مھارات وقدرات العاملین وذلك من خالل توفیر البرامج   -4
 .التدریبیة المناسبة
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Assessment of English as a Foreign Language in 
Libyan Universities 

       عبدالسالم صالح الطنطاني. د                                                                               

  اللغة االنجلیزیة قسم                                                                          

  كلیة كلیة اآلداب بالزاویة                                                                             

 

  العلمي وتدریس اللغة االنجلیزیة في الجامعات اللیبیةالتقییم 

عملیة التقییم والبحث فیھا لیست بالمھمة السھلة و ذلك ألھمیتھا في الرقي 

، یھدف ھذا البحث إلي التعریف بالتقییم العلمي وأنواعھ. لیة التعلیمیةبالعم

فكثیرا . فیما یتعلق بتعلیم اللغة االنجلیزیة في الجامعات اللیبیة، وأھمیتھ، وطرقھ

. والقوانین المتعلقة بالجامعات ،الحكومیة المؤسساتمن الناس یلقون اللوم علي 

الذین یمثلون السبب  األساتذةجاھلون المتاحة والطالب ویت اإلمكانیاتوكذلك 

 ھذهولذلك تناول الباحث ، وجھ أكملسي في انجاز العملیة التعلیمیة علي ئیالر

المشكلة واستعمل فیھا الطریقة التي تھدف جمع بیانات قیمیة عن طریق 

، اللغة االنجلیزیة في جامعة الزاویة أساتذةالمقابالت الشخصیة مع بعض 

اوجد الباحث بان األساتذة لم یطبقون عملیة التقییم  حیث .وجامعة طرابلس

حة واضحة ئوذلك نتیجة لعدم وجود ال، بالطرق الصحیحة والمطلوبة

حتى یتسنى لھم التعامل معھا بوضوح ، متخصصة لكل مادة في ھذا المجال

بان ھناك العدید من العراقیل التي تعیق كذلك ج ئالنتا أثبتتوقد  .وبشفافیة تامة

ى التعلیمي التي تھدف للرفع من المستو التقیمیةفي انجاز العملیة  ةاألساتذ

كذلك أوصت الدراسة ببعض التوصیات التي من الممكن أن یستفید . للطالب

    .مھا الكثیرین في ھذا المجال
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Abstract 

Conducting research on assessment is not easy, as 

assessment is a widely variable and significant process. This 

research aims to find out what assessment is, and how it 

might be employed for improvement of the teaching and 

learning process. It is common for people in Libyan context 

to blame students, curricula and education authority policies 

for poor performance in learning English, and ignore the 

teacher’s assessment. They believe that teachers with high 

qualifications can not make any mistakes at all, when 

students fail to pass their course. This ignores the reality 

that problems sometimes come from the teachers 

themselves, when they assess their students. Qualitative 

research method interview was used. The findings revealed 

that there are many constraints which make assessment 

problematic. It was also confirmed that most teachers do not 

present the whole range of strategies in the correct way. The 

reason was that, there is no clear and unified policy to use 

the same assessment methods in Libyan universities. This 

study provided some recommendations which may lead to 



 

  - 404 -                          

improve learning techniques through the proposed 

assessment strategies. 

1. Introduction 

In each area of life there is a number of tools that are used 

for serving its own field of activity. The education sector, 

for example, has some of these, and assessment is one of the 

most important. Duschl (2003) pointed out that assessment 

is regarded as the heart of both the teaching and learning 

processes. In contrast, assessment can be defined as “a 

systematic gathering of information for the purposes of 

making decisions or judgments about individuals” (Lynch, 

2002: 358). All of these definitions confirmed the value of 

assessment especially in teaching and learning English. 

Therefore, this study attempts to find ways to help the 

teachers to improve their methods and strategies for 

assessing their students. It also addresses the need for 

learners to improve their learning process. This is done by 

gathering their views regarding the need for improvement. 

By carrying out this research, it might be useful for teachers 

and supervisors in implementing changes to the curriculum. 

By proposing some alternative means for the improvement 
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of assessment, this paper will help learners to overcome 

some of the difficulties in learning, because by assessing 

and analyzing the performance of teachers of English in 

universities the researcher has been able to come up with 

some new ideas for improving assessment. Educators, 

especially those specialised in teaching second languages, 

might benefit from this study as it proposes effective 

measures for the curriculum that will make it more likely to 

achieve success among the learners.  

2. Assessment and its Types  

Commonly, educational writers such as Harris and McCann 

(1994) classify assessment types according to their 

formality and informality.  Assessment is seen as formal 

when it employs tests for assessing students, and informal 

when other tools are used such as observation (James, 

1998). However, Harris and McCann’s classification will be 

dealt with as being more familiar than James’s: Informal 

assessment is described by Harris and McCann (1994:5) as 

“a way of collecting information about our students’ 

performance in normal classroom conditions”.  This means 

that teachers can assess their students informally, without 
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the students feeling that they are being assessed.  For 

example, a teacher may assess how his or her students 

speak, write or read. Informal assessment may be 

continuous during the teaching and learning process. Harris 

and McCann (1994) argue that when carrying out informal 

assessment, there are three factors that should be taken into 

consideration.  These are: 

 What is to be assessed has to be decided first. 

 For assessing students, rough impressions should not 

be relied upon but clear criteria must be established. 

 Linkage between this assessment and other types, 

such as formal and self assessment, is significant. 

However, formal assessment is a contrast and 

complementary to informal assessment, and is conducted by 

means of examinations or tests as described by Harris and 

McCann (1994).  On the other hand, they are similar in that 

both seek to gather information about students so that 

further action may be taken by the assessing agent. One way 

of administering formal assessment is by using tests 

(Duschl, 2003). They also mentioned that testing includes a 

range of types, such as summative tests, placement tests and 
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diagnostic tests.  All of these are carried out by teachers in 

order to collect information about the teaching and learning 

process.  

3. The Purposes of Assessment 

Assessment is meant to monitor and keep track of students’ 

progress as well as the teaching process, so it is undertaken 

to fulfil different purposes.  According to Hedge (2000), one 

of these purposes is that formative assessment by teachers 

may make use of any information that has been gained 

about their students’ progress as a basis for any future 

procedures aiming to support students’ learning.  On this 

point, Orpwood (2001) states that teachers employ such 

information for making decisions about their students.  In 

other words this type of assessment, as Broughton et al 

(1980) argue, investigates whether students have learned 

what has been taught to them, or not.  If they have, this 

means that the teaching process has been effective; and vice 

versa.  

Generally speaking, formative assessment is carried out for 

students so that they can be informed about their positive 

achievements as well as their weaknesses, in order to be 
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advised or directed about what they need to do for better 

learning.  Teachers can also use formative assessment as a 

means of judging the effectiveness of their teaching.  This 

type of assessment is not carried out at a certain point in 

time, as is the case for some other types, but is an ongoing 

process which may be conducted as Sutton (1992:3) states 

“every few minutes”. He also adds that “without formative 

assessment teachers could not function effectively.” 

A further type of assessment is, as Hedge (2000:376) points 

out, assessment to measure what learners have achieved. 

This type is referred to as summative assessment. The main 

use of this type is to record or summarise the outcomes and 

overall achievements of learners at a certain point in time, 

such as the middle or end of term or end of the year.  This 

recording is usually done in a systematic way. Jones et al 

(1986) point out that summative assessment usually serves 

other parties, rather than students and teachers. These 

parties could be schools, employment institutions, parents 

and others.   

Satterly (1989) describe another type of assessment, 

diagnostic assessment, through which teachers can identify 
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learning difficulties and classify them so that proper 

remedial assistance and guidance can be provided to the 

learners. These difficulties should be classified so that 

appropriate solutions can be found. Diagnostic assessment, 

as Gipps (1990) states, is concerned with identifying the 

weaknesses of learners, in other words, what they are not 

able to do as the result of some problem which is hindering 

their progress.  These problems could be related to the 

students themselves, such as psychological or other personal 

reasons, or they may be related to some aspect of teaching, 

the curriculum or another element affecting their education. 

Therefore, "the student should be able to become both 

responsible and self-sufficient in learning and not dependent 

on the teacher’s guidance" (Taras, 2001: 609). 

A further purpose of assessment is in selecting students to 

be transferred from one level to another. This is called 

placement assessment, and for this type students usually 

have to take written examinations. The exams are not set by 

classroom teachers, but by external agents. These agents 

could be school administration or educational authorities.  

However, in some countries such as Libya, classroom 
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teachers are responsible for setting all levels in universities 

and do not use placement assessment because unlike the 

practice in UK universities, most universities in Libya do 

not deal with external agents. 

4. Strategies of Assessment 

In carrying out any type of assessment with the aim of 

getting specific feedback for teachers or students, assessing 

agents such as teachers or educational authorities should use 

the appropriate strategy to obtain useful information. In the 

research conducted by Taras (2001) into classroom 

assessment techniques, She argued that teachers (who are 

responsible for most assessment) should take the utmost 

care when selecting a strategy to be used for collecting 

information about students,  because each procedure will 

work in some situations but not in others.  For example, 

tests are not useful when assessing learners’ attitude; but 

another strategy, observation, can help to fulfil that task. 

According to the Alaska Department of Education and Early 

Development (1996), there are a number of assessment 

strategies that focus on assisting students in their learning 

process.  Here are some of them: 
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4.1. Tests as assessment strategy 

A test is a method of assessing learners which will certainly 

be used by classroom teachers. A test is defined as a short, 

quick, teacher-devised activity carried out in the classroom, 

and used by the teacher as the basis of ongoing assessment 

(James, 2006). Therefore, according to this definition 

teachers can test their students after each lesson to see how 

well they have understood. Many different types of tests are 

used in the educational sector; comprehension, true-false 

tests and so on. These tests usually serve to provide teachers 

with information about the learners’ progress. Teachers in 

Libyan universities always run tests, because they want to 

know how their courses have influenced the students’ 

learning and what they have achieved. In addition, they use 

tests because they want to know if their teaching has any 

weaknesses; teachers will sometimes be unaware of their 

own weak points until they assess their students. 

4.2. Observation as Assessment Strategy 

Observation is another assessment method for classroom 

teachers to assess students informally. Harris and McCann 

(1994) point out that information about students’ 



 

  - 412 -                          

performance can be collected by teachers in ordinary 

classroom situations without setting any tests for formal 

assessment.  This method is normally used to assess the 

students’ attitude towards certain points that are being 

taught, as well as their skills (Black & Wiliam, 2006). It 

could be said that observation is effective as an assessment 

method when other strategies are not;  for example, it can be 

used when a teacher wants to know how students behave 

when solving problems, or how effectively they work 

together to complete a given task.  Moreover, observation 

may also tell teachers what the next step should be: whether 

to go forward, or if they need to revise certain points first 

because the students have not understood them (Bryman, 

2001). 

4.3. Interview as Assessment Strategy 

Interview is another assessment method that class teachers 

or other assessing agents can use to gather information 

about their students.  This can be used when other strategies, 

such as testing, do not work. For instance, teachers can 

conduct interviews to obtain a better idea about students’ 

thinking or their level of understanding, their ability to 
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communicate or to apply the concepts they have learned. In 

addition, Cohen, et al.,  (2007) argues that interviews can 

also provide more information about particular students 

such as those who suffer from psychological problems that 

may hinder their learning process. 

5. Methodology 

This section discusses the available research method for this 

study, and that was appropriate for it. Likewise, it describes 

the implementation of the research, the measurements and 

how the relevant findings were made. This study employed 

qualitative research method, since this research set out to 

explain the relationship through qualitative elements in the 

research. These qualitative elements do not have standard 

measures, since they are about behaviour, attitudes, opinions 

and beliefs. Qualitative approaches focus on the way in 

which people construct their social actions. Weir and 

Roberts (1994:159) stated that "qualitative methods are 

often associated with naturalistic inductive designs and are 

guided by a search for patterns rather than hypotheses". This 

means that qualitative researchers study things in their 
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natural settings, attempting to make sense of, or interpret 

phenomena in terms of the meanings people bring to them.  

5.1. Research question 

 How is English as a foreign language assessed in 

Libyan Universities? 

5.2. Interviews with teachers 

This study was primarily accomplished by conducting 

personal semi-structured interviews (with classroom 

teachers as a data collection, in which they were asked 

several questions in English, related to the subject under 

investigation. The reason for using this type of interview 

was to obtain qualitative data. The researcher used semi-

structured interviews with teachers to collect data from the 

participations. The paper is a case study undertaken in the 

English departments in different universities (Zawia and 

Tripoli). Four teachers were chosen randomly from each 

university to be interviewed. 

Interviewing has been widely used as a source of data 

collection. Cohen et al (2007) claim that a research 

interview can serve three objectives. First, it may be used as 

the main method of data collection; second, it may be used 
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for examining hypotheses or suggesting new ones, or as a 

tool to help identify factors and relationships; third, it may 

be used to accompany other research methods. The 

interviewer can omit, modify and add questions in an 

interview if the questions they have seem inappropriate for 

the interviewees. Bryman mentions that semi-structured 

interview refers to “a context in which the interviewer has a 

series of question that are in the general form of interview 

schedule but is able to vary the sequence of questions. The 

interviewer usually has some latitude to ask further 

questions in response to what are seen as significant replies” 

(2001: 110). Furthermore, one of the advantages of an 

interview also is that the interviewees’ responses can be 

clarified and developed through follow-up questioning 

(Weir & Roberts, 1994). The interviewer is able to explore 

comments and develop issues.  

5.2.1 Reliability and validity of interviews 

The purpose of using semi-structured interviews in this 

study was to identify how teachers of English as a foreign 

language assess their students in Libyan universities. The 

flexibility of this method was the main reason behind 
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adopting it. Considering qualitative validity is essential, and 

is “addressed through the honesty, depth, richness and scope 

of data achieved, the participants approached, [and] the 

extent of triangulation" (Cohen et al., 2007: 133). Therefore, 

I did my utmost to consider all precautions to maximise the 

validity of the interviews. The questions in the interviews 

were carefully constructed to be concise and to guarantee 

full understanding. The questions were given to colleagues 

who have good experience in teaching English in the 

context researched. The feedback gained helped the 

researcher to modify some of the questions. 

Reliability in qualitative research "can be regarded as a fit 

between what researchers recorded and what actually occurs 

in the natural setting that is being researched" (Cohen, et al., 

2007: 149). It is necessary to consider the reliability of the 

interviews conducted. The reliability of the interviews data 

in this research was approached through the transparency 

and honesty in providing detailed mental picture of the 

interviews in terms of creating the interview questions 

asked. The reliability and validity of an interview depends 

on various factors, such as the interviewer’s personality, 
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experience and ability to conduct and record the interview 

(Bryman, 2001). 

6. Analysis  

While conducting this research, by using qualitative method 
such as interview, a large amount of data has been collected. 
"Data analysis involves organizing what you have seen, 
heard, and read so that you can make sense of what you 
have learned" (Glesne & Peshkin, 1992:127). Therefore, 
The data has been analysed in order to provide appropriate 
answers to the principal question in this research. The data 
was collected from eight teachers in different universities. 
They were very cooperative when I asked them to take part 
in my interviews.  All of the interviews were transcribed.  
For each question I have tried to summarise the 
respondents’ answers in order to come up with a summary 
of their responses.  
Q1. Do you think that assessment training sessions 

would help you in your teaching? If yes, how, and 
if not, why not? 

Table 1: The impact of assessment training sessions on 
teachers’ teaching 
No. Responses  Number of teachers  

1 Yes, I agree with this. 7  

2 No, I do not agree with this. 1 

Total // 8 
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From the above table it can be seen that 7 teachers (A, B, D, 

E, F, G, and H) thought that training sessions would help 

them in their teaching, while one teacher disagreed. 

Summary of positive responses 

 They think that training for assessment would be 

useful. It would help them in that they would learn 

from other experienced, professional teachers during 

the assessment training sessions. Good training 

sessions with enhanced guidelines can improve the 

teachers' ability and awareness of what assessment is 

about. Of course a good teacher is able to adopt new 

methods of assessment, and in that way the 

assessment can produce positive consequences. 

(Teachers A, F and H). 

 Yes. They would certainly help teachers to organize 

and check their performance, and the quality and 

quantity of the work they have done with their 

students. (Teacher D). 

 Training sessions will show teachers how the 

difficulties encountered by learners can be solved.  

(Teacher E). 
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 Training sessions provide teachers with a good idea 

about the types of assessment and their application. 

(Teacher B). 

 We have a lack of expertise in our university, so we 

need training sessions from time to time. (Teacher G). 

Summary of negative responses 

 No. because eight years of experience have provided 

me with sufficient skills in the area.  (Teacher C). 

Q2. Do you think that the educational authorities give 

assessment any importance? If yes, how? 

Table 2: The importance given to assessment by the 

educational authorities 

No. Responses Number of respondents 

1 yes, I agree with this. 3 

2  yes, I agree but not always. 1 

3  no, I do not agree with this. 4 

From the above table it may be seen that the teachers C, G 

and H think that the educational authorities give importance 

to the assessment process.  On the other hand, teacher D 

believes that they do give it some importance but not 

regularly. Teachers A, B, E and F believe that the 
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educational authorities do not give any importance to the 

assessment process. 

Summary of positive responses 

 The education authorities seem to follow systematic 

procedures from age 6 onwards.  (Teacher C). 

 They follow the students’ level. (Teacher G) 

 The educational authorities set goals to be achieved.  

(Teacher H) 

Summary of neither negative nor positive responses 

 The educational authorities do not give assessment 

much consideration, unless some information is required 

by a higher authority. (Teacher D) 

Summary of negative responses 

These responses were given by four teachers, A, B, E and F. 

They think that importance is not given to assessment 

because: 

 The educational authorities do not seem to give much 

importance to assessment, and they think that the only 

method used for assessment is to follow the usual route 

of tests, quizzes and examinations. The traditional way 

is still used. (Teachers A and B).  
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 Such authorities do not conduct any training sessions 

for teachers. (Teacher E). 

 The assessment policy in universities is not effective; 

however nothing is done to make improvements. 

(Teacher F). 

Q3. If we assume that students are weak in English, do 

you think that it has something to do with 

assessment?   

The responses are shown in the table below. 

Table 3:  The relationship between assessment and 

students’ weakness in English 

No. Responses Number of respondents 

1 Yes, I agree with this. 6 

2 No, I do not agree with this. 2 

This table above shows that most of the teachers, A, B, C, 

D, E and G, saw some correlation between students’ 

weakness in English and the assessment process. Only 

teachers F and H think differently. 

Summary of positive responses 

 Because of teachers’ ignorance about assessment types 

and how they may be applied.  (Teacher E). 
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 Of course it has something to do with assessment, 

because without assessment teachers cannot identify their 

students’ weaknesses. (Teacher D). 

  Teachers think negative and positive assessment can 

influence the teaching process. The course book and the 

test methods also can influence the teaching process.   In 

addition, the inexperienced teacher may have poor 

performance in class. The way in which the test is written 

and prepared can also influence the students. (Teachers 

A, B and C). 

 Because without assessment, students can not be 

improved.  (Teacher G). 

Summary of negative responses  

 Assessment is not everything but just one factor, 

weakness is due to students’ neglect of their studies.  

(Teacher F). 

 Teachers think that such weakness is related to the 

difficulty of the English curriculum.  (Teacher H). 
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Q4. What procedures do you follow for keeping 

assessment records? 

 Assessment records are kept in their own notebooks. 

They should be kept confidential. (Teachers C, D, G, E, F 

and H). 

 We put them in filing cabinets or in a new computer 

database. They should be kept confidential. (Teacher A). 

 They should be kept confidential, and only the tutors or 

teachers can see the performance of students in their 

previous course. (Teacher B). 

Q5. What types of assessment do you use as a teacher? 

(1) formative (2) summative (3) diagnostic (4) 

placement. 

 All Teachers use formative assessment. 

  Summative assessment was used only by teachers 'A, 

B, C, D'. 

 Diagnostic assessment was used by only teachers ‘E, F, 

G and H’. 

 None of the teachers used placement assessment. 
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 Q6. Do you encounter any difficulties when you 

provide assistance to students who need it?  If yes, what 

are they?  

 From the summary of the interviews results it can be 

seen that all of the teachers, A, B, C, D, E, F, G and H, 

encounter some difficulties.  

These difficulties are as follows: 

 Generally the classes at universities are full, and some 

classes contain over forty students. This makes assistance 

and the delivery of information difficult. They cannot 

make contact with every student individually. (Teachers 

A, B and G). 

 Lack of teaching aids in universities.  (Teacher E). 

  Not enough time for one-to-one tuition with individual 

students. (Teacher C). 

 It depends on the level of the students. Some students 

need a great deal of help, and others are just coping with 

the lectures. (Teacher D). 

 Students’ bad attitude towards English. (Teachers F 

and H). 
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Q7. Why do you assess your students?  

The following table presents teachers’ responses. 

Table 4: Teacher’s purposes when assessing their 

students 

Teachers Purpose1 Purpose 2  Purpose 3 

1 To improve students' 

knowledge and 

awareness. 

Improve exam structure. To know what they have 

achieved at the end of 

each exam. 

2 Get feedback from 

students about their 

progress. 

Expand insights into 

students' skill progress 

Set of questions helps 

students to raise their 

awareness. 

3 To determine students' 

level after the exams. 

Ameliorate the difficult 

parts they face. 

To monitor students' 

development. 

4 To determine students' 

level after each exam. 

Because I want to know 

how much progress they 

have made. 

To help them to become 

better learners. 

5 To know what 

achievements they have 

made. 

To ameliorate the 

difficult parts they face. 

To enhance and develop 

their progress. 

6 To improve students' 

understanding. 

To help and support 

students with their 

weakest skills. 

To know whether they 

are coping with the 

syllabus or not. 
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7 To know the level of 

students. 

To focus on the 

weakness and improve 

it in the future. 

To change my methods 

of teaching. 

8 To check student’s 

performance  

To evaluate the 

materials and improve 

it.  

To choose the right 

subject to teach 

according to the 

students’ level. 

Q8. What assessment strategies do you use, and how 

often? 

The results revealed that there are some teachers who 

sometimes use test strategy (Teachers A and B), while none 

of them uses it every lesson. All the teachers also said that 

they test their students usually, while none has not used this 

strategy. Secondly, observation strategy is used in every 

lesson by (Teacher C) while (Teachers D, E, F and G) 

usually use it. Thirdly, interview strategy is not used every 

lesson and generally it is not used. However, some of them 

have used it sometimes. Finally, there are some teachers 

who mentioned some other types of assessment, such as 

work book and class exercises, or listening exercises such 

as(Teachers A, B, C, E, F) 
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Q9.What do you think the University’s assessment policy 

should be? 

The analysis of data revealed that teachers A, B, D, E, F, G 

and H believe that the current policy should be changed, 

while teacher C does not agree.  

Summary of positive responses: 

 The university assessment policy should use whatever 

methods might improve students' learning awareness and 

ability. In addition, correct and positive assessment will 

improve the teaching and learning process. (Teachers A 

and B). 

 Assessment should be undertaken regularly, and any 

failure of an entire course or class should be investigated 

carefully. This will provide teachers and educational 

authorities with the information needed to improve or 

change the syllabus, and to find out the main reasons for 

that failure.  (Teacher D).  

 Assessment policy should be changed, giving teachers 

the opportunity to apply all types of assessment instead of 

just one or two.  (Teacher E). 
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 It should be changed by training teachers in 

assessment. (Teachers F and H). 

 It should be changed by setting monthly and daily oral 

tests for students. (Teacher G). 

Summary of negative responses:  

 Assessment policy will not change, because the current 

system seems to be working well. (Teacher C). 

Q10. How do you see assessment as a way of improving 

the educational process? 

 It improves the teacher’s method of setting exams, and 

selecting the way to tackle the subjects and syllabus. This 

influences the students’ performance, so it develops their 

study. (Teacher A).  

 When there is good assessment there is good 

improvement. Good assessment means positive results. It 

improves the whole education system. (Teacher B). 

 By carefully assessing students' attainments in general 

English subjects such as Grammar, Phonology and 

Morphology. (Teacher C). 

 It is very important, because it shows the quantity and 

quality of work produced by students. It also shows 
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whether the subject materials are working properly or 

whether they should be replaced, modified or changed. 

(Teacher D) 

 It helps teachers to adopt appropriate teaching 

methods. (Teacher E). 

 It helps teachers to identify their students’ weaknesses 

and to know how well their students are progressing.  

(Teachers F and H). 

 It helps students to learn. (Teacher G). 

7. Discussion of the Main Results of the Research 

This section presents the discussion of the main findings of 

the interviews conducted with eight teachers. The 

respondents were all from universities in Libya. The first 

main point concerns the nature of assessment. As shown in 

the results, the teachers tend to rely on the summative 

method and ignore the use of placement assessment, i.e. 

external examiners, in their universities. In addition, most 

teachers do not use formative assessment either, although it 

would be helpful for them to change their curriculum from 

time to time using the students’ feedback to improve their 

courses, and encourage students to take a positive attitude 
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towards the assessment process. This was stressed by Sutton 

(1992:3) who suggested that formative assessment could be 

conducted “every few minutes”. Therefore, formative 

assessment is very important, and should be ongoing.  

Furthermore, concerning diagnostic assessment and how it 

is carried out, the results revealed that most of the teachers 

do not conduct this type of assessment. This is not in line 

with Gipps (1990) who stated that using diagnostic 

assessment is essential because it leads to identify the 

weaknesses of learners during teaching progresses. In fact, 

diagnostic assessment would be extremely valuable in 

Libyan universities, because it helps to identify difficulties 

being encountered by students. It is apparent that teachers 

do not conduct such assessment despite being aware of their 

students’ learning problems with English.  The reason 

underlying this could be related to their ignorance about the 

various types of assessment and why they are important. 

Problems with learning English will continue unless 

classroom teachers become more conscious of the range of 

assessment types. These weaknesses are all due to the lack 
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of teacher training in assessment. Such differences do not 

positively serve the educational process. 

The third main point of focus is the strategies for assessment 

because, as the results of the teachers’ interviews have 

shown, each strategy is used in a different way and to a 

different degree. These teachers seems agree with Taras 

(2001) when she argued that teachers should take the utmost 

care when selecting a strategy to be used for collecting 

information about students,  because each procedure will 

work in some situations but not in others.  Therefore, it may 

be stated that teachers are under no requirement to use those 

strategies when they assess their students in the university. 

In general, the results showed that tests and observation are 

used more than other strategies, and they use them both 

usually and most of the time.  The reason for these two 

strategies being used widely might be because the teaching 

conditions in these universities are not suitable for the use of 

other strategies. I believe teachers have not enough 

understanding of their alternatives, while the large numbers 

of students in each class and the lack of teaching aids in 
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universities, are all contributory reasons to explain why 

teachers do not apply other strategies.   

The fourth main point based on interview findings is related 

to assessment policy. Most of the teachers (A, B, D, E, F, G 

and H) believe and hope the policy will be changed, because 

it does not help them in some aspects of their work.  For 

instance, concerning assessment training for teachers, the 

findings revealed by the teachers’ questionnaire show that 

none of the teachers had received any such training. This 

means that the educational authorities and teacher training 

institutions are not fulfilling their responsibility to train 

teachers properly. The implication of this is that education 

authorities and teacher training institutions should 

emphasise the need for teachers to be trained in assessment 

because assessment is important for teaching and learning 

English laguage (Hedge, 2000). 

This neglect of assessment training has resulted in lack of 

uniformity in conducting assessment, as seen in the fact that 

teachers do not undertake assessment in a way that 

corresponds with their colleagues. For instance, some 

teachers assess their students twice a year while other 
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teachers do so three times a year, as both students and 

teachers mentioned. The educational authorities do not place 

much importance on assessment, and the only method used 

is the usual round of tests, quizzes and exams. This 

traditional way is still the one most commonly used. 

Assessment policy in universities is not effective; however 

nothing is being done to improve things, as the teachers (A, 

B and F) stated in interview question 2. I believe the reason 

is that the educational authorities believe that teachers in 

universities, being highly qualified do not need any more 

training in education, but that is a wrong idea. On the other 

hand, Teacher C answered most of the interview questions 

in a way that was noticeably different from the other 

teachers. For instance, C said that “assessment policy will 

not change, because the current system seems to work 

well”. It might do so for him, given his experience but it is 

not an acceptable reason, because learning is never finished. 

The last main point to note is that all the teachers agreed 

about the significance of assessment in the learning process. 

They stated that assessment is very important for student 

learning, and for the teachers themselves. This is in line 
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with Hedge (2000) who considered the purposes of 

assessment is to use of information that help students’ 

progress as a basis for any future procedures aiming to 

support students’ learning.  However, the answers to some 

questions do not say that. For instance, teachers sometimes 

ignore certain types or strategies of assessment or are 

unaware of how to use them correctly.  Teachers may not do 

what they hope, because of the college rules or the lack of 

teaching aids in their university. 

Although universities have rules that teachers are expected 

to follow when they assess their students, most of the time 

they are not used.  From my own experience as a teacher in 

the English department of a university, students should be 

assessed by two mid-term exams and a final exam at the end 

of the year, or possibly one mid-term exam and final exam, 

depending on the subject; whether Listening, Reading, 

Speaking or Writing. However, I believe teachers provide 

assessment based on their own opinions and taking account 

of the particular circumstances in their own university.   
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8. Conclusion 

According to the results of this research, there are many 

constraints which make assessment problematic. How can 

teachers teach and assess the four skills, without the 

necessary facilities? When teaching listening, for example, 

it is difficult to examine the students if there is no language 

laboratory in the university to practise this skill. However, 

students still require assessment from time to time to find 

out what they know and what they need. Furthermore, in 

relation to assessment training for teachers, it was found that 

none of them had received any training in their universities. 

At the same time, the universities are not taking any steps to 

cover this serious deficiency by arranging training sessions 

for teachers. This has led most teachers, especially those 

with relatively short working experience, to pay little 

attention to assessment despite their belief in its importance. 

Furthermore, teachers in universities seem to have a choice 

of which strategies to use according to their own 

preferences or the prevailing circumstances, although their 

departments have rules they should follow. Tests are most 

likely to be used for assessing students, compared with other 
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strategies.  On the other hand, the findings indicate that the 

way assessment records are kept is the same in all 

universities:  the teachers are responsible for keeping their 

own written or computerised notes, with a copy submitted to 

the university administration.  

In addition, summative assessment is used by most teachers, 

rather than other types. Diagnostic and formative 

assessment types are predominantly recommended for 

teachers. The purpose of formative assessment is to improve 

the quality of students’ learning, and it should not be 

evaluative or involve grading students. In addition 

diagnostic assessment is very important because it reveals 

what students need to learn. The results also have shown 

that when students cannot pass their exams the reason in 

many cases could be the misuse of assessment, because 

most teachers do not conduct the whole range of strategies 

in the correct way.  For instance, some teachers could not 

differentiate between a spoken and a written English exam 

where the examiner asks the students to show their 

knowledge of “spoken English” through writing).  
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9. Recommendations 

 Based on the foregoing findings, universities in Libya 

should provide assessment training for their teachers from 

time to time. This would help eliminate the constraints 

which are related to assessment. In addition, English class 

sizes in small classrooms should be reduced wherever 

possible, because teachers can not fulfill their duties 

properly under the present arrangements. The English 

module is not the same as geography or history in the way 

that it is taught and assessed, and should not be dealt with as 

other modules if we want students to learn the language 

properly. It is recommended that more research be carried 

out on this subject, as a thorough investigation by which a 

more accurate picture might be obtained.  
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ABSTRACT : A Nominal Relative Clause is a subordinate 

clause beginning with WHAT, WHATEVER...etc acts 

as subjects or objects; for example : I didn't understand 

WHAT she said.   

    The use of relative clauses is very common in language. 

They are used with overt as well as covert Relative 

Pronouns. But it is often seen that in context the  use of 

nominal relative clause is preferred to relative clauses. 

    In this paper an attempt is made to discuss the syntax 

and semantics of the nominal relative pronoun 'what' in 

embedded clauses, the function and the use of  nominal 

relative clauses . Since EFL  / ESL learners face 

difficulties using the NRP, the  main purpose of this 

paper, then, is to help  students to use  the nominal 

relative pronoun correctly .  
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1. RELATIVE CLAUSES: AZAR (2002:160)  has mentioned 
that “ A relative clause is a part of a complex sentence  
which modifies a noun (pronoun), clause it follows.” In 
other words, when there are two identical nouns / pronouns, 
the second one is replaced by a relative pronoun (RP) while 
combining two sentences into one. See the following 
examples: 

1. This is a book. He gave it to me. = This is the 
book(that) he gave to me. 
    2. He comes to the classes late. It makes me angry. 

= He comes to the classes late, which makes me angry. 
In (1) the RP ‘that’ in the relative clause refers to ‘the 
book,’ the object of the matrix clause which is its 
antecedent, whereas in (2), the RP ‘which’ refers to the 
whole matrix clause ‘He comes to the classes late’. 
Let us see more examples below: 

   3. Have you finished the food that I gave you? 
   4. I took the thing that they offered me. 
   5. I didn't understand the topic that he taught me. 
   6. English is the subject that I teach. 
In (3-6), the RP ‘that’ refers to ‘the food’, ‘the thing’, the 

topic’, and ‘the subject’ respectively. 
2. NOMINAL RELATIVE CLAUSE: As seen in examples 1-2 

above, the RP is controlled by its antecedent preceding it, 
which can be a noun or a pronoun or a clause. The point is 
that the antecedent should be adjacent to the RP in general. 
According to Collin Co-build English Grammar(1990:38)  
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"When it is difficult to refer to something by using a noun 
group, you can sometimes use a special kind of relative 
clause called a nominative relative clause". The nominal 
adjective clause  as  Huddleston (2003:957) states,  is the 
one which has its antecedent (in context) outside sentence or 
clause. The nominal relative pronoun such as what is 
preferred to a regular relative pronoun (RP, such as 
that/which), as it is more self contained in the sense that it is 
merged with its antecedent. 
See the following examples: 

7.  Have you finished what I gave you? 
    = Have you finished the thing that I gave you? 
8.  I took what they offered me. 
    = I took the thing they offered me. 
 9.  I didn't understand what he taught. 

= I didn't understand the topic that he taught. 
10. English is what I teach. 

=English is the subject that I teach. 
11. What John really needs is a wife. 

= The one that John really needs is a wife 
‘What’ in 7-11 refers to its antecedent in context outside the 
clauses and in 10-11 inside the sentence. The clause 
containing ‘wh- element’ is termed as ‘Nominal relative 
clause'(as mentioned above) since they come in nominal 
positions and modify some noun in context and the ‘wh- 
element- what  is termed as ‘Nominal relative pronoun’. 
3. THE USE OF NOMINAL RELATIVE CLAUSES:  
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    The use of Nominal relative clauses, as Biber (1999: 60) 
has said, is preferred over relative clauses in general and the 
expression looks natural and conveys the exact meaning 
intended in context. The sentences 7-10 are more natural 
than the sentences 3-6. Such sentences bring logical 
coherence in the meaning in context, since the nominal 
which is understood is not present overtly. See the above 
examples. 
          The Nominal Relative pronoun 'what' may function as 
a subject, deferred subject, subjective  complement, object, 
objective  complement, and object of a preposition: 

Subject:                          What makes me crazy is 
English. 
Deferred Subject                It doesn’t matter what it is. 

     Subjective Complement         Is this what you mean? 
Object:                                She knows what you mean.  
Object complement:            She made him what he is. 
Object to preposition:             Listen to 
what I am listening to. 

4. SEMANTIC (DISCOURSE) FUNCTIONS 
a. ANTECEDENTS OF NOMINAL RELATIVE PRONOUN 

From the above examples it is clear that the nominal relative 
pronoun what obligatorily needs its antecedent. Let us see 
the following examples: 

a12. English is what he teaches. 
                    ↑ 
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13.   More time is what I need. 
                    ↑ 
 

The above examples(12-13) are evident that the nominal 

relative pronoun what has an anaphoric reference. It has 

its antecedent as 'English' and 'more time' respectively in 

the subject position. See the following examples: 

14. What he wrote is an article.        

                                     ↑ 
 
15. What I need is more time. 

                                  ↑ 
 
The examples 14-15 above, show that the nominal relative 

pronoun what has a cataphoric reference. It has its 

antecedent as ‘an article’ and ‘more time’ respectively in 

the complement position. 

In the examples above the nominal relative pronoun what 

has its anaphoric / catophoric reference, which is outside the 

clause but within the sentence. Let us see the following 

sentences:               

16. He gave me a book. This is what I needed. 
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                                         ↑     _    ↑ 

17. A: He watches lots of movies. B:This is what I hate. 
                      ↑          __↑           ↑ 
  

In 16-17, the antecedent of  “WHAT” ‘this’ is a potential 

antecedent, not the logical (real) one as far as semantic 

account goes. In fact, in 16, ‘what refers to this and in 

return this refers to ambiguously either to ‘a book’ or the 

whole sentence ‘He gave me a book’. On the other hand, in 

17, WHAT again refers to ‘this’ and in return this’ refers to 

the whole sentence ‘ He watches a lot of movies'. It means 

what ( in 16-17) may sometimes depend on its long distance 

antecedent for the complete meaning. We can conclude that 

in general the antecedent of what is always outside its 

clause. Whether it is a potential one (near) or logical 

(near/distant). Let us see what kind of antecedent what has 

in the following sentences: 

18. What happened made me happy. 

 (= The thing that happened made me happy.) 

19. He taught me what he taught you. 

 (=He taught me the thing that he taught you.) 
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20. He will become what you will make him. 

(=He will become the one that you will make him.) 

It was observed that in 12-17 that the antecedent of what is 

overtly present in the sentence. 

But in 18-20 above, there is no overt antecedent of what, 

rather an abstract element referring to something/someone = 

the thing/the one), but it is not clear at all what 

something/someone refers to. 

5. SEMANTIC RANGE OF WHAT: The nominal relative      

pronoun is different from regular relative pronouns, in the 

sense that it(relative pronoun) refers to the noun or pronoun 

or clause before it, whereas the nominal relative pronoun 

‘What’ has different range of meaning depending on the 

context. (Mala; 2005). 

    What as a nominal relative pronoun is used when the 

speaker/ listener 

a. does not want to DISCLOSE to others what he is 

telling/asking the                 

speaker/listener to do. 

b. does/does not do THE SAME AS the speaker/listener 

says/does/likes etc. 



Assadeq Mohamed Albosaifi and   Ali Almagtoof Aljdee 

- 448 -  

c. mentions the thing which is VISIBLE/CLEAR 

     d. mentions something(exclusively) as a 

whole completely(=all) 

Let us see the following examples: 

     21.   Have you finished what I gave you to? (a) 

22.   1 didn't tell him what you told me to. (a) 

23.   1 did what you did. (b) 

24.   He doesn't follow what I ask him to. (b) 

25.   What I hate is English, (c) 

26.   What I cooked was rice. (c) 

27.   What you have to do is to write a letter, (d) 

28.  A: How come you brought only 10 books from him. 

B: Well, what he gave me is this. (d) 

6. WH-CLEFT CLAUSES: The nominal relative pronoun in 

Embedded clauses can be fronted in order to focus on the 

thing that you are talking about or to introduce a new 

topic or to correct a question, statement or assumption. 

This fronting is referred to as (regular) wh- clefting. It is 

important to note that this is possible only when the 

meaning of what is the same as mentioned in c-d above 

(otherwise it is not possible, see below, reverse wh 
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clefts), the sentences 29-33 below are examples of wh-

clefting. 

7. THE REVERSE WH-CLEFTS: The wh-clause in the 

sentences 25-28 can be reversed, that is, the embedded 

clause moves to the complement position of the main 

sentence, which is termed as reverse wh-clefting. See the 

sentences 29-33 as reverse wh-clefting: 

29.   English is what I hate. 

30.   Rice was what I cooked. 

31.   A letter is what you have to write. 

32.  This is what he gave me. 

The sentences containing wh-clefts and reverse wh-clefts 

can be represented as shown below: 

Regular wh-clefts - XYZ ( where X= wh-cleft clause, Y= 

finite verb, Z = complement)  

Reverse wh-clefts - ZYX 

33.   What I hate    is   English. = English   is   what I hate. 

            X                 Y        Z              Z         Y       X 

34. What he said was that he didn't like the play = That 

he didn't like the play  

          X                 Y                 Z              =              Z 
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was   what he said. 

 Y         X 

( Downing and Philip Locke, 2006) 

Note that what can be a part of cleft clause or reverse 

cleft clause if the antecedent of what is clearly mentioned 

in the clause / sentences. When the antecedent of what is 

an abstract element, it is not the case of clefting. See 

below: 

35. What he said was that he didn't like the play. (wh-

cleft) 

36. What he said was very interesting, (nominal relative 

clause) 

37. What he said pleased me. (nominal relative clause) 

The first(35) is a wh-cleft, corresponding to the plain 

version  He said that he didn’t  like the play, whereas, (36-

37) are NOT wh-cleft. There is no equivalent to the form 

*He said very interesting / pleased me. 

Another way to test this is to try for reversibility. 35 is 

reversible, but 36- 37 are not (ibid), see below: 

38. That he didn't like the play was what he said.(35) 

39. *Very interesting was what he said. (36) 
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40. * pleased me what he said.(37) 

8.  PROBLEMS FACING L2 LEARNERS 

While teaching regular relative clauses, the L2 learner is 

taught that RP follows a noun / pronoun / clause to be 

modified. That is why keeping in mind the same rule, the 

learner places Nominal Relative Pronoun after overt noun 

resulting in an ungrammatical expression. 

See the following examples. 

41. This is the book(which ) I bought.(√) 

42. This is the book what I bought, (x) 

43. This is which I bought, (x) 

44. This is what I bought. (√) 

The examples above, reveal that RP(regular) may be 

optional as in (1), but a noun before it is a must, the absence 

of it results in ungrammatical sentence such as (3), whereas 

what modifies an abstract element, which means something 

in general. If  a NP is followed by what, it results in 

ungrammatical  sentence  such as (2). 

Let us see the following sentences uttered by some students 

of the third and the fourth year, in English Department, 

Faculty of Arts Zawia. The choice of this level is due to the 
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fact that these students have studied the types of clauses- 

adiective clauses, adverb clauses, and noun clauses-  their 

functions and the use of them. 

45. Sir, these are the questions what you gave. (x) 

46. I know we have to follow the rules what you have 

taught, (x) 

47. These are the sentences what I have made. (x) 

48. This is not the same topic what you have taught, (x) 

The above examples reveal that the students do know that 

'what' is a kind of relative pronoun, but what they do not 

know is the usage of it . They can overcome this problem 

when they are taught the use of 'what' along with the 

normal RPs( which, that, etc.). Generally, the use of 

nominal RP 'what'  is not taught in schools/colleges, but the 

communicative approach has shown that this may be done 

with the task based exercises and the L2 learner will be able 

to make the difference between the regular and nominal 

relative pronouns.  

CONCLUSION 

In this paper an attempt was made to discuss the syntax and 

semantics of the nominal relative pronoun 'what' in 
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embedded clauses. We discussed syntactic and semantic 

functions of what. In the sense that what (merged with its 

antecedent) comes in sub, object, and in complement 

position in the embedded sentences, whether the embedded 

sentence comes initially or medially or finally. It was 

discussed that the semantic range of what affects the 

structure of the sentence, in the sense that it can occur in 

cleft and reverse wh cleft sentences only when the 

antecedent of what is overtly present in the 

clause/sentence, whereas, elsewhere it is not. 
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